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      The    conclusion    is    that   most   of   the   images   in  Thai    poetry   are    both   
 
perpetuated   and   created  on    the   basis  of   the  traditional  works.    Thus,   this    literary   
 
technique   shows    the   force   of  images  created  in  various  aspects   in  order    to  send   
 
messages  in  the  new  contexts.   The  poets  use   the  images  to  portray  the  atmosphere   
 
and   the  vivid  depiction,  to  depict  emotion  of  the  characters   as  well  as  the  poets’,   to           
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 บทที่  ๑  
 

บทนํา 
 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในการศึกษากวีนิพนธโบราณของไทย ผูศึกษาหรือผูอานที่เปนคนรุนใหมมักประสบ
ปญหาและอุปสรรคในการทาํความเขาใจ “ความเปนอื่น”๑ ของกวีนิพนธนั้นๆ ทั้งในแงของศพัท   
สังคมและวัฒนธรรม  คานยิม  โลกทัศนของกวี   ตลอดจนขนบทางการประพันธ   ซึ่งส่ิงเหลานีไ้ด
เปนปจจัยสําคญัที่ทําใหผูอานที่เปนคนรุนใหมบางกลุมไมช่ืนชมกวีนิพนธโบราณของไทย อุปสรรค
สําคัญในการศึกษากวีนิพนธไทยอยูที่ชองวางทางวัฒนธรรมตางสมัย๒  เนื่องจากกวีนิพนธประกอบ
ข้ึนจากประสบการณชีวิตของกวี ซึ่งมีบริบททางสังคมและสิ่งแวดลอมรวมสมัยอยางหนึ่ง เม่ือ
กาลเวลาผานไป ผูอานที่อยูตางสมัยตางส่ิงแวดลอมก็ยอมประสบปญหาในการเขาถึงกวีนิพนธ
เหลานั้น   การศึกษา “ความเปนอื่น” ในกวีนิพนธไทย โดยเฉพาะการสรางจินตภาพของกวี ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของขนบทางการประพันธนั้น จะทําใหมองเหน็ภาพและเขาใจความที่กวีพรรณนาไวตาม
นัยแหงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมแหงยุคสมัย และการเขาถึงความคดิในการสรางจินตภาพ
ของกวีตางสมัยจะทําใหประจักษในความงดงามทางวรรณศิลปของกวีนิพนธไทย 
__________________________ 

๑“ความเปนอ่ืน” หมายถึง การที่ผูอานมีความรูสึกวาวรรณกรรมที่กําลังอานอยูนั้นกลาวถึง
ประสบการณชวิีต เรื่องราวบางอยางที่หางไกลจากประสบการณของตน, เจตนา นาควัชระ, “ความคิดเรื่อง 
‘ความเปนอ่ืน’ ในการศึกษาวรรณคดี,” ภาษาและหนังสือ ๑๕, ๑ (เมษายน - กันยายน ๒๕๒๕) : ๒๒. 

๒ชองวางทางวัฒนธรรมตางสมัยที่กอใหเกิดปญหาในการเรยีนการสอนกวีนิพนธไทย  มี
ตัวอยางงานวิจัยที่มีผลการวิจยัวา ปญหาและอุปสรรคทีน่ักเรียนประสบมากที่สุดในการศึกษากวีนิพนธ
ไทย ไดแก การอานกวีนิพนธไทยแลวไมสามารถเขาใจความหมายที่แทจริงของบทกวีหรือคําประพันธ,  
อานรายละเอียดใน สุนทรี  เฉลมิพงศธร, “ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกบั
วรรณกรรมรอยกรองของไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๔๒๓).  นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอบทความที่ชี้ใหเห็นวาคนรุนใหมไมเขาใจ 
“ความเปนอ่ืน” ในกวีนิพนธ ทั้งการสรางจินตภาพ  ศัพท  สังคมและวัฒนธรรมตางสมยั   ดังบทความ
เรื่อง “ฤๅวาสนานองจะ ‘ตองกัน’ ” ใน ธเนศ   เวศรภาดา,  ทะเลปญญา  (กรุงเทพฯ : ศยาม,  ๒๕๔๓), 
๑๕–๒๑. 
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คุณคาหรือความงามทางวรรณศิลปสวนหนึ่งข้ึนอยูกับจนิตภาพ ซึ่งส่ิงนี้นับเปนหัวใจ
ของกวีนิพนธ เพราะตามธรรมชาติของกวีนิพนธ กวีมีความรูสึกลึกลํ้าหรือความคิดที่เปน
นามธรรมอยากจะถายทอดก็ตองอาศัยความเปรียบเขามาเปนสื่อสรางภาพในการสือ่สาร ดังนัน้    
การศึกษากวีนพินธที่อยูตางวัฒนธรรมและตางยุคสมัย ก็ยอมประสบปญหาเรื่องจินตภาพทีต่าง  
กัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความคดิและเจตคติของกวี ซึ่งเปนตัวแทนของคนในสังคมยุคนั้นๆ เม่ือเปน
เชนนี้ผูอานที่เปนคนรุนใหมก็จะเกิดปญหาความไมเขาใจ เปนเหตใุหไมช่ืนชมกวนีิพนธโบราณ
ของไทยไปดวย 
 การศึกษาเรื่องจินตภาพมีความสําคญั และจําเปนตอการทําความเขาใจกวีนิพนธ  ใน
วรรณคดีสากลโดยทั่วไปจินตภาพมีบทบาทตอการสรางสรรคกวีนิพนธเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
ในกลุมของนกัวิจารณแนวใหม  (New Criticism) เห็นวาส่ิงที่มีความสาํคัญในวรรณคดีเปนอยางยิ่ง
คือภาพพจนความเปรียบ และเมื่อจะประเมินคุณคาของวรรณคดีก็จะพิจารณาภาพพจนเปนเกณฑ
สําคัญ๓ 
 นอกจากนี้ ในแวดวงของการวิจารณกวีนพินธอเมริกันรวมสมัย จอหน ดรายเดน  
(John  Dryden) กวีเอกในศตวรรษที่ ๑๗ ไดกลาววา “จินตภาพดวยตัวของมันเองเปนจุดสูงสุด
และเปนชีวิตของกวีนิพนธ”๔ จินตภาพมิไดเปนเพียงภาพที่ปรากฏขึ้นในใจของผูอานเทานัน้ แตยัง
มีบทบาทสาํคญัในการคลี่คลายความหมายของบทกวี หรือทําใหเขาใจความหมายของกวีนิพนธได
ลึกซึ้งข้ึน หรือเอซรา พาวนด (Ezra Pound)  กวีเอกในชวงตนของศตวรรษที่ ๒๐ไดใหคํานิยามของ
จินตภาพวากอใหเกิด “ความสลับซบัซอนทางปญญาและอารมณในชั่วพริบตา”๕ ฉะนั้นจนิตภาพ
จึงเปนพลังที่กอใหเกิดอารมณคลอยตาม และกระตุนใหผูอานใชสติปญญาพนิิจพิเคราะหเร่ืองที่
กวีนําเสนอ  

จินตภาพมบีทบาทสําคัญมากทั้งในวรรณคดตีะวันตกและตะวันออก ในวรรณคดี
ตะวันตก   มกันิยมใชจินตภาพดวยเหตผุลดังกลาวขางตน       และยังใชเปนกลวิธีแสดงความคิด  

 
__________________________ 

๓ชลธิรา   สัตยาวัฒนา,    “การนําวรรณคดีวิจารณแผนใหมแบบตะวันตกมาใชกับวรรณคดี 
ไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 
๒๕๑๓), ๑๗๒. 

๔สุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ, “กวีนิพนธอเมริกันรวมสมัย : การอาน การวิจารณ และการ
เขาถึงอรรถรสของบทกวี,” ใน  กวีนพินธนานาชาติ : การศึกษาเชิงวิเคราะห (กรุงเทพฯ : คมบาง, 
๒๕๔๖), ๑๒๘.   

๕เรื่องเดียวกัน. 
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วิธีหนึ่ง๖ สวนในวรรณคดตีะวันออก เชน  ในวรรณคดีสันสกฤตมีการใชจินตภาพหรอืความเปรียบ
เพ่ือชวยใหเกิดความไพเราะและความงดงามในการประพันธ๗ และการใชเปนวิธอีธิบายความเพื่อ
ชวยใหเขาใจความหมายไดกระจางชัด รวมถึงชวยใหผูอานผูฟงมองเหน็ความลึกซึ้งของเนื้อความ 
ความพิเศษหรือบทบาทของจินตภาพประการหลังนี้มักปรากฏในวรรณคดบีาลีตั้งแตพระไตรปฎก
จนถึงอรรถกถาเปนสวนมาก๘ 
 สวนในกวีนิพนธไทย จนิตภาพมีความสาํคัญทั้งกบัผูสรางและผูอาน กลาวคือในฐานะ
ผูสรางไดใชจนิตภาพใหเกิดผลตามเจตจาํนงของการสื่อสารทั้งส่ือภาพและความ โดยเบื้องตนของ
การใชจินตภาพเปนไปเพื่อส่ือภาพใหบังเกิดในใจของผูอานตามที่ผูสรางหรือกวีตองการกลาวถึงได
ชัดเจนยิ่งข้ึน และเพ่ือส่ือความทั้งความที่เปนสารสําคญัของเรื่อง  ความคดิหรือทัศนคติของกว ี 
และเพ่ือสรางความหมายทีลึ่กซึ้ง รวมถึงเปนเครื่องมือแสดงออกซึง่ส่ิงที่เปนนามธรรมหรืออารมณ
ที่ซับซอนใหเห็นเปนรูปธรรม ทําใหการสือ่ความเขาใจไดงายขึ้น  นอกจากนี้การสรางจินตภาพของ
กวียังเปนไปเพื่อสรางความงดงามแกบทประพันธและแสดงถึงความสามารถของผูสรางดวย 
 ในฐานะผูอานจินตภาพชวยใหใชจินตนาการมองเห็นภาพและเขาใจเรือ่งราวที่ผูเขียน
ตองการนาํเสนอ  และจนิตภาพยังเปนพลังที่ทําใหผูอานเกิดอารมณความรูสึก อันจะนาํไปสูการ
รับรูและเขาถึงแนวคิดหรือสาระของเรื่องไดมากข้ึน  ตลอดจนกระตุนใหผูอานเขาถึงอารมณและ
ความคดิของสารในบทประพันธ  นอกจากนี้ยังชวยใหผูอานตีความสารไดงายขึ้นพรอมกับสามารถ
ประเมินคุณคาของงานไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  อยางไรก็ตาม การสรางงานของกวีแตละยุคสมัยยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจนความคิด   ความเชือ่ ปรัชญาชีวิต  คานิยม  และโลกทัศนของ
กวี   รวมถึงรสนิยมทางวรรณศิลปของผูสรางและผูอานยอมมีอิทธิพลตอการสรางงานของกวีเสมอ 
ดังนั้นการศึกษากวีนิพนธของไทยแตละสมัยจากอดตีสูปจจุบนัยอมทําใหมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการของการนําเสนอความคดิ  โดยเฉพาะในสวนที่สัมพันธกับการสรางจินตภาพของกวี     
ถึงแมจะมีการสืบทอดจากกวียุคหนึ่งมาสูกวีอีกยุคหนึ่งจนยอมรับกันวาเปนขนบสบืตอกันมา แต
ดวยมีบริบทแวดลอมเปนปจจัยและเงื่อนไขสําคัญ  ทาํใหการสรางจินตภาพของกวีมีความแตกตาง  
__________________________ 

๖ไฟรย (Northrop  Frye)  กลาวถึงการใชอุปลักษณในคัมภีรไบเบลิวามิใชเปนอลังการของ
บทประพันธ แตใชเพียงเพื่อการสื่อความหรอืแสดงความคิด, Northrop  Frye, The  Great  Code, the 
Bible and Literature (London : Ark  Paperbacks, ๑๙๘๒), ๕๔,  อางถึงใน  กุสุมา   รักษมณี,        
การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษา
ตะวันออก  คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลยัศิลปากร,  ๒๕๔๙), ๗๖. 

๗สุภาพรรณ      ณ   บางชาง,  ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา   (กรุงเทพฯ  : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), ๑๖๗ – ๑๖๘. 

๘เรื่องเดียวกัน, ๘๑. 
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กันไปตามยคุสมัยดวย   กลาวคือ ในขณะที่มีการสืบทอดก็มีการสรางสรรคส่ิงใหม      รวมถึงมีการ     
สืบสรรค (creative perpetuation)  คือ  การสืบทอดอยางมีพลวัต  หมายความวา  ไมใชเพียงการ  
สืบทอดเทานัน้แตมีการนํามาสรางใหมดวย    
 ในการสรางงานของกวี นอกจากจะไดรับอิทธิพลจากบริบทแวดลอมแตละยุคสมยั
แลว  กวียังไดรับอิทธิพลจากกวีรุนกอนๆ หรือรุนเดยีวกัน  แมปจจุบันจะมีกระแสของการเชิดชู
ความมีเอกลักษณของปจเจกบุคคล โดยเฉพาะในงานของกวีสมัยใหม แทที่จริงแลวงานที่
สรางสรรคข้ึนใหมลวนมีรองรอยหรือความสัมพันธโยงใยกับงานยุคอดีต การศึกษาการสืบสรรค
จินตภาพในกวีนิพนธไทย จะทําใหมองเห็นวิธีการตางๆ ที่กวรุีนหลังนํามาใชวาไมใชเปนการ
สรางสรรคหรือสรางใหมทั้งหมด   แตเปนการสืบสรรคเปนสวนใหญ   

ในที่นี้ จะไดยกตัวอยางใหเห็นการสืบสรรคจินตภาพในกวีนิพนธไทย ดังในเรื่อง   
ทวาทศมาส วรรณคดีสมัยอยุธยากวีนําเอาความรูความเชื่อเร่ืองจักรวาลที่จะสิ้นโลกมาสื่อความคดิ 
เพ่ือสดุดีพระเจาแผนดนิ กลาวคือ กวีกลาวสรรเสริญขอใหพระเกียรติยศของพระมหากษัตริยคง
อยูตราบนานเทานาน  แมส้ินฟาส้ินแผนดนิ  ส้ินดวงอาทิตย  ส้ินภูเขาพระสุเมรุ ซึ่งตามความเชื่อ
วาเปนหลักหรือแกนกลางของโลกมีอันตองพังทลายลง  แตบญุบารมีของพระองคก็ยังครองและ
ปกคลุมไปทั่วผืนพิภพทั้งสามโลก   ดังความวา 
 

        ตราบสิน้สุริเยศฟา  ดินหาย   ก็ด ี
  ยังพระยศยังสถาน  อยาแคลว 
  ตราบเมรุคีรีทลาย  ทบทาว   ลงแฮ 
  คงคอบบุญทาวแผว  แผนฟาภพไตร 
 

การสรางจินตภาพดวยการกลาวเกินจริง (hyperbole) เพ่ือส่ือแสดงความจงรักภักดี
หรือแสดงออกถึงความรูสึกที่ลึกซึ้งนี้ มีการสืบทอดตอมาในกวนีิพนธสมัยตนรัตนโกสินทร แตกวี
ไดนํามาสรางหรือใชในบริบทใหมที่ตางไปจากเดิม  โดยยังคงมี “เช้ือ”  ของงานเกาปรากฏอยู คือ 
ภาพของระบบจักรวาลสูญส้ิน หรือภูเขาพระสุเมรุพังทลาย จากของเดิมใชวาแมจะเกิดเหตุการณนี้
ข้ึนก็ขอใหพระเกียรติยศของพระมหากษตัริยนั้นยังคงอยู อันสื่อแสดงใหเห็นวาพระเกียรติยศของ
พระมหากษัตริยนั้นยิ่งใหญกวา ภาพและความคดินีไ้ดถูกสืบทอดตอมา หากกวีนาํมาสรางหรือใช
ใหมในนัยของการแสดงออกถึงความรักของกวีที่มีตอนางอยางยิ่งใหญ โดยไมมีวนัจางหาย ดังใน 
นิราศนรินทร  วา     

        ตราบขุนคิริขน  ขาดสลาย   แลแม 
  รักบหายตราบหาย  หกฟา 
  สุริยจันทรขจาย  จากโลก    ไปฤๅ 
  ไฟแลนลางส่ีหลา  หอนลางอาลัย 
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ภาพและความหมายที่ส่ือแสดงพลังของความรักใน นิราศนรินทร  นี้ กวีรุนหลัง
นํามาสบืทอดปรากฏใน   นริาศกรุงเกา   ของหลวงจักรปาณี   (มหาฤกษ)  ดังความวา 
 
          ดินละลายหายฟาโคน  ขุนไศล   แหลกฤๅ 
  ลางแตโลกอาไลย  บลาง 
  สูรยจันทรไกษย  สูญกัลป    ก็ด ี
  รางไผทไปราง  เสนหนองนิจสิน 
 

โวหารแสดงอารมณรักอยางลึกซึ้งนี้ไดสืบทอดตอมาในกวีนิพนธไทยสมัยใหม  แต
กวีไดนําความเดิมมาสรางใหม ดวยวิธีการปรับเปลี่ยนความใหกลายเปนตรงกันขามจากอารมณรัก
อมตะตราบฟาดนิสลายใหเปนอารมณแคนคลั่งดวยน้าํเสียงประชดประชัน   ดังความในบท  “ตุลา
รําพึง”  ใน  นาฏกรรมบนลานกวาง  ของคมทวน  คันธนู  วา 
 
          ตราบขนุคิริขน  ขาดสลาย 
  แคนบหายตราบระเหย  ระเหิดฟา 
  วีรภาพพลุงกําจาย  จารึก 
  ไฟแลนลางทั้งหลา  เร่ืองขจร 
 

กวีสืบทอดภาพภูเขาพระสุเมรุพังทลายมาใชในบริบทใหม ทั้งนี้ เพ่ือตองการเปลี่ยน
นัยใหม หรือส่ือความหมายที่ตองการบงบอกใหสอดคลองกับความเปนไปของสงัคมแหงยุคสมัย      
ในบทกวีขางตน กวีส่ือถึงความแคนใจในยุคที่ผูนาํบานเมืองมีความอยุติธรรม และกระทําตอ
ประชาชนผูบริสุทธิ์อยางรุนแรงจากเหตุการณ  ๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙  และยังตองการสดุดีวีรกรรม
ของประชาชนวาจะจารกึอยูตราบนานเทานาน   การสบืทอดและสรางสรรควรรณศิลปที่สัมผัสโยง
ใยกับอดตี โดยมุงส่ือความคิดในบรบิทใหม จากตัวอยางดังกลาวเบื้องตนนี้เปนเครื่องบงช้ีวาการ
สรางจินตภาพในกวีนิพนธไทยมีพลวัตและมีชีวิตทามกลางบริบททางสังคมแตละยุคสมัยตลอดมา 

การสรางจินตภาพนีน้ับเปนหัวใจสําคญัของกวีนิพนธ ทั้งในแงของการสรางความ         
งดงามและการสื่อความหมาย   รวมทั้งยังเปนเสมือนบนัทึกความรูสึกและความคดิของกวี  อันหา
ไดยากจากเอกสารอื่น   การศึกษาการสรางจินตภาพของกวีแตละสมัยจากอดตีสูปจจุบนั มีคุณคา
หลายประการ  ประการแรก   คุณคาตอการเขาใจความคิดและเจตคติของกวีซึ่งเปนตัวแทนของ
คนในยุคสมัยนั้นๆ ทั้งนี้เพราะการสรางจินตภาพของกวีตองอาศัยความเขาใจของผูอาน เม่ือยุค
สมัยเปลี่ยนไปการสรางจินตภาพของกวีก็เปล่ียนไปดวย  หากผูอานสมัยหลังเขาใจถึงเหตุปจจัยที่
ทําใหกวีคดิและส่ือความดวยบริบทแวดลอมแหงยุคสมัยนั้นๆ ก็จะทําใหสามารถเขาถึงความคดิ
ในการสรางงานของกวีตางสมัยไดโดยไมยากอีกตอไป 
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 นอกจากคณุคาในดานการศกึษาความคดิของคนไทยแตละยุคสมัยแลว คุณคาอีก
ประการหนึ่ง คือ  การศึกษาเรื่องคานิยมและโลกทัศนในชวงรอยตอของสังคม  กลาวคือ  บริบท
ทางสังคมและความนิยมของแตละยุคสมยัที่มีที่มาจากปจจัยตางๆ นัน้ ลวนมีอิทธพิลตอวิธีคดิของ
กวีไมวาจะเปนการรับรู การทําความเขาใจ การตีความปรากฏการณทางสังคมหรือการจินตนาการ
ตอสภาพการแปรเปลี่ยนของสังคม บริบทหรือส่ิงเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการทํางานของกวี  
แมแตการสรางจินตภาพของกวีก็อยูภายใตเง่ือนไขทางสังคมที่เปล่ียนแปลงไป  รวมถึงรสนิยม
ของวงวรรณศิลปแตละสมัยของทั้งผูสรางและผูอาน ดังนั้น วธิีคดิและรสนิยมในการสรางงาน 
ตลอดจนปจจยัตางๆ ทางสังคมที่เปล่ียนไป ลวนมีผลกระทบตอการแสดงออกทางการสราง   
จินตภาพของกวี  และการสรางจินตภาพของกวีที่เปล่ียนไปตามยุคสมยันี้ จะทาํใหมองเห็นคานิยม
ของคนในสังคม ตลอดจนโลกทัศนของกวีวาแตละยุคสมัยคนไทยมีคานิยมอยางไร อีกทั้งกวีไทย
มองโลกหรือมีทัศนคติเชนไรในภาวะดังกลาว 
 คุณคาสําคญัอกีประการหนึ่ง คือ คณุคาตอการศกึษามรดกทางวรรณศิลปของ      
กวีนิพนธไทย  เนื่องดวยกวีนิพนธเปนงานศิลปะที่เนนความประณตีงดงามทางวรรณศิลป  รวมถึง
การสรางจินตภาพของกวีก็มีความงามเชงิวรรณศิลปและเปนเครื่องกําหนดคุณคาของงาน และยัง
จะเปนแรงบนัดาลใจหรือเปนตนแบบใหแกกวีสมยัหลังๆ นิยมดาํเนนิรอยตามกัน จนกลายเปน
ขนบทางการประพันธ แตการสบืทอดมรดกทางวรรณศิลปประเภทนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเปน
พลวัต   ดวยเหตุนี้ จึงเปนที่นาสนใจวาการสืบสรรคจินตภาพของกวีไทยแตละยุคสมัยจากอดตี
จนถึงปจจุบนัมีลักษณะเปนอยางไร  และการศึกษาเรื่องดังกลาวนี้ ยังจะมีคุณคาในแงของการทํา
ใหประจักษในภูมิปญญาทางวรรณศิลปของผูสรางหรือกวีแตละยุคสมยั  รวมถึงประจักษในคณุคา
ของกวีนิพนธไทย     เมื่อผูอานเขาใจวิธีการและความคดิเกี่ยวกับการสรางจินตภาพของกวีไทยใน
แตละสมัยก็จะทําใหเขาใจเร่ืองราวหรือสาระสําคญัของเรื่อง ตลอดจนเขาใจแนวคดิ และโลกทศัน
ของกวี   ซึ่งจะนําไปสูการเขาใจงานและมองเห็นคุณคาของบทประพันธได 
 งานวิจัยเรื่อง “การสืบสรรคจินตภาพในกวีนิพนธไทย” ซึ่งจะศึกษากวีนิพนธตัง้แต      
สมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบนัเกิดขึ้นดวยความตระหนักในคุณคาของการศึกษาดังกลาวขางตน โดยมี 
คําถามสาํคญัของการวิจัยวาการสรางจินตภาพของกวีไทยในแตละยุคสมัย กวีมีวิธีคิด คานยิม 
และโลกทัศนอยางไร    และกวีไทยมีวิธีการสืบสรรคจินตภาพอยางไร 
 
ความมุงหมายของการศึกษา 

๑.  เพ่ือศึกษาความสําคัญและการสรางจินตภาพในกวนีิพนธไทย 
๒.  เพ่ือศึกษาวิธีคิดของกวีตามที่ปรากฏในกวีนิพนธ อันจะทําใหเขาใจแนวคดิและ   

คานิยมของคนไทย 
๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะหการสืบสรรคจินตภาพในกวีนิพนธไทย  ซึ่งปรับเปลี่ยนไป   

ตามยุคสมัย 
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สมมุตฐิานของการศึกษา 
๑.  การสรางจนิตภาพของกวีแตละยุคสมยัเปนการสืบทอดและสรางสรรคใหมโดยม ี  

“เช้ือ”   จากงานเกา   เพ่ือส่ือความหมายใหมในบริบททางสังคมที่เปล่ียนไป 
๒.  กวีสรางจินตภาพเพื่อสรางบรรยากาศและใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งข้ึน  เพ่ือแสดง

อารมณของตัวละครหรือกวี  เพ่ือแสดงคูเปรียบ  และเพ่ือแสดงโลกทัศนของกวี  
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเรื่องนี้มีทั้งเร่ืองจินตภาพ อิทธิพลหรือการสืบทอด    
ในสวนของจินตภาพสวนใหญเปนการศึกษาเกี่ยวกับภาพพจน ความเปรียบและบทพรรณนาความ
บางประเภท    มีผูศึกษาไวจําแนกไดเปน   ๒  กลุม   ดังนี ้

๑.   งานวิจัยที่ศึกษากวีนิพนธโบราณ 
 งานวิจัยในกลุมนี้ที่ศึกษาความคิดเปรียบเทียบ ดังเร่ือง “ภาพพจนในโศกนาฏกรรม
ของเชคสเปยร” ของหมอมหลวงอานันทชนก พานิชพฒัน๙ ศึกษาการใชภาพพจนในวรรณกรรม
โศกนาฏกรรมของเชคสเปยรวาเชคสเปยรใชภาพพจนอะไรบาง และภาพพจนเหลานั้นมีผลตอการ
สรางงานของเชคสเปยรอยางไร  รวมถึงบงบอกคุณลักษณะของผูประพันธอยางไร ผูศึกษาเรื่องนี้
ไดจดัภาพพจนที่พบออกเปนหมวดหมู ซึ่งมีทั้งที่เปนภาพพจนทางมโนสํานึก (mental  image) และ
ที่เปนภาพพจนที่ปรากฏบนเวที (stage image) พบวา ภาพพจนทีป่รากฏอยางสม่ําเสมอ ไดแก 
ภาพพจนความสวางและความมืด  ภาพพจนความรักและความตาย  ภาพพจนผูทรงอํานาจเหนือ
มนุษย  ภาพพจนทะเล  ภาพพจนสัตว และภาพพจนที่ใชมาจากธรรมชาติทั่วไป  กิจกรรมนอกบาน   
ส่ิงของ    กิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันในบาน   คนตางช้ันตางอาชพี    ศาสตรและศิลปะตางๆ   
เทวตํานานกรกีและโรมัน  การเคลื่อนไหวตางๆ  สัมผัสทั้งหาและผูมอํีานาจเหนือมนุษย  ภาพพจน
เหลานี้เชคสเปยรใชเพ่ือยํ้าโครงสรางเอกของละครแตละเร่ือง โดยเฉพาะในรูปสญัลักษณหรือใช
เพ่ือแสดงความแตกตางระหวางตวัละคร  เพ่ือแสดงความเห็นหรือทัศนะของตัวละครสําคัญ  เพ่ือ
แสดงพัฒนาการทางจิตของตัวละครสําคญั เพ่ือเสริมบรรยากาศใหเหมาะสมแกทองเร่ือง  เพ่ือ
เปนเครื่องประกอบภูมิหลัง เพ่ือเปนเครือ่งบอกเหตุการณลวงหนา เพ่ือเสริมสรางความเขมขนแก
ประสบการณทางอารมณ    เพ่ือเสริมความเขาใจและมโนภาพ  และเพ่ือผลดีทางดานเทคนิค  อาจ
สันนิษฐานไดวาภาพพจนที่เชคสเปยรใชมิไดใชโดยบังเอิญ แตไดกําหนดไวลวงหนาวาวรรณกรรม
โศกนาฏกรรมเรื่องใดจะใชภาพพจนใดบางตามความเหมาะสม   นอกจากนี้การใชภาพพจนยงั
สะทอนใหเห็นวาเชคสเปยรเปนผูทรงไวซึ่งมโนภาพอนัล้ําลึก  มีความรูกวางขวาง   และชางสังเกต 
__________________________ 

๙หมอมหลวงอานันทชนก     พานิชพัฒน,  ภาพพจนในโศกนาฏกรรมของเชคสเปยร  
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙). 
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เปนเยี่ยม ภาพพจนในผลงานของเชคสเปยรแตละเร่ืองจึงทรงคุณคาอยางยิ่ง 
สวนกวีนิพนธโบราณของไทย ผูศึกษามักจะศึกษาเฉพาะเรื่องเพ่ือคนหาความงาม

ตางๆ ที่มีอยูในวรรณคดี  โดยยังคงใหความสําคัญกบัการศึกษาดานจินตภาพ  ดังงานวิจัยเรือ่ง  
“อลังการในมหาชาตคิําหลวง” ของลัลลนา ศิริเจริญ๑๐ ศึกษาลักษณะของอลังการและรสตางๆ    
ตามทฤษฎีการประพันธของสันสกฤตนาํมาวิเคราะหความงามในมหาชาติคาํหลวง    ผลการศึกษา
ช้ีใหเห็นวากลวิธีในการแตงทางดานเสียง ความหมายและรสวรรณคดี ทาํใหมหาชาตคิําหลวงมี
ความงาม  ความไพเราะ ตามหลักเกณฑของอลังการศาสตรของอินเดยีเปนสวนใหญ  ในสวนของ
การวิเคราะหอรรถาลังการหรือเคร่ืองประดับความหมาย พบวากวใีชโวหารแบบตางๆ มาชวยใน
การแตงคาํประพันธเพ่ือสรางภาพในจินตนาการของผูอาน 

งานวิจัยเรื่อง  “ความงามในทวาทศมาส”  ของดวงมน  ปริปุณณะ๑๑  ศึกษาเรื่อง  
ทวาทศมาสในดานสุนทรียศาสตร โดยใชหลักการวิจารณของไอ.เอ.ริชารด และความรูในสาขาวิชา
ตางๆ มาประกอบการตคีวามในวรรณคดีเร่ืองนี้ดานจนิตนาการ แกนเรื่องยอย ทวงทาการ
แสดงออก  ภาพพจนและสัญลักษณ   ในดานภาพพจนและสัญลกัษณ พบวากวีใชภาพพจนใน
ลักษณะตางๆ คือ ภาพพจนแสดงความรอนกับเย็น ภาพพจนแสดงความเคลือ่นไหว และ       
ภาพพจนแสดงสี นอกจากนีภ้าพพจนที่เกิดขึ้นสามารถตคีวามไดในรูปของสัญลักษณ  และยังเปน
สัญลักษณสากลที่สามารถรับรูและเขาใจไดทุกยุคทุกสมัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ภาพพจนในสมุทรโฆษคาํฉันท”  ของสายใจ  ตระกลูสันติ๑๒ ศึกษา
การใชภาพพจนที่ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองสมุทรโฆษคาํฉันท พบวา ภาพพจนทีก่วีนิยมใชนั้นมี
ความสัมพันธกับธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  ขนบธรรมเนยีมประเพณี  และประสบการณที่พบเห็น
ของกวี  นอกจากนีภ้าพพจนที่ใชยังสัมพันธกับทศันะของกวีที่มีพ้ืนฐานจากขนบนยิม  ศาสนาพุทธ
และฮินดู   และวรรณคดีเร่ืองไตรภูม ิ

งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหเสือโคคาํฉันท” ของอมรศรัณย วาสิกศริิ๑๓ ศึกษา
วิเคราะหวรรณคดีเร่ืองเสือโคคาํฉันทดานที่มา  องคประกอบของเรื่อง และลักษณะทางวรรณศิลป 
__________________________ 

๑๐ลัลลนา ศิรเิจริญ, “อลังการในมหาชาตคํิาหลวง” (วิทยานิพนธปรญิญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕).  

๑๑ดวงมน   ปริปุณณะ, “ความงามในทวาทศมาส” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต แผนก
วิชาภาษาไทย   บัณฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๑๖). 

๑๒สายใจ  ตระกูลสันติ, “ภาพพจนในสมทุรโฆษคําฉันท” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาภาษาและวรรณคดีไทย  มหาวิทยาลยัทกัษิณ, ๒๕๔๑). 
 ๑๓อมรศรัณย  วาสิกศิริ, “การวิเคราะหเสือโคคําฉันท” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย   บัณฑิตวิทยาลยั   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙). 
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ในการศึกษาลักษณะทางวรรณศิลปแสดงใหเห็นวามีการใชภาษาทีป่ระณีตบรรจง กอใหเกิดความ
งดงามทั้งฝายเสียงและความหมาย มีการเลือกสรรคําไดตรงจุดมุงหมายและมีหลายลักษณะ  เชน  
การเลนเสียง การเลนคํา  การเลนคําชุดอนัแพรวพราว  นอกจากนี้ยังมีการใชภาพพจนแบบตางๆ  
ทําใหผูอานเหน็ภาพไดแจมชัด  ภาพพจนเปรียบเทียบในเรื่องนี้มีทั้งเปรียบตามประเพณีนิยมและ
เปรียบตามแนวคิดของกว ี

งานวิจัยเรื่อง “การใชภาพพจนในวรรณคดีรอยกรองสมัยอยุธยาตอนตน” ของนิตยา 
แกวคัลณา๑๔ ศึกษาลักษณะการใชภาพพจนและอิทธพิลของวรรณคดบีาลีและสันสกฤตที่ปรากฏ
ในภาพพจนในวรรณคดีรอยกรองสมัยอยุธยาตอนตน พบวา ส่ิงที่กวีนํามาเปรยีบสวนใหญเปน
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ และกวีไทยรับภาพพจนจากวรรณคดีบาลีและ
สันสกฤตมาใช ๒ ลักษณะ คือนาํมาใชโดยตรงและนําเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาและเทพ
ปกรณัมมาสรางภาพพจนแตมีภาพพจนจาํนวนหนึ่งที่เปนเรื่องเก่ียวกับธรรมชาติและปรากฏการณ
ธรรมชาติที่แมจะมีการเปรียบเทียบเหมือนวรรณคดีบาลีและสันสกฤต แตก็ไมอาจสรุปไดวากวี
ไทยรับมาจากวรรณคดีบาลแีละสันสกฤต เพราะมีลักษณะเปนสากล 

งานวิจัยเรื่อง “ลักษณะเดนของกาพยหอโคลงและกาพยเหเรือพระนิพนธของเจาฟา
ธรรมธิเบศร” ของนิตยา ตณัฑโอภาส๑๕ ศึกษาลักษณะเดนและสุนทรียภาพในบทพระนิพนธ 
พบวา บทพระนิพนธประกอบดวยลักษณะดีเดน ๓ ประการ คือประการแรกดีเดนดวยลักษณะ
สัมผัสทั้งสัมผัสสระและพยัญชนะ ประการที่สองดีเดนดานการเลือกคํา สํานวน และโวหาร
เปรียบเทียบ โดยเฉพาะคําที่ใชเปนคําไทยงายๆ แตมีความหมายแจมแจงทําใหเกิดจินตภาพ
ชัดเจน  ประการที่สาม  ดีเดนดานจนิตนาการและอารมณสะเทือนใจที่ปรากฏในบทพระนิพนธ 

งานวิจยัเรื่อง “พระนิพนธประเภทคาํหลวงของเจาฟาธรรมธิเบศร” ของอรอนงค       
พัดพาดี๑๖ ศึกษาความเปนมาของวรรณคดีเร่ืองนันโทปนันทสตูรคําหลวงและพระมาลัยคําหลวง 
สาระสําคญั ตลอดจนวิเคราะหอิทธิพลของวรรณคดีทั้งสองเร่ืองนี้ที่มีตอสังคมไทย  รวมถึงศิลปะ
การประพันธ  ในการศึกษาดานศิลปะการประพันธและความงามดานสุนทรียภาพพบวาดีเดนดวย 
กลวิธีบุคลาธษิฐาน  การใชสัญลักษณ   และโวหารอุปมาอุปไมย    ทําใหผูอานเห็นภาพและเขาใจ 
หลักธรรมไดลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
__________________________ 

๑๔นิตยา    แกวคัลณา, “การใชภาพพจนในวรรณคดีรอยกรองสมัยอยุธยาตอนตน”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   บณัฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๙). 
 ๑๕นิตยา   ตัณฑโอภาส,  ลักษณะเดนของกาพยหอโคลงและกาพยเหเรือพระนิพนธของ 
เจาฟาธรรมธิเบศร” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๐). 

๑๖อรอนงค พัดพาดี, “พระนิพนธประเภทคําหลวงของเจาฟาธรรมธิเบศร” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   บณัฑิตวิทยาลัย    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๒๑). 
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งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหลิลิตเพชรมงกุฎของเจาพระยาพระคลัง (หน)” 
ของวารี ตณัฑุลากร๑๗ ศึกษาที่มาของนิทานเรื่องลิลิตเพชรมงกุฎ วิเคราะหโครงสรางหรือ
องคประกอบของเรื่อง และศิลปะการประพันธ ในดานศิลปะการประพันธพบวามีการใชภาพพจน
และบทพรรณนาความตามจดุมุงหมายของกวี ทั้งเพ่ือแสดงความสามารถในการแตงคําประพันธ  
เพ่ือแสดงความรู   เพ่ือแสดงภาพและความรูสึกของตัวละคร  และเพ่ือแสดงภาพที่เปนจริง 
 งานวิจัยเรื่อง “ความเปรียบในบทละครพระราชนิพนธในรัชกาลที ่ ๒”  ของญาดา 
อรุณเวช๑๘ ศกึษาวิเคราะหวิธีการเสนอความเปรียบ เนื้อหา แนวคดิ  และจนิตนาการของกวี 
พรอมทั้งคุณคาของความเปรียบในวรรณคดีเร่ืองอิเหนาและรามเกียรติ์ พบวา ความเปรียบที่กวีใช
มีความสัมพันธกับสภาพสังคม  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม   และขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ความเปรียบทีใ่ชยังส่ือแนวคดิที่แสดงความผูกพันกับธรรมชาติอยางลึกซึ้ง และมักเปนธรรมชาติ
ใกลตัวที่กวีนาํมากลาวถึงทําใหเกิดภาพแจมชัด อีกทัง้ตั้งอยูบนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล
และความเปนจริง     

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาลิลิตตะเลงพายในแนวสนุทรียศาสตร” ของชลดา                 
ศิริวิทยเจริญ๑๙  ศึกษาเรื่องการใชคํา  เสียง  จังหวะและความเคลื่อนไหว  บทเปรียบเทียบ  โวหาร
และภาพพจน และลักษณะของรสความ  ในสวนของการศึกษาโวหารและบทเปรียบเทียบ พบวามี
ทั้งที่คลายคลึงกับวรรณคดีเร่ืองอ่ืนๆ  และกวีคิดข้ึนเอง  อีกทั้งมีการสรางจินตภาพโดยใชถอยคํา
บรรยายใหผูอานเห็นภาพ  แสง  สี  รวมทั้งไดยินเสียงและเกิดอารมณความรูสึกคลอยตามไปดวย 

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพระปฐมสมโพธิกถาในแนวสุนทรียะ” ของวงเดือน        
สุขบาง๒๐ ศึกษารสคํา ความ และทวงทํานองการเขียนในวรรณคดีเร่ืองพระปฐมสมโพธิกถาตาม
หลักเกณฑที่วาดวยสุนทรียะทั่วไป พบวากวีเลือกใชคาํ ความ และสํานวนโวหารไดเหมาะสม     
ทั้งดานความหมาย เสียงและลีลาจังหวะ ทําใหผูอานเกิดจินตนาการ มองเห็นภาพ และเกิด
ความรูสึกคลอยตาม 
__________________________ 

๑๗วารี ตัณฑุลากร,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหลิลิตเพชรมงกฎุของเจาพระยาพระคลัง (หน)” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐). 

๑๘ญาดา อรุณเวช, “ความเปรียบในบทละครพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘). 
 ๑๙ชลดา  ศิริวิทยเจริญ,  “การศึกษาลิลิตตะเลงพายในแนวสุนทรียศาสตร” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบณัฑิต แผนกวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙). 

๒๐วงเดือน สุขบาง, “การศึกษาพระปฐมสมโพธิกถาในแนวสุนทรียะ” (วิทยานิพนธปรญิญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๔). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑

งานวิจัยเรื่อง “ลักษณะทีด่ีเดนของบทพระนิพนธของพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ” ของยุพร อรามกุล๒๑   ศึกษาบทพระนิพนธของพระราชวรวงศเธอ  กรมหมื่น
พิทยาลงกรณทั้งที่เปนรอยแกวและรอยกรองทางดานลักษณะการใชภาษา ทั้งคาํ ความและสํานวน
โวหาร พบวา บทพระนพินธมีความดเีดนในดานการเลือกสรรคํามาใชไดเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง   
ในดานสาํนวนโวหารประกอบดวยสํานวนเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย ทําใหขอความคมคายมาก
ยิ่งข้ึน   อีกทั้งยังมีความคิดริเร่ิมในการสรางสรรคที่นาสนใจ  ทาํใหงานพระนิพนธของพระองค
ไดรับความนิยมยกยองจากผูอานวรรณคดโีดยทั่วไป 
 งานวิจัยเรื่อง “สุนทรียลักษณในกนกนคร”  ของวลีรัตน กฤตลกัษณ๒๒  ศึกษา    
ความงามในกนกนคร พบวาวรรณคดีเร่ืองนี้มีลักษณะดเีดนดวยการประสานเนื้อเร่ืองจากเร่ืองเดิม 
และดีเดนทางวรรณศิลปที่มีสุนทรียลักษณสมบูรณยิ่ง อันเกิดจากรสคาํและรสความ  โดยเฉพาะ
การเลือกสรรถอยคําและสํานวนที่ใหความหมายเชิงแนะภาพ การใชความเปรียบในลักษณะตางๆ 
ชวยสื่อภาพและจินตนาการของกวีไปยังผูอานทําใหกนกนครทรงคุณคาทางวรรณศลิปเพ่ิมมากขึ้น 

งานวิจัยเรื่อง “การศกึษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระนลคําฉันท” ของอมรรัตน          
เนตรมุกดา๒๓ ศึกษาที่มาและลักษณะเดนของวรรณคดีเร่ืองพระนลคําฉันท ในดานการใชคาํ  
อักขรวิธี และภาษาวรรณศิลป เพ่ือประเมินคุณคาวรรณคดีเร่ืองดังกลาว ในการศึกษาดาน
วรรณศิลป  พบวา วรรณคดีเร่ืองนี้มีคุณลักษณะตางๆ ที่ดีเดน  ทั้งนี้เกิดจากการใชคําที่กอใหเกิด
ความงามทั้งเสียงและความหมาย  รวมถึงการใชภาพพจนที่งดงาม 
 นอกจากการศกึษาเรื่องภาพพจน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสรางจินตภาพในงานวิจยั         
กวีนิพนธโบราณแตละเร่ืองแลว  ยังมีการศึกษาบทพรรณนาความประเภทตางๆ ในงานวิจัยเรื่อง  
“เสาวรจนีในวรรณคดีนิทานสมัยอยุธยา” ของวัฒนา เอ้ือศิลามงคล๒๔ ศึกษาวิเคราะหเนื้อความ
และวิธีการพรรณนาความ ๔ กลุม  คือ  การพรรณนาความงามของเมือง   การพรรณนาความงาม
ของตัวละคร    การพรรณนาความงามของขบวนทัพ     และการพรรณนาความงามของธรรมชาติ   
__________________________ 

๒๑ยุพร    อรามกุล,   “ลักษณะที่ดีเดนของบทพระนิพนธของพระราชวรวงศเธอ  กรมหมื่น 
พิทยาลงกรณ”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต   แผนกวิชาภาษาไทย   บัณฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั, ๒๕๑๓). 

๒๒วลีรัตน     กฤตลักษณ, “สนุทรียลักษณในกนกนคร”  (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖). 

๒๓อมรรัตน  เนตรมุกดา,  “การศึกษาวิเคราะหเรื่องพระนลคําฉันท”  (วิทยานิพนธปรญิญา
มหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗). 

๒๔วัฒนา  เอ้ือศิลามงคล,  “เสาวรจนีในวรรณคดีนิทานสมยัอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   บัณฑิตวิทยาลยั   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒

พบวาบทพรรณนาความงามในแตละกลุมมีการพรรณนาคลายกันมาก  แตทวาในแตละกลุมก็มี
เนื้อความและความสําคัญแตกตางกัน สวนวิธีการพรรณนามีทั้งการพรรณนาตามสภาพ  การใช
ความเปรียบ และการเลนคาํ  เนื้อความและวิธีการดังกลาว ชวยใหการดําเนินเรื่องสมเหตุสมผล  
และยังเปนสวนหนึ่งของอลังการที่ทําใหวรรณคดีมีสุนทรียภาพ 
 นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่เลือกศึกษาบทพรรณนาความประเภทใดประเภทหนึ่งดัง
เร่ือง  “การวิเคราะหบทพรรณนาธรรมชาติในวรรณคดไีทยสมัยอยุธยา” ของศริญญา  ขวัญทอง๒๕  
ศึกษาวิเคราะหบทพรรณนาธรรมชาติในดานลักษณะ กลวิธีการประพันธ และบทบาทของ           
บทพรรณนาธรรมชาติ  พบวา กวีพรรณนาธรรมชาติเปน ๒  ลักษณะ คือ  พรรณนาธรรมชาติที่
เปนปรากฏการณปกติ และพรรณนาธรรมชาติที่เปนปรากฏการณพิเศษ ทางดานการนาํเสนอ    
บทพรรณนาธรรมชาติกวีใชกลวิธีการประพันธตาง ๆ ทัง้ทางดานเสียง  คํา  และความ   และการ
พรรณนาธรรมชาตินี้มบีทบาทสําคญัตอวรรณคดีในการชวยสรางอารมณสะเทือนใจ การเสริม
ลักษณะตัวละคร  การเชื่อมโยงเหตุการณ  การเปนสญัลักษณ  การแสดงทัศนคติกวี  การแสดง
ภูมิรู  และการแสดงใหเห็นความสามารถดานการประพนัธของกวี 
 การศึกษาบทพรรณนาความเฉพาะประเภทอีกเร่ืองหนึ่งคือ “วิเคราะหบทอัศจรรยใน    
วรรณคดีไทยตั้งแตสมัยกรงุศรีอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน  (พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๔๑๑)” ของ   
สุชาติ พงษพานิช๒๖ ศึกษาวิเคราะหบทอศัจรรยในแงของลักษณะ  กลวิธีการประพันธ  ตลอดจน
ดานวิวัฒนาการ พบวาการพรรณนาบทอัศจรรยในวรรณคดีไทยปรากฏในแบบของการพรรณนา
โดยตรงและการใชสัญลักษณ  ผลการศึกษายังชี้ใหประจักษถึงความรับผดิชอบของกวีในการ
สะทอนสัจธรรมแงหนึ่งของชีวิตมนุษยทุกผูทุกนาม   โดยเฉพาะการใชสัญลักษณแสดงเรื่องเพศ
ทําไดอยางมีศลิปะ   แนบเนยีน  และงดงาม    บทอัศจรรยจึงมีคุณคาทางสุนทรียะอยางมาก และ
ยังคงเปนบทพรรณนาความที่ปรากฏเปนสวนใหญในวรรณคดีไทย 
 งานวิจัยในกลุมขางตนนี้ทาํใหเห็นถึงความสําคัญของจินตภาพ โดยเฉพาะภาพพจน
ความเปรียบนัน้ชวยในการแสดงสาระสําคญัของเรื่องและส่ือความคดิ   รวมถึงวิธีคิดในการเปรียบ 
เทียบของกวี นอกจากนีจ้ินตภาพดังกลาวที่กวีแตละชาติหรือแตละยุคสมัยเลือกใชมักจะสัมพันธ
กับทัศนะของกวีและบริบทหรือส่ิงแวดลอมรอบตัวกวดีวย ภาพพจนและบทพรรณนาความเปน
องคประกอบสําคัญในการสรางสรรคผลงานของกวีแตละเร่ือง กวีอาจจะใชภาพพจนเปรียบเทียบ
ตามคตินิยมเดิมหรือคิดขึ้นใหม       ในแงของการใชภาพพจนเปรียบเทียบตามคติเดิมของกวแีต 
__________________________ 

๒๕ศริญญา     ขวัญทอง, “การวิเคราะหบทพรรณนาธรรมชาติในวรรณคดีไทยสมยัอยุธยา”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗). 

๒๖สุชาติ  พงษพานิช, “วิเคราะหบทอัศจรรยในวรรณคดีไทยตั้งแตสมยักรุงศรีอยุธยาถึง
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๔๑๑)” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมติร, ๒๕๑๗). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓

โบราณนั้นเปนไปเพื่อการบชูาครู  ดวยความเชื่อถือและศรัทธาวาการดําเนนิรอยตามครูหรือกวีแต
กอนเปนการแสดงฝมือทางการประพันธ รวมถึงเปนการแสดงรสนิยมทางวรรณศิลปรวมกัน  สวน
การคิดขึ้นใหมเกิดข้ึนกับกวีในสมัยหลังโดยเฉพาะเมื่อกวีไดรับอิทธพิลจากตะวนัตก  กอปรกับ
ความคดิริเร่ิมของกวีที่ตองการความแปลกใหม การใชภาพพจนในลกัษณะดังกลาวนี้ เพ่ือใหส่ือ
ความหมายในเชิงแนะภาพและความงดงามเชิงสุนทรียภาพเปนสําคัญ ในสวนบทพรรณนาความ
ในกวีนิพนธไทยโบราณมักมีแบบแผนคลายคลึงกัน  มีลักษณะเปนขนบนิยมสืบตอกันมา ซึ่งตาง
ลวนมีบทบาทตอการดาํเนนิเรื่อง  และกําหนดสาระสาํคญัของเรื่อง รวมถึงเปนการแสดงฝมือการ
ประพันธของกวีอยางมีศิลปะและชั้นเชิงใหเปนที่ประจกัษ 
 ในสวนของผลงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องอิทธิพลทางวรรณศิลปที่มีตอกัน ไดแก เร่ือง      
“นิราศคาํโคลง : การวิเคราะหและเปรียบเทียบกับนิราศชนิดอืน่” ของรื่นฤทัย  สัจจพันธุ๒๗  ศึกษา
ลักษณะโครงสราง  ลักษณะคําประพนัธ  เนื้อหาการพรรณนาของนิราศคาํโคลง และเปรียบเทียบ
นิราศคาํโคลงในสมัยอยุธยากับสมัยตนรตันโกสินทร รวมถึงการเปรียบเทียบวรรณคดีของชาติ
ตะวันออกกบันิราศของไทย ผลการศกึษาชี้ใหเห็นวาสวนประกอบตางๆ ของนิราศคาํโคลง  
เนื้อหา การพรรณนาและชนิดตางๆ ของการพรรณนาเปนแบบแผนหรือวิธีการแตงที่ผูแตงยุค
หลังดําเนินรอยตาม  
 งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการสืบทอด ไดแก งานวิจัยเรื่อง “นิราศสมัยรัตนโกสินทร : การ
สืบทอดขนบวรรณศิลปจากพระนิพนธของเจาฟาธรรมธเิบศร” ของสุภาพร พลายเล็ก๒๘ ศึกษา
วรรณคดีนิราศของเจาฟาธรรมธิเบศรเปรียบเทียบกับนิราศในสมัยรัตนโกสนิทร พบวา นิราศใน
สมัยรัตนโกสนิทรสืบทอดขนบการแตงจากวรรณคดีนิราศของเจาฟาธรรมธิเบศร ในหลายลักษณะ 
กลาวคือ ทางดานขนบในการแตงนิราศ   วตัถุประสงค  รูปแบบคาํประพันธ  เนื้อหา  วธิีการ
ดําเนนิเรื่อง และศิลปะการใชภาษา ในดานศิลปะการใชภาษานีน้ิราศสมัยรัตนโกสนิทรหลายเรื่อง
เลียนแบบการใชสํานวนโวหารจากนิราศของเจาฟาธรรมธิเบศรโดยเลียนแบบทั้งบท ทั้งวรรคหรือ
บางสวนของวรรค หรือเลียนแบบเนื้อหา และลีลาโดยใชถอยคําสํานวนของตัวเอง  นอกจากการ
สืบทอดขนบดานตางๆ นีแ้ลว วรรณคดีนิราศในสมัยรัตนโกสนิทรยังไดมีการสรางสรรคส่ิงใหมๆ 
ข้ึนผสมผสาน ทําใหเกิดลักษณะเฉพาะตวัที่ดําเนนิควบคูไปกบัการสบืทอดขนบในการแตงนิราศ 
__________________________ 

๒๗รื่นฤทัย  สจัจพันธุ, “นิราศคําโคลง : การวิเคราะหและเปรียบเทยีบกับนิราศชนิดอ่ืน”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖). 

๒๘สุภาพร  พลายเล็ก, “นิราศสมัยรัตนโกสินทร : การสืบทอดขนบวรรณศิลปจากพระ
นิพนธของเจาฟาธรรมธเิบศร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑). 
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ในผลงานที่ศกึษาเรื่องอิทธพิลและการสืบทอด ตามแนวทางขางตนเปนการศึกษาที่
เนนการดําเนนิรอยตามธรรมเนียมในการประพันธที่มีมากอนอันสื่อแสดงใหเห็นถึงการรับอิทธิพล
และรสนิยมในการสรางสรรคทางวรรณศิลปของกวีไทย 

๒.    งานวิจัยที่ศึกษากวีนิพนธสมัยใหม 
 งานวิจัยในกลุมนี้ ผูศึกษามักจะศึกษากวีนิพนธไทยสมัยใหมของกวีรวมสมัยเฉพาะ
บุคคล ผลงานที่มีการศึกษาสัมพันธกับเรือ่งการสรางจินตภาพ ไดแก งานวิจัยเรื่อง  “ศิลปะการใช
ภาษาในกวีนพินธของอังคาร  กัลยาณพงศ”  ของพิทยา เหรียญสุวรรณ๒๙  ศึกษาศิลปะการใช
ภาษา โดยเฉพาะการใชโวหารและการใชคําเปรียบเทยีบเพื่อสรางจินตภาพพบวาส่ิงที่นํามาเปรยีบ
และคําทีใ่ชไดรับอิทธิพลจากกวีนิพนธโบราณ รวมถึงเครื่องประดับที่มีคา  ศิลปกรรม  ธรรมชาต ิ 
และสังคมมนษุย 
 งานวิจัยเรื่อง “วิเคราะหงานวรรณกรรมรอยกรองของเนาวรัตน  พงษไพบูลย”  ของ
ประเมิน  เชิงเสถียร๓๐  ศึกษาวิเคราะหฉันทลักษณ  เนื้อหา  ทวงทํานองการแตง  และสุนทรียภาพ
ในกวีนิพนธ  ในสวนที่เก่ียวกับทวงทํานองการแตง กวีเลือกสรรถอยคําที่ไพเราะดวยเสียงและ
ดีเดนดวยลักษณะการพรรณนาความ มสุีนทรียภาพอนัเกิดจากความงามทางเสียง  คํา   และ
ความหมาย โดยเฉพาะการใชกวีโวหาร ซึ่งสวนมากเปนโวหารอุปมาอุปไมย  โวหารเกินจริงและ
บุคลาธิษฐาน ตลอดจนการใชสัญลักษณ ความงดงามอันเกิดจากการใชกวีโวหารเหลานี ้ นอกจาก
จะมีความหมายไพเราะ   ลึกซึ้ง กินใจแลวยังกอใหเกิดความคิดและความงามควบคูกันไปดวย 
 งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหบทรอยกรองของไพวรินทร ขาวงาม”  ของเพ็ญพักตร     
สูงสุมาลย๓๑  ศึกษาดานรูปแบบ   ทวงทํานองการเขียน  กลวิธีในการนําเสนอ  และทัศนะที่ปรากฏ
ในกวีนิพนธ  ในดานทวงทาํนองการเขียน กวีเลือกใชคําและโวหารที่เหมาะสมกับเนื้อหาดีเดนทั้ง
ทางดานเสียงและความหมาย  โดยเฉพาะโวหารที่กวีใชสามารถสรางความรูสึก  แนะภาพและ
จินตนาการใหแกผูอานอยางแจมชัด 
__________________________ 

๒๙พิทยา เหรียญสุวรรณ, “ศิลปะการใชภาษาในกวีนิพนธของอังคาร กัลยาณพงศ” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 
๒๕๒๐). 

๓๐ประเมิน  เชงิเสถียร,  “วิเคราะหงานวรรณกรรมรอยกรองของเนาวรัตน  พงษไพบูลย” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 
๒๕๒๒). 

๓๑เพ็ญพักตร สูงสุมาลย, “การวิเคราะหบทรอยกรองของไพวรินทร ขาวงาม” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, ๒๕๔๔). 
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 บทความเรื่อง “จินตภาพในรวมบทกวีนพินธ มือนั้นสขีาว ของศักดิสิ์ริ   มีสมสบื”  
ของวรรณนะ หนูหม่ืน๓๒  ศกึษาวางานประพันธนี้มีลักษณะเดนทางดานรูปแบบและเนื้อหาอยางไร
และจินตภาพเปนสวนสําคัญของการสื่อสารอยางไร  ผลการศึกษาดานจินตภาพชี้ใหเห็นวา กวีใช
ความเปรียบและสัญลักษณสรางจินตภาพกระตุนผูรับสารใหเขาถึงอารมณ และความคิดของบท
ประพันธโดยใชภาษาในชีวิตประจําวันสื่อสารกับผูรับไดอยางแนบเนียน  

นอกจากนี้ ในกวีนิพนธไทยสมัยใหมนั้นยังไดมีการศึกษาการสรางจินตภาพในสวนที่
เก่ียวกับบทพรรณนาความบางประเภท เชน “จินตภาพที่เก่ียวกับธรรมชาติในกวนีพินธของอุชเชนี    
เนาวรัตน พงษไพบูลย  และไพวรินทร ขาวงาม” ของเบญจพร เนียรนาทสกุล๓๓ ศึกษาเนื้อหา และ
กลวิธีการสรางจินตภาพที่เก่ียวกับธรรมชาติ รวมถงึการสื่อความหมายของจินตภาพที่เก่ียวกับ
ธรรมชาติ พบวา จินตภาพที่เก่ียวกับธรรมชาติมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนองคประกอบ
สําคัญในการสรางความงดงามแกบทประพนัธ อีกทั้งชวยสรางความหมายที่ลึกซึ้งและสอดคลอง
กับสารสําคญัที่กวีตองการเสนอใหผูอานรับรู  นอกจากนี้กวียังไดสืบทอดและพัฒนาขนบทาง 
วรรณศิลปจากวรรณคดีโบราณมาใชในกวีนิพนธสมัยใหมอยางมีเอกภาพ 
 งานวิจัยในกลุมนี้ ทําใหเห็นถึงการสรางจินตภาพที่ยังคงมีบทบาทตอการสรางความ
งามใหแกกวีนพินธสมัยใหม รวมถึงเปนสวนสําคัญของการสรางความหมายและสารที่กวีตองการ
ส่ือ  อีกทั้งการนําเอาจินตภาพมาใชยังเปนไปเพื่อใหผูรับสารเขาถึงอารมณและความคดิของสาร
อีกดวย อยางไรก็ตาม  งานวิจัยกลุมนี้สวนมากศึกษาแตเพียงวาจินตภาพในกวีนพินธสมัยใหมส่ือ
ความหมายอะไร  แตไมไดวิเคราะหใหเห็นวาการสรางจนิตภาพนั้นๆ เกิดจากอิทธิพลใด 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหมมีผูศึกษาในลักษณะการสืบทอดขนบปรากฏในผลงานเรื่อง  
“หวังสรางศิลปนฤมิตเพริศแพรว การสืบทอดขนบกบัการสรางสรรควรรณศิลปในกวีนิพนธไทย
สมัยใหม”   ของสุจิตรา   จงสถิตยวัฒนา๓๔   ศึกษากวีนพินธและพันธกิจของกวี       ธรรมชาตใิน 
กวีนิพนธสมัยใหม  ลีลาทางวรรณศิลป   และการสืบทอดและการสรางวรรณศิลปในงานประพนัธ 
ของกวีรวมสมัย ๕ คน คือ  อุชเชนี  อังคาร  กัลยาณพงษ  เนาวรัตน   พงษไพบูลย    ไพวรินทร   
__________________________ 
 ๓๒วรรณนะ หนูหมื่น,  “จินตภาพในรวมบทกวีนิพนธมือนั้นสีขาวของศักดิ์สิริ  มีสมสบื,” 
สงขลานครินทร  ฉบับสงคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ๙, ๒ (พฤษภาคม -  สิงหาคม ๒๕๔๖) : 
๒๑๖-๒๒๖. 

๓๓เบญจพร    เนียรนาทสกุล, “จินตภาพที่เก่ียวกับธรรมชาติในกวีนิพนธของอุชเชนี   
เนาวรัตน  พงษไพบูลย และไพวรินทร  ขาวงาม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   
บัณฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๔๔). 

๓๔สุจิตรา     จงสถิตยวัฒนา, หวังสรางศิลปนฤมิต เพริศแพรว  การสืบทอดขนบกับการ
สรางสรรควรรณศิลปในกวีนพินธไทยสมัยใหม (กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะอักษรศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑). 
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ขาวงาม และจิระนันท พิตรปรีชา พบวากวีสมัยใหมเปนผูสืบทอดสมบัติวรรณศิลปและนาํขนบ 
จากวรรณคดีโบราณมาพฒันาสรางสรรคใหมีลักษณะเฉพาะของกวีแตละคน 
 นอกจากนี้ยังมีบทความเรื่อง “ขนบวรรณศิลปในกวีนพินธซไีรตไทย” ของธเนศ  
เวศรภาดา๓๕  ศึกษากวนีิพนธซไีรตจาํนวน  ๘ เลม  ไดแก  เพียงความเคลื่อนไหว  นาฏกรรมบน
ลานกวาง   ปณิธานกวี  ใบไมที่หายไป  มือนั้นสีขาว   มากานกลวย  ในเวลา  และบานเกา       
ในดานฉนัทลกัษณ  ดานลลีา   และดานโวหาร พบวากวีรวมสมัยนําขนบวรรณศลิปดานดังกลาว
มาสรางสรรคไมวาจะเปนการดําเนินรอยตามหรือปรับเปลี่ยน เพ่ือส่ือความคดิในบริบทใหม อัน
เปนการยืนยันถึงพลังและอิทธิพลของขนบวรรณศิลปทีย่ังคงเปนรากฐานสําคญัของการสรางสรรค   
กวีนิพนธรวมสมัย 
 จากงานวิจัยดงักลาวขางตน แมจะมีการศึกษาเรื่องจนิตภาพ แตก็เปนการศึกษา
เพียงบางสวน  กลาวคือ  ศึกษาเฉพาะความคิดเปรียบเทียบบาง  เฉพาะเร่ืองโบราณบาง  และ
เฉพาะเร่ืองสมัยใหมบาง รวมถึงการศึกษาที่เปนเพียงประเด็นรองหรือเปนสวนประกอบ ทาํให
มองไมเห็นภาพรวมของการสรางสรรค และแมจะมีการศึกษาเรื่องอิทธิพลหรือการสืบทอด แตก็
เปนการศึกษาวรรณคดีเฉพาะประเภท อีกทั้งเปนการสืบทอดในลักษณะที่เปนการดําเนนิรอยตาม
ธรรมเนียมในการประพันธตามวรรณคดโีบราณ  ไมไดมุงเนนใหเห็นวาการสืบทอดนั้นเกดิการ
ปรับเปลี่ยน หรือนําของเดิมมาใชใหมอยางไร และถึงแมจะมีการศกึษาการสืบทอดที่ช้ีใหเห็นถึง
การนําเอาขนบมาพฒันาสรางสรรคก็ยังคงเปนการศึกษาเพียงบางสวน นอกจากนี้ในการศึกษาการ
สรางจินตภาพของกวีสมัยใหมนั้นผูศึกษาเพียงแตศึกษาและนําเสนอวามีเนื้อหาอยางไร แตไมได
วิเคราะหวาเกดิจากอิทธิพลอะไร   ดวยเหตุนี้    ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาการสืบสรรคจินตภาพใน
กวีนิพนธไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจบุัน  เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของการสรางสรรคและการ
เปล่ียนแปลงของการสรางจินตภาพในวงวรรณศิลปของกวีนิพนธไทย  และเขาใจกระบวนการ
สรางสรรค  รวมถึงวิธีคิดและเห็นถึงความสามารถในการสรางสรรคของกวีไทย   ตลอดจนมีความ
เขาใจในการสรางสรรคงานของกวีรุนหลังวาไดรับอิทธิพลมาจากอดีต หรือสรางข้ึนใหม หรือนํา
ของเดิมมาสรางสรรคใหม อันจะสงผลใหสามารถทําความเขาใจกวีนพินธนัน้ๆ ไดมากยิ่งข้ึน ทั้ง
ยังทําใหเห็นภมูิหลังในการสรางงานของกวีไทยจากอดีตสูปจจุบนัอีกดวย 
 
ขอตกลงเบื้องตน 

๑.  คําวา  “กวีนิพนธ”  (poetry)  ตามความหมายสากล  หมายถึง รูปแบบตางๆ  
ของการเรียบเรียงถอยคําเพ่ือใชแสดงออกถึงความคิดความเขาใจอันลึกซึ้ง ซึ่งเกิดจากจินตนาการ
ที่เก่ียวกับโลกและมนุษยและความสัมพันธระหวางโลกกับมนุษย   ดวยการมีจังหวะ      การลําดบั 
__________________________ 
 ๓๕ธเนศ  เวศรภาดา,  “ขนบวรรณศิลปในกวีนิพนธซีไรตไทย,”  ใน งามคําหวาน  ลานใจ
ถวิล  (กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลยัหอการคาไทย, ๒๕๔๖), ๑๕๙- ๒๒๑.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗

ความ    การเลือกสรรภาษาที่จะสรางจินตภาพ และการใหความสาํเริงอารมณ๓๖   แตในงานวิจัยนี้
จะใชตามแนวคิดของนักวิชาการไทยวากวนีิพนธ หมายถึง หนังสือที่แตงดีมีความไพเราะ ทั้งที่เปน 
รอยกรองและรอยแกว๓๗ 

     ๒.   รอยแกวที่จะศึกษาในงานวิจัยนีใ้ช  “รอยแกวแนวรอยกรอง”๓๘  (poetic    prose)   
หมายถึง รอยแกวที่มีลักษณะใกลเคียงกับรอยกรองในดานการใชจงัหวะ ภาษาที่วิจิตรประณตี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาพพจน๓๙ 
 
 
__________________________ 
 ๓๖ราชบัณฑิตยสถาน,   พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ - ไทย    (กรุงเทพฯ :  
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๕), ๓๓๔. 

๓๗เสฐียรโกเศศหรือพระยาอนมุานราชธน กลาววา “เมือ่ไดยินคําวากวีนิพนธหรือคําวา
ประพันธหรือคําวารอยกรอง ใครๆ ก็ตองนึกถึงหนังสือโคลงฉันทกาพยกลอน  แตหนังสอือานกวีนิพนธ
ที่กลาวนี้ที่แตงเปนรอยแกวก็มี... เพราะฉะนั้นหนังสือที่เปนกวีนิพนธจะตองเปนหนังสือที่แตงดีมีความ
ไพเราะ ทั้งทีเ่ปนรอยแกวและรอยกรอง,” เสฐียรโกเศศ, การศึกษาวรรณคดีแงวรรณศิลป (กรุงเทพฯ : 
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๓), ๑๒. นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไทยสมยัหลัง   เชน สุมาลี  วีระวงศ กลาวถึง
กวีนิพนธวาไมจําเปนตองเปนแคลายลักษณอักษร เพราะขนบวัฒนธรรมของไทยเปนมุขปาฐะ ไมใช  
ลายลักษณ  และยังคงจัดกวีนิพนธไทยวามไีดทั้งรอยแกวและรอยกรอง,  สุมาลี  วีระวงศ,  “อนาคตของ
กวีนิพนธ,” ใน ภาษาและวรรณกรรมสาร : ภาษาและวรรณกรรมไมเคยตาย  (กรุงเทพฯ : แซทโฟร  
พริ้นติ้ง  จํากัด,  ๒๕๔๖), ๑๕. 

๓๘นักวิชาการดานวรรณคดีไทยเรียกคํานี้ตางกันไป   เชน  ดวงมน  จิตรจํานงค เรียกวา    
“รอยแกวกวีนิพนธ” โดยไดแบงรอยแกวเปน ๒ ประเภท คือ  “รอยแกวที่เปนความเรียงใชเมื่อมุงบันทึก
ขอเท็จจริงและเหตุการณสําคัญ เชน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติกับ
รอยแกวที่มุงผลทางสุนทรียะดวยหรืออาจเรยีกวา รอยแกวกวีนิพนธ (poetic  prose) เชน เตภูมิกถา  
หรือที่มักเรียกกันวาไตรภูมิกถาหรือไตรภูมพิระรวง,”  ดวงมน  จิตรจํานงค, คุณคาและลักษณะเดนของ
วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  ๒๕๔๐), ๑๘๕.   กุสุมา 
รักษมณ ี เรียกวรรณกรรมรอยแกวของไทยบางเรื่องทีม่ีลักษณะการสรรคาํใชอยางรอยกรองเพื่อใหเหมาะ
กับจังหวะของเสียงและเพื่อสรางจินตภาพใหแกผูอานวา  “รอยแกวกรอง,”  กุสุมา รักษมณี,  “รอยกรอง
กับสิ่งที่เปนตัวแปร,”  ใน กุสุมาวรรณนา ๔ : วรรณสารวิจัย (กรุงเทพฯ : แมคําผาง, ๒๕๔๗), ๖๑. 
 ๓๙ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ - ไทย, ๓๓๒.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘

๓.  คําวา  “จินตภาพ”   ในงานวิจัยนี้ใชตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “poetic   image”๔๐     
หมายถึง ภาพในใจของผูอานที่เกิดจากการใชถอยคาํของกวี ซึ่งถายทอดหรือสรางภาพสือ่
ความรูสึก เชน ความรูสึกทีเ่กิดจากประสาทสัมผัส เชน รอน หอม  เปรี้ยว  อารมณ  เชน ความรัก   
ความโกรธ ความเสียใจ และความคดิ เชน ความดี ความถูกตอง ความชั่ว    
 ๔. คําวา “การสืบสรรค” ในงานวิจัยนี้ใชตรงกับคําภาษาอังกฤษวา  “creative   
perpetuation”๔๑ หมายถึง  การทําใหเห็นพลวัตของการสืบทอด   ซึ่งไมใชเพียงการสืบทอดเทานัน้  
แตไดนํามาสรางใหมดวย  คาํวา  “สืบ”  ตดัคํามาจาก  “สืบทอด”  หมายถึง    การรับมรดกมาจาก
อดีต  หรือการรับชวงตอๆ กันมา  สวนคาํวา  “สรรค”  ตัดคํามาจาก  “สรรคสราง”  หมายถึง   
การสรางสรรคในกระบวนการสืบทอดดงักลาว 

๕.     คําศัพทที่เก่ียวกับการเปรียบเทียบ   มีดังนี ้
         ๕.๑    คําวา “สาระ” (tenor  หรือ  อุปไมย  ในภาษาไทย)    คอื  ความคิด 

ที่แสดงออกมาหรือเร่ืองหรือส่ิง  (subject)   ที่เปนความคิดหลัก๔๒ 
           ๕.๒   คําวา “ส่ือเปรียบ” (vehicle   หรือ  อุปมา  ในภาษาไทย)   คือ         

ภาพลักษณตาง ๆ ซึ่งนําไปสูความคดิหรือเร่ืองหรือส่ิงที่ตองการกลาวถึง๔๓ 
           ๕.๓  คําวา “ลักษณะรวม” (ground) หรือสาธารณธรรมในภาษาสันสกฤต  คือ  

ลักษณะธรรมชาติของอุปไมยและอุปมาทีม่ีรวมกันหรือคลายกัน๔๔ 
๖.  ในการกลาวถึงวรรณคดสีมัยตางๆ   จะใชคําบอกสมยั ดังนี ้
         ๖.๑   วรรณคดีไทยแตอดตี  หมายถึง  วรรณคดีตั้งแตสมัยสโุขทัยมาถึงสมัย

รัตนโกสนิทรตอนตน (รัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๔) 
 
__________________________ 

๔๐คําวา  “image” พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   ใช
ในความหมายหนึ่งวา จินตภาพ หมายถงึ ภาพในจิตหรือขอคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากการอานงานเขียนชิ้น
หนึ่ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งบทกวี หรือการพรรณนาในขอเขียนซึ่งเราประสาทสัมผัสและสรางภาพในจติ
หรือขอคิดใหเกิดขึ้น 

๔๑คํานี้ใชตามคําแนะนําของนพพร  ประชากลุ 
๔๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ - ไทย, ๔๓๑. 

 ๔๓เรื่องเดียวกัน. 
๔๔กุสุมา   รักษมณี, “ศัพทที่เกิดจากความหมายเปรยีบเทยีบ,” ใน   สันสกฤตวิจารณา   

(กรุงเทพฯ : แมคําผาง,  ๒๕๔๗), ๔๑. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙

           ๖.๒  วรรณคดีไทยสมัยหลัง  หมายถึง  วรรณคดีตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ อัน
เปนระยะเวลาที่ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากตะวันตก๔๕ มาจนกระทัง่ถึงวรรณคดีไทยประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๐ 

       ๖.๓  กวีนิพนธไทยสมัยใหม  หมายถึง  ผลงานของกวีไทยสมัยใหม๔๖ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

๑.   กวีนิพนธที่จะนํามาศึกษามีทั้งกวีนิพนธรอยกรองและรอยแกว ดงันี้ 
          ๑.๑   กวีนิพนธรอยกรองจะศึกษากวีนิพนธไทยโบราณตั้งแตสมัยอยุธยามาถึง       

กวีนิพนธไทยสมัยใหม ซึ่งจุดเริม่ตนของกวีนพินธไทยสมัยใหมในงานวิจยันี้จะนบัจากงานของ
อังคาร   กัลยาณพงศ๔๗มาจนถึงปจจุบนั 

      ๑.๒ กวนีิพนธไทยสมยัใหมในงานวจิัยนี้จะเลือกศกึษาเฉพาะจากผลงานของกวี
ที่มีจุดเดนดานการสรางจินตภาพ คือ มีการสืบทอดการสรางจินตภาพจากอดตีและนํามาพัฒนา
สรางสรรค    โดยจะเลือกศกึษาจากผลงานของอังคาร   กัลยาณพงศ   เนาวรัตน    พงษไพบูลย 
สุจิตต  วงษเทศ   ไพบูลย  วงษเทศ   คมทวน   คันธน ู  แรคํา  ประโดยคํา  ไพวรนิทร   ขาวงาม   
และศักดิ์สิริ   มีสมสืบ 

 
 

__________________________ 
๔๕ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดานดวยกัน  “รัชสมัยของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  นอกจากจะมีการเปลีย่นแปลงในการบริหารแผนดินแลว  
ชีวิตไทยทุกดานก็เริ่มเปลีย่นไปดวยและเปลี่ยนมาเรื่อยๆ  จนกระทั่งทุกวันนี้  ในดานการประพันธเปนที่ 
ยอมรับวาเขาสูคุงน้ําอันจะนํามาถึงหัวเลีย้วสาํคัญคือในสมัยปจจุบันนี้ ตะวันตกเริ่มเขามามีอิทธิพล ทําให 
มีการพิมพเกิดขึ้น นั่นเปนหัวเลี้ยวสําคัญเกี่ยวกับวรรณกรรม และนอกจากนี้  ในรัชกาลที่ ๕   การศึกษา
ก็เริ่มแพรออกจากเขตพระราชวัง  วัง  และบานขุนนาง  ออกไปสูราษฎรในจังหวัดตางๆ แตยังไมถึงขั้น
ที่จะเรียกวา มกีารศึกษาของทวยราษฎร,”  หมอมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ,  หัวเล้ียวของวรรณคดี
ไทย, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๒๐), ๗๐. 
 ๔๖ดู คําอธิบายจุดเริ่มตนของกวีนิพนธไทยสมัยใหม ใน ขอบเขตการศึกษา ขอ ๑.๑ 

๔๗กวีนิพนธไทยสมัยใหมนี้ จดัตามความคิดเห็นของ หมอมหลวงบุญเหลอื เทพยสุวรรณ  
ไดกลาวถึงอังคาร กัลยาณพงศ วาเปน “ผูที่ทําใหเกิดหัวเลี้ยวในวรรณกรรมไทย” เพราะ “บทกวีของ
อังคารเปลี่ยนแปลงไปจากบทกวีเดิมของไทยในขอสําคัญขอหนึ่ง คือ เราใหใชสมองพรอมกันกับเรา
อารมณอันประณีต ซ่ึงก็นาจะถือเปนความกาวหนา เพราะบทรอยกรองของไทยเดิมนั้น มักจะเราอารมณ
เปนสวนใหญ ที่เราใหใชสมองก็มักถูกละเลยไมมีผูสนใจนัก,” หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ,       
หัวเล้ียวของวรรณคดีไทย, ๑๒๕–๑๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐

         ๑.๓ กวีนิพนธรอยแกวจะศึกษาเฉพาะรอยแกวแนวรอยกรองหรือ poetic prose  
ไดแก  ไตรภมูิพระรวง๔๘  และพระปฐมสมโพธิกถา     

        ๑.๔    การวิจัยครั้งนี้จะไมศึกษากวนีิพนธประเภทตํารา   พิธีการหรือโบราณ 
ราชประเพณี  และคําสอน   ทั้งนี้เพราะกวีนิพนธดังกลาวมุงพรรณนาตามขอเท็จจริงเปนสวนใหญ 

        ๑.๕   ในสวนของกวีนิพนธไทยโบราณจะศึกษาเฉพาะที่เปนลายลักษณอักษร 
และตีพิมพแลวเทานั้น 

 

๒.  ในการศึกษาวิเคราะหการสรางจินตภาพของกวีจะกลาวถึงขนบการสรางจินตภาพ 
โดยใชการบรรยายและพรรณนาและการใชภาพพจน แตในการวิเคราะหเปรียบเทียบจะศกึษา
เฉพาะการใชภาพพจนเปรียบเทียบเทานัน้ 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 

๑.    ศึกษาเรื่องการสรางจินตภาพและเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการวิจัย 
 ๒.   รวบรวมขอมูลดานการสรางจินตภาพในกวีนิพนธไทย 
 ๓.    วิเคราะห    ตีความ    และวิจารณขอมูล 
 ๔.    สรุปและเสนอผลการวิจยั 

 
__________________________ 

๔๘นักวิชาการไทยไดอธิบายถึงลักษณะสําคัญของภาษารอยแกวในงานประพันธ เรื่อง    
ไตรภูมิพระรวง วามีลักษณะคลายรอยกรอง   เชน  วิทย  ศิวะศริยานนท     กลาวถึงไตรภูมิพระรวงวามี 
ลักษณะคําประพันธอยูหลายแหง   มีสมัผัสคลองจอง   มีสาํนวนเทียบเทียม  (parallelism)    และมีความ 
เปรียบที่ทาํใหเกิดจินตภาพ,  วิทย  ศิวะศริยานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ,   พิมพครั้งที่  ๖ 
(กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน,  ๒๕๑๙), ๑-๒ และ ๒๘.  ดวงมน  จิตรจํานงค  กลาวถึงไตรภูมิพระรวงวา
มีลักษณะเปน “รอยแกวกวีนิพนธ” คือ “รอยแกวที่มีการประดับตกแตงถอยคําเชิงกวีนิพนธ โดยเฉพาะ
การใชสัมผัสระหวางวรรคและสัมผัสภายในวรรค  คลายรายยาว แตมีอิสระมากกวา   และมีเนื้อความทั้ง
การแสดงเหตุผลและเราการรับรูทางอารมณ,” ดวงมน จิตรจํานงค, คุณคาและลักษณะเดนของ
วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน, ๑๙๑.  นอกจากนี้ภาษาในเรื่องไตรภูมิพระรวง   ยังคงลักษณะ 
ความประสานของเสียงและความหมายระหวางกลุมคํา และประโยคมักใชประโยคที่มีสวนประธานและ
กริยาซ้ํากันตอเนื่องกันหลายประโยค, ดวงมน  จิตรจํานงค และ สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา, “รูปแบบและ
สุนทรียภาพของวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวรรณคดีไทย หนวย
ที่ ๘-๑๕  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช,  ๒๕๔๓), ๔๖๒  -  ๔๖๓. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑. จะเปนประโยชนโดยตรงแกนักศึกษาและผูสนใจ   ในการทําความเขาใจกวีนิพนธ

ไทย เนื่องจากจินตภาพเปนหัวใจของกวีนิพนธ เม่ือเขาใจวิธีการสรางและความคดิของกวีจะทําให
มองเห็นภาพและเขาใจสารที่กวีตองการนาํเสนอ  รวมถึงเขาใจแนวคิดของกวี  อันจะนาํไปสูการ
ประจักษในคณุคาของกวีนพินธไทย 

๒. จะทําใหเขาใจวิธคีิดในการสรางสรรคงานของกวีไทยแตละสมัยจากอดีตสูปจจุบนั   
ตลอดจนเขาใจโลกทัศนของกวี และส่ิงเหลานี้ยังสะทอนใหเห็นคานยิมของคนในสังคมตางยุคตาง
สมัยอันมีกวีเปนตัวแทนการสื่อสารเรื่องดังกลาว เม่ือเขาใจสิ่งที่เปนเงื่อนไขเหลานี้ก็จะสงผลตอ
การศึกษากวีนพินธในสังคมที่ตางกัน   

๓. จะทําใหเขาใจเงื่อนไขและบริบทแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหสามารถตคีวามกวีนิพนธ
ไดถูกตอง   โดยไมไปบัน่ทอนหรือลดคณุคาของงานซึง่ตางยุคกันกับผูศึกษาหรือผูอาน โดยเฉพาะ
ผูศึกษาที่อยูในยุคสมัยปจจบุัน    
 ๔.  จะเปนประโยชนโดยออมแกผูสรางงานสมัยใหม    ทั้งนี้เพราะผูสรางจะมองเห็น
กระแสธารของการสืบสรรคจินตภาพของกวีจากอดตีสูปจจุบนั ซึ่งส่ิงเหลานี้จะสงผลตอการสราง
งานของกวีสมัยใหมในหลายหลากมิติ   ทั้งวิธีการสรางและการนําเสนอความคดิเกี่ยวกับการสราง
จินตภาพ  ซึ่งอาจจะเปนไปในลักษณะของการนําของเดิมมาพัฒนาสรางสรรคหรือคิดขึ้นใหมให
ตางไปจากที่มอียูแตเดิม อันจะทําใหวงวรรณศิลปของกวีนิพนธไทยที่เกิดจากการสรางงานของกวี
รุนใหมมีรากฐานที่มั่นคงและผลิดอกออกผลอยางงดงามตอไป 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
   

 ๒๒ 

บทที่  ๒ 
 

ขนบการสรางจินตภาพของกวีไทย 
 
 ภาษาวรรณคดีเปนภาษาทีม่ีความหมายตามตัวอักษร หรือตามที่มนุษยกําหนดขึ้น
เพ่ือใชรวมกันสวนหนึ่ง และเปนภาษาที่มสุีนทรียะ ซึ่งเปนไปตามความมุงหมายหรือวัตถุประสงค
ของผูสรางสรรคงานวรรณศลิป กวีหรือนักประพันธจาํเปนตองเลือกเฟนถอยคํา เพ่ือใหเกิดความ
ไพเราะ และยังตองสรางหรือพลิกแพลงภาษาใหมีความหมายพิเศษ  เพ่ือใหความคดิและอารมณ
ที่ส่ือแสดงออกมานั้นมี “พลัง” ที่สามารถสื่อสารสําคญัของงานไดอยางครบถวนสมบูรณ  ลักษณะ
ดังกลาวนี้เปนกลวิธีเชิงวรรณศิลป และเปนกลไกแหงศิลปะการใชภาษา อันเปนเคร่ืองกําหนด
คุณคาของงานประพันธประการหนึ่ง  และกลวิธีทางวรรณศิลปที่เปนลักษณะสาํคญัอยางหนึ่งของ
การสรางสรรควรรณคดี คอื การสรางจนิตภาพ ซึ่งเดิมนั้นปรากฏเปนสวนสําคญัในการสรางงาน
มาแตโบราณ โดยเฉพาะในโลกตะวันตกตัง้แตยุคคลาสสิก อาริสโตเตลิ (Aristotle) นกัปรัชญาชาว
กรีกผูเขียนผลงานเรื่อง Rhetoric หรือวาทศาสตร กลาวถึงศลิปะการพูดทีม่ีประสิทธิผลวา
ประกอบดวยหลักการสําคญั ๓ ประการ คือ การหาขอโตแยงหรือขอพิสูจน (argumentation) ลีลา 
(style) และองคประกอบ (composition)๑ หลักการสําคัญของวาทศาสตรนี้ยังไดกลายเปนจดุ
กําเนิดของเทคนิคเกี่ยวกับการใชถอยคําเชิงโวหาร๒ อันครอบคลุมถงึการใชจินตภาพเปนสื่อ เพ่ือ
ทําใหผูฟงมองเห็นภาพไดเดนชัดขึ้น และจินตภาพนี้ไมไดปรากฏเปนสวนสําคญัเฉพาะของการ
พูดเทานัน้ แตยังมีความสําคัญดานการเขียนโดยเฉพาะในการสรางสรรคกวีนิพนธ ซึ่งจะเอื้อใหกวี
สามารถสรางสุนทรียภาพและสุนทรียรสในงานประพนัธไดอยางกวางขวางลึกซ้ึง  
 
๑.   ความสําคัญของจินตภาพ 

วรรณคดีมีองคประกอบสาํคัญอยูที่ความคิดและอารมณที่ซับซอน การแสดงออกซึ่ง
ส่ิงที่เปนนามธรรมเหลานี้ตองอาศัยการสรางจินตภาพเปนสื่อ ทั้งในแงของผูสรางสรรคและผูเสพ
งาน  ทั้งนี้เพราะจินตภาพ  (poetic image)  เปนภาพในใจของผูอานที่เกิดจากการใชถอยคําของกวี   
ซึ่งไดถายทอดหรือสรางภาพเพ่ือส่ือความรูสึก เชน ความรูสึกที่เกิดจากประสาทสมัผัส ไดแก  
รอน   หอม  เปร้ียว   เปนตน   เพ่ือส่ืออารมณ  เชน  ความรัก   ความโกรธ   ความเสียใจ   และ 
__________________________ 
 ๑Paul  Ricoeur, The Rule of Metaphor  (London : Great  Britain, ๑๙๗๘), ๙. 
 ๒Ibid., ๑๒.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๓   

 

เพ่ือส่ือความคิด  เชน  ความดี ความถูกตอง ความชั่ว ซึ่งลวนเปนนามธรรม  กวีหรือผูเขียนนํามา
สรางใหเห็นเปนรูปธรรมหรือใหบังเกิดขึน้เปนภาพในความคดิของผูอาน   

ตามหลักจติวทิยาถือวาการสรางจินตภาพเปนกระบวนการทางจิตของมนุษยหรือการ
ผลิตจาํลองทางจิต (mental reproduction)  กลาวคือ เปนการรําลึกถึงประสบการณในอดตี ซึ่งอาจ
เปนประสบการณทางอารมณหรือประสบการณทางประสาทสัมผัสทั้งหลาย๓  ไมเฉพาะแตประสาท
ตาเทานั้น ยังรวมถึง  หู จมูก   ล้ิน กาย  และใจดวย  กวีนําเอาประสบการณเหลานี้มาสรางเปน
ภาพดวยจินตนาการของตน  แลวส่ือภาพนั้นออกมาเปนถอยคาํความเปรียบ อันเปนเสมือน
กระจกเงาฉายภาพนั้นเขาไปในจติใจของผูอานอีกช้ันหนึง่๔ 
 จินตภาพมคีวามสําคญัตอการสรางงานของกวีไทย ในเบื้องตนกวใีชเพ่ือส่ือภาพให
บังเกิดขึ้นในใจของผูอานหรือเพ่ือเช่ือมโยงความคิดของผูอานใหเห็นภาพหรือเขาใจตรงกัน  มิได
ตองการนาํเสนอสารหรืออารมณอ่ืนใด การสรางจินตภาพลักษณะนีม้ักปรากฏเมื่อกวีตองการให
ผูอานเกดิการรับรูหรือผัสสะเปนสิ่งแรก เพ่ือเกิดปฏิกิริยาหรือเกิดจินตนาการเห็นเปนภาพรวมไป
กับกวี  การสรางจินตภาพเพื่อผัสสะนี้มีทัง้ทางรูป เสียง กล่ิน รส  และสัมผัส ดังเชน การสื่อผัสสะ
ทางรูปหรือส่ิงที่ตาเห็นอนัเปนกระบวนการรับรูในชั้นตน  เชน กวีเปรียบความใสของน้ําในลําธาร
วาเหมือนแสงแกวไพฑูรย  ดังใน อุณรุท ตอนพระอณุรุทกับนางอุษาเลนธารพรอมเหลานางสนม
กํานัล  วา 
             พาอนงคนาฏลงในลําธาร             นํ้าใสไหลซานฉานฉา 
                 ดั่งสีแกวไพฑูรยจํารูญตา                 โอฬารสะอานสําราญองค 
 

แกวไพฑูรยเปนรัตนะอยางหนึ่ง มีสีเหลืองแกมเขียว และมีความใส  แวววาว กวี
เปรียบความใสของน้ําในลาํธารในปากับความใสของแกวไพฑูรย ทําใหเห็นวาน้าํนั้นมีสีเขียวใส 
สะอาด และมแีสงเปนประกาย  แวววาว  เพราะตองแสงแดด 

ความสําคัญของจินตภาพในวรรณคดีไทย ไมไดเปนเพียงการสรางภาพใหเกิดข้ึนใน
ใจของผูอานเทานั้น กวียังใชเปนเครื่องมือส่ือสารเพื่อแสดงจุดประสงคอ่ืน   ดังนี ้

  
  

__________________________ 
 ๓Rene Wellek and  Austin Warren, Theory of Literature  (New York : Harcourt  Brace  
Jovanovich, ๑๙๗๗), ๑๘๖–๑๘๗,  อางถึงใน   กุสุมา  รักษมณ,ี การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎี
วรรณคดีสันสกฤต, พิมพครัง้ที่ ๒ (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๙ ), ๗๑.  
 ๔กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, วิทยาวรรณกรรม  (พระนคร : แพรพิทยา, ๒๕๑๔), ๕๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๔   

 

๑.๑   เพื่อแสดงความคิดหรืออารมณที่ซับซอนและลึกซึ้ง 
เม่ือกวีตองการแสดงความคดิหรือทัศนะทีม่ีตอชีวิตและสังคม ดังใน โคลงโลกนติิ กวี

ใชบุคคลวตัเปนสื่อแสดงความคิดโดยใหส่ือเปรียบนั้นมคีวามรูสึกอยางมนุษยวา ทองนพคุณหรือ
ทองเนื้อเกาทนทานตอการหลอม การตี โดยไมสะดุงสะเทือนหรือเจ็บปวด แตจะรูสึกเจ็บหรือ
กระทบกระเทือนใจหากถูกนําไปเทียบกบัสิ่งไรคา ไมมรีาคาอยางเมด็มะกล่ํา การเปรียบเทียบดวย
กลวิธีนี้กวีใชเปนนัยแสดงทัศนะเกี่ยวกับคนชั้นสูงวา ยอมทนตอความลําบากหรืออุปสรรคตางๆ ได 
แตจะไมยอมลดตัวลงมาเทยีบกับคนชั้นต่าํหรือคนไรคา๕  ดังความเปรียบเทียบ วา  
 
          นพคุณใสเบาสูบ  แสนท ี
  คอนเหล็กรุมรันต ี  หอนมวย 
  บเจ็บเทาธุลี   สักหยาด 
  เจ็บแตทานชั่งดวย  กลํ่านอยหัวดาํ 

 
กวีใชจินตภาพแสดงอารมณเศราโศกอยางใหญหลวง เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจา

เสด็จดบัขันธปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา ดังความในตอนมหานพิพานปริวรรต ใน พระปฐม
สมโพธิกถา วา 

 
 ...ในสมัยนั้นอนัวาสาลบุปผชาติทั้งหลายกข็ยายแยมกลีบเกสรแบงบาน  ตั้งแต
ลําตนตราบเทาถึงยอด แลตลอดสาลวันวิกสิตบุปผาเปนอกาลผกาปรากฏกุสุมเสาวคน
ธรสก็ปวัตนาการหลนลงเรี่ยรายทั่วพระพุทธสรีรกายา บูชาพระสัพพัญู หมูภมรผึ้งภู
บินมาเชยซาบอาบรสเกสรมาลา บนัลือศพัทสํานาน ประหนึ่งวาสําเนยีงยมกสาลพฤกษา
ปริเทวนาการ แลบุปผชาติแหงนางรังหลนลงเปนนิรันดร ก็เปรียบปานประดุจอสชุล
หลนไหลพิลาปโสกสัมผัส กับพระฉัพพิธพรรณรังสีโสภณโอภาสเพยีงจะครอบงําเสียซึ่ง
พรรณประภาแหงภานุมาศใหเส่ือมแสงเศรามีครุวนาปานฉะนัน้ ฝายพระสุริยาก็สายัณห
ยอแสงอัสดงคต เหมือนดุจบมิอาจอดกลั้นซึ่งความโศกอันจะวโิยคพลัดพรากจากพระ
บรมโลกนาถ ฝายพระรัชนีกรก็ลินลาศเลื่อนลอยขึ้นมาเบื้องบุรพทิศาดลดุจดบัเสียซึ่ง
ดวงหฤทัยแหงเทพยดา มนุษยนิกรชนอันอาดูรดวยความโศก ซึ่งจะวิโยคจากพระ    
ภควันตมุนใีหระงับดวยหยาดรัศมีอันเย็นยิ่งอยางอมฤตธารา... 

 
 
__________________________ 

๕วินิตา ดิถียนต, เอกสารคําสอนวรรณคดีวิจารณ  (นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย 
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๗), ๑๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๕   

 

ขอความขางตน กวีสรางภาพใหธรรมชาตริวมโศกาดูรกับเหตุการณความสูญเสียอัน
ยิ่งใหญในสถานที่แหงนั้น ดอกไมหรือดอกรังบานรวงหลนลงบูชาพุทธสรีระกายแหงพระพุทธองค 
หมูแมลงภูบินมาสูดกลิ่นเกสร  ฟงเสียงประหนึ่งไมรังรํ่าไห  กลีบดอกรังรวงหลนตลอดเวลา
เสมือนน้ําตาทีห่ล่ังไหล พระอาทิตยจวนลบัขอบฟา แตยังยอแสงเหมือนจะกลั้นความโศกไวมไิด   
เพราะไมอยากพรากจากพระพุทธองคไป พระจันทรเร่ิมทอแสงนวลเย็นคลายจะดับซึ่งความทกุข
โศกของเทพยดาและมวลมนุษย เม่ือพระพุทธองคเสดจ็สูปรินิพพาน จินตภาพนีช้วยสื่ออารมณ
โศกเศราไดอยางลึกซึ้ง โดยกวีกําหนดใหธรรมชาติมอีารมณความรูสึกเยี่ยงมนุษยมาเปนสื่อแสดง
ใหเห็นความยิง่ใหญของพระพุทธองค 
 กวีใชจินตภาพสื่อแสดงอารมณสะเทือนใจอยางลํ้าลึก เม่ือพระมหาอุปราชาเดนิทัพ
ไปทําศึกกับพระนเรศวร ระหวางทางก็เกิดความหวาดหวั่น และไมแนใจวาจะสามารถรอดชีวิตจาก
การศึกครั้งนี ้  พระมหาอุปราชาทรงหวงใยพระราชบิดา หากพระองคตองถูกสังหารในที่รบ  กวี
สรางจินตภาพสื่ออารมณทุกขใหญหลวงของพอผานจนิตนาการของพระมหาอุปราชาวา พอผูเปน 
“พระมหาจักรพรรดิ” ตองสูญเสียลูกไปเหมือนแขนถูก “ห่ัน” และ “กล้ิง” ไปไกล  จินตภาพนี้ส่ือ
ทั้งภาพและอารมณแหงความเจ็บปวด ความทุกข ความสูญเสีย ซึ่งยากจะกลับคนื   ดังความใน 
ลิลิตตะเลงพาย วา   
   ๑๕๑. อาจอมจักรพรรดิผู  เพ็ญยศ 
  แมพระเสียเอารส  แกเส้ียน 
  จักเจ็บอุระระทด  ทุกขใหญ    หลวงนา 
  ถนัดดั่งพาหาเหี้ยน  ห่ันกล้ิงไกลองค 

 
 การเปรียบเทียบขางตน กวีใชส่ือเปรียบแขน ซึ่งเปนอวัยวะสวนหนึ่งของรางกาย   
มาเปรียบเทียบกับเหตุการณวา หากพระเจาหงสาวดสูีญเสียพระโอรสหรือพระมหาอุปราชาไปก็
เหมือนแขนถูกตัดไปไกล เพราะลูกไปทาํสงครามอยูตางเมือง กวีเปรียบแขนกับลกู เพราะแขน
เปนสวนหนึ่งของรางกายฉันใด ลูกก็เปนสวนหนึ่งของชีวิตพอฉันนัน้ เม่ือรางกายเสียแขนยอมทํา
ใหพิการ ชีวิตขาดความสมบูรณ ชีวิตของพอที่เสียลูกไปยอมเปนชีวิตที่ไมสมบูรณเชนกัน 
 เม่ือกวีตองการสื่อแสดงใหนางรูวาเขารักและอาลัยนางมากเพียงใด เม่ือตองจากนาง
มา กวีเปรียบเทียบวาความรกัของเขานั้นมีมากมหาศาล จนไมอาจจะเอยอางหรืออุปมากับสิ่งใดได
เลย ถึงจะมีพันปากกไ็มอาจพรรณนาไดหมด ถึงจะมีพันตาชวยกันมองหาก็ยากยิ่งนัก เพราะจะหา
นางเชนนีไ้มไดอีกแลว การจากนางมาทําใหเขาเศราโศกเปนแสนเทาไมมีผูใดเทียบเทียมไดอีก ดงั
ความปรากฏใน  โคลงนิราศพระพิพิธสาลี  วา 
 
            เรียมรักสุดที่อาง  อุประมา    แมฮา 
  พันโอษฐอาจพรรณา  หอนแลว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๖   

 

  พันเนตรเลียบเลงหา  หายาก     อรเอย 
  แสนโศกเจียนจากแกว  เทาดวยใครทนั 
 
 ขอความขางตน กวีสรางจินตภาพดวยวิธกีารกลาวเกินจริง โดยเฉพาะการรําพันวาไม
สามารถกลาวอางหรือเปรียบเทียบความรกัที่เขามีตอนางกับสิ่งใดไดเลยนั้น ชวยสื่อแสดงพลัง
ความยิ่งใหญลึกซึ้งของความรูสึกดังกลาววามากมายเหลือเกินสุดที่จะเปรียบได การจะบอก
กลาวถึงส่ิงที่ไมมีรูป  ไมมีตวัตน ตองอาศยัการสรางจินตภาพเปนเครื่องมือสําคัญ ซึ่งจะชวยใหกวี
แสดงออกถึงส่ิงที่เปนนามธรรมหรือความคิดและอารมณ อันเปนสิ่งท่ีซับซอนใหเห็นเปนรูปธรรม 
และยังชวยสรางรสสุนทรียแหงวรรณคดีใหมีทั้งความงดงามและพลังกระทบใจ 
 การสรางจินตภาพเปรียบเทยีบเพื่อแสดงความคดิ หรืออารมณที่ซับซอนและลึกซ้ึง
ดังกลาวขางตน จะเหน็ไดวากวีนําส่ิงใกลตัว เชน อวัยวะบางสวนของรางกายหรือส่ิงที่เห็นไดตาม
ธรรมชาติ ซึ่งคนทั่วไปรูจักมาใชเปนสื่อเปรียบหรือเช่ือมโยงความคดิของผูอาน ทําใหมองเห็นภาพ
และเขาใจสารหรือความคิดที่กวีตองการนาํเสนอไดชัดเจนยิ่งข้ึน  
 นอกจากนี้ การสรางจินตภาพที่เก่ียวกบัการแสดงอารมณความรูสึกนึกคิดยังทําให
ผูอานเกดิปฏกิิริยาทางอารมณหรือเกิดการรับรู “รส” ข้ึนในใจ  ซึ่งส่ิงนี้เปนคุณคาทางสัมผัส อัน
ทําใหเกิดอารมณอันพึงปรารถนาและไมพึงปรารถนา  โดยเฉพาะสัมผสัจากการเปรยีบเทียบ  ดังที่ 
หมอมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  กลาวไววาถาเสียดายก็เหมือนถูกแหวะเอาดวงใจไป   ถารัก
ก็เหมือนจมลงในหวงทะเลลึก เปนสัมผสัที่ลึกซึ้งและรุนแรง  ถาวรรณคดีใดไมทําใหเกิดสัมผสั
และอารมณก็จะไมจบัใจผูอานและมักไมไดรับการยกยองเรียกวาเปนวรรณคดี๖ การแสดงออกทาง
อารมณดวยวิธีการเปรียบเทียบจะทําใหผูอานเขาถึงคณุคาทางรูป  รส  กล่ิน  เสียง  หรือสัมผัส  
ตลอดจนสงผลทางอารมณตอผูอาน 

๑.๒   เพื่อแสดงฝมือทางวรรณศิลป 
การสรางจินตภาพดวยวิธีเปรียบเทียบในวรรณคดีไทยแตละสมัย   จะพบวากวีมีการ

ประกวดประขนับทเปรียบเทยีบดวยการเลนคํา โดยไมคํานึงถึงความเปนจริงหรือความงามที่มี
ประจําอยูในธรรมชาติของสิ่งนั้น๗ ลักษณะนี้จัดเปนการประชันฝมืออยางหนึ่ง ดังกวีสมัยอยุธยานาํ
ช่ือพรรณไม ดอกไม ที่มีช่ือหรือลักษณะเตือนใจใหคดิถึงนางมาเลนคําและความหมาย  เมื่อครั้ง
พระลอเดินทางไปเมืองสรอง     ระหวางทางก็ครวญถึงเหลานางสนม     โดยเปรียบดอกนางแยม 
__________________________ 
 ๖หมอมหลวงบญุเหลือ  เทพยสุวรรณ, หัวเล้ียวของวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ  : โครงการ
ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๒๐), ๖๒. 

๗วิทย   ศิวะศริยานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ : 
อักษรเจริญทัศน, ๒๕๑๙), ๖๔-๖๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๗   

 

เหมือนกิริยาที่นางแยมยิ้มยินดี   ตองเหมอืนมือของนางที่เคยสัมผัสแตะตอง  ชองนางเหมือนเมือ่
นางคลี่ผม   ดอกรักเหมือนพี่รักนองและนองก็รักพ่ี   ดังความวา 
 
          นางแยมเหมือนแมแยม ยินดี  รอนา 
  ตองดุจมือเทพี  พ่ีตอง 
  ชองนางคลี่เกศ ี  นุชคลี่  ลงฤๅ 
  รักดุจเรียมรักนอง  รวมรูรักเรียม  ฯ 
 
 กวีเลนคําเชิงเสียงและความหมายจากคาํวา “แยม”  “ตอง” “คลี”่ และ  “รัก”  ที่ใหทั้ง
ความไพเราะและความหมายเชิงเปรียบเทียบ รวมถึงแสดงจินตภาพอันเปนเรื่องราวแหงความหลัง
โดยใชช่ือของสิ่งนั้นๆ เปนสื่อ วิธีนี้จัดเปนฝมือทางการประพันธของกวี  เพราะสามารถนําคาํมาปรุง
แตงหรือเลนกลทางภาษาดวยคําที่ใชนัน้มรูีปหรือเสียงพองกัน แตมคีวามหมายตางกันมาใชส่ือทั้ง
ภาพและความ     
 วิธีการนี้ปรากฏเปนขนบนิยมสืบมาดังกวีสมัยตนรัตนโกสินทรพรรณนาความอาวรณ
ของตัวละครเมื่อตองจากนางที่รัก  ดังใน ลิลิตตะเลงพาย ขณะที่พระมหาอุปราชาเดินทัพกลางปา
ไดรําพันถึงนาง  โดยเปรียบเทียบตนอบเชยกับกิริยา “อบ” ของนางเพื่อใหกายมีกล่ินหอม เพ่ือ
พระมหาอุปราชาทรงเชยชม  ดังความวา 
 
   ๘๒.   อบเชยอบชื่นชี้  เฌอสม  ญาฤๅ 
  อบวาอรอบรม  ร่ืนเรา 
  อบเชยพี่เชยชม  กล่ินอบ  เฌอนา 
  อบดั่งอบองคเจา  จักใหเรียมเชย 
 
 วิธีการเลนคาํนี้ จัดเปนระบบระเบียบอยางประณีตซบัซอนมากขึ้น ในลักษณะที่
เรียกวา “กลบท”  โคลงขางตนนี้เลนคาํเชิงเสียงและความหมาย โดยใชคาํข้ึนตนทุกบาทเปนคํา
เดียวกันคือคาํวา “อบ”  กวีเลนคําวา “อบ” ในชื่อของตนอบเชยกับกริิยา “อบ” กายของนาง  และ
คําวา “เชย” ในชื่ออบเชยกับกิริยาเชยชม ขอความขางตนนี้เปนอีกตวัอยางหนึ่งที่แสดงถึงฝมือของ
กวีที่ใชการเลนคําโดยยังคงใหทั้งภาพและส่ือทางความหมาย 

 ในการแสดงความสามารถของกวี อาจจะปรากฏคํายืนยันหรือการแสดงความยึดมั่น
ถือมั่นในตัวเอง หรืออหังการของกวีวางานสรางสรรคของตนมีความดีเดน การสรางงานในสวนที่
เก่ียวกับจินตภาพมีกลาวไวเชนกัน  โดยกวีไดกลาวแกผูรับสาร รวมถึงผูอานดวยวาสํานวนของตน
นั้นคดัสรรมาอยางดีที่สุด คาํวา “สํานวน” มีความหมายถึงถอยคําที่เรียบเรียง โวหาร ช้ันเชิงหรือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๘   

 

ทวงทํานองในการแตงหนังสือ อันรวมถึงการสรางจินตภาพดวย ดังขอความยืนยันเกีย่วกับสํานวน
รักของกวีใน นิราศกรุงเกา ของหลวงจักรปาณี  (มหาฤกษ) วา 

 
          นุชเอยพี่รํ่าราง  รักนวล    นี้ฤๅ 
  ฟาและดินยินครวญ  ครั่นกอง 
  เปนสุดสํานวนควร  คดีโลก   แลวแม 
  ควรแมไวเพ่ือนนอง  ตางหนาเรียมนาน ฯ 
          ใชเชิงเรียมชางแสรง  เศกสรร   แมนา 
  เหตุรําฦกคุณขวัญ  เนตรไซ 
   ไปมีส่ิงสนองอนั  ใดอื่น   แลวแม  
  ฝากแตฝปากไว  เถอดใหทันเหน็  ฯ 
 

กวีกลาววาถอยคําที่ตนกลาวร่ํารักนางนั้นเปนที่สุดหรือเปนถอยคําทีค่ดัสรรมาอยางดี
เลิศเหมาะแกเร่ืองทางโลก ซึ่งจัดวาเปนการประกาศความภาคภูมิใจในการสรางสรรคงานเกี่ยวกับ
สํานวนรัก๘ของตน และส่ิงนีก้วียังเห็นวาเปนฝปากที่มีคณุคา เปนสิ่งเดียวที่กวีจะมอบใหแกนางอัน
เปนที่รัก   การประกาศความภาคภูมิใจและการใหคุณคาแกสํานวนนี้ก็คือ การยกยองผลงานวามา
จากความสามารถของตนนัน่เอง 
 นอกจากกวีจะประเมินคุณคาผลงานของตนหรือแสดงตนวามีฝมือแลว ผูอานและกวี
ในสมัยหลังยังประเมินคุณคาของกวีนิพนธ โดยพิจารณาทางดานสํานวนโวหารเปนสําคญั ซึ่งการ
พิจารณาดังกลาวคือส่ือแสดงใหเห็นความสามารถทางการประพันธของกวีประการหนึ่ง ดังโคลง
ตอนทายใน โคลงนิราศตามเสด็จทัพลํานํานอย ของพระยาตรัง ซึ่งสันนษิฐานวามีผูแตงเติม
ภายหลังไดประเมินผลงานของพระยาตรัง  วา 
__________________________ 
 ๘ตัวอยางสํานวนรักใน นิราศกรุงเกา ที่กวีอางวา “เปนสุดสํานวนควรคดีโลก” ซ่ึงเปนความ
ที่ปรากฏกอนคํายืนยันนี้   เชน   

        เพลิงราคโพลงโลกปม  เปนควัน    แลวแม 
  ชลเนตรพี่ไหลทัน  ดับได 
  บุญบเกิดไฟกัลป  เถกิงโลก    ขึ้นเอย 
  หาไมมนุษยเทพไหม  มอดมวยหมดสรวง ฯ 
           ดินละลายหายฟาโคน ขุนไศล      แหลกฤๅ 
  ลางแตโลกอาไลย    บลาง 
  สูรยจันทรไกษย  สูญกัลป    ก็ดี 
  รางไผทไปราง   เสนหนองนิจสนิ ฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๙   

 

          โคลงตรังตรโหมดสรอย เศิกแกว 
  เสนาะสาํนวนเทียม   ทิพยยอย 
  ธิราธิรกระแส   สุรพจน 
  ควรที่ศิษยตอยตอย  ติดหลัง 
 
 บทประพันธขางตนประเมินคากวีนิพนธ โดยพิจารณาจากสาํนวนวามีความไพเราะ
อยางวิเศษที่คนรุนหลังควรนําไปเปนแบบอยาง นอกจากจะเปนการยกยองแลวยังแสดงใหเห็น
เกณฑการตดัสินผลงานและการสรางงานที่บงบอกวา กวีเปนผูมีฝมือนั้นมาจากการใชสํานวนของ
ตนเปนสําคญั  
 การสรางจินตภาพมีความสาํคัญตอการสรางงานของกวี เพราะจะเอื้อในการสราง
สุนทรียะในงานประพันธ อันเปนเสมือนการบงบอกฝมือหรือพลังความสามารถของกวี โดยกวอีาจ
บอกกลาวถึงฝมือของตนโดยตรง หรือผูอาน และผูสรางงานสมัยหลังเปนผูประเมินความสามารถ 
ส่ิงที่ช้ีวัดมักพิจารณาจากการสรางจินตภาพของกวี รวมถึงการเลนกลทางภาษา กวีอาจไมได
ตองการเพียงเพื่อการสื่อสารเทานั้น แตมนียัของการประชันฝมือหรือแสดงความสามารถของตน 

๑.๓    เพื่อกลาวอยางมีช้ันเชิง  
 การใชจินตภาพในลักษณะนีม้ักปรากฏในลักษณะของการใหคาํแนะนาํ ตักเตือนหรือ
การตําหนิ  แตมิไดใชถอยคําส่ือความคดิอยางตรงไปตรงมา กวีจะใชการเปรียบเทียบแทน ซึ่งทํา
ใหกวีบอกความในใจไดมากกวาภาษาพูดธรรมดา๙ ดังการแฝงคําสอนเรื่องสติ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใชจินตภาพเปนสื่อวา รถมาที่ใชลากยาน ซึ่งมีลอสําหรับเคลื่อนไป  
แตขาดผูถือเชือกใหมาไปตามวิถีทาง มานัน้อาจคึกคะนองวิ่งไปผิดทาง  ดังความใน โคลงสภุาษติ
พิพิธธรรม  วา 
          ปญญาดงัมาเทียบ  รถยาน 
  แมนขาดหตัถาจารย  ชักใช 
  จักควบคะนองหาญ  เห็นผิด   ผันแฮ 
  ชอบสติตรติรองให  ถองแทจึ่งทํา 
 
 จินตภาพนี้เปนคําเตือนวา ถึงแมคนเราจะมีปญญา แตก็จําเปนตองมีสติเปนเครื่อง
กํากับดวยไมเชนนั้นอาจเกิดการผิดพลาดได   การกระทาํส่ิงใด   จึงควรใชสติไตรตรองใหถองแท    
เม่ือเห็นชอบแลวจึงลงมือทําซึ่งเปนคําเตือน หรือสอนทางออมที่ใหขอคิดในการใชชีวิตดวยความ
ไมประมาท 
__________________________ 
 ๙กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพครั้งที่ 
๒ (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลยัศิลปากร,  ๒๕๔๙), ๗๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๓๐   

 

 กวีใชจินตภาพเปนเครื่องมือแสดงการตาํหนิ ดังเชนใน เพลงยาวของพระมหามนตรี 
(ทรัพย) ไดกลาวติเตียนขุนนางผูหนึ่งในสมัยที่บานเมืองยังไมเปดกวางในเรื่องการวิพากษวิจารณ 
เปนความเปรยีบ  วา 
    ถนนกวางส่ีวามาไมได            กีดหวัไหลไกวแขนใหขัดของ 
           
 ขอความขางตน กวีแฝงการกลาวติเตียนขุนนางผูนั้นวาวางตนเขื่องใหญโตหรือแสดง
อํานาจมาก แมเดินก็วางทาราวกับถนนที่คนอื่นเดินไดปกตนิั้นแคบเกินไป  หากพระมหามนตรี
เขียนดวยภาษาธรรมดากจ็ะเปนการสบประมาท อาจทําใหเกิดการฟองรองกันขึ้นได  แตการสราง
จินตภาพเปนสื่อแทนชวยใหกวีอําพรางตวัได  เพราะมิไดเอยนามใคร  และคํากลาวหานัน้เปนบท
เปรียบเทียบ  ผูอานมิอาจจบัใหมั่นคั้นใหตายไดก็นาจะชวยใหกวีพนภัย๑๐ 
 เม่ือสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากการ
รับอิทธิพลตะวันตก โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนตนมา ไดมกีารเสนอความคิดเชิงวิพากษ 
วิจารณมากขึ้น    ในทางวรรณคดีก็เกิดงานประเภทลอสังคมมากขึ้น   โดยมีจดุมุงหมายเพื่อแสดง
ความไมเห็นดวยกับสังคมในขณะนั้น หรือตองการตติงิการกระทําของบุคคลหรือคณะบคุคลบาง
กลุม  การลอยังคงเปนการเลี่ยงการกลาวอยางตรงๆ อาจเปนการสรางหาสยรส  การเยาะหยนั
หรือเพ่ิมน้ําหนักของการวิพากษวิจารณในเชิงเสียดสีเหน็บแนม ผูแตงมักจะใชความเปรียบเปน
เครื่องมือเปรียบเทียบหรือเปรียบเปรยพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคล  รวมถึงเหตุการณทาง
สังคม ดังการเสียดสีนักหนงัสือพิมพใน  โคลงโลกนติจิําแลง ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว วา 
          กบนอยเนาหางน้าํ  สมุทไทย 
  อวดบอตนอาศัย  เพียบน้ํา 
  คือเอดิเตอรใน  ออฟฟศ 
  อวดวารูหมดล้ํา  เลิศแททุกสถาน 
 
 ขอความนี้กลาวเสียดสีเหน็บแนมนักหนังสือพิมพบางคนที่โออวดตนวาเปนผูรู  กวี
แสดงชั้นเชิงหรือเล่ียงการกลาวตรงๆ โดยใชการเปรียบเทียบแทนวาเหมือนกบนอยอวดบอน้ํา  
เพราะไมเคยเห็นมหาสมุทรมาสื่อแสดงทศันวิจารณเชิงลบถึงบุคคลเปาหมาย โดยยังคงอําพรางไว
มิไดเอยนาม 
 การสรางจินตภาพเปนสิ่งสําคัญ อันทาํใหกวีสามารถซอนความนัยที่ตองการสื่อ อาจ
เปนในรปูของการใหขอคิดหรือสอนทางออม  การติเตยีน  ในสมัยที่การแสดงออกทางความคดิยงั
ไมสามารถกระทําไดหรือการลอในสมัยที่การวิพากษวิจารณยังเปนสิ่งใหมในสังคม    กวีก็เลือกใช 
__________________________ 
 ๑๐กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, ๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๓๑   

 

จินตภาพ  เพราะชวยใหการแสดงความคิดหรือความรูสึกเปนไปอยางลุมลึกกวาการใชภาษาเขียน
ธรรมดา   รวมถึงสามารถแสดงจุดประสงคที่ตองการใหเดนชัดขึ้น 
 นอกจากความหมายสําคัญดงักลาวขางตนนี้แลวจินตภาพยังมีบทบาทสําคัญตอผูอาน
ในการชวยคลีค่ลายความหมายของบทประพันธ และชวยในการตคีวามสารซึ่งกวีมิไดส่ือออกมา
โดยตรงหรือเปนสารที่ซอนเรนอยูในงาน  ซึ่งเปรียบเปนเกม “วรรณกรีฑา” สําหรับผูอานเพราะได
มีสวนลงไปรวมแสดงฝมือในการ  “ต”ี  ความหมายที่เหมือนปริศนาทีก่วีไดตั้งเอาไว๑๑ และยังเปน 
การเพิ่มพูนความลึกซึ้งของสมรรถภาพในการขบคดิทางปญญา อันเนื่องมาจากการสรางจินตภาพ
ของกวีดวย 
 ๑.๔   เพื่อใหขอมูลที่ควรรู 
 เดิมฐานะของวรรณคดีไทยไมไดเปนสื่อสรางอารมณสุนทรียเทานั้น  แตเปนบทเรียน๑๒

หรืออยูในฐานะครูที่เปนผูสอนทั้งเร่ืองภาษา  เร่ืองอารมณ  และเร่ืองชีวิต๑๓  หรือใหความรูทาง
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดจนสิ่งที่ควรรูตางๆ อาท ิ เร่ืองโบราณ  เชน  ภาพ
นรก-สวรรค  ส่ิงเหลานี้ไมไดเห็นจริง  จึงตองใชจินตภาพเปนเครื่องมือในการแสดงรายละเอียด  
เพ่ือใหผูอานเห็นภาพเดนชดั  และยังใหความรูแกผูอานอีกดวย  เร่ืองที่กวีมักนิยมใหขอมูลที่ควรรู
มีทั้งเร่ืองโบราณและศิลปกรรมแขนงตาง ๆ  
 ในเรื่องโบราณนั้น กวใีชจนิตภาพเปนเครื่องมือใหขัอมูลที่ควรรูและใหผูอานมองเห็น
ภาพสิ่งที่อยูไกลตัว  ดังเหตุการณใน กากีกลอนสุภาพ ตอนพญาครฑุพานางกากีชมภูเขาพระสุเมรุ  
เจาพระยาพระคลัง (หน) พรรณนาไว วา 
 
                 ช้ีบอกยอดเขาพระเมรุมาศ            แกวประหลาดงามดเีปนสี่อยาง 
         แดงเขียวขาวเหลืองเรืองนภางค             เกาะทวปีใหญกวางทั้งส่ีทิศ 
          ทวีปนอยสองพันเปนบริวาร              สัณฐานดังจอกลอยกะจิหริด 
         มีพฤกษาใหญลํ้าประจาํทิศ              เกิดสถิตแตประถมแผนดิน 
         ช้ีชมเขาแกวทั้งเจ็ดชั้น                         มีน้าํคั่นหลั่นลดชลาสนิธุ 
         หมูมหามัจฉาและนาคนิทร              อันอยูในวารินสีทนัดร 
 
__________________________ 
 ๑๑กุสุมา   รักษมณี, “สุนทรียรสในวรรณคดีเรือ่งมหาภารตะ,”  ใน  กุสุมาวรรณนา ๑ :  
สันสกฤตวิจารณา  (กรุงเทพฯ : แมคําผาง, ๒๕๔๗), ๑๗๘. 
 ๑๒หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะหรสวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ : โครงการ
ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๑๗), ๒๐๑. 
 ๑๓หมอมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, หัวเล้ียวของวรรณคดีไทย, ๖๐.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๓๒   

 

        สารพัดมสัีตวจตบุาท          คชสีหสิงหราชและไกรสร 
        สิงโตโคกิเลนและมังกร                    นรสิงหกินนรและคนธรรพ 
        แลวชี้บอกรุกขชาตินารผีล          อันตดิตนเปลงปลั่งดัง่สาวสวรรค 
        แตไมมีวิญญาณเจรจากัน          วิชาธรคนธรรพมาเชยชม 
        ครั้นเจด็วันก็อันตรธานไป          แลวบนัดาลเกิดใหมไดสูสม 
        พลางบอกพลางหยอกสําราญรมย       แลวพาบินลอยลมมาสิมพลี 
 
 ขอความดังกลาวขางตน กวแีสดงรายละเอียดเรื่องเขาพระสุเมรุแกผูอานวา ยอดเขา
เปนแกวงามวจิิตร  มีรัศมแีดง เขียว  ขาว  เหลือง เกิดแตแกวสีตาง ๆ ตามทิศทั้งส่ี คือ ทิศ
ปราจีน  ทิศทักษิณ  ทิศปจฉิม  และทิศอุดร  มีทวีปนอยๆ จํานวน ๒,๐๐๐ ทวีป  รูปลักษณะ
เหมือนจอกลอยเปนบริวารอยูโดยรอบ แตละทศิมีตนไมใหญประจํา มีภูเขาสัตบรภิัณฑหรือภูเขา
ทั้งเจ็ดลอมรอบเขาพระสุเมรุ  ระหวางภูเขาแตละช้ันมสีีทันดรมหาสมุทรคั่นอยู ๑ สาย  รวมทั้งส้ิน  
๗ สายดวยกนั  ซึ่งในมหาสมุทรนี้มีนาค  และสัตวน้ําขนาดใหญอาศัยอยู  มีสัตวส่ีเทา เชน  คชสีห  
ราชสีห  ไกรสร  สิงโต  กิเลน มังกร นรสิงห  รวมถึงกินนรและคนธรรพอยูในปาหิมพานต  ซึ่งปา
นี้อยูในแดนชมพูทวีปทางใตของเขาพระสุเมรุ  และมีตนนารีผล ซึ่งอยูในแดนอุตรกุรุทวีป ทาง
เหนือของเขาพระสุเมรุเปนตนไมที่ออกผลเปนนารีรูปงามจึงเปนที่แยงชิงของเหลาวิทยาธร  ผลไม
นี้อยูได  ๗ วนัก็เนาไป  แลวเกิดใหมเปนเชนนี้เร่ือยไป  
 สวนศิลปะแขนงตางๆ ที่สัมพันธกับวรรณคดไีทยอาจจะปรากฏเปนฉากหรือเร่ืองราว
ในวรรณคด ี กวีสามารถวาดภาพศิลปกรรมหรอืสลักงานแกะสลกัไม โดยการใชจินตภาพเปน
เครื่องมือใหขอมูลที่ควรรู  ทําใหผูอานเกิดภาพแจมชดัขึ้น ดังการพรรณนาศิลปวัตถุบริเวณพระ
มณฑปพระพุทธบาท  ใน นริาศพระบาท  ของสุนทรภู  ดังตัวอยาง 
            
     ทั้งซุมเสามณฑปกระจกแจม        กระจังแซมปลายเสาเปนบัวหงาย 
     มดีอกจันทนกานแยงสลับลาย        กลางกระจายดอกจอกประจําทํา 
     พ้ืนผนังหลังบัวที่ฐานปทม        เปนครฑุอัดยืนเหยียบภุชงคขยํา 
     หยิบขยุมกมุวาสุกรีกํา        กินนรรํารายเทพประนมกร 
     ใบระกาหนาบันบนชัน้มุข                   สุวรรณสุกเล่ือมแกวประภสัสร 
     ดูยอดเยี่ยมเทียมยอดยุคุนธร        กระจังซอนแซมใบระกาบัง 
     นาคสะดุงรุงรังกระดึงหอย        ใบโพธิ์รอยระเรงอยูเหงงหง่ัง 
     เสียงประสานกังสดาลกระดึงดัง        วิเวกวังเวงในหัวใจครนั 
 
 กวีสรางจินตภาพแกผูอานโดยใชวิธีการพรรณนาและเปรียบเทียบที่ใหทั้งภาพ และ
ความรูเก่ียวกบัศิลปกรรมและเครื่องตกแตงช้ันมุขอันสวยงาม   โดยกลาวถึงพระมณฑป ซึ่งเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๓๓   

 

อาคารที่สรางครอบรอยพระพุทธบาทวาตัวเสาประดับดวยกระจก แตงแซมดวยลายกระจัง  ปลาย
สุดของยอดเสาเปนรูปบัวหงาย  ตกแตงดวยลายดอกจนั  กานแยงสลับกับดอกจอก  สวนพื้นผนัง
ของฐานปทมหรือฐานบัวจําหลักลายครุฑจับนาค  กินนร  และเทพนม  หนาบนับนชั้นมุขมียอดสูง  
สีทองเลื่อมพราย ประดับดวยใบระกา  และแตงแซมดวยลายกระจัง ที่นาคสะดุงมกีระดึงหอยดวย
ใบโพธิ ์  การใชภาษาวาดภาพองคประกอบตางๆ ของศลิปกรรมนั้น มิไดสรางภาพใหเกิดข้ึนในใจ
ของผูอานเทานั้น แตยังทําใหมองเห็นความงดงามเชิงศิลปะ และไดเรียนรูถึงลักษณะสิ่งกอสราง
หรือศิลปะทางสถาปตยกรรมไทยแหงยุคสมัย          
 จินตภาพเปนเครื่องมือสําคญัในการแสดงรายละเอียดหรือใหขอมูลที่ควรรู  อาจเปน
ฉาก  เร่ืองราวหรือเร่ืองโบราณที่ชวยใหผูอานมองเหน็ภาพ โดยเฉพาะในสมัยกอนผูอานเสพรส
สุนทรียจากวรรณคดีดวยการฟงหรือการอาน ในขณะที่ยุคปจจุบนัการสื่อความดวยภาพจากสื่อ
ทันสมัยตางๆ ไดเขามาแทนที่  แตการสรางจินตภาพที่ใหขอมูลเก่ียวกับเรื่องโบราณและศิลปะ
แขนงตางๆ ทีป่รากฏในยุคอดีตยังคงใหทั้งความรูและความบนัเทิงแกผูอานที่เปนชนรุนหลัง 

กลาวไดวา การสรางจินตภาพในกวนีิพนธไทย นอกจากจะมีความสาํคัญโดยตรงตอ
การสรางงานของกวีและผูอานแลวยังเปนประโยชนตอตัวกวี ทั้งในแงของการแสดงความสามารถ
ทางการประพนัธ และการใชในจดุประสงคอ่ืนๆ ที่ตองการ พลังทางภาษาอนัเกิดจากการใช    
จินตภาพนี้จะชวยใหวรรณคดีมีคุณคา รวมถึงสรางความอัศจรรยใจในภูมิปญญาของกวีไทยใหแก
ผูอานทุกยุคทกุสมัย  

          
๒.  การสรางจินตภาพของกวีไทย 
 กวีไทยมีวิธีการสรางจินตภาพเพื่อส่ือภาพ  อารมณและความคดิ  อาจจําแนกไดเปน  
๒ ลักษณะ  ดงันี้ 

๒.๑   การสรางจินตภาพโดยใชการบรรยายและพรรณนา 
   กวีเหมือนคนวาดภาพ มีอุปกรณเปนถอยคําภาษาที่จะวาดใหเกิดเปนภาพในใจของ 
ผูอาน  วิธีการสรางภาพเพื่อใหผูอานเขาใจเรื่องราวและเกิดจินตภาพตามที่ผูเขียนตองการนั้น  กวี 
หรือผูเขียนใชกลวิธีการสื่อภาพและความดวยการบรรยายและพรรณนา  การบรรยาย คือ ลีลาการ 
เขียนที่ผูแตงมีเจตนาเพื่อเลาเร่ืองที่เกิดข้ึนตามลําดับเวลาของเหตุการณ   สวนการพรรณนา   คอื  
ลีลาการเขียนอีกแบบหนึ่งที่ผูแตงมีเจตนาเพื่อสรางภาพตัวละคร  ฉาก ปรากฏการณฯลฯ๑๔   โดย 
พรรณนารายละเอียดหรืออารมณ   ตามปกติกวีมักจะใชการบรรยายควบคูกันไปกับการพรรณนา   
เพราะผสมผสานกันไดด ี เพ่ิมความชัดเจน  ความนาสนใจ และมีประโยชนในการสื่อสารทั้งที่เปน 
เนื้อหาและอารมณ 
__________________________ 
 ๑๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย  (กรุงเทพฯ :       
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๗), ๑๘๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๓๔   

 

 กลวิธีในการบรรยายและพรรณนามีความสําคัญตอการสรางสรรควรรณคดี เพราะ
นอกจากจะเปนการบอกเลาเร่ืองราวหรือแสดงอารมณความรูสึก การสรางภาพตัวละคร ฉาก และ
ปรากฏการณตางๆ แลวยังเปนเครื่องมือสําคัญของผูสรางที่จะทําใหผูอานเกิดจนิตภาพเกี่ยวกับ
เร่ืองตางๆ ดังกลาว การบรรยายและพรรณนาที่มรีายละเอียดแจมแจง ชัดเจน ประณตี  
ละเอียดลออ  จะทําใหผูอานเกิดภาพในใจไดอยางแจมชัด  โดยไมตองใชความเปรยีบ 
 ในวรรณคดีพุทธศาสนาสมยัสุโขทัยเรื่องไตรภูมิพระรวงมุงช้ีบาปบญุคณุโทษ ผลของ
ความดแีละความชั่ว  ความเปนอนิจจัง  ซึง่เปนเรื่องที่เปนนามธรรม   กวีหรือผูนิพนธตองการให
ส่ิงเหลานี้ปรากฏเปนรูปธรรมเพื่องายแกความเขาใจของผูคนในยุคนั้น จึงใชกลวิธีการพรรณนา
สรางจินตภาพแกผูอาน  ดังตอนกลาวถึงดินแดนอบายภูมิ วา 
 

         ...ฝูงนรกใหญ  ๘  อันนี ้  ยอมเปน ๔ มุม  แลมีประต ู  ๔ ประตูอยู  ๔ ทศิ  
พ้ืนหนต่าํยอมเหล็กแดง ฝางําหนบน ยอมเหล็กแดง แลนรกฝูงนั้น โดยกวางแลสูง
เทากันเปนจตรัุส  แลดานแล  ๑,๐๐๐ โยชน แลโยชน ๘,๐๐๐ วา โดยหนาทัง้ ๔  
ดานก็ดี  พ้ืนเบื้องต่ําก็ดี ฝาเบื้องบนกด็ี  ยอมหนาไดแล  ๙ โยชน  แลนรกนั้นบมทีี่
เปลาสักแหง  เทียรยอมฝูงสัตวนรกทั้งหลาย  หากเบยีดเสียดกันอยูเต็มนรกนั้น แล
ไฟนรกนัน้บมดิับเลยสักคาบแลไหมอยูรอดตอส้ินกัลปแล...   

 
 กวีมีกลวิธีในการพรรณนา โดยไดกลาวถึงสถานที่และสภาพแวดลอมของนรกภูมิให
ผูอานเกดิจินตภาพและมีอารมณหวาดกลัว โดยกําหนดรูปทรงของนรกทั้ง ๘ ขุมนี้วามีลักษณะ
เปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส  มี ๔ มุม และมีประตู ๔ ประตูอยูทั้ง ๔ ทิศ  พ้ืนลางเปนเหล็กแดง  
ดานบนมีฝาเหล็กแดงปด ซึ่งเหล็กแดงนีลุ้กเปนไฟอยูตลอดเวลา นรกนี้มีขนาดความกวางดานละ 
๑,๐๐๐ โยชน  โดยโยชนหนึ่งกําหนดมี ๘,๐๐๐ วา และท้ัง ๔ ดานมีความหนาดานละ ๙ โยชน  
ในนรกนัน้เตม็ไปดวยสตัวนรกเบียดเสียดกันอยูจนหาที่วางไมได  และไฟนรกนัน้ไมเคยดบัโดยจะ
ไหมอยูตลอดเวลาจนถึงส้ินกัลป การพรรณนาดังกลาวทําใหเร่ืองที่เปนนามธรรมปรากฏเปน
รูปธรรมหรือจากสถานที่ทีผู่อานไมเคยเห็นสามารถทาํใหเห็นจริงข้ึน โดยเฉพาะการกําหนดรูปทรง 
และขนาดเปนตัวเลข          นอกจากจะทําใหเห็นรูปลักษณชัดเจนยิ่งข้ึนแลวยังทําใหการสื่อความมี 
น้ําหนักและโนมนาวใจใหผูอานเกิดความหวาดกลัวจากสภาพของสถานที่ดังกลาว ลักษณะวิธีการ
ดังกลาวนี้เปนการจําลองมาจากจินตนาการ ผูนิพนธมุงใหผูอานเห็นภาพเกิดความอัศจรรยใจ 
ตลอดจนเขาใจสาระไดงายขึน้มากกวาท่ีจะมุงความจริงตามแงทางวิทยาศาสตร 
 ในการสื่อสารระหวางกวีกับผูอาน หากกวีตองการเลาเร่ืองราวที่ตนประสบพรอมกับ     
แสดงออกถึงความรูสึกใหผูอานเห็นภาพ และมีอารมณรวมไปพรอมกับตนก็ใชวิธกีารบรรยายและ
พรรณนาถายทอดเรื่องที่เกิดข้ึน  ดังเชนใน  นิราศพระบาท  ของสุนทรภู   เมื่อกวีเดินทางถึงกรุง
ศรีอยุธยา ไดมองเห็นความทรุดโทรมและเสื่อมสลายของปราสาทราชวัง หรือส่ิงกอสรางที่เคย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๓๕   

 

ใหญโต โออาและรุงเรืองในอดีตตองมาสญูสิ้นเมื่อครั้งเสียกรุงคร้ังที่ ๒ สภาพดังกลาวทําใหเกิด
อารมณเศราเสียดาย ดังความบรรยายและพรรณนา วา 
 

       ถึงคลองสระปทุมานาวาราย            นาใจหายเห็นศรีอยุธยา 
       ทั้งวังหลวงวังหลังก็ร้ังรก                เห็นนกหกซอแซบนพฤกษา 

ดูปราสาทราชวังเปนรังกา                ดังปาชาพงชัฏสงัดคน 
อนิจจาธานินสิน้กษัตริย                เหงาสงัดเงียบไปดงัไพรสณฑ 
แมกรุงยังพรั่งพรอมประชาชน            จะสบัสนแซเสียงทัง้เวียงวัง 
มโหรีปกลองจะกองกึก            จะโครมครึกเซ็งแซดวยแตรสังข 
ดูพารานาคิดอนิจจัง                 ยังไดฟงแตเสียงสกุณา 
ทั้งสองฝงแฝกแขมแอรมรก            ชะตาตกสูญสิน้พระชันษา 
แตปูยายายเราทานเลามา                เม่ือแรกศรีอยุธยายังเจริญ 
กษัตริยสืบสุริยวงศดํารงโลก            ระงับโศกสุขสุดจะสรรเสริญ 
เราเห็นยับยังแตรอยก็พลอยเพลิน           เสียดายเกิดมาเมื่อเกินนานอยใจ 
กําแพงรอบขอบคูก็ดูลึก               ไมนาศึกอายพมาจะมาได 
ยังใหมันขามเขาเอาเวียงชัย               โออยางไรเหมือนบรีุไมมีชาย 
หรือธานินสิน้เกณฑจึงเกิดยคุ               ไพรีรุกรบไดดังใจหมาย 
เหมือนทุกวันแลวไมคัณนาตาย           ใหใจหายหวั่นหวั่นถึงจันทรดวง 

 
 กวีใชการบรรยายเลาเร่ืองของกรุงศรีอยุธยาจากภาพที่กระทบสายตา ดวยความรูสึก
วา    “นาใจหาย” โดยไดกลาวถึงความทรดุโทรมรกรางของวังหลวง  วังหลัง  และปราสาทราชวัง 
ซึ่งบัดนี้กลายเปนที่ทํารังของกา เงียบสงัดและไรผูคน ภาพที่เห็นสรางความสะเทือนใจอยางรุนแรง  
กวีไดใชการพรรณนาแสดงอารมณสงสารสังเวช  เร่ิมจากการใชคํา “อนิจจา” จากความสูญเสียโยง
ความคดิสูอดตีครั้งบานเมืองดี โดยพรรณนาใหเกิดจินตภาพวากรุงศรีอยุธยาจะพรั่งพรอมทั้งผูคน  
จะเซ็งแซดวยสรรพเสียงดนตรีอันกึกกอง  จะมีชีวิตชีวา  แตก็เปนเพียงคําเลาขาน  เพราะส่ิงที่ได
ยินมีเพียงเสียงนก   ส่ิงที่เห็นมีเพียงความรกราง  ส่ิงที่เปนความสุขอันเกิดจากการปกครองของ
กษัตริยตองมาชะตาตกสญูส้ิน  กรุงศรีอยุธยาเหลือเพียงซากปรักหักพัง  กวีพรรณนาความเหลานี้
พรอมสอดแทรกอารมณแรงสูผูอาน ทั้งเสียดายเพราะเกดิไมทัน  แคนใจเพราะบานเมืองมีกําแพง    
คูเมือง หรือร้ัวรอบขอบชิดและแนนหนาแตพมากลับเขามาเอาเมอืงไปได นอยใจวาเหมือน
บานเมืองนี้ไมมีผูชาย   เศราใจเพราะคงสิ้นยุค  ศัตรจูึงรบชนะไดดงัใจ  และดวยวิธีการเลาเร่ือง
หรือการบรรยายและการพรรณนาที่ใหรายละเอียด ตลอดจนแสดงอารมณอยางเดนชัด ทาํให
ผูอานมองเหน็ทั้งภาพและเกิดอารมณรวมไปดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๓๖   

 

ในการแสดงรูปลักษณของตวัละคร  กวีจะใชการบรรยายและพรรณนาทําใหเห็น
ลักษณะ รูปราง หนาตา  ผิวพรรณ  ฐานะ   ตลอดจนพฤติกรรมของตัวละครเดนชัดขึ้น  การสราง
ตัวละครของกวีในวรรณคดไีทยมักปรากฏภาพเปนตัวละครคูตรงขาม  กลาวคือ ขาว  ดาํ งาม    
นาเกลียด หากเปนการแสดงภาพความงาม กวีจะวาดภาพตัวละครดวยวธิีการบรรยายและ
พรรณนารูปลักษณทางดานกายภาพโดยใหภาพทีละสวน  เพ่ือใหผูอานเกิดจินตภาพ และรูสึกวา
ตัวละครนัน้มีตัวตน ดังใน ขุนชางขุนแผน ตอนขุนแผนเขาหองนางแกวกิริยาไดกลาวชมความงาม
ของนาง วา 
  เจารางนอยนอนนิ่งบนเตียงต่ํา คมขํางามแฉลมแจมใส 
  คิ้วคางบางงอนออนละไม  รอยไรเรียบรับระดบัด ี
  ผมเปลือยเลื้อยประลงจนบา งอนปลายเกศาดูสมศรี 
 
 วิธีการชมความงามโดยใหรายละเอียดขางตนวา นางมีรูปรางแบบบาง  มผีิวเนื้อสอง
สีไมดาํหรือขาวจนเกินไป คิว้คางบางออนและงอน นาเอ็นด ู ไรผมเปนระเบียบ  ไวผมทรงประบา  
ปลายผมงอนเล็กนอย การบรรยายภาพทีละสวนและพรรณนาลักษณะที่งดงาม ทําใหผูอานเกดิ
ภาพในใจ  มองเห็นรูปรางหนาตา  และผิวพรรณของตัวละคร   
 สวนการสรางจินตภาพเพื่อแสดงรูปลักษณที่ตรงขามกับความงาม  กวีไทยยังคงใช
การบรรยายและพรรณนาวาดภาพดังกลาว โดยไดบรรยายใหภาพทลีะสวน และพรรณนาใหเห็น
พฤติกรรม ตลอดจนลักษณะนิสัยของตัวละคร ดังเชนตอนกลาวถึงทาวสันนุราช ใน คาวี  พระราช
นิพนธในรัชกาลที่ ๒  วา 
                        ทาวมีอัคเรศมเหสี               ช่ือคันธมาลีเสนหา 
               อยูดวยกันแตหนุมคุมชรา              ชันษาหกสิบสีป่ปลาย 
              หนาพระทนตบนลางหางหัก              ดวงพระพักตรเห่ียวเห็นเสนสาย 
              เกศาพึ่งจะประปราย                รูปกายชายจะพีมเีนื้อ 
           พระเสวยมื้อละชามสามเวลา              ทรงกําลังวังชาประหลาดเหลือ 
           พอใจเกี้ยวผูหญิงริงเรือ              ผูกพันฟนเฝอไมเบื่อใจ 
           ราวกับหนุมคลุมคลั่งนั่งบน              จะหางามเลนสักคนหนึ่งใหได 
             รําพึงคะนึงคดิเปนนิจไป              มไิดวางเวนสักเวลา 
 
 กวีวาดภาพใหตัวละครมีลักษณะโดดเดน  อันเปนลักษณะดอย  เร่ิมจากใบหนาเห่ียว  
มีร้ิวรอยเปนเสน  อีกทั้งฟนบนและลางยัง “หาง” และ “หัก”  ผมเริ่มหงอก  รูปรางอวน  และมี
พฤติกรรมที่เสริมความอัปลักษณทางรูปกายเพิ่มข้ึนจากการกระทําทีต่รงขามกับวัย โดยเฉพาะการ
พอใจเกี้ยวผูหญิงเหมือนวาตนนัน้เปนหนุม   ทั้งๆ  ทีอ่ายุ ๖๔ ปแลว  ภาพวาดชายชราของกวีนี้
ใหรายละเอียดของวัย  ซึ่งเปนไปตามความเสื่อมของรางกาย  แตใชการพรรณนาใหเห็นจดุเดนที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๓๗   

 

ใบหนา  ฟน  ผม รูปราง ใหมีลักษณะตรงขามกับความงาม  ประกอบกับการพรรณนาใหเห็น
พฤติกรรมที่ตัวละครฝายดีจะไมกระทํามาชวยย้ําใหเห็นวาเปนคูตรงขามกัน   
 รูปลักษณของตัวละครคูตรงขามดังกลาวขางตน กวไีทยจะแสดงโดยใชการบรรยาย
และพรรณนา  นอกจากจะเปนการสรางจินตภาพ และปูพ้ืนตัวละครใหแกผูอานแลว  รูปลักษณ
ของตัวละคร โดยเฉพาะตัวละครเอกที่กวีบรรจงใชการบรรยายและพรรณนาอยางละเอียดลออ 
เพ่ือแสดงภาพความงามเลศิจะเปนสวนที่สัมพันธกับโครงเรื่อง เพราะเปนเหตใุหเกิดปญหาความ
ขัดแยง เชน การทําสงครามระหวางพระรามกับทศกัณฐนั้นมีเหตมุาจากความงามของนางสีดา 
เหตุการณนี้ทาํใหการดําเนนิเรื่องสลับซับซอนมากขึ้น  ปญหาดังกลาวไมไดเกิดเฉพาะรูปลักษณที่
งดงามเทานัน้  การแสดงรูปลักษณอันอปัลักษณของตวัละครสําคัญ เชน ทาวสนันุราช  ขุนชาง  
หรือจรกาก็สงผลใหเกิดปญหาเชนกัน สวนหนึ่งเปนผลมาจากความไมรูจักตน จึงเปนชนวน
กอใหเกิดปญหายุงยากตามมา  

นอกจากรูปลกัษณแลว กวยีังนิยมกลาวถึงการแตงองคทรงเครื่องของตัวละครโดยจะ
พรรณนาสิ่งที่ชวยเสริมความงาม ทั้งอาภรณเครื่องแตงกายและเครื่องประดับที่วจิิตรแพรวพราย  
ดังตัวอยางตอนพระรามเตรยีมไปรบกับทศกัณฐ  ใน รามเกียรติ์  พระราชนิพนธในรชักาลที่ ๒ วา  
 
                    ขัดสีฉวีวรรณผันขนอง             อาบละอองสุหรายสายสินธุ 
         ทรงสุคนธปนทองของพระอินทร              หอมกลิ่นตลบอบองค 
         สอดใสสนับเพลาเพรากระหนก             ภูษายกไววางหางหงส 
         ผาทิพยขลิบสุวรรณบรรจง             ฉลององคอินทรธนูกระหนกงอน 
            ปนเหนงเพชรพรรณรายสายกระสัน          สังวาลวรรณเฟองหอยสรอยออน 
         ทับทรวงพลอยประดับซับซอน             ทองกรกุดั่นกัลเม็ด 
         ธาํมรงคลงยาคาเมือง             อรามเรืองนิ้วพระหัตถตรัสเตร็จ 

        ตางทรงมงกุฎกรรเจียกเพชร             แลวจับศรเสด็จลีลามา 
         
 เมื่อตัวละครสรงสนานแลวกวีใหรายละเอียดการแตงตัวอยางแจมชัด ตั้งแตการลูบ
ไลตัวดวยเครื่องหอม  ซึ่งมีผงทองคําปนอยูดวย  เพ่ือแสดงฐานะความสูงสง  จากนั้นจึงพรรณนา
การแตงองคทรงเครื่อง เร่ิมจากตัวละครนุงสนับเพลา คอื กางเกงยาวถึงนอง  ที่ปลายขามีเชิงงอน
เปนรูปกระหนก และพระภษูาโจงทับสนบัเพลา  การนุงโจง คือ การมวนชายผานุงแลวดึงไปเหนบ็
ไวขางหลัง  และชายผาดานหลังพับทบเปนจีบทิ้งชายลงมา  เรียกวา นุงผาจบีโจงไวหางหงส   มี
ผาทิพยหรือหอยหนาเปนผาที่หอยตรงกลาง  ผานี้ขลิบทองอยางบรรจง ใสเส้ือหรือฉลองพระองค  
มีอินทรธนูประดับอยูบนไหลทั้งสองขาง ปลายมีลักษณะงอนคลายเชงิกระหนก คาดปนเหนงหรือ
เข็มขัดเพชร สวนเครื่องประดับประกอบดวยสังวาลหรือสรอยประดับในลักษณะคลองสะพายแลง  
ทับทรวงประดับที่หนาอก ทองกรกุดั่นหรือกําไลแผง  ทําดวยทองแกมแกวสวมรอบขอมือ สวม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๓๘   

 

ธํามรงคที่นิ้ว และเครื่องประดับศีรษะนั้นสวมมงกุฎเพชร ประดับดวยกรรเจียกจรดอกไมทัด 
ลักษณะการพรรณนาดังกลาวนี้ทําใหมองเห็นวิธีการแตงกาย และรายละเอียดของเครื่องแตงกาย 
ตลอดจนเครือ่งประดับอยางชัดเจนดวยการใชภาษาวาดภาพใหเห็นความวิจิตรอลงัการ  
 ในการสรางงานของกวีแตโบราณ หากเปนรูปแบบนทิานและบทพรรณนาสิ่งที่ขาด
ไมได คือ การบรรยายและพรรณนาฉาก  ฉากที่ปรากฏอาจเปนฉากปาหรือเมือง  ในฉากปากวจีะ
บรรยายและพรรณนาธรรมชาตติามสภาพความเปนจริงและในจินตนาการ ธรรมชาติที่กวีบรรยาย
และพรรณนามักจะเปนภาพปาเขา  พันธุไม  และสัตวนานาชนดิ  รวมถึงธรรมชาติทีไ่รชีวิต  เชน 
ถํ้า  ลําธาร  น้าํตก  พระอาทิตย  ดวงดาว  ในการบรรยายและพรรณนาธรรมชาติของกวีเพ่ือสราง
จินตภาพใหแกผูอานนี้กวีอาจกลาวถึงธรรมชาติหลายประเภทและบางครั้งใชเพียงการเอยชื่อ อาจ
เปนช่ือสัตวหรือพรรณไมชนิดตางๆ โดยไมพรรณนาลกัษณะหรือธรรมชาตินิสัยของสิ่งนั้นๆ  ซึง่ก็
เปนการสรางภาพธรรมชาตข้ึินในใจของผูอานเชนกันวาเปนธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ ดังตัวอยาง
ใน ลิลิตพระลอ  ตอนพระลอเสด็จไปเมืองสรอง   กวีบรรยายธรรมชาติ  วา 
 

         ...หวดเหียงหาดแหนหัน   จันทนจวงจันทนแจงจิก  ปริงปรงปริกปรูปราง คุย
แคคางคอเค็ด  หมูไมเพล็ดไมพลอง  หมูไมฟองไมไฟ   ไมไผไพไมโพ ไมตะโกตะก ู  
ไมลําภูลําแพง หมูไมแดงไมดัน ไมสมพนัสารภ ี  ไมนนทรทีรบูร  คูนกาํกูนกาํยาน   
ไมพิมานขลอขลาย  ไมกําจายกระจับบก  ไมกะทกรกสกัสน  คณนามีหมูไม กลาวแต
พอจําได  กวานั้นยังเหลือ  แลนา ฯ …       

       
 ในการบรรยายและพรรณนาธรรมชาติกวยีังใหรายละเอียดของแสงสี   เสียง  รวมถงึ  
สรรพชีวิตในพงไพรอยางพิสดาร ทั้งนี้เพ่ือใหผูอานไดสัมผัสรับรูถึงสภาพของบรรยากาศ มองเห็น
ภาพธรรมชาตทิี่สวยงาม นาร่ืนรมย ดังตัวอยางใน สมุทรโฆษคาํฉันทตอนตน ตอนพระโพธิ์
เทพารักษพรากพระสมุทรโฆษจากนางพนิทุมดี  กวีพรรณนาภาพบรรยากาศของธรรมชาติยามเชา  
เม่ือพระอาทิตยข้ึนวา  สัตวตางๆ ในปาทัง้สัตวบก และนกออกจากแหลงที่อยู   พากันออกหากิน  
เหลานกบนิวอนไปมา  และลงเกาะบนตนไม   พรอมสงเสียงรองเรียกกัน  ดังความวา 
 
          พอจักสวางสุริโยไทย  สัตวพงไพรไศล 
  และเสียงตระเวนหากัน 
          เนื้อเบื้อจากเหลาแหลงจรัล นกหคแขงขัน 
  สําเนียงสุโนคทยา 
          เวียนวอนรองวอนเวหา เหิรจับพฤกษา 
  บรรสานสําเนยีงเสียงสม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๓๙   

 

 นอกจากฉากบรรยายและพรรณนาธรรมชาติ เพ่ือทาํใหผูอานเกิดจนิตภาพทางรูป   
กล่ิน  เสียง  และการเคลื่อนไหวหรือทําใหเห็นภาพ   และส่ือบรรยากาศอันนาร่ืนรมยแลว  กวียงั
ใชวิธีดังกลาวแสดงภาพธรรมชาติใหทาํหนาที่เปนฉากผสานอารมณหรือการพรรณนาธรรมชาติให
แปรเปลี่ยนผสานไปกับอารมณของตัวละคร๑๕   ดังการพรรณนาฉากหนึ่งในเรื่องเดียวกันนี้วา 
 
          พระเสด็จรถทองกรีฑา พลโยธาหา 
  ทังไพรคิรีสบสถาน 
          คนควาปาดงพงพนานต เทินเขาถ้ําธาร 
  ชําเราะชรลองดองไพร 
          พลพลาดปาหลวงปวงไศล  ฉวัดเฉวียนเวียนไกล 
  ทุกหองคูหาหาจบ 
          ไพรสงัดสัตวพนสณฑสบ นกหคเหิรสงบ 
  บรองสําเนียงขานขัน 

        ลมก็บพัดพฤกษาพรรณ ก็บติงสักอัน 
  และสรอยบไขรสขจร 
          คชสารลืมบงซางซอน  กลางดงไกรสร 
  เสนาะและลืมไหลสาร 
          เนื้อเบื้อลืมกินเกลียงดาล กินทุกขทุกสถาน 
  ลันลุงดวยพระราชา 
 
 ความพิกลหรือแปลกประหลาดผดิธรรมดาของธรรมชาตดิังกลาวนี้เปนที่ประจักษแก
พระสมุทรโฆษผูมีทุกขอันหนักหนวงเพราะถูกพรากจากนางพินทุมดี แมจะพยายามตามหานางใน 
ปาแหงนัน้ทุกแหงหน  แตก็ไมพบ   ธรรมชาติรอบกายก็ปรวนแปร    มีอารมณหดหู  ทั้งปาเงียบ 
สงัด  ไรซึ่งเสียงสัตวปา  นกนิ่งสงบ  ไมบิน  ไมสงเสียงรอง  ลมก็ไมพัด  ตนไมใบไมก็ไมไหวติง     
แมสักก่ิงกาน  และไมออกดอกออกผล  ชางลืมกินใบไผ  ไกรสรในปาลืมไลชางเปนอาหาร  เนื้อ
และเบื้อลืมกนิ  “เกลียง” หรือหญาออน     ตางพากันมา “ลันลุง”  หรือเศราหมองทุกขตรอมตาม 
สภาวะจติใจของพระสมุทรโฆษไปดวย 
 
 
__________________________ 
 ๑๕กุสุมา   รักษมณ,ี สีสันวรรณคดีชุดบทวิจารณชีวิต  (กรุงเทพฯ : ดอกหญา,  
๒๕๓๗), ๔๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๐   

 

 กวียังใชการบรรยายและพรรณนาวาดภาพฉากธรรมชาติวาเปนสิ่งกระตุน หรือเปน
ส่ือเตือนใจใหตัวละครประหวัดถึงความหลงัหรือความทรงจํา เชน เม่ือพลายแกวพานาง        
ทองประศรีเดนิทางไปเมืองสุพรรณบุรีเพ่ือสูขอนางพิม ระหวางที่เดนิทางไปความคิดถึงมีมาก จน
แมแววเสียงชะนีรองหวีดก็เหมือนเสียงนางรองส่ังตั้งแตแรกจากมา  เมื่อมองไปเห็นคางอยูเคียงคู 
กันก็เตือนใจใหคิดถึงนางวาเคยนั่งอยูแนบขาง  ธรรมชาติสองขางทางที่ตัวละครมองเห็น ลวน
เตือนใจใหอาลัยหาแตนาง  ดังความพรรณนาใน  ขุนชางขุนแผน วา 
 
           พระสุริยารอนเรื่อยลงริมดง               เล้ียวลงเกือบลับพระเมรุใหญ 
           สกุณารารองระงมไพร               เรไรหริ่งรอบลําดวนดัง 

          เจาพลายแกวแววหวาดชะนโีหย           วิเวกโวยหวี่หวีดประหวั่นหวัง 
          ลูกนอยเหนี่ยวนิ่งบนกิ่งรัง           เหมือนพิมพี่เจาส่ังแตแรกมา 
          เห็นคางเคียงนางอยูขางคู           พิศดูเตือนใจอาลัยหา 
          เหมือนพิมนอยแนบนั่งฟงเจรจา              เจาแกวตาปานฉะนี้จะอยางไร 
          
ฉากธรรมชาตอัินเปนภาพปาที่กวีวาดภาพใหผูอาน โดยใชการบรรยายและพรรณนา 

จะทําใหฉากทองเร่ือง๑๖ปรากฏเปนภาพกระจางชัดเจนในใจของผูอาน รวมถึงฉากผสานอารมณ     
และฉากที่เปนสิ่งกระตุนใหตวัละครหรือกวีประหวัดถึงความทรงจําในอดีต ฉากธรรมชาติที่ใช
วิธีการบรรยายและพรรณนาเหลานี้ยังเปนสวนสําคญัในการเชื่อมโยงเหตุการณในเรื่อง ทําใหการ
ดําเนนิเรื่องสอดคลองกลมกลืนกันไปโดยตลอด  และมีความสมเหตุสมผล    ตลอดจนชวยในการ
สรางบรรยากาศของเรื่อง 
 สวนฉากเมืองในวรรณคดไีทย กวีใชการบรรยายและพรรณนาวาดภาพเมืองใหเปน
นครแหงอุดมคติที่มีความสวยงาม มั่นคง และสงบสขุ โดยจะพรรณนาสวนประกอบของเมอืง  
รูปแบบทางสถาปตยกรรม     การประดบัตกแตงภายใน   อุทยาน     และส่ิงที่แสดงถึงความเปน 
ปกแผนของบานเมือง  เชน  สถานที่ประลองของเหลาทหาร อาวุธ  โรงรถ โรงชาง  โรงมา  ซึ่งการ 
บรรยายและพรรณนาองคประกอบทางกายภาพของสิ่งกอสราง  ภูมิทัศนของเมือง    พรอมเครื่อง
บงบอกแสนยานภุาพของกองทัพนี้   ทําใหผูอานมองเห็นภาพบานเมืองที่มีทั้งความงดงาม มั่งคั่ง 
และความมัน่คง 
 
___________________________   
 ๑๖ฉาก หมายถงึเวลาและสถานที่ที่เหตุการณในเรื่องเกิดขึ้นเรียกใหชัดเจนตามพจนานุกรม
ศัพทวรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานวา ฉากทองเรื่อง เพื่อใหตางกับฉากละคร, กุสุมา 
รักษมณ,ี “รอยกรองกับสิ่งที่เปนตัวแปร,” ใน กุสุมาวรรณนา ๔ : วรรณสารวิจัย (กรุงเทพฯ : แมคําผาง, 
๒๕๔๗), ๖๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๑   

 

 การกลาวถึงเมืองดวยวิธีการบรรยายและพรรณนาตามสภาพ หรือใชถอยคําอยาง
ตรงไปตรงมา  กวีจะเรียงรอยถอยคําอยางสละสลวยและพรรณนาความอยางแจมชัด   เพ่ือใหเกิด 
ภาพในใจของผูอาน รวมถึงเปนสื่อการเรียนรู ดังเชนการกลาวถึงนครลงกาที่ทาวสหบดีพรหมสราง
ข้ึน ในรามเกยีรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑   ดังความวา 
 
         อันคูเข่ือนปราการลอมรอบ         เปนคันขอบมั่นคงแนนหนา 
            หอรบชองปนใบเสมา         ทวาราปอมคายรายไป 
            แถวถนนหนทางราบรื่น         ศิลาพื้นแลเล่ือมดั่งน้ําไหล 
            มีกําแพงแกวกั้นชั้นใน         อําไพดวยมณีจินดา 
            อันมหาปราสาททั้งสามองค       สูงระหงง้ําเง้ือมพระเวหา 
            หายอดพรหมพักตรใบระกา       เหมแกวรจนาชอยชด 
            นาคเอีย้วคาบเก็จกระจังราย       บัญชรแกวแพรวพรายอลงกต 
            ชอหอยชอตั้งเปนหลั่นลด         นาคสะดุงพุงพดหนาบนั 
            จัตุรมุขสิงหาสนอาสนโถง         ทองพระโรงหนาหลังฉายฉัน 
            พระลานเรือนแกวพรายพรรณ       ดั่งวิมานสุวรรณในเมืองฟา 
            มีสนามปราบปรายทรายทอง       ที่ประลองทหารใหแกลวกลา 
            ทั้งโรงมาโรงรถคชา        โรงคลังซายขวาพรอมไป 
            นอกเมอืงนั้นมีอุทยาน          แสนสนกุสําราญกวางใหญ 
            พฤกษาเรียบเรียงระบัดใบ          ผลดอกดกไสวจาํเริญตา 
 
 กวีบรรยายเมืองดวยการกลาวถึงองคประกอบตางๆ ของสิ่งกอสราง  และพรรณนา
ใหเห็นลักษณะความงดงามขององคประกอบนั้นๆ เร่ิมจากการบรรยายสภาพรอบนอกของเมืองวา
มีคูเมือง  ปราการหรือกําแพงที่มีความแนนหนา  ความมั่นคงของหอรบจากชองปน  ใบเสมา  
ประตูปอม คาย  ที่อยูเรียงราย  ถัดมาเปนถนนที่ราบรื่น  พ้ืนหนิเปนมันเหมือนน้ําไหล  และ
กําแพงแกว  กอนเขาสูศูนยกลางเมือง  คอืมหาปราสาท ๓ องค  กวพีรรณนาวายอดปราสาทเปน
หนาพรหม ตกแตงดวยใบระกา เหมแกวงามออนชอยและประดบัลวดลาย เชน นาคเอี้ยว  กระจัง  
หนาตางแกวงามแวววับ  หนาบนัตกแตงดวยนาคสะดุง  หลังคาเปนจัตุรมุข  ราชอาสนหรือที่
ประทับ โถง ทองพระโรงหนาและหลังงามเฉิดฉนั พระลานดั่งวิมานเมืองฟา ซึง่ประกอบดวย
สนามประลองกําลังทหาร  มีโรงมา  โรงรถ  โรงชาง  โรงพระคลังซายขวา   และความรื่นรมยจาก
อุทยาน ซึ่งอยูนอกเมืองแตก็เปนสิ่งบอกความสมบูรณของเมือง 
 ฉากเมืองจะสอดคลองกับเรือ่งราวในวรรณคดไีทยโบราณ   ซึ่งเปนเรื่องของชนชั้นสูง 
เม่ือกวีบรรยายเมือง จึงมกัพรรณนาใหเห็นสิ่งกอสรางที่งดงามตระการตา แสดงความเปนปกแผน 
มั่งคั่งของผูครองเมือง   รวมถึงคนเมืองนั้นดวย    และยังมีนัยของการชมบุญบารมีของผูปกครอง   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๒   

 

ลักษณะการพรรณนาเมืองเชนนี้ปรากฏเปนขนบนิยมสืบมา  รวมถึงวิธีการบรรยายและพรรณนานี้ 
เอ้ือตอการวาดภาพเมืองใหวิจิตรอลังการ   เมืองในวรรณคดไีทยจึงมีลักษณะเปนฉากในอดุมคต ิ
 นอกจากฉากดังกลาวแลวในการสรางสรรคเร่ืองราวในวรรณคดีไทย  กวียังกลาวถึง
ขบวนทัพและการสูรบ วิธีการที่ใชเพ่ือใหไดภาพที่งดงามและแสดงความยิ่งใหญ สวนมากกวีจะใช
การบรรยายและพรรณนา โดยจะบรรยายถึงองคประกอบของขบวนทัพ เชน  กําลังพลในกองทัพ  
พาหนะทีใ่ช  อาวุธ   เครื่องสูง  เครื่องใหสัญญาณ  วธิกีารจัดขบวนทัพ และจะพรรณนาขบวนทพั
โดยเนนที่ความยิ่งใหญเกรียงไกร ความหาญกลา ความสงางาม และความงดงามของสวนประกอบ
ตาง ๆ ในขบวน  
 ในการบรรยายและพรรณนาขบวนทัพในวรรณคดีไทย นอกจากจะใหเห็นภาพแลว 
ยังเปนสื่อการเรียนรู ซึ่งจะปรากฏในรูปของการจัดขบวนทัพเมื่อออกรบและการจัดขบวนเสด็จเมื่อ
ออกเดินทาง การบรรยายและพรรณนาของกวีอาจไมครบองคประกอบดังกลาวขางตน สวนมาก
จะมุงแสดงภาพความงดงามประสานอยูกับความเขมแข็ง ความกลาหาญ และมุงพรรณนาที่สีสัน 
เสียง และความเคลื่อนไหว ดังเชน การจดัขบวนเสด็จของพระอนิรุทธ ใน อนิรุทธคาํฉันท  วา 
 

พลคชคชเมามัน         ผูกจรีขรร      คโตมร 
พลคชคชสายสมร       ภูษนาภรณ      ประดับดาษ 
พลคชคชนฤนาท       สรรพประดับมาศ     ศแตงตน 

 …………………          ………………..       ………… 
พลหยหยเชี่ยวชนะ       รานดระดาษ     ษทวนแทง 

 พลหยหยสีแดง         หมอนยยับแสง     มลังเมลือง 
 …………………          ………………..       ………… 
 พลรถรถเทียมสร       สิงหสบสมร       รทองธง  
 พลรถรถเทียมหงส       รอนณกลางรง     คฉมวยฉมํา 
 ………………… ………………..       ………… 
           พวกพลแกลวกลาราญรงค  อริดลดาลหลง 
  ลลอบลลาวชิงไชย 
            ธนคูําปนคําแลงคํา  แมนยํายายาํ 
  พินาศพรบัตาเดียว 
            หนาไมปนยาฉบัเฉลยีว ผิตองอยาเหลียว 
  บทันก็ทาวตนตาย 
             ……………………….. ……………..  
            พลเพียงพานรเรืองฤทธิ์ แกลวกลาหวังปลิด 
  ตะวันแลเดือนมามือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๓   

 

           ……………………… ……………..    
                  เร่ียวแรงแรงยิ่งคชสาร สูสมรบมินาน 
  ก็ไดดวยดดีมอืเดียว 
           จับคชสหีสิงหฉับเฉียว ไดดวยรวดเรียว 
  แลคนแลคนกมุกัน 
 
 กวีบรรยายถึงกําลังพลแตละเหลา และพรรณนาวาดภาพกองทัพทีเ่กรียงไกร มี
ระเบียบ  โดยมีนัยที่แสดงถึงอํานาจและเกียรติยศของจอมทัพ  พลแตละเหลานัน้มีจํานวนมาก
เห็นไดจากการใชภาษาวาดภาพดวยกลวิธีการเลนคาํซ้าํ  เชน  “พลคช”  และซ้าํคาํ “คช”  ซอนกัน 
เปน “พลคชคช” และยังมีจํานวนตดิกันหลายบท  เร่ิมจากพลชางที่มีลักษณะนิสัยตางๆ กัน  และ
อยูในอาการตางกัน  เชน  เมามันหรือบาคลั่ง  ซึ่งลวนเปนความฮกึเหิมส่ือแสดงความพรอมใน
การสูรบ เพ่ือชิงชัย เครื่องแตงชางในขบวนมีการประดับประดาดวยอาภรณและเคร่ืองประดบั
โดยเฉพาะทอง  ตอมาเปนพลมาที่มีฤทธิเ์ดชในการทําสงคราม  กวีพรรณนาวามสีีตางๆ คือ  สี
แดง สีเหลือง สีขาว  และสีดาํ  และมีเครื่องประดับสงแสงรุงเรือง  มาจดัเปนพาหนะที่คลองแคลว
และสําคญัตอการทําศึก  และพลรถมีความงดงามจากธงและลวดลายที่ประดับตัวรถ  มีความกลา
แข็ง  โดยกวแีสดงอานุภาพดวยการพรรณนาวารถเทยีมดวยสัตวมีฤทธิ์ตางๆ เชน ไกรสรและสิงห  
หรือหงส ซึ่งเหาะเหินได  พลรถตางแสดงอิทธิฤทธิ์ทางการสูรบและการใชอาวธุ กวีพรรณนากําลัง
พลไวเพียงสามเหลา ซึ่งพลที่ขาดไปคือพลราบหรือพลเดินเทาจึงไมครบตามเหลาของจตุรงคเสนา  
แตกวีก็ไดใหรายละเอียดของกําลังพลหรือทหารวามีแสนยานภุาพ ตางถืออาวุธซึ่งมีหลากหลาย
ชนิด และสวนใหญเปนอาวุธประชิดตัว  เชน  โตมร  ดาบ  ทวน  อาวุธท่ีใชยิง  เชน ธนู  หนาไม  
ปนไฟ  และเคร่ืองปองกันอาวุธ  เชน  ดั้ง  เขน  เกราะ  การพรรณนาอาวุธตางๆ นี้กวีจะใหภาพ
แสงเรืองรองหรือประกายวาววับจากอาวธุหรือเคร่ืองปองกันอาวุธ   และแสดงคณุสมบัติวิเศษของ
อาวุธบางชนดิ  เชน ธน ู  หนาไมวาสามารถฆาศัตรไูดภายในพรบิตา ตลอดจนพละกําลังและ
อิทธิฤทธิ์ของกําลังพลวานาสะพรึงกลัว  เพราะสามารถปลิดตะวันและเดือนได หรือจับคชสีหและ
สิงห ซึ่งเปนสตัวที่มีความดรุายและกําลังมากไดอยางรวดเร็ว ท้ังนี้เพ่ือใหเห็นถึงความเขมแข็งและ
อานภุาพอนัยิ่งใหญของกองทัพนั่นเอง 
 หากพรรณนาถึงวิธีการจัดขบวนทัพ จะปรากฏเปนรูปขบวนที่ชัดเจนในวรรณคดีไทย
สมัยตนรัตนโกสินทร ดังในรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑ วา “จัดเปนจตัุรงคพยุหบาตร  
เลือกลวนองอาจตัวกลา” อันประกอบดวยพลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา  หรือจัดเปนรปู
สัตวที่ทรงพลังและอํานาจ  เชน  นาค  ครุฑ  นกอินทรี  มังกร  รูปขบวนทัพดังกลาวจัดเปนการ
แสดงความยิ่งใหญเกรียงไกรและเกียรติยศของจอมทัพและเหลานักรบ ดังตัวอยางการจัดขบวน
ทัพเปนรูปครุฑของพระพรตพระสัตรุดครั้งเตรียมรบกับทาวจักรวรรดิ์ วา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๔   

 

                   จัดเปนพยุหครุฑตัวหาญ          ลูกพระกาลเปนเศียรปกษา 
          เกยูรมายูรเปนสองตา          ปงคลาเปนปากสกณุี 
          อันขุนกระบิลนิลขัน          เปนคอสุบรรณปกษ ี
          ปกขวาวิสันตราวี           ปกซายกระบี่ทวิพัท 
          วานรสุรเสนสุรกานต          เปนสองเทาทะยานยืนหยัด 
          ทัพหลวงเปนตัวครุฑรัตน          หางคอือสุรผัดชาญฉกรรจ 
          ยักษากระบี่ร้ีพล           รายเปนเล็บขนสลับคั่น 
          สุครีพหนุมานพิเภกนั้น          อยูในทัพขันธพระภมูี 
 
 กวีใชวิธีการพรรณนาแสดงรปูลักษณะของครุฑ  ตั้งแตศรีษะ  ดวงตา  ปาก  คอ  ปก
ขวาและปกซาย เทาทั้งสอง ลําตัว หาง รวมถึงเล็บและขน มาแสดงรูป  โดยใชกําลังพลแทนอวัยวะ
ตางๆ อันแสดงถึงกองทัพที่มีพลานุภาพและฤทธิ์เดช รวมถึงทําใหผูอานเกิดจนิตภาพมองเห็น
ลักษณะของขบวนทัพในรูปดังกลาวเดนชัดขึ้น นอกจากกวีจะพรรณนาการจัดรปูขบวนทัพตามที่
กลาวแลว ในวรรณคดีไทยยังนิยมพรรณนาการจดัทัพ ดังในอิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลที ่๒ 
วา “ตั้งตามกระบวนเบญจเสนา ซายขวาปกปองกองหลวง ทัพหนาทพัหลังทั้งปวง” กลาวคือ กวีจะ
พรรณนาใหผูอานเกิดจินตภาพวาในกองทัพประกอบดวยทัพหนา ปกซาย ปกขวา กองหลวง และ
กองหลัง อันแสดงภาพจํานวนพล ความเปนระเบียบของกําลังพล ความยิ่งใหญ และอานภุาพของ
กองทัพ 
 นอกจากการพรรณนาการจัดทัพแลว กวียังนิยมพรรณนารถทรงของตัวละครสําคัญ  
เม่ือตองออกกระทํากิจตางๆ รวมถึงการออกรบดวย ทัง้นี้เพ่ือแสดงเกียรติยศ  และภาพความ
ยิ่งใหญ ความสงางามของตัวละครนั้นๆ ดังตัวอยางทาวอัศกรรณเตรียมไปรบกับพระรามใน    
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑ วา 
 
               รถเอยรถศึก     กงกําพันลึกงอนระหง 
      แปรกแอกเพลาดุมวง     ลวนอลงกตแกวแกมสุวรรณ 
      บัลลังกลอยตั้งบุษบก     สิงหอัดเครือกระหนกระหนาบคั่น 
       ช้ันครุฑยุดนาคยืนยัน     ถัดนั้นเทพนมประนมกร 
      เทียมดวยคชสีหตัวหาญ    สองพันเริงรานดั่งไกรสร 
      สารถีมือถือโตมร     ขับโผนโจนจรดั่งลมพัด 
      ประดับดวยอภิรุมชุมสาย    ธงทิวร้ิวรายกรรชิงฉัตร 
      พวกพหลเดินเบียดเยียดยัด    ขนดัฆองกลองประโคมโครมครึก  
       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๕   

 

 กวีใชการพรรณนาแสดงภาพรถศึกวา มสีวนประกอบของตัวรถที่งดงามทั้ง กง  กํา
แปรก แอก เพลาและดุมลวนประดบัประดาไปดวยแกวแกมทอง บลัลังกที่ประทับและทีต่ั้งของ
บุษบกประดบัลายสิงหอัด เครือกระหนก ครุฑยุดนาค และเทพนม รถศึกนี้เทียมดวยคชสีห
จํานวน  ๒,๐๐๐ ตัว สารถีถือโตมรขับโผนโจนทะยานไปอยางรวดเร็วและภาพความงามของรถศึก
ยังงดงามจากการประดบัดวยเครื่องสูงชนิดตางๆไดแก อภิรุม ชุมสาย ธง กรรชิงและฉัตร อันเปน
เครื่องประดับเกียรติยศของตัวละคร การพรรณนาบทชมรถนี้นอกจากจะเปนการสรางจินตภาพ
ความงามอันวจิิตรซึ่งแฝงไวดวยอํานาจแลวยังเปนนัยแสดงฐานะความสําคัญและระดับของบุคคล 
 สวนการสูรบกวีจะใชการบรรยายและพรรณนาสรางจนิตภาพใหผูอานมองเห็นความ
กลาหาญของบุคคลหรือกองทัพ  รวมถึงการตอสู  การฆาฟน และความตาย  โดยกลวิธีการดาํเนนิ
ความพรรณนากวีจะสรางภาพที่มีอาการเคลื่อนไหว เนนจดุเดนของการตอสูดวยกําลังกายหรือ
อาวุธในลักษณะตัวตอตัวหรือประจัญบาน เพ่ือใหผูอานเกิดจินตภาพและอารมณความรูสึกตื่นเตน
รวมไปกับเหตกุารณดวย  กอนเหตุการณจะคลี่คลายและสงบลงดวยภาพการลมตาย โดยเฉพาะ
ของฝายที่ตองพายแพ  ดังเชนการพรรณนาการปะทะกนัของกองทัพฝายไทยของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถกบัทัพเชียงใหมของพระเจาติโลกราช   ใน    ลิลิตยวนพาย  วา 
 
          รํ่าปางเขาไลรา  สงคราม  ทานนา 
  ลาวแตงตับปราการ  หนั่นหนา 
  กษัตริยเล่ือนพลตาม  เรวเรง 
  โซรมเชือดแทงทวนมา  หนั่นหัว 
          หาญเราตอเตงงวน  ไหงวฤๅ 
  สารเติบตอตัวทับ  ทาวหั้น 
  เขารุกเรงพลปอ  ยอพาน 
 มาชางฉวัดไลซนน  ชวยแทง 
            ……………………  ……… 

        ทรงบญุถอยเรรน  รุกแทง 
  ลาวแลนแปรตายหัว  ขาดขว้ํา 
  ขอเขนกระลึงแวง  วยนมาตร 
  หอกชวยเชองชักชํ้า  ซนไฟ 
          ลาวหัวขาดหอยตดิ  คอสาร 
  ฟูมเลือดหลามไหลจร  จวบจั้ง 
  พระเทพประหารหัก  โหมเกลื่อน 
  เขนแนบเขนตาวตั้ง  ตอตาย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๖   

 

 กวีพรรณนาการทําสงครามไลลากันระหวางไทยกับลาว  แมฝายลาวจะมีปราการกั้น
แนนหนา  แตฝายไทยก็สามารถติดตามชวยกันฆาฟน  และดวยกําลังพลท่ีกลาแข็ง โดยเฉพาะชาง
ไทยตัวใหญกวามาก  ชางลาวสองตัวตอกันจึงจะสูงใหญเทา  ฝายลาวก็เกิดความกลัว  ภาพใน
สนามรบเปนการปะทะกันอยางกระช้ันชิดทั้งสองฝาย เปนการตอสูบนหลังชาง การรบนี้รุนแรง 
เฉียบขาดฉบัพลัน  ลาวเปนฝายถอยหนแีละถูกฝายไทยใชอาวุธฆาฟน  บางหัวขาดหอยตดิกับคอ
ชาง  เลือดไหลทวมมากมายมาบรรจบกนั  ฝายไทยยังคงจูโจมเขาไปปะทะกบัฝายลาวอยางถึงตัว
จนเขนกับเขนปะทะตดิกันแนน  และดาบก็แทงสวนกนัตายอยูที่นั้น  การพรรณนาการสูรบนี้มไิด
แสดงถึงฝมือของกําลังพลเทานั้น  ยังเสนอภาพทีน่าสยดสยองกระทบอารมณผูอาน 

การสูรบหรือปะทะกันระหวางทหารของฝายทาวกุเรปนกับทาวกะหมังกุหนิง       ใน  
อิเหนา  พระราชนิพนธในรชักาลที่ ๒ วา 
 
           ตางดมีีฝมืออ้ืออึง        วางวิ่งเขาถึงอาวุธส้ัน 
           ดาบสองมือถือโถมทะลวงฟน       เหลากริชติดฟนประจญรบ 
           ทหารหอกกลอกกลับสัประยุทธ       ปองปดอาวุธไมหลีกหลบ 
           พวกพลพาชีตีกระทบ       รําทวนสวนประจบโถมแทง 
           บางสกัดซัดพุงออกคู       เกาทณัฑธนูนาวแผลง 
               ตะลมุบอนฟอนฟนกันกลางแปลง    ตอแยงยุทธยิงชิงชัย 
                           ตายระดับทบักันดังฟอนฟาง        เลือดนองทองชางเหลวไหล 
        
 กวีใชการพรรณนาแสดงภาพการสูรบของทหารทั้งสองฝาย โดยใหรายละเอียดของ
การรบดวยอาวุธในลักษณะประจัญบาน เปนการรบอนัดุเดือดดวย “ตางดีมีฝมือ”  การตอสูชิงชัย
ที่แสดงภาพความเคลื่อนไหวจากการใชอาวุธ “โถมแทง” หรือ “สกัดซัดพุงออก” หรือกําลังพลที่
ตาง  “ตะลุมบอน”  กันกลางสนามรบ  เปนอีกฉากหนึ่งที่สรางความระทึกใจ  และความรูสึก
สยดสยองจากภาพการสูญเสยีชีวิตที่พลรบทั้งสองฝายนอนตายทับกันจาํนวนมาก และมีเลือดไหล
รินนองทวม    อาจกลาวไดวาการพรรณนาฉากรบในวรรณคดีไทยนอกจากจะสรางจินตภาพแก
ผูอานแลว ความละเอียดของการพรรณนายังทําใหสัมผัสถึงบรรยากาศไดดวย 
 การแสดงภาพขบวนทัพและการสูรบดวยการบรรยายและพรรณนา มักปรากฏเปน
ฉากที่ยิ่งใหญเกรียงไกร  เพ่ือยอพระเกียรติวีรบุรุษ  รวมถึงเร่ืองราวในวรรณคดปีระเภทนิทานก็
มักมีเหตุการณการสูรบอันเนื่องมาจากปญหาความขัดแยง กวีจึงยังคงความสําคญัของการบรรยาย
และพรรณนาความนีไ้ว  เพ่ือใหเปนฉากที่สรางบรรยากาศอันนาตืน่เตนของการรบ  และเปนนัย
แสดงแนวคิดเรื่องอํานาจบญุบารมีของตวัละครผูเปนจอมทัพอีกดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๗   

 

 การบรรยายและพรรณนาเปนวิธีการสรางสรรคงานวรรณศิลป ที่เปนประณตีศิลปะ  
วิธีดังกลาวนี้เปรียบเหมือนเสน  และสี  รวมถึงแสงที่จิตรกรใชสรางสรรคภาพวาดใหปรากฏแก
สายตาผูชม กวีหรือนักเขียนไมมีเสน  สี  แสง  มีเพียงถอยคําภาษามาบรรยายและพรรณนา  หรือ  
“วาด” ใหเกิดเปนภาพในใจของผูอาน๑๗ วิธีการวาดภาพดวยภาษานี้ นอกจากการแจกแจง
รายละเอียดแลว กวียังนิยมแตงแตมลวดลายและระบายสีสันเพิ่มความงามประณตีวิจิตร ซึ่งเอือ้
ใหกวีใชเปนเครื่องมือสรางจินตภาพใหแกผูอานเสมือนวาเปนสิ่งมีชีวิตจิตใจ และยังใชแสดงภาพ
ส่ิงที่ไมมีรูป  ไมมีตัวตน  โดยเฉพาะอารมณและความคิด  รวมถึงองคประกอบสวนอื่นของเรื่อง  
เชน ตัวละคร  ฉากธรรมชาติ ฉากเมือง ฉากขบวนทัพและการสูรบใหเปนภาพที่เสมือนมีชีวิตและ
เราอารมณความรูสึก ตลอดจนใหความรูแกผูอาน นอกจากนี้กวียังไดใชวิธีการนี้แสดงฝมือในการ 
สรางสรรคอยางประณีต บทบรรยายและพรรณนาตางๆ ในวรรณคดีจึงยังคงมีสืบทอดตอเนื่องกัน
เร่ือยมาทุกยุคทุกสมัย เพราะเปนสวนที่มีบทบาทตอการสรางงานและมีความสําคญัในฐานะที่เปน
ขนบทางวรรณศิลปของวรรณคดีไทย 
 นอกจากการบรรยายและพรรณนาจะมีความสําคัญตอการสรางงานของกวีแลว  วิธีนี้
ยังประโยชนใหผูอานไดรับสุนทรียรสจากวรรณคดี และไดใชในการพินิจสาร ผูรับสารจะตอง
พิจารณาวาการบรรยายและพรรณนานั้นมสีวนสัมพันธกับองคประกอบอื่นอยางไร เชน การ
พรรณนาฉากตางๆ มีสวนสัมพันธกับการดําเนนิเรื่อง  สัมพันธกับตวัละคร สัมพนัธกับโครงเรื่อง 
หรือสัมพันธกับแกนเรื่อง อันจะทําใหเขาใจสารไดงายขึ้นและมองเห็นความสําคัญของทุกประกอบ
ในวรรณคดี รวมถึงการพิจารณาทุกองคประกอบที่กวบีรรยายและพรรณนา จะทาํใหผูอานไดรับ
อรรถรสเพิ่มขึ้นดวย 
  ๒.๒    การสรางจินตภาพโดยใชภาพพจน 
 ภาพพจนนี้เปนกลวิธีสําคัญอีกประการหนึ่งที่กวีนํามาเปนเครื่องมือสรางจินตภาพให 
แกผูอาน วธิีนีม้ีความพิเศษตางจากการสรางจินตภาพดวยการบรรยายและพรรณนา กลาวคือ การ
บรรยายและพรรณนาเปนการใชภาษาวาดภาพอยางตรงไปตรงมา ในขณะที่ภาพพจนเปนภาษาที่
ตางจากภาษาธรรมดาหรือเปนการใชสํานวนภาษาที่เกิดจากการเรียบเรียงถอยคําดวยวิธีการตางๆ   
อันผิดแผกไปจากการเรียงลําดบัคาํหรือความหมายของคําตามปกติ๑๘ และดวยเทคนิคหรือช้ันเชิง 
ทางภาษานี้มิไดทําใหเกิดภาพในใจของผูอาน  หรือใหมคีวามหมายพิเศษหรือบอกถงึส่ิงที่เปนนัย 
เทานั้น แตเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่สรางพลังกระทบอารมณความรูสึกไดอยางกวางขวางและลกึซึ้ง
กวาการใชถอยคําบรรยายและพรรณนาธรรมดา 
__________________________ 

๑๗กุสุมา รักษมณี, “เขาวาดภาพดวยภาษา,” ใน กุสุมาวรรณนา ๒ : เสนสีลีลาวรรณกรรม  
(กรุงเทพฯ : แมคําผาง, ๒๕๔๗), ๑๖. 
 ๑๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ - ไทย, ๑๘๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๘   

 

 กวีไทยนิยมใชภาพพจนหลากชนิดหลายลกัษณะ เพ่ือสรางคุณคาทางความหมาย 
และความงามหรือสีสรรพเชิงวรรณศิลป ซึ่งมีทั้งภาพพจนทางเสียง (figure of sound) และ
ภาพพจนเปรยีบเทียบ (trope) ภาพพจนทางเสียงเปนลักษณะการใชเสียงของคําสรางภาพและสือ่
ความหมายพิเศษ เชน การสมัผัสอักษร การเนนซ้ําคาํ การเลียนเสียง ฯลฯ  ซึ่งปรากฏการใชทั่วไป
ในวรรณคดไีทย สวนภาพพจนเปรียบเทียบนั้นมีความพิเศษเพราะเปนการใชถอยคําเพ่ือใหเกิด
ภาพ โดยวิธกีารเปลี่ยนแปลงความหมายพื้นฐานของคาํ  ภาพพจนเปรียบเทียบในงานประพนัธ
ของไทยซึ่งมีหลายประเภทนัน้  มีองคประกอบสําคญัดังตอไปนี ้
 
   ภาพพจนเปรยีบเทียบ๑๙ 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
แผนภูมิที่ ๑ องคประกอบของภาพพจนเปรียบเทียบ 
 
 จากแผนภูมแิสดงองคประกอบของภาพพจนเปรียบเทียบวา     ประกอบดวยลักษณะ 
ของสองสิ่ง คือ ความคดิทีแ่สดงออกหรือเร่ืองหรือส่ิงที่เปนความคดิหลัก เปนสิ่งท่ีผูอานไมเคยรูจัก
มากอนหรือยังเห็นไมชัดเจน สวนนีจ้ะเรียกวา  สาระ   และภาพลักษณตางๆ    ซึ่งนําไปสูความคดิ 
__________________________ 

๑๙ดัดแปลงจากแผนภูมิของ กุสุมา รักษมณี, “อลังการในมหาเวสสันดรชาดก,” เอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง  “วรรณคดีมรดก : รายยาวมหาเวสสันดรชาดก”     เสนอ ณ คณะ
อักษรศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕. 

ความคดิที่แสดงออก 
หรือเร่ืองหรือสิ่งที่เปน 
ความคดิหลัก 
(ส่ิงที่ผูอานไมรูจักมากอน
หรือยังเห็นไมชัดเจน) 
 

 ภาพลักษณตางๆซึ่งนํา 
 ไปสูความคดิหรือเร่ือง   
   หรือส่ิงที่ตองการกลาวถึง 
 (ผูอานเคยรูจักมาแลวโดย 
ประสบการณตรงและออม) 
 

ส่ือเปรียบหรืออุปมา 

คุณลักษณพิเศษเปนนามธรรม 
     = สารของบทเปรียบ 

  สาระหรืออุปไมย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๙   

 

หรือเร่ืองหรือสิ่งที่ตองการกลาวถึง    เปนสิ่งที่ผูอานเคยรูจักมาแลวโดยประสบการณตรงและออม  
สวนนี้จะเรียกวา  ส่ือเปรียบ   สําหรับคนไทยมักมีคาํกลาววา “อุปมาฉันใดอุปไมยฉันนั้น” อุปมา  
คือส่ือเปรียบ  และอุปไมย คือ สาระ ดังท่ีกลาวแลว๒๐   เม่ือกวีตองการแสดงความคิดหลักหรือ
สาระก็นําภาพลักษณตาง ๆ       ซึ่งจะนําไปสูความคดิหลักหรือส่ือเปรียบมาเทียบก็จะทําใหผูอาน 
มองเห็นหรือเขาใจคุณลักษณพิเศษซึ่งเปนนามธรรมอันเปนสารของบทเปรียบเทียบได ดังตัวอยาง
ตอนพระนางมัทรีตามหาสองกุมาร ใน รายยาวมหาเวสสันดรชาดก  กวีใชความเปรียบ วา 
 

โอเจาดวงสุรยัินจันทรทั้งคูของแมเอย แมไมรูเลยวาเจาจะหนีพระมารดาไปสูพาราใด 
ไมรูที่  หรือวาเจาขามนทีทะเลวนหิมเวศ ประเทศแดนใด  ถารูแจงประจักษใจแมก็จะ 
ตามเจาจนสดุแรง 
     

ขอความดังกลาวขางตนมีองคประกอบดังนี้   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๒ แสดงตัวอยางองคประกอบของภาพพจนเปรียบเทียบ 
 

จากแผนภูมิสาระหรือความคิดหลักที่กวีตองการเปรียบเทียบ คือ ลูก  และส่ือเปรียบ
หรือภาพลักษณที่นําไปสูความคิดหลกั คอื พระอาทิตย  พระจันทร     ซึ่งความเปรียบดังกลาวกวี 
ตองการสื่อสารวาลูกนั้นมีความสําคญัอันยิ่งใหญในชีวติของแม  ทั้งนี้เพราะพระอาทิตย พระจนัทร 
สองแสงสวางอันมีคุณคามหาศาลแกสรรพสิ่งบนโลก  ชีวิตของลูกก็เปนพระอาทติย พระจันทรที่
สองแสงสวางใหแกผูเปนแม  หากขาดไปยอมทําใหเกิดความมดืมิด  มองไมเห็นหนทางใด   ชีวิต 
__________________________ 

๒๐กุสุมา รักษมณี, “รอยกรองกับสิ่งที่เปนตัวแปร,” ใน กุสุมาวรรณนา ๔ : วรรณสารวิจัย, ๖๒. 

สาระ ส่ือเปรียบ 

พระจันทร 
พระอาทิตย 

 
ลูก 

ความสําคัญอนัยิ่งใหญใน 
ชีวิตของแม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๕๐   

 

ของแมก็คงไมสามารถดาํรงอยูได        วธิีการใชความเปรียบนี้เปนเครื่องมือสําคัญในการชวยสื่อ 
ความคดิของผูสรางงาน และยังสามารถสงพลังแรงถึงผูรับสารใหเกิดความซาบซึ้งประทับใจ อันจะ
นําไปสูการเขาถึงสารที่กวีตองการสื่อไดชัดเจนมากขึ้น 
 การสรางจินตภาพในกวีนิพนธไทย โดยวิธีการใชภาพพจนเปรยีบเทียบสามารถ
จําแนกไดเปน ๒ ลักษณะ  คือ ภาพพจนเปรียบเทยีบที่เกิดจากความคลายคลึงอันมีพ้ืนฐานมา
จากการนาํลักษณะรวมของสองสิ่งมาเปรียบกัน และภาพพจนเปรียบเทียบที่เกิดจากการยักยายวิธี
เปรียบเทียบแสดงความขัดแยง เพ่ือใหเกิดผลเปนพิเศษทางรูปคาํและความหมาย 
 การใชภาพพจนดวยวิธีการเปรียบเทียบเปนที่นิยมของกวีมาชานาน โดยเฉพาะการ
เปรียบสิ่งหนึ่งวามีลักษณะหรือคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งเหมือนกับอีกอยางหนึ่ง       ตามตํารา 
วรรณกรรมและวาทศิลปของตะวันตกเรียกวา simile กวีไทยเรียกการเปรียบเทียบลักษณะนี้วา 
อุปมา เปนกลวิธีที่ใชกันมากในวรรณคดไีทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั  วิธีการอุปมาของไทยจะมี
องคประกอบสําคัญ ๔ สวน คือความคดิหลักหรือสาระ  ภาพลักษณตางๆ ซึ่งนาํไปสูความคดิหลัก
หรือส่ือเปรียบ ลักษณะรวมหรือลักษณะธรรมชาติของสาระและสื่อเปรียบที่มีรวมกันหรือคลายกนั 
และคําแสดงความเปรียบ ดังตัวอยางเชนการกลาวสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ใน 
ลิลิตยวนพาย วา 
          พระทรงธรรมมศิรแม พระธรรม 
  พระแกวนกลไกรสร  แกวนกลา 
  พระญาณพางพันแสง  แสงรอบ   เรืองแฮ 
  พระกษมาเสมอหลา  ส่ีแดน ฯ  
 
ขอความขางตนมีองคประกอบดังนี ้
 
ตารางที่ ๑ แสดงองคประกอบของอุปมา๒๑ 

สาระ ส่ือเปรียบ ลักษณะรวม คําแสดงความเปรียบ 
ความกลาหาญ 
พระปรีชาญาณ 
ความอดทน 

 

ไกรสร 
พระอาทิตย 

แผนดินทั้งส่ีแดน 
 

ความกลา 
กวางไกล 
ไมหว่ันไหว 

กล 
พาง 
เสมอ 

 
__________________________ 
 ๒๑รูปแบบตารางนี้นํามาจาก  กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎี 
วรรณคดีสันสกฤต, ๖๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๕๑   

 

ในการเปรียบเทียบดวยอุปมานี้จะตองมีความคิดหลักหรือสาระ  ในตัวอยางขางตนนี ้ 
ไดแก  ความกลาหาญ   พระปรีชาญาณ    และความอดทนของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ     ม ี
ภาพลักษณ ซึง่นําไปสูความคิดหลักหรือส่ือเปรียบอันมลัีกษณะเดนมาเทียบ  ในตวัอยางนี้ ไดแก   
ไกรสร พระอาทิตย  และแผนดินทั้งส่ีแดน  นอกจากนี้ยังมีลักษณะรวมของสาระและสื่อเปรียบ  
ในที่นี ้คือ ความกลา กวางไกล และไมหว่ันไหวตามลําดบั  ลักษณะรวมนี้มาจากกวีนําคุณลักษณะ
อันโดดเดนของไกรสรซึ่งมีความกลา ไมหวาดหวั่นตอส่ิงใดมาเทียบ เพ่ือแสดงวาสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถทรงมีความหาญกลา  พระอาทิตยซึ่งมีรัศมีรุงโรจน สองแสงสวางไสวไปไดกวางไกล
ทั่วทุกมุมโลกมาเทียบ เพ่ือแสดงพระปรีชาญาณหรอืความรอบรูจดัเจนของพระองความีความ
กวางไกล และแผนดินทีแ่มถูกเหยียบย่ําหรือทําลาย แตก็มิไดสะดุงสะเทือนเสมอพระองคที่ทรงมี
ความอดทนตอเหตุการณความเลวราย    โดยเฉพาะการรุกรานของขาศึกศัตรู    แตก็ทรงสามารถ 
ปราบปรามไดสําเร็จ   การเปรียบเทียบดวยวิธีนี้ จะเนนคุณสมบตัิอันเปนลักษณะรวมเฉพาะความ
เหมือนกันหรือคลายกันนาํมาเทียบกัน โดยใชคาํแสดงความเปรียบคอืคําที่มีความหมายวาเหมือน  
ในที่นีไ้ดแก  กล  พาง และเสมอ 
 เม่ือกวีตองการใหการเปรียบเทียบมีน้าํหนักและความเขมขนจะเปรียบเทียบของสอง
ส่ิงวาเปนสิ่งเดยีวกันหรือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามตําราของตะวนัตกเรียกวา metaphor ผูสราง
งานสมัยใหมมักเห็นวาวิธีการนี้เปนการมองสิ่งของสองส่ิงเปนสิ่งเดียว๒๒ หากเปน simile วิธีการนี้
จะกลาววา “ส่ิงนี้เหมือนสิ่งนั้น”  ในขณะที่ metaphor จะกลาววา “ส่ิงนี้คือส่ิงนั้น”๒๓ การ
เปรียบเทียบดวยวิธี metaphor นี้ ไดพัฒนามาจากวิธีการเปรียบเทียบแบบอุปมาหรือ simile ซึ่ง
พ้ืนฐานการกลาวถึงลักษณะรวมของสองส่ิงที่นํามาเปรยีบกัน ทาํใหเกิดภาพพจนชนิดตางๆ๒๔ 
 ในวรรณคดไีทยกวีเรียกวิธีการเปรียบเทียบของสองสิ่งวาเปนสิ่งเดียวกันวาอุปลักษณ  
วิธีการนี้เกิดจากความรูสึกวา สาระหรือส่ิงที่เปนความคดิหลักที่จะนาํไปเปรียบกับสือ่เปรียบนั้น มี
ความสําคัญและมีคุณคามาก  ถาจะเปรียบวาเหมือนกบัสื่อเปรียบกย็ังไมตรงตามที่ตองการ จึงให
เปนสิ่งเดียวกันเสียเลย  ดังตัวอยางใน โคลงนิราศพระยาตรัง   วา 
 
          นกแกวรักแกวเชน  เรียมรัก 
  โฉมแมคือแกวจัก-  ษุน้ี 

เบญจวรรณดัง่วันชัก  ชวนชื่น 
  แกวพี่เอยจักล้ี  ลับแลวแลสมร 
__________________________ 
 ๒๒ Paul  Ricoeur, The Rule of Metaphor, ๒๔. 
 ๒๓Ibid., ๒๕. 
 ๒๔กุสุมา รักษมณี, “รอยกรองกับสิ่งที่เปนตัวแปร,” ใน กุสุมาวรรณนา ๔ : วรรณสารวิจัย, ๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๕๒   

 

การเปรียบเทียบดวยอุปลักษณนี้มีองคประกอบเชนเดียวกับอุปมา คือ มีความคิด
หลักหรือสาระ  ในตัวอยางขางตนนี้ คือ  นาง  มีภาพลักษณซึ่งนาํไปสูความคดิหลักหรือส่ือเปรียบ  
ในตัวอยางนี้ คือ แกวตา สวนที่ตางกัน คือลักษณะที่รวมกันไมไดเปรียบเฉพาะความเหมือนหรือ
คลายกัน  แตเปรียบวาเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน  ดังนัน้การเปรียบนางคือแกวตา  จึงมีความหมาย
ลึกซึ้ง  เพราะมิใชเพียงนางเหมือนแกวตา  ซึ่งอาจจะมีคาหรือสวนสําคญัที่ทําใหมองเห็นหรือส่ิง
สําคัญที่รักย่ิง  แตนางเปนแกวตาเลยทีเดียว  และคําแสดงความเปรียบจะใชคาํวา  “เปน”  หรือ 
“คือ”  ในตัวอยางนี้กวีใชคาํวา “คือ” 
 อุปลักษณอีกประเภทหนึ่งท่ีพบมากในวรรณคดีไทยเปนการเปรียบเทียบ โดยละสิ่งที่
เปนความคิดหลักหรือสาระ  และไมมีคาํแสดงความเปรียบ  “เปน” หรือ “คือ”  มีเพียงสื่อเปรียบ  
ทั้งนี้เพ่ือใหตัวละครที่เปนผูรวมสนทนา  รวมถึงผูอานผูฟงเปนผูตคีวามวาความนัยของการเปรียบ 
เทียบที่ตองการสื่อนั้นคืออะไร  ซึ่งส่ิงนี้เปนความซับซอนของอุปลักษณที่ผูอานตองใชจินตนาการ
และความคิดในการทําความเขาใจกับสิ่งทีก่วีเปรียบเทียบ  ดังความเปรียบที่นางแกวกิริยากลาวแก
ขุนแผนวา 
  เตาเตี้ยดอกอยาตอใหตีนสูง มิใชยูงจะมายอมใหเห็นขัน 
  ห่ิงหอยหรือจะแขงแสงพระจันทร อยาปนน้าํใหหลงตะลึงเงา 
  
 กวีใหนางแกวกิริยากลาวเปรียบเทียบตัวเองเปน “เตา” วาต่าํเตี้ยจะตอใหสูงก็คงไม 
ได  อีกทั้งไมใช “ยูง” จะมายอมใหเปนกจ็ะเปนที่ขบขนั   นางเปนเพียง “ห่ิงหอย”  ซึ่งมีแสงเพียง
นอยนิดจะไปแขงแสงกับ “พระจันทร”  ยอมเปนไปไมได  กวีใชส่ือเปรียบ  “เตา”  และ “ห่ิงหอย” 
หมายถึง  ผูต่าํตอย  สวน “ยูง” และ “พระจันทร” หมายถึง  ผูสูงสง 
 ในการเปรียบเทียบทั้งอุปมาและอุปลักษณนี้  ถากวีเปรียบใหเกินจรงิ เพ่ือใหเกิด
ทัศนะและความรูสึกที่ลึกซึ้งจับใจ  วิธีการนี้กวีไทยเรียกวา  อติพจน  หมายถึง ขอความ (พจน) ที่
กลาวใหเกินจริง (อต-ิ เปนคาํอุปสรรค แปลวา  ยิ่ง มาก พิเศษ)   ตําราของตะวันตกเรียกภาพพจน
นี้วา hyperbole  เปนศัพทจากภาษากรีก ซึง่แปลวามากยิง่๒๕ กวีไทยใชอติพจนดวยจดุมุงหมายเพื่อ
ตองการเนนใหเห็นความสําคัญและสรางพลังแหงอารมณความรูสึกของสิ่งที่พูดใหหนักแนนยิ่งข้ึน  
ดังเชนกวีใหพระรามกลาวถึงความรักที่มีตอนางสีดาวามั่นคงไมมีวันคลาย    แมจะสูญสิ้นสรรพสิ่ง
ทั้งปวง ไมวาจะเปนพระจันทร  ส้ินแมสวรรค บาดาล  ภูเขาพระสุเมรุ  ภูเขาสัตบรภิัณฑ  แมน้าํทั้ง 
๕ สาย คือ คงคา  ยมุนา อจริวดี   สรภ ู และมหิ หรือหมูชนทั้งหลายตางส้ินชีพไปหมด  แมชีวตินี้
จะสิ้นทั้งสิทธิแ์ละศักดิ์ แตความรักที่มีตอนางมิสูญสิ้นตาม ดังความใน  ราชาพิลาปคําฉันท  วา 
__________________________ 
 ๒๕กุสุมา รักษมณี, “สงสารใจจะขาด,” ใน  กสุุมาวรรณนา ๒ : เสนสีลีลาวรรณกรรม   
(กรุงเทพฯ : แมคําผาง, ๒๕๔๗), ๕๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๕๓   

 

                  แมนมวยสิ้นจันทร              มวยมิ่งแมนสวรรค                 ต่ําใตนาคา 
     มวยภูมิภาค                  สิเนรุมหา              มวยอากาสา           สัตตพรรณศิงขร 
                       มวยปาหิมพานต               มวยเบญจชลธาร               ชลสัตวทันดร 
     มวยโนตทศรี                ไกรลาศศิขร           มวยหมูนิกร         นรชนทั้งหลาย 
                      แมนมวยสิทธศิักดิ์           ไปมวยความรกั              เรียมไปมิคลาย 
     พระยอดชีวิต               ติดตองใจชาย             ก่ีเมื่อเรียมวาย          พระวรไมตรี 
 

 กวีกลาวถึงความโศกเศราอาดูรอยางหนักของชาวเมือง เม่ือทราบขาวพระลอและ
พระเพื่อนพระแพงสิ้นพระชนมวา มีเสียงร่ําไหจากราษฎรทุกบานเรอืน แผนดินดูเหมือนจะคว่ํา
หรือถลม ทุกแหงหนมืดมิด  ไมเห็นเดือนเห็นตะวัน  มองไปแหงใดก็มีแตน้าํตาของราษฎรทวม
เมือง  ดังใน  ลิลิตพระลอ วา 
            เสียงไหทุกราษฎรให ทุกเรือน 
  อกแผนดินดูเหมือน  จักขว้ํา 
  บเห็นตะวันเดอืน  ดาวมดื    มัวนา 
  แลแหงใดเหน็น้ํา  ยอมน้ําตาคน 
 
 การเปรียบเทียบแบบอุปมาและอุปลักษณนี้ยังเปนพื้นฐานใหเกิดภาพพจน ซึ่งกวี
ไทยเรียกวา บุคคลวตั หรือบุคลาธิษฐาน ตาํราตะวนัตกเรียกวา  personification  กวีใชวิธี
เปรียบเทียบดวยการสมมุติใหส่ิงที่ไมใชมนุษย  ไดแก  พืช  สัตว  ส่ิงของ  หรือความคดิที่เปน
นามธรรมใหมสีติปญญา  อารมณ  หรือกิริยาเยี่ยงมนุษย๒๖ ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดผลกระทบอารมณและ
ความคดิ และใหภาพที่งดงามกวาการใชภาษาอยางตรงไปตรงมา  การใชภาพพจนบุคคลวัตของ
กวีไทยมักนิยมใหธรรมชาตรัิบรูและมีความรูสึกรวมไปดวย ใน ทวาทศมาส กวเีปรียบเทียบให
ธรรมชาติมีอารมณเย่ียงมนุษยโดยกาํหนดใหโศกเศรารวมกับตน  ดังความกลาวถึงสัตวน้าํนานา
พันธุมีอารมณสะเทือนใจรวมเปนทุกขเดือดรอนใจรวมกบักวี  วา 
 
          แสนสตัวนาเนกถวน แสนสินธุ 
  ทุกขบันดาลไฟฟอน  ชวยเศรา 
  วันเจียรสุดาพนิท  พักเตรศ 
  แสนสุเมรุมวนเขา  ดั่งลาญ 
 
__________________________ 

๒๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ - ไทย, ๓๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๕๔   

 

 การใชภาพพจนบุคคลวัตชวยเปดเผยอารมณความรูสึกของตัวละคร หรือกวีไดอยาง
แยบยล  กลวิธีนี้เปนทีน่ิยมใชกันมานาน โดยเฉพาะในวรรณคดีพุทธศาสนามักนิยมเปรียบกิเลส  
ซึ่งเปนนามธรรมใหเปนพญามารหรือเปนบุคคล  และยังใหกองทัพของพญามารเนรมิตตนเปนรูป
ตางๆ ซึ่งลวนมีชีวิต   การหยิบยกเอากิเลสซึ่งเปนนามธรรมมาแสดงใหเปนรูปธรรม    เพ่ือให
ผูอานเหน็ภาพไดชัดเจนยิ่งข้ึน  อีกทั้งชวยเพิ่มความนาสนใจ และความเขาใจมากขึ้นถึงเหตุการณ
ที่พระพุทธองคผจญหรือตอสูกับมาร    อันเปนอุปสรรคอยางยิ่งใหญกอนที่พระพุทธองคจะตรัสรู    
ซึ่งก็คือกิเลสตางๆ ในพระทัยของพระมหาสัตว  ดังความใน พระปฐมสมโพธิกถา  กวีเปรียบมาร
เปนบุคคล ดังความวา 
  

          ...ในกาลนั้น สวนพระยาวัสสวดมีารผูมีสันดานอันเปนบาป แตตดิตามพระมหา
สัตวทุกรอยพระบาท แสวงหาโอกาสอยูเปนนติยกาล  เม่ือไดสดับศพัทสารแหงอมรคณา
โกหลสนั่นบนัลือโลกดังนัน้ จึงจินตนาวา “พระสิทธัตถกุมารปรารถนาจะใหพนพสัิยแหง
อาตมานานอยใจนักหนาอนัวาพิสัยแหงอาตมาก็จะเสือ่มเสียพยศอัปยศในครั้งนีผ้ิวฉะนั้น
ควรอาตมาจะกระทําภยันตรายแกพระสิทธัตถราชกุมารอยาใหปลาตนาการพนวิสัยได”   
 

 นอกจากจะกําหนดใหธรรมชาติและความคิดแสดงอากปักิริยาเยี่ยงมนุษยแลว กวยีัง
ใชกลวิธีการประพันธดวยการเจรจาหรือกลาวกับส่ิงนีด้วย   การกลาวกับพชื  สัตว  ส่ิงของ  
ความคดิที่เปนนามธรรม  ตลอดจนบุคคลที่ถึงแกกรรมไปแลวหรือบุคคลที่มไิดปรากฏตัวอยูในที่
นั้นเสมือนวาเปนสิ่งมีชีวิตหรือปรากฏอยูในที่นั้นดวย   ภาพพจนลักษณะนี้เรียกวา  apostrophe 
หรือสมมุติภาวะ๒๗ ดังเชนตอนพระรามคร่ําครวญถึงนางสีดาไดกลาวฝากลมใหชวยสงขาวของตน
ถึงนาง  ดังความใน  ราชาพลิาปคาํฉันท  วา 
 
          วายุเรงเร็วพัดแปร  ไปบอกกติิแก 
  นุชวาเรียมพเนจรหา 
 
 การเจรจากับสิ่งที่ไมมีชีวิตชวยเพิ่มสีสัน และเปนศิลปะแหงการแสดงอารมณ     อัน  
ซับซอนและละเอียดออนของมนุษย  ดังความขางตนกวแีสดงใหเห็นความหวงหาอาลัยอาวรณของ
พระรามที่ตองพลัดพรากจากนางสีดา โดยสมมุตใิหลมนั้นเปนเสมือนสิ่งมีชีวิตสามารถรับรูและ
แจงขาวของตน ซึ่งกําลังรอนแรมหานางอยูได        การสมมุตินี้ยังรวมไปถึงการเจรจากับบุคคลที่ 
 
__________________________ 
 ๒๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ - ไทย, ๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๕๕   

 

ส้ินชีวิตไปแลวดวย ดังเชนใน  คาํพากยรามเกียรติ์  ตอนนางลอย  พระราชนิพนธในรัชกาลที ่๒ 
พระรามกอดศพนางสดีาแปลงพร่ํารําพัน วา 
 
          สีดาเอยถึงจะตาย  จะวอดวายพระชนมา 
  จงเอื้อนโอษฐออกเจรจา  จะจากแลวจงสั่งกัน 
          เจาชายเนตรดูพ่ีบาง  ใหพ่ีสรางซึ่งโศกศัลย 
  เราจะรวมพระเพลิงกัน  ในเขตตขัณฑพระคงคา 
 
 กวีใชกลวิธีสมมุติภาวะแสดงความรัก ความอาลัยของพระรามที่ตองการยื้อยุดใหนาง 
สีดาผูเปนที่รักอยูกับตนนานๆ แมเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็ยังดีจึงสมมุติวานางยังไมตายสามารถรับ
ฟงคํารําพันของตนได และนาจะเอยปากสั่งลากันได ลืมตาดูตนได๒๘ การแสดงออกอยางมีรูปศลิป
นี้เปนสื่อแสดงความรักความผูกพันอันลกึซึ้ง ซึ่งชวยสรางความรัดรงึตรึงใจผูอานทุกยุคทุกสมัย 

กวีไทยยังนิยมใชสมมุติภาวะเปนสื่อ “ส่ังเสนห” หรือฝากความรัก ความหวงหา  
รวมถึงความตรอมตรมของตนหรือตัวละครใหนางที่รักไดรับรู สวนมากกวีจะฝากไปกับนกเพราะ
เปนสัตวที่มีความพิเศษคือ บินได และมีอิสระที่จะบินไปทุกถ่ินที่ จึงเหมาะสมที่จะทําหนาที่ส่ือสาร 
ดังเชนขณะที่พระมหาอุปราชาเดินทัพไดวานนกเปนสื่อสงขาวของพระองคใหนางสนมทราบ  วา 

 
๑๐๗.     สาลิกาอยาพลอดเพอ      ลําพัง    เลยนา 
วานประเวศสูวัง  สักนอย 
จําทูลทุกขแถลงยัง  เยาวเรศ     แมฤๅ 
จงแมรูเรียมสรอย  สุดอางอาดูร 
        

 การใชภาพพจนของกวีมีการพัฒนามากขึ้น  และมีแงมุมละเอียดตางๆ กัน แตถึง
กระนั้นก็ยังมีความสัมพันธกันกับภาพพจนที่ใชมาแตเดมิ   โดยเฉพาะภาพพจนอุปลักษณไดเปน
พ้ืนฐานใหเกิดภาพพจนที่เรียกวา   นามนยั   หรือ metonymy  และสมพจนัย   หรือ synecdoche 
ภาพพจนเหลานี้มีความแตกตางและมคีวามหมายเฉพาะตัวแตก็มีลักษณะที่ใกลเคยีงกันมาก หาก 
เปนภาพพจนนามนัยหรือ  metonymy    ซึ่งมาจากภาษากรีก  หมายถึงการเปลี่ยนชื่อ  จะเปนการ 
ใชคําหรือวลีที่บงลักษณะหรอืคุณสมบตัิของสิ่งใดส่ิงหนึง่มาแสดงความหมายแทนสิง่นั้นทั้งหมด๒๙ 
ดังเชนใน   ลิลิตตะเลงพาย  กวีกลาวถึงเหตุการณในสมัยอยุธยา วา 
__________________________ 
 ๒๘กุสุมา   รักษมณ,ี “สงสารใจจะขาด,” ใน  กุสุมาวรรณนา ๒ : เสนสีลีลาวรรณกรรม, ๒๔. 
 ๒๙ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ - ไทย, ๒๖๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๕๖   

 

       ...พระมหินทรไดสมบตัิ   เสียเสวตรฉัตรหงษา  ศรีอยุธยาพินาศ  จึ่ง
บรมราชบิตุรงค ทรงสืบเสวยศวรรเยศ ฝายประเทศกรุุรัษฐ  ภูลพิบัตบิีธา     
นักพระศัษฐามารบ   โรมพภิพชิงฉัตร… 

 
 กวีไดกลาวถึงเหตุการณของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถึงคราพินาศแกพมาในสมัยสมเดจ็
พระมหินทราธิราช และสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงปกครองบานเมืองตอมา ฝายประเทศกุรุรัฐ 
หรือกรุงกัมพูชาเหน็ไทยมีศกึกับแผนดนิอืน่มักยกทัพมาตีซ้ํา     การอธิบายเนื้อความขางตนกวีใช 
กลศิลปประกอบโดยใชคาํวาเสีย “เศวตรฉัตร”  หรือชิง  “ฉัตร”    ซึ่งคํานี้มีลักษณะเดน คือ  เปน 
ช่ือเคร่ืองสูงชนิดหนึ่งทีใ่ชแสดงพระอิสริยยศของพระมหากษตัริยมาส่ือแสดงความหมายแทนราช
สมบัติของพระเจาแผนดนิ 

สวนสมพจนัยหรือ synecdoche  ซึ่งมาจากภาษากรีกมคีวามหมายวา นํามารวมกัน 
วิธีนี้หมายถึงการใชสวนยอยแทนความหมายในสวนรวมทั้งหมด ซึ่งสวนยอยที่เลือกมาแทนนัน้
จะตองเปนสวนสําคญัหรือเก่ียวของโดยตรงกับสิ่งที่ยกมากลาว๓๐ ดังเชนใน ลิลิตพระลอ ตอนนาง
ร่ืนนางโรยทูลขาวพระลอแกพระเพื่อนพระแพง  กวีกลาววา 
   

 โดยยบุลทุกส่ิง      จึ่งสองนางพี่เล้ียง     ทูลแดสองเน้ือเกลี้ยง    
                       ถ่ีถวนสารแสดงฯ 
     
 กวียกสวนยอยในที่นี ้ คือ “เนื้อเกล้ียง” เปนการกลาวถึงเฉพาะผิว ซึ่งหมายถึง
ผิวพรรณดีมาแทนสวนเต็ม คือ ตัวพระเพื่อนพระแพง วิธีการนี้เปนการแทนที่ของลักษณะ  
นอกจากนี้ยังใชแทนที่หรือแสดงความคดิที่สัมพันธกัน  ดังเชน สํานวน “บาดเนื้อบาดใจ” ไมได
หมายความเพยีงวา เจ็บที ่ “เนื้อ” หรือ “ใจ” เทานั้น แตหมายถึง ความบาดหมางที่จะลุกลาม
ใหญโตอันกอใหเกิดเปนศตัรูกันซึ่งกวางกวาความเจบ็เฉพาะรางกายหรือจิตใจ ดังเชนใน มหาชาติ
คําหลวง เหตกุารณตอนกษตัริยเจตราชอญัเชิญใหพระเวสสันดรครองเมือง พระเวสสันดรกลาววา 
 

      ...ดูกรทาวเจตราชกรุงกษัตร ใจกบูมิใครเสวยสมบัตสัิกอัน...เพ่ือจะสอนราษฎร
กรรมใหชอบ ใครแลจะขอบใจกู ...สูอยาปวยใหกินเมือง เขาก็จะขับหนีเนืองนิรันดร
....พลทงงสองสีพีราษฎ ก็จะบาดเนื้อบาดใจฟุน...  

 
__________________________ 

๓๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ - ไทย, ๒๒๖–๒๒๗. 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๕๗   

 

 ใน ลิลิตยวนพาย ตอนกองทัพฝายแพรนานปะทะกับกองทัพฝายเมืองเชียงชื่น 
ชาวเมืองแพรนานสูไมได  ก็หนีไปพึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   กวีใชคําวา  “บทามพุช”   ซึ่ง 
ในที่นี้เปนสวนยอย  หมายถึง บัวบาท หรือ เทา มาแทนความหมายในสวนรวมทั้งหมด คือ 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วา 
 
                 แตนีจ้ักเปลงถอย  แถลงนาม 
      หัวหมื่นพนัพลเหนือ  แตเตา 
      ทูลพระบทามพุช  หมายหมื่น 
      พานดาวพานรอนเรา  แรกดล ฯ 
 
 นอกจากนี้กวียังใชภาพพจนเปนสื่อแสดงความหมายพิเศษในตัวบทใหม โดยยังคงมี
พ้ืนฐานมาจากการนําลักษณะรวมของสองสิ่งมาเปรียบกัน ซึ่งภาพพจนลักษณะนี้เรียกวา “การอาง
ถึง”  ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใชคาํวา การพาดพิง๓๑ หรือ allusion หมายถึงการกลาวถึงเร่ืองอื่นนอก
เร่ืองที่เขียน เชน กลาวถึงบคุคล เหตุการณ  นิทานหรือวรรณคดี  กลวิธีการอางถึงนี้เปนการแสดง
ความรอบรูของกวี   และกวีมักคาดวาผูอานจะมีพ้ืนความรูรวมกับตน  รวมถึงมคีวามรูเก่ียวกับ  
ขนบวรรณคดทีี่ใชกันอยูทั่วไป ตลอดจนมคีวามสามารถที่จะเขาถึงเร่ืองที่นํามาอางถึงไดดวย๓๒  
 การใชการพาดพิงชวยใหกวีส่ือความคดิและอารมณไดกระชับและลุมลึก เม่ือกวีสมัย
อยุธยาผูประพันธ กําสรวลโคลงดัน้ ตองการถายทอดความทุกขทรมานที่เกิดจากการพลัดพราก
จากนางอันเปนที่รัก ไดพาดพิงถึงเหตุการณตอนพลัดพรากจากกันของตัวละครในวรรณคดี คอื
พระรามกับนางสีดา และพระสุธนูกับนางจิรประภา ซึง่ทายที่สุดแลวตัวละครเหลานั้นก็ไดสุขสม
กลับคืนมาครองรักกัน แตกวียังคงตรอมตรมตอไป เพราะไมรูจะพบนางอีกเมื่อใด  ดังตัวอยาง 
 
          เพรงพลัดนรนารถสรอย ษีดา 
  ยงงขวบคืนสํสอง  เศกไท 
  สุทธนูประภาฟอง  ฟดจาก    จรยแฮ 
  ยงงคอบคืนหวายได  สูสํสองสํ 
 
_________________________ 
 ๓๑ศัพทนี้เปนการกลาวถึงเรื่องอ่ืนนอกเรื่องที่เขียน มักเรียกวา การอางถึง (allusion) 
นักวิชาการไทยเสนอวาควรจะใช “การพาดพิง”  อันจะทําใหการสื่อความเดนชัด, สมัภาษณ นพพร    
ประชากุล, รองศาสตราจารย   คณะศิลปศาสตร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๔๙. 
 ๓๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ - ไทย, ๑๓-๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๕๘   

 

 ในแงของการอธิบายความ กวียังคงใชการพาดพิงมาประกอบขอความ หรือเร่ืองราว
ตอนนัน้ๆ เพ่ือชวยสรางเสริมความเขาใจหรือทําใหบทประพันธนั้นมคีวามชัดเจนมากขึ้น  ดังใน 
สังขทอง พระราชนิพนธในรชักาลที่ ๒  ตอนนางยักษพันธุรัตจะรับพระสังขไวเล้ียง โหรไดทดัทาน
โดยไดกลาวเทียบกับเรื่องพระรถเมรี ซึ่งพระรถอยูกับนางเมรีที่เมืองยักษ แตภายหลังไดลักยา
วิเศษแลวหนไีป  วา 
 
                 มนษุยกับยักษจะรักกัน              หามปรามกวดขันเปนหนักหนา 
             เหมอืนหนึ่งดุเหวาเหลากา              เล้ียงรักษาไดเม่ือไรมี 
             ทาํนองเมรีกับพระรถ              ลักหยูกยาหมดแลวลอบหน ี
             โฉมยงเหมือนองคเมรี              รับมานาทีจ่ะวายปราณ 
 

หากเปนการแสดงความชื่นชมในบารมีหรือพระเกียรติยศของวีรบุรุษ  กวีมักใชการ
พาดพิงมาเปนสื่อแสดงพระเกียรติคุณดังกลาว ดังใน ลิลิตยวนพาย กวีแสดงพระปรีชาสามารถ
ดานการรบของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยเปรยีบเทียบดวยการพาดพิงวาเหมือนพระราม
เดินทางบุกปาฝาดงไปทําศึกสงครามกับทศกัณฐจนมีชัยชนะไดนางสีดากลับคนื ดังความวา 
 

         ชยชยอํานาจทาว  คือราม 
 รอนราพลวงลงกา  แผนแผว 
 ชยชยดิ่งติดตาม  มารมารค   นัน้ฤๅ 
 ชยชํานะไดแกว  ครอบครอง 

 
 กลวิธีการใชภาพพจนดังกลาวมาทั้งหมดขางตนเกดิจากความคลายคลงึ ซึ่งมีพ้ืนฐาน
มาจากการนําลักษณะรวมของสองสิ่งมาเปรียบกัน ทาํใหเกิดเปนภาพพจนชนดิตางๆ อันทําให
เห็นถึงการพัฒนาวิธีการเปรียบเทียบจากพื้นฐานเดิมใหมีความแตกตางกันไป  

สวนภาพพจนที่กวียักยายวิธีเปรียบเทียบแสดงความขัดแยง เพ่ือใหเกิดผลเปนพิเศษ
ทางรูปคําและความหมาย   ชนิดแรกที่จะกลาวถึงนี้ เปนการใชคาํที่มคีวามหมายไมสอดคลองและ
ดูเหมือนจะขดัแยงกันมารวมไวดวยกันเพือ่ใหเกิดผลเปนพิเศษ  ภาพพจนนี้เรียกวา ปฏิพจน หรือ 
oxymoron๓๓ ดังเชนใน ขุนชางขุนแผน ตอนนางทองประศรีพาพลายงามไปหาขุนแผนในคุก  
พลายงามอยากอยูกับพอ  ขุนแผนกลาววา 
 
__________________________ 
 ๓๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ -ไทย, ๓๐๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๕๙   

 

                ขุนแผนวาจะอยูดไูมได                ในคกุใหญยากแคนมันแสนเข็ญ 
                เหมือนกับนรกตกทั้งเปน                 มิไดเวนโทษทัณฑสักวันเลย 
 
 กวีใชคําที่มีนยัขัดแยงกันระหวาง  “ตกนรก”  กับ  “ทั้งเปน”  มาใชควบกัน     ซึ่งการ 
ตกนรกนัน้   ตามความเชื่อจะเกิดขึ้นเมื่อส้ินชีวิตไปแลว    ลักษณะการเลนภาษาเชนนี้     เพ่ือเนน 
อารมณและความรูสึก  ซึ่งความขางตนหมายถึงความทุกขยากแสนสาหัสที่ไดรับขณะยังมีชีวิตอยู 
 การใชคําลักษณะดังกลาวมาประสานกนัหรือนํามาเขาคูกัน นอกจากจะมีความงดงาม
เชิงสุนทรียะแลวยังชวยสรางพลังทางความหมาย   ดังหลวงจักรปาณี (มหาฤกษ)   ไดกลาวเปรียบ 
เทียบความรักโดยใชความพเิศษทางวรรณศิลปนี้มาส่ือแสดงเชนความปรากฏใน นิราศทวารวดี วา 
 
          เม่ือแรกรักนํ้าผักก็วาหวาน         ครั้นเนิน่นานนํ้าออยก็กรอยขม 
          เหมือนคําพาลหวานนักมักเปนลม       แตเขาชมกันวาดนีี่กระไร 
 
 กวีกลาวถึงความรักวาเมื่อแรกรักกันทุกอยางก็ดีไปหมด  แมแตน้าํผักก็เปน    “น้ํา
ผักหวาน”  ครั้นเนิ่นนานไปความรักก็จืดจางลงกลายเปน “น้ําออยขม”  ตามปกติแลวน้ําผักยอม
ขมและน้ําออยยอมหวาน  หากกวีใชถอยคําดังกลาว เพ่ือใหแงคิดทางความหมายและเนนอารมณ
ความรูสึกใหเห็นจริง 
 ภาพพจนชนิดตอมาเปนคาํกลาวหรือขอความที่มองอยางผิวเผินแลว จะขัดกันเอง
หรือไมนาเปนไปได แตถาพิจารณาใหดีจะเปนคํากลาวทีม่ีความหมายลึกซึ้งและเปนไปได เรียกวา 
ปฏิทรรศน หรือ paradox๓๔ ดังเชนใน กากีคํากลอน ของเจาพระยาพระคลัง (หน) กลาวถึง
บทเรียนซึ่งไดมาดวยความสูญเสียของพระยาครุฑ วา 
 
          เราเสียแกวกากีศรีสวาท       เพราะประมาทไมถนอมเปนจอมขวัญ 
        เสียฤทธิเ์พราะไมคดิจะปองกัน       คนธรรพมันจึ่งแทรกเขาซอนกล 
        ครั้งนี้เสยีรักก็ไดรู        ถึงเสียชูก็ไดเชาวนที่เฉาฉงน 
        เปนชายหมิ่นชายตองอายคน       จาํจนจาํพรากอาลัยลาญ 
 
 กวีแสดงความรูสึกของพระยาครุฑวา “เสียรักก็ไดรู”  และ “เสียชูก็ไดเชาวน”   อัน
เปนคํากลาวทีเ่กิดจากการใชคําที่ขัดกัน  คือ เสีย – ได  แตก็เปนการสื่อความทีเ่ปนจริงวาการ
พินิจดวยความรู  เหตุผล   และปญญาจะทําใหประจักษถึงความจริงที่เกิดข้ึนไดหลังจากเสีย “รัก”  
__________________________ 
 ๓๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ - ไทย, ๓๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๖๐   

 

และ “ชู”  หรือคนรักไปแลว ซึ่งลักษณะการใชขอความดังกลาวนี้ ทาํใหการสื่อความหมายมีความ
ซับซอนยิ่งข้ึน  หากมองอยางผิวเผินแลวไมนาเปนไปไดตอเมื่อผูอานไดพิจารณาก็จะทําใหเขาถึง
สารอันลึกซึ้งนี ้
 การเปรียบเทียบที่ใชความขดัแยงเปนสื่อยังปรากฏในลักษณะที่เรียกวา ภาวะแยง  
หรือ antithesis หมายถึง การใชคําหรือขอความที่มีความหมายตรงกันขามหรือแตกตางกันมา
เทียบเพื่อใหความหมายคมชัดขึ้น๓๕   ดังเชนใน ขุนชางขุนแผน ตอนนางวันทองครวญถึงตัว ได 
กลาววา  
                            อกเอยเกิดเข็ญเปนสตรี             พอท่ีจะเปนสุขไมสุขได 
                ไมรักอายรายชมภริมยไป              เพราะไมครองใจจึงไดแคน 
                เสียแรงรูปงามนามก็เพราะ              ละมุนเหมาะใจชั่วนี้เหลือแสน 
                ที่ดีดส้ิีนในดินแดน              ที่ช่ัวเลาใครจะแมนก็ไมมี 
        
 กวีใชคําที่มีความหมายตรงกนัขามระหวาง “รูปงาม”  กับ “ใจชั่ว” เพ่ือแสดงน้าํหนัก
ทางความหมายมาสื่อความจริง  ซึ่งเกิดจากความตระหนักหรือความเขาใจชีวิตของตัวละครถึงเหตุ
แหงการกระทําของตนที่ “ไมรักอาย”  และ “ไมครองใจ”  และกวียงัใชกลวิธีดังกลาวนี้ย้ําถึงการ
กระทําอันไมถูกทํานองคลองธรรมของนางวันทองดวยการใชคํา  “ที่ดี” และ “ที่ช่ัว”  มาแสดงพลัง 
ทางความหมายและอารมณตอกย้ําพฤติกรรมหรือการกระทําใหเดนชัด  เขมขน  และลึกซึ้ง 
 ภาวะแยงเปนภาพพจนอีกชนิดหนึ่งทีน่ิยมใชในกวีนิพนธไทย     เพราะชวยในการนํา 
เสนอความคดิใหนาสนใจ และทําใหความหมายเดนชัดขึ้น ดังสุนทรภูใชวิธีการดังกลาวเสนอทัศนะ 
เก่ียวกับชีวิตมนุษยวาที่รักกันก็สรรเสริญเยินยอ  ที่ชังกันก็นินทาวาราย ดังใน  พระอภัยมณี  ตอน 
พระอภัยมณีออนวอนใหนางสุวรรณมาลีสึก แตนางไมยอม แสรงตอบวาจะเปนทีต่ิฉนินินทา  พระ
อภัยมณีใหเหตุผลวา 
                ที่รักกันสรรเสริญเจริญสิ้น            ที่ชังนินทาแถลงทุกแหงหน 
                การทั้งหลายรายดีมิไดพน            จะกลัวคนครหาวากระไร 
 

อีกลักษณะหนึง่ของการเปรียบเทียบโดยใชความขัดแยงหรือตรงขามกัน คือ การ
เปรียบตางหรอื contrast  หมายถึง การนําเอาจินตภาพ ขอคิดเห็นหรือทั้งสองอยางที่ตางกันหรือ
ตรงกันขามกนัมาเขาคูกันเพื่อทําใหฉาก แกนเรื่องหรือเนื้อเร่ืองตอนนั้นๆ เขมขนหรือชัดเจนขึ้น๓๖  
ดังเชนใน  โคลงโลกนิต ิ กวีเปรียบตางระหวางคนดีและไมดี เปนคาํสอน  วา 
_________________________ 
 ๓๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ - ไทย, ๓๐. 

๓๖เรื่องเดียวกัน, ๑๑๔.      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๖๑   

 

          ไมคอมมลูีกนอม  นวยงาม 
  คือสัปปุรุษสอนตาม  งายแท 
  ไมผุดั่งคนทราม  สอนยาก 
  ดัดก็หักแหลกแล  หอนรื้อโดยตาม 
          คนใดไปเสพดวย  คนพาล 
  จักทุกขทนเนานาน  เนิ่นแท 
  ใครเสพทวยทรงญาณ  เปรมปราชญ 
  เสวยสุขลํ้าเลิศแล  เพราะไดสดบัด ี
 
กวีนําเสนอความคิดดวยภาพเปรียบที่ตางกัน ระหวางตนไมเม่ือมีผลกิ่งยอมนอมลง

กับไมผแุหงไมสามารถดดัหรือคอมใหออนลงได  เพราะจะหักโดยงาย มาเปรียบกับคนฉลาดยอม
สอนใหมองเห็นตามไดโดยงายและคนโงยอมสอนใหเห็นตามไดยากตามลําดับ  หรือการเปรียบ
ตางเร่ืองการคบคน  หากคบคนพาลยอมประสบกับความทุกข  ถาคบผูประเสริฐหรือผูเปน
ปราชญยอมมีความสุข  เพราะรับรูแตส่ิงดีงาม วธิีการเทียบเปนคูนี้ทาํใหผูอานเห็นถึงส่ิงที่ตรงกัน
ขาม อาจเปนสิ่งที่ดีหรือไมดี และภาพเปรียบสองดานนี้ยังเปนการกระตุนใหใชความคิดพิจารณา
ไตรตรองสิ่งทีเ่ปนความจริงแท 
 นอกจากนี้ กวียังใชลักษณะความขัดแยงทางภาษา มาสื่อแสดงความคิดที่ตรงกันขาม
กับการกระทํา  ภาพพจนนี้เรียกวา การแฝงนัย หรือ irony หมายถึง กลวิธีในการบงบอกความคดิ
หรือเจตนาที่ส่ือสารนั้นแตกตาง หรือตรงกันขามกับความหมายตามตัวอักษรของคําที่ใช ใน
ความหมายกวาง การแฝงนยัเปนการขัดกนัระหวางความเปนจริงกับสิง่ที่ปรากฏใหเห็น๓๗ ดังเชน
ใน ระเดนลนัได ของพระมหามนตร ี(ทรัพย) ไดใหนางประแดะกลาวพร่ํารําพันวาทาวประดูเปนผู
ที่มีบุญคุณกับตนโดยคร่ําครวญ  วา 
 
             โอพอใจบุญของเมียเอย                  แปดค่ําพอเคยเชือดคอไก 
             ตมปลาราตั้งหมอกับหนอไม              เมียยังอาลัยไดอยูกิน 
             พระเคยรีดนมวัวใหเมียขาย              แมสายที่ยังไมหมดส้ิน 
             เหลือติดกนกระบอกเอาจอกริน              ใหเมียกินวันละนดิคดิทุกวัน 
 
 กวีมีเจตนาสื่อความหมายทีต่รงกันขามกบัคําที่กลาว โดยใหนางประแดะเรียกทาว
ประดู  วา “พอใจบญุ”   แลวแสดงความขดักันวาเชือดคอไกในวนัแปดค่ําหรือวันพระ   แมแตการ 
__________________________  

๓๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ - ไทย, ๒๒๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๖๒   

 

สํานึกในบญุคณุก็ใหความหมายที่คานกัน  เพราะการกระทําที่ตระหนีถ่ี่เหนียวอยางที่สุด เชน  การ 
ใหกินนมที่เหลือติดกนกระบอก โดยเอาจอกรินใหกินวันละนดิ ก็ไมนาจะมใีครซาบซึ้งใจอยางที่สุด
ดวยการนํามาคิดทุกวันเชนกัน 

ในวรรณคดไีทยนิยมใชการแฝงนัยแสดงการประชดประชัน  ดังเชนใน สังขทอง 
 พระราชนิพนธในรัชกาลที ่๒ นางรจนาตอวาตอขานเจาเงาะ วา 
 
                 นี่หรือชาวนอกฟาหิมพานต  ซมซานมาเที่ยวเกี้ยวผูหญิง 
                 อุแมเอยชางชะออนวอนวิง  เพราะพริ้งหวานฉ่าํดั่งน้าํตาล 
                 นอยหรือนั้นนารักอยูอักโข  หูหนาตาโตเทาไขหาน 
                            รูปรางชางกระไรเหมือนยักษมาร ลํ่าสันขันจานสกัเทาพอม 
                 บิตรุงคทรงศักดิ์รักใคร  จึงโปรดใหสิงสูอยูกระทอม 
                 จอบเสียมสารพัดจัดใหพรอม  พอสมที่ทําปลอมแปลงมา 
  
 การกลาววาจาของนางรจนาไมวา จะเปนความนารักของเจาเงาะ หรือความรักของ
ทาวสามนตทีม่ีให มิไดเปนไปตามเจตนาที่แทจริงของการสื่อสาร  หากถอยคําที่กลาวแสรงยกยอง
นี้  เพ่ือตองการติเตียนหรือเหน็บแนม 
 กวียังใชการแฝงนัยประชดและเสียดสีสังคมรวมสมัย ดังใน โคลงโลกนิติจาํแลง  
 พระราชนิพนธในรัชกาลที ่๖ วา 
 
        มีเรือยนตรข่ีหา  ลํานอ 
  เพ่ือนหกคนเพียงพอ  จะเลี้ยง 
  เมียนอยเจ็ดคนคลอ  เคลาเลน     สนุกแฮ 
  เส้ือแปดผาเกาเหยี้ยง  อยางโกสมสมัย ฯ 
 
 กวีมีน้ําเสียงหรือจุดประสงคที่ตองการตาํหนิ เร่ืองการใชชีวิตอยางฟุมเฟอยของผูคน
ในยุคสมัยของการนิยมวัฒนธรรมตะวันตกมากกวาที่จะยกยองตามตวัอักษรวา “อยางโกสมสมัย”  
กลวิธีนี้เปนการแสรงยกยอง มีเจตนาหลีกเล่ียงการกลาวอยางตรงๆ เพ่ือตองการเหน็บแนมบุคคล
หรือสังคมแหงยุคสมัย 
 การใชภาพพจนดวยวิธีเปรียบเทียบ อันเกิดจากความแตกตางที่ดูเหมือนขัดแยงกัน
ในหลายหลากวิธีดังกลาวขางตนนี้เปนกลวิธีการสื่อความหมายที่แสดงถึงความสามารถของกวี ซึ่ง
ผูอานจะตองพินิจความที่ขัดแยงกันเพื่อคนหาความคดิของกวีหรือความนัยที่ซอนอยู  อันจะทาํให
เขาถึงความหมายที่แทจริง  อยางไรก็ตาม ภาพพจนเหลานี้มีลักษณะทีใ่กลเคียงกันมาก     เพ่ือให 
เขาใจไดงายขึน้จะสรุปเปนตารางเปรียบเทียบใหเห็น  ดังนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๖๓   

 

ตารางที่ ๒ แสดงลักษณะของภาพพจนที่เกิดจากความแตกตาง๓๘ 
  

ปฏิพจน 
(oxymoron) 

   การใชคําทีม่ีความหมายขัดแยงกันมารวมไวดวยกันเพื่อให 
   เกิดผลเปนพิเศษ 

ปฏิทรรศน 
(paradox) 

   การใชคํากลาวที่ดูขัดแยงหรือไมนาเปนไปได  แตถาพิจารณา 
   ใหดีจะเปนคํากลาวที่มีความหมายลึกซึ้งและเปนไปได 

ภาวะแยง 
(antithesis) 

    การใชคําหรือขอความที่มีความหมายตรงกันขามหรือ 
    แตกตางกนัมาเทียบเพื่อใหความหมายคมชัดขึ้น 

การเปรียบตาง
(contrast) 

    การนาํเอาจินตภาพหรือขอคิดเห็นที่ตางกันหรือตรงกันขาม     
    มาเขาคูกันเพื่อใหเนื้อความตอนนั้น ๆ  เขมขนหรือชัดเจนขึ้น 

การแฝงนัย 
(irony) 

     การบงบอกความคดิหรือเจตนาที่ส่ือสารนั้นแตกตางหรือ   
    ตรงกันขามกับความหมายตามตัวอักษรของคําที่ใช 

 
 วิธีเปรียบเทียบดวยการใชภาพพจนดังกลาวมาทั้งหมด เปนกลวิธีทางวรรณศิลปที่มี
คุณลักษณพิเศษที่เอ้ือตอการสรางงานของกวีไทย โดยเฉพาะการใชสรางจินตภาพแกผูอานและ
การสรางรสสุนทรียใหแกงานประพันธไดอยางกวางขวางลึกซึ้ง ตลอดจนสรางพลังกระทบอารมณ
ความรูสึกไดเดนชัดกวาการใชถอยคําธรรมดา ความงดงามทางวรรณศิลปและความรูสึกนึกคิดที่
แฝงไวในรูปของการใชภาพพจน  จึงเปนความพิเศษและมีคุณคาสําหรับกวีหรือผูประพันธและ
ผูอาน   ส่ิงนีจ้งึเปนขนบทางการประพันธในวรรณคดีไทยสืบมาตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน 

ขนบการสรางจินตภาพเปนสิ่งสําคัญและมีคุณคาตอการสรางงานของกวีไทย ซึ่งอาจ
ใชทั้งการบรรยายและพรรณนา และการใชภาพพจนเปนเครื่องมือชวยใหเกิดภาพในความคิด
คํานึงของผูอาน และการส่ือความคดิหรือสารในบทประพันธ รวมถึงการแสดงอารมณที่ลึกซึ้ง        
ตลอดจนการสื่อความในใจที่ไมตองการบอกกลาวตรงๆ และการศึกษาวิธีการสรางงานหรือขนบ
การสรางจินตภาพของกวียังเปนรากฐานสาํคัญของผูอานที่จะใชในการตีความวรรณคดี  ตลอดจน
มองเห็นกลวิธีของการสรางสรรคผลงานของกวีไทย อันจะนําไปสูความเขาใจในกระบวนการ
สรางสรรคและการนําเสนอความคดิของกวีไดมากขึ้น 

 
__________________________ 
 ๓๘ธเนศ  เวศรภาดา, หอมโลกวรรณศิลป (กรุงเทพฯ :  ปาเจรา, ๒๔๔๙), ๕๑. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๖๔   

 

๓.  การสืบสรรคขนบการสรางจินตภาพของกวีไทย 
 คนไทยแตโบราณยกยองและนับถือวรรณคดีเปนของสูงและเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ ์ กอน
เร่ิมเรื่องก็จะมีการไหวครู  และกวีไทยสวนมากยังแสดงความปรารถนาไวในงานนิพนธของตนวา
ใหคงอยูคูดนิฟา๓๙  อันแสดงถึงการใหความสําคญั และคุณคาแกงานมาก  ความเชือ่มั่นและความ
เคารพในวรรณคดีนีไ้ดสรางศรัทธาไปถึงกวีหรือผูสรางงานวาไมใชบคุคลสามัญ  กวีนั้นคือปราชญ  
เปนบรมครู ดังที่ หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ไดแสดงความเห็นวา  “วรรณคดีของไทย
เทาที่เปนมาแลวอยูในฐานะเปนที่เคารพ และผูรจนาหนังสือที่ไดรับการยกยองเปนวรรณคดีก็ดู
เหมือนจะอยูในฐานะเปนที่เคารพดวย”๔๐ เม่ือกวีรุนหลังสรางงานก็มักดําเนนิรอยตามบุรพกวใีน
ฐานะที่เปน “ครู” โดยไมคิดวาการเลียนแบบจากกวีเกากอนนัน้ เปนการละเมดิสิทธิหรือแสดง
ความออนหดัของกวีที่เปนคนรุนหลังลงมา๔๑  หากเปน “การบูชาคร”ู  ในรูปแบบหนึ่ง จึงเปน
ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันตามปกติหรือเปนขนบนิยมสบืมา อีกทัง้ยังมีความเชื่อกันอีกวาการ
เลียนแบบกนัจะทําใหผูดาํเนินรอยตามจะมีเกียรติยศเฟองฟู   ดังความที่ปรากฏทายเรื่อง อนิรุทธ  
คําฉันท ฉบบัตัวเขียน๔๒ วา 
          
  ใครจแตงปรสง  เอาหยาง   น้ีนา 
  จักเฟองฟเูกยีรติให  เล่ืองล้ําลาญผล ฯ 
 
 การสืบทอดขนบทางการประพันธ ทาํใหมองเห็นความนิยมในเชิงวรรณศิลปรวมกัน
ของกวีแตละสมัย แตหากกวรุีนหลังมุงสืบทอดหรือยึดการแตงตามครเูปนแบบฉบับโดยมิไดแสดง
ส่ิงซึ่งเปนของตนเองออกมา หรือไมอาจแสดงความสามารถที่จะสรางของตนเองได ศิลปะแหงการ
สรางสรรคหรือจินตภาพนี้จะตกอยูในวงจํากัด  เปนเพียงอลังการหรือเคร่ืองประดับ และคาของ
ศิลปะจะอยูทีฝ่มือหรือการทํางานวาประณีตมากหรือนอยเทานั้น มไิดถอดออกมาจากจิตใจของกวี 
แตอยางใด๔๓ หรืออาจกลาวไดวาการสรางจินตภาพนั้นๆ เกิดจากความจํากัดทางดานจินตนาการ
ของกวี ทําใหผูอานมีจนิตภาพหรือไดภาพสําเร็จรูปที่ลดแรงกระทบอารมณหรือไรซึ่งพลัง 
__________________________ 

๓๙วิทย  ศิวะศริยานนท,  วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ, ๑๕๘. 
 ๔๐หมอมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, หัวเล้ียวของวรรณคดีไทย, ๕๙. 
 ๔๑หมอมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, วิเคราะหรสวรรณคดีไทย, ๑๐๓. 
 ๔๒ชลดา  เรืองรักษลิขิต, วรรณคดีอยุธยาตอนตน : ลักษณะรวมและอิทธิพล (กรุงเทพฯ :  
โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๔๕), ๒๑๓.  

๔๓เสฐียรโกเศศ, ศิลปะสงเคราะห  (พระนคร : บรรณาคาร, ๒๕๑๕), ๙๕. 
                                                                                                                             

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๖๕   

 

 อยางไรก็ตาม การสรางสรรคงานศิลปะหรือการสรางจินตภาพของกวีนั้นมิไดมีเพียง
การสั่งสม การสืบทอด หรือการรับมรดกจากอดตีเทานั้น แตยังมีการสรางใหมอันรวมถึงการ
สรางสรรคในกระบวนการสบืทอดดวย ซึ่งจะทําใหเกิด “มิติ” ใหมของกระบวนการสรางสรรค  
นั้นๆ  ดังที ่ ชลธิรา  สัตยาวัฒนา กลาวไววา “ถากวีรูจักแตการ  ‘สืบทอด’ แตไม ‘พัฒนา’  
แทจริงการสรางสรรคงานศลิปนั้น    การสั่งสม   การสืบทอด  และพัฒนากระทั่งคิดคนริเร่ิมเปน
ส่ิงที่จะตองทํากันอยางเปนกระบวนการ  ‘มิติใหม’  ในวงวรรณกรรมจึงจะเกิดขึ้นได”๔๔  ฉะนั้น  
การปรับเปลี่ยนขนบการสรางจินตภาพของกวีจะทําใหงานวรรณศิลปงอกงามตอไป 

ในการสรางจนิตภาพที่เปนไปตามขนบหรือแตงเลียนแบบผลงานของ “ครู” แสดงให
เห็นการยอมรับ การยกยองในภูมปิญญาของบรรพกวี  รวมถึงการแสดงรสนิยมทางวรรณศิลป
รวมกัน  ดังเชนการชมบานเมืองใน  กําสรวลโคลงดั้น  วา 
 
          อยุธยายศย่ิงฟา  ลงดิน  แลฤๅ 
  อํานาจบญุเพรงพระ  กอเก้ือ 
  เจดียละอออินทร  ปราสาท 
  ในทาบทองแลวเนื้อ  นอกโสม  ฯ 
          พรายพรายพระธาตุเจา เจียรจันทร    แจมแฮ 
  ไตรโลกเล็งคอืโคม  ค่ําเชา 
  พิหารระเบียงบรรพ  รุจิเรข    เรืองแฮ 
  ทุกแหงหองพระเจา  นั่งเนือง  ฯ 
 
 กวีสมัยอยุธยาแสดงภาพกรุงศรีอยุธยาวาม ี“ยศยิ่งฟา” ที่ “ลงดิน” อันหมายถึงเมือง
สวรรคในโลกมนุษย  ซึ่งความงามเลิศนี้ เพราะอํานาจบญุบารมีของบรุพกษัตริย   และแสดงความ 
งดงามของสถาปตยกรรม     ทั้งเจดียสถานและปราสาทราชวังวางดงามดั่งปราสาทของพระอินทร    
รวมถึงการแสดงออกถึงความศรัทธาในศาสนสถานวา มีพระธาตสุงแสงรุงเรืองราวกับแสงจันทร  
ทั้งสามโลกตางเล็งแลวาเปนโคมสองสวางทุกค่ําเชา วิหาร ระเบียงมีลวดลายสวยงาม  และภายใน
วิหารประดิษฐานพระพุทธรปูตั้งเรียงรายไวเปนจํานวนมาก  ภาพความงามวิจิตรเพริศแพรวและ
ความรุงเรืองทางพุทธศาสนาของอยุธยาที่กวีสรางสรรคข้ึนดวยการใชจินตภาพเปรียบเทียบนี้ เปน
วรรณศิลปช้ันครูที่เปนแบบฉบับใหกวีรุนหลังดําเนนิรอยตาม  ดังเชนใน  โคลงนริาศนรินทร ของ
นายนรินทรธิเบศร  (อิน)  วา 
 
__________________________ 
 ๔๔ชลธิรา    สัตยาวัฒนา, ผจงถอยรอยเรียง  (กรุงเทพฯ : ปลาตะเพยีน, ๒๕๓๐), ๖๔. 
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          อยุธยายศลมแลว  ลอยสวรรค  ลงฤๅ 
  สิงหาสนปรางครัตนบรร  เจิดหลา 
  บุญเพรงพระหากสรร  ศาสนรุง เรืองแฮ 
  บังอบายเบิกฟา  ฝกฟนใจเมือง  ฯ 
          เรืองเรืองไตรรัตนพน พันแสง 
  รินรสพระธรรมแสดง  ค่ําเชา 
  เจดียระดะแซง  เสียดยอด 
  ยลยิ่งแสงแกวเกา  แกนหลาหลากสวรรค  ฯ  
 
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรสืบทอดขนบการชมเมือง ดวยภาพความเปรยีบของอยุธยาที่  
“ยศลมแลว”  ไดลอยเลื่อนจากสรวงสวรรคลงสูพ้ืนดินอีกครั้ง  นอกจากภาพเมืองในอุดมคติทีบ่ง
บอกความผูกพันที่มีตออยุธยาของคนยุคนี้แลว  กวียังสืบทอดแนวคดิเดิมวาเปนเพราะบุญแตกาล
กอนของพระเจาแผนดนิทรงทํานุบาํรุงใหศาสนาเจริญรุงเรืองชวยปดหนทางแหง “อบาย” หรือ
ความชั่วราย และ “เบิกฟา”  หรือช้ีทางสวรรคใหราษฎรไดผาสุก  มจีิตใจอนัเบิกบาน  และแสดง
ความเจริญรุงเรืองทางพุทธศาสนาวาเจิดจายิ่งกวารัศมีของ “พันแสง” หรือดวงอาทิตย  รวมถึง
แสดงความงดงามทางสถาปตยกรรมตามขนบนิยมการชมเมืองวา มีพระที่นั่งและปรางคที่งดงาม
ประดับไวดวยแกวมณี  มีเจดียสถานซึ่งยอดสูงเสียดฟาและเปลงรัศมีรุงโรจนยิ่งกวาแสงแกว ๙ 
ประการปรากฏขึ้นบนพื้นโลก   แมแตสวรรคก็ยังประหลาดใจในความงามเลิศนี้ กวีมิไดสืบทอด
เพียงภาพเปรียบเทียบ แนวคิดและกลาวถงึสถานที่แหงความศรัทธาและความงามของศาสนสถาน
และส่ิงกอสรางเทานั้น ยังไดนาํสํานวนของตัวบทเดิมมาใชในตัวบทใหมดวย ดังเชน “อยุธยายศ”  
“บุญเพรง”  และ “ค่ําเชา” 
   กวีไทยในสมัยหลังไดสืบทอดขนบการชมเมือง โดยเปรียบเทียบบานเมืองยุคของ
ตน ซึ่งเรียกดวยสรอยนามของกรุงเทพมหานครวา “อโยทธเยนทร” กับ  “สรวงสวรรค” ใน  โคลง
นิราศวดัสมุหประดิษฐ  ของหลวงธรรมาภิมณฑ  (ถึก  จิตรกถึก) วา 
 

        อโยทธเยนทรยศยิ่งสรอย สรวงสวรรค 
  เพียงพิมานแมนไข  เขตหลา 
  เกริกเกียรดิขจรบรร  เจิดทวีป  เวนฤๅ 
  ชูพิภพฟนฟา   เฟองดิน  
  
 กวีไทยสมัยใหมยังคงกลาวถึงความงดงามของอยุธยาตามขนบเดิม ในบท “อยุธยา”  
ใน กวนีิพนธ  ของอังคาร  กัลยาณพงศ 
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          โออยุธยาย่ิงฟา  มหาสถาน 
  มาลมหาทกลาทหาญ  ลาแลง 
  เสียแรงชางเช่ียวชาญ  นฤมิต 
  แสนสัตวปามาแกลง  ปนเกลี้ยงมไหศวรรย 
 
   กวีสรางจินตภาพเปรียบเทยีบแสดงความงดงามของอยุธยาวาย่ิงกวาเมืองฟา หรือ
เมืองสวรรค ดังภาพเดิมของ  กําสรวลโคลงดั้น วา “อยุธยายศยิ่งฟา”  แตความที่ตามมาไมไดเปน
การพรรณนาความเจริญทางศิลปะวัตถแุละพุทธศาสนาเชนผลงานแตอดตี  หากเปนความสญูส้ิน
อันเกิดจากการทําลายลาง    และยังไดกลาวถึงความงดงามของอยุธยาในอดตีเปรียบเทียบกับซาก
ปรักหักพังและเส่ือมสลายของสิ่งกอสรางที่เหลืออยูวาเปน “ปาชา”  ของสรวงสวรรค   ดังความวา 
 
           อยุธยาปูนปาชา  สรวงสวรรค 
  บัวเฟองทิพยกนกวัลย  รวงฟา 
  มาเปอยปนอาถรรพณ  โลกลาง 
  เปลาเปลี่ยวทุกเสนหญา  บาน้าํตาสยาม   
 
 แมอังคารจะมองภาพอยุธยาในอดตีเปน “สรวงสวรรค”  ตามขนบเดิม แตก็ไดส่ือ
ความคดิเกี่ยวกับอยุธยาดวยการสรางจินตภาพขึ้นใหมวา  “อยุธยาปนูปาชา”  เปนการมองอยุธยา
ที่ตางจากงานของกวีไทยในอดีต เพราะแตเดิมนัน้กรุงศรีอยุธยาส้ินสญูไป แตความทรงจําเก่ียวกับ
ความงดงามของเมืองก็ยังคงอยูในใจของผูสรางงานในยุคตอมา จึงสรางใหเมืองของตนงดงามโดย
เทียบกับอยุธยา  แตอังคารมิไดมองดวยความอาวรณเชนนั้น  หากเห็นภาพปรักหักพังของอยุธยา
เปนภาพแหงความเปนจริง  จึงเปรียบเทียบวาเปน “ปาชา”  ที่ “เปลาเปลี่ยว”  เพราะรางไรผูคน  
มีเพียงซากปรักหักพัง  และเปนที่ฝงกองเถากระดูกของชาวอยุธยาที่ถูกฆาเผาทําลายอยู  ณ  ที่นัน้ 
 นอกจากกวีสมัยใหมจะกลาวถึงอยุธยาหรือเมืองดวยการสรางจินตภาพใหมแลว  กวี 
สมัยใหมรุนหลัง ยังไดนาํบทชมเมืองของกวีไทยแตเดิม มาสรางหรือใชในบริบทใหมที่ตางไปจาก
เดิมดวยการปรับเปลี่ยนเนื้อหา เชน ในบท “ตุลารําพึง”  ใน  นาฏกรรมบนลานกวาง ของ คมทวน  
คันธนู  ดังความตอไปนี ้
 

              เรืองเรืองไตรรัตนพน พันแสง 
    ปากพร่ําพระธรรมแสดง ค่ําเชา 
    ตกสายสั่งไลแทง  ถีบเรง   ฆาแล 
    สามหมื่นเลี้ยงแกวเกา  แกนหลาเรอผาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๖๘   

 

 กวีนําเอาจนิตภาพเดิมในนิราศนรนิทร ซึ่งกลาวถึงความรุงเรืองของพระรัตนตรัย
หรือพุทธศาสนาวามคีวามรุงโรจนยิ่งกวารัศมีของดวงอาทิตยมาพาดพงิ หรือใชเพ่ือส่ือความใน
บริบทใหมดวยการสรางความที่ตรงกันขาม จากเดิมเปนความรมเย็นทางพุทธศาสนามาเปนความ
เลวรายของสังคมรวมสมัยที่ใชอาวุธฆาฟนกันอยางเห้ียมโหด กวีนําเอาจินตภาพเดมิมาสรางใหม 
ดวยวิธีการสรางความทีต่รงกันขามหรือขัดแยงกัน  เพ่ือเสียดสีสังคมไทย  ซึ่งเปนเมืองพุทธแต
กลับไลแทง  ฆากัน และสื่ออารมณสะเทือนใจ ตลอดจนความเปนไปของสังคมรวมสมัยในชวง
เหตุการณ  ๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙  ซึ่งเปนชวงของเผด็จการกุมอํานาจทางสังคม 
 การศึกษาการสืบสรรคจินตภาพในกวีนิพนธไทย ทาํใหเห็นถึงการสรางจินตภาพของ
กวีไทยนั้นมีความสืบเนื่องเปนพลวัต  กลาวคือ มีการสืบทอด  การสรางสรรคข้ึนใหม  และการ
สรางสรรคในกระบวนการสบืทอดหรือการนําจินตภาพเดิมมาใชหรือสรางใหม ซึ่งลักษณะนี ้มีดังนี้ 
 

๑)  การใชจนิตภาพเดิมในบริบทใหม 
     วิธีนี้เปนการนาํจินตภาพเดมิมาใชในบริบทหรือสภาวการณทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่เปล่ียนแปลงไป โดยจนิตภาพนั้นมีความหมายคงเดมิ แตความหมายตามบริบทเปลี่ยนไป เชน 
การสื่อภาวะความทุกขโศกอนัเนื่องมาจากการพลัดพรากจากนางอันเปนที่รัก กวีใชจินตภาพน้าํตา
ตกเปนเลือด  ดังใน โคลงกาํสรวล  วา 
 
             พระใดบาํราศแกว  กูมา 
  มายานขวางขวางกาย  ดงงนี ้
  จากมาเลือดตาตก  เตมยาน 
  เตมยานบรูก้ี   ถงงแถม 
 

จินตภาพน้ําตาเปนสายเลือด กวีไดเพ่ิมรายละเอียดวาน้ําตาซึ่งไหลเปนเลือดนั้นไหล
ทวมเมือง จนทําให “ลมมวยเมืองหาย” และนํามาใชในบริบทใหม อันเปนเรื่องราวแหงความสญู
ส้ินของกรุงศรีอยุธยาที่ถูก “แรงหมูหมากา” เผาทําลาย ทําใหเจตภตูหรือกวีโศกเศรา ดังความใน
บท “โออยุธยายิ่งฟา”  ใน  กวีศรีอยุธยา  ของอังคาร  กัลยาณพงศ  วา 
 
          พระศรสีรรเพชญนิ่งกล้ิง กลางดิน 
  แรงหมูหมากากิน  ฟากฟา 
  ชลเนตรเจตภตูริน  เปนเลือด 
  นองหลากไหลไลหลา  ลมมวยเมืองหาย  
     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๖๙   

 

 เนาวรัตน พงษไพบูลยนําจนิตภาพน้ําตาตกเปนเลือดมาใชในบริบทของการแสดงให
เห็นความอยตุิธรรมในสังคม ชวงหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ที่ผูมีอํานาจเบียดบังขมเหง
ผูนอย ดังกรณีหมูบานนาทรายถูกเผา ในบท “ลํานําบานนาทราย” ใน เพียงความเคลื่อนไหว วา 
 
  ไฟแตกอยูนอกเตา  เพ่ินมาเผาเพราะผิดใด 
  เสียงปนประเปรี้ยงเปรี้ยง  คือเสียงฟาสิผาไผ 
  โอยเจ็บไปถึงใจ  เฮ็ดจังไดสิแมนหยัง 
  เบิ่งฟาก็เห็นฟา  ครั้นเบิ่งหนากลับเห็นหนัง 
  นํ้าตาเฮาตกกรัง  คือกอนเลือดที่เดือดแดง 
 

๒) การดัดแปลง 
   วิธีนี้เปนการนาํเนื้อความหรือขอความใดขอความหนึ่งมาดดัแปลง เพ่ือส่ือสารหรือ
ความหมายใหม  เชน การนําแนวคิดเรื่องศิลปะของศาสตราจารยศิลป พีระศรี ทีก่ลาวถึงความ
ยิ่งใหญของงานศิลปะวาสามารถดาํรงอยูยั่งยืนกวาชีวิตมนุษยมากนัก วา “ศิลปะยืนยาว  ชีวิตสัน้”  
มาดดัแปลง เพ่ือแสดงการขาดไรจติสํานกึหรือคุณคาแหงความดีงามของมนุษย  ซึ่งมีเหตุมาจาก
ความโลภปรากฏในรูปของการคาศิลปวัตถุ  ดังความในบท “นิราศหิน” ใน ฤดีกาล ของ
ไพวรินทร  ขาวงาม  วา 
 
          โอศิลปอมตะดวย  ความหลง  ไฉนฤๅ 
  ความโลภอมตะคง  คูหลา 
  คนรักรวมธํารง  อนุรักษ    ทานฤๅ 
  ความโลภกําหนดคา  งัดขาออกขาย 
          เสียดายหยาดเหงื่อผู   พิริยะ 
  ทานดบัลบัลงขณะ  อดีตนั้น 
  ไปรูอารยะ   เงินรุง  เรืองเอย 
  ศิลปะอายุสั้น  โลภน้ันยืนยาว 
 
 ยุคสมัย  “อารยะ” ซึ่ง “เงินรุงเรือง” มีอิทธิพลใหมนษุยทอดทิ้งการธาํรงและอนุรักษ
ศิลปวัตถุที่มีความสัมพันธแนนแฟนกับวิถีชีวิตคนไทย  การแสวงหาลาภผลประโยชนตามกระแส
วัตถุนิยม  โดยมี  “ความโลภกําหนด” จึงเขา  “งัด”  เพ่ือขาย  ศิลปวัตถุจึงถูกทําลาย  กวีมอง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับศลิปะดังกลาวโดยนําแนวคดิเร่ืองศิลปะของศาสตราจารยศิลป พีระศรี ที่
กลาวไววา “ศลิปะยืนยาว  ชีวิตสั้น” มาดดัแปลงโดยปรับเปลี่ยนความเปนตรงกันขาม  เพ่ือส่ือถึง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๗๐   

 

ความเสื่อมในมิติทางจติวิญญาณของมนุษยที่มีความโลภเปนพลังขับเคลื่อน  วา  “ศิลปะอายุส้ัน  
โลภนัน้ยืนยาว” 
 

๓) การลอเลียน 
วิธีนี้เปนการนาํตัวบทเดิมมาแตงใหมดวยการลอ เพ่ือส่ือสารหรืออารมณที่ตางจาก

เดิม เชน  การกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่ภายนอกดดู ี  แตภายในมจีิตใจชั่วราย  ดังใน  โคลง
โลกนิต ิ พระนิพนธสมเด็จ ฯ กรมพระยาเดชาดศิร ที่วา 
 

        ผลเดื่อเมื่อสุกไซร  มีพรรณ 
  ภายนอกแดงดูฉัน  ชาดบาย 
  ภายในยอมแมลงวัน  หนอนบอน 
  ดุจดั่งคนใจราย  นอกนั้นดูงามฯ 
 
มาสรางใหมโดยหักมุมดวยการลอเลียนในความตอนทาย  เพ่ือส่ืออารมณขัน       และสงสารเปน
ความนัยที่ตองการเสียดสีสภาพสังคมและความนิยมหรือความคลั่งไคลดาราภาพยนตรของคนใน
สังคมรวมสมัย  ใน โคลงโลกนิติจาํแลง  วา 
 
            ผลเดือ่เมื่อสุกไซร  มีพรรณ 
  ภายนอกแดงดูฉัน  ชาดปาย 
  นางเอกภาพยนตรอัน  สวยสุด 
  แทที่จริงเปนหมาย  ลูกตั้งแปดคน ฯ 
 
  ๔)  การพาดพิง 

วิธีนี้เปนการนาํตัวบทอื่นอาจเปนอนภุาค ตัวละคร  หรือวรรคทองในวรรณคดีมาใช 
เปนเครื่องมือส่ือสารใหแกตวับทใหม  โดยอาจจําแนกลกัษณะการนํามาใชได  ๒ ลักษณะ คือ 
การนําตัวบทในวรรณคดีมาอางหรือพาดพิงถึงโดยตรง   เพ่ือเปนสื่อแสดงสารและอารมณ  และ
การพาดพิงตัวบทเดิม แลวปรับเปลี่ยนเนื้อความ เพ่ือใหสอดคลองกับความคดิทางปรัชญา  
คานิยมหรือบริบททางสังคมรวมสมัย 

การพาดพิงโดยนําตัวบทในวรรณคดีมาอางหรือพาดพิงถึงโดยตรง เพ่ือเปนสื่อ
แสดงสารและอารมณ  เชน การพาดพงิถึงวรรคทองจากเสภาขุนชางขุนแผน ดงัความในบท 
“ราบพนาสูร” ใน เพียงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย ไดนําขอความที่แสดง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๗๑   

 

อารมณความทุกขโศกมาพาดพิงโดยตรงเพื่อส่ืออารมณ ตลอดจนความคิดที่มตีอสังคมรวมสมัย 
วา 

               “ลําดวนเอยจะดวนไปกอนแลว         ทั้งเกดแกวพิกุลย่ีสุนศรี 
   จะโรยรางหางส้ินกลิ่นมาลี         จําปเอยกี่ปจะมาพบ” 

    เคยอานอานซ้ําซ้าํก็จาํได                 โอมิ่งไมไพรระหงจะปลงศพ 
    เคยเลื่องช่ือลือฉาวมาเซาซบ         จะกองกลบลงดินสิน้สูญพันธุ 
    แมไมเจาเอยเคยรักดอก                         จะรวงออกจากอกก็อกส่ัน 
    นางแยมแยมย้ิมริมอารัญ         ตระหนกขวัญหวั่นไหวไมย้ิมแยม 
     (นางแยมแยมยิ้มอยูริมไพร         เหมือนที่ไรฝายพิมเจาย้ิมแยม)  

   ซอนชูชูชออรชร          ก็จะซอนดอกไวไมแฉลม 
    (ซอนชูชูชออรชร          เหมือนเราซอนเปนชูคูแฉลม) 

   ซอนกล่ินเก็บกล่ินไมกล่ินแกม         มาเสียบแซมหนาศพสลัวมัว 
    (ซอนกลิ่นสงกล่ินประทิ่นแกม         เหมือนกล่ินแกมโฉมยงเมื่อสงตวั) 

   เล็บมือนางกางกลีบประนมกลีบ         เหมือนมือเจาที่จีบประจบหัว 
     (เล็บมือนางกางกลีบกะทดัรัด         เหมือนมือเจาปรนนบิัติพัดวีผัว) 

   บานเย็นเย็นเยียบยะเยือกรัว         เขาเกาะตัวเจาไปฆาเวลาเย็น 
    (บานเย็นบานสะพรั่งฝงสระบัว         เหมือนเย็นเชาเยาย่ัวอยูกับนอง) 

   มะลิวัลยพันระกําขึ้นแกมจาก          นํ้าตาพรากพรากไหลใครจะเห็น 
    (มะลิวัลยพันระกําข้ึนแกมจาก         ไดสามวันกรรมพรากไปจากหอง) 

   ศรีสุกรมยมโดยจะโรยเรน         จะวายเวนวางโดยพญายม 
   อบเชยเผยกลิ่นกล้ัวกุหลาบ         แตกราบแลวกราบเลาเฝากราบกม 

    (อบเชยเผยกลิ่นกลั้วสุกรม         วันนีไ้ดเชยชมสมสุขพี่) 
    สายหยุดหยุดเชาไมหยุดชม         ไมหยุดสมชื่อสายเสียดายนัก 
    (สายหยุดกหุลาบอาบอวลด ี         ขอหยุดชมจูบทีเถิดสาวนอย) 

   ที่ตนนอยลูกยอยเคยระยา         ก็จะมาหมดลูกลงเห่ียวหัก 
    (ตนนอยนอยลูกยอยระยาดี           ตั้งแตนีจ้ะไปชมตนไมใหญ)๔๕ 

   กิ่งกานรานลงในดงรัก          ไมสักสงูศักดิ์หมดศกัดิ์ไม 
    หญาคาก็จะแขงขึ้นคลุมครอบ         รอบเมืองรอบบานลวนหนามไหน 
    พอแผนกับแมพิมพพิลาไล         พอแมจะเอาไพรที่ไหนเดิน 
__________________________ 

๔๕ขอความในวงเล็บ  คือ ตัวบทจากวรรณคดีตนแบบเรื่องขุนชางขุนแผน  ตอนขุนชางตาม
นางวันทองและวันทองสั่งเรือน              

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๗๒   

 

 เนาวรัตนพาดพิงถึงตัวบทในเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนวนัทองสั่งเรือน ซึ่งนาง
กําลังอยูในภาวะโศกเศราอาลัยอาวรณมาขึ้นตนบทเพื่อส่ืออารมณโศกในบทกวี แตมิใชเกิดจาก
การพลัดพรากจากเรือน หากเปนความรูสึกสะเทือนใจที่ “มิ่งไมไพรระหง” จะตองมา “ส้ินสูญ
พันธุ”  อยาง “ราบพนาสูร” อันหมายถงึ “สูญราบ สูญสิ้นจนหมดเกลี้ยง” การสื่อสารถึงความ
สูญเสียอันเนือ่งมาจากการตัดไมทาํลายปานี้เนาวรัตนไดใชตัวบทถึง ๒ ตอน จากวรรณคดีโบราณ
เร่ืองนี้ คือ ตอนวันทองสั่งเรือนในความตอนตน  ซึ่งกวียกขอความมาอางอิงตรงๆ สวนความที่
ดําเนนิเรื่องตอมานั้นมาจากตอนขุนชางตามนางวันทอง เปนเหตุการณหลังจากขุนแผนรบกับ   
ขุนชางแลว ขุนชางสูไมไดถอยทัพกลับ  ขุนแผนพานางวันทองลงเลนน้ําและชมดง   
 เม่ือเทียบความสัมพันธระหวางตัวบทตนแบบกบัในบท   “ราบพนาสูร”  จะเห็นได
วาเนาวรัตนพาดพิงตัวบทจากเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางตามนางวันทองมาสืบสรรค 
เพ่ือส่ืออารมณโศกและความหมายใหม โดยการปรับเปลี่ยนความ จากการใชช่ือพันธุไมเปนสื่อ
แสดงความสมัพันธระหวางคูพระนางอันบงบอกไดถึงสุขและทุกขมาเปนการใชช่ือพันธุไมส่ือความ
วิปริตทั้งนางแยม ไมแยมบาน  ซอนชู ไมออกดอก  และยังใชช่ือนั้นโยงความสัมพันธที่เก่ียวเนื่อง
กับความตาย  เชน ซอนกลิน่ ก็   “เก็บกลิ่น” และใช “เสียบแซมหนาศพ”  บานเย็นก็ถูก “เขา
เกาะตัวเจาไปฆาเวลาเย็น”  ยมโดยก็ “จะโรยเรน” โดย “พญายม”  มาสื่ออารมณโศกและสารที่
ไมใชความรื่นรมยของปาที่อุดมสมบูรณเหมือนกอน  หากเปนการถูกทําลาย และนาํความตนบท
จากตอนวันทองสั่งเรือนที่วา “ตนนอยนอยลูกยอยระยาดี ตั้งแตนี้จะไปชมตนไมใหญ”  มาปรบั
เปล่ียนเปนตรงกันขามวา “ที่ตนนอยลูกยอยเคยระยา  ก็จะมาหมดลูกลงเห่ียวหัก”  สวนตนไม
ใหญก็จะไมม ี  จะมีแตหญาคาข้ึนมาแทน และสงทายดวยคาํถามที่ไมตองการคาํตอบอันสงผล
กระทบอารมณผูอานดวยการพาดพิงถึงตวัละครจากเรื่องเดิมวา “พอแผน”  กับ “แมพิมพิลาไลย”  
ทั้งสองคนนี้  มีนัยถึงคนในสังคมทองถ่ิน “จะเอาไพรทีไ่หนเดิน” 

การพาดพิงตัวบทเดิมแลวปรับเปลี่ยนเนื้อความ        เพ่ือใหสอดคลองกับความคดิ 
ทางปรัชญา  คานิยมหรือสังคมรวมสมัย  เชน การพาดพิงถึงตัวบทในลิลิตพระลอ  ที่วา 

 
         ใดใดในโลกลวน  อนิจจัง 
  คงแตบาปบุญยัง  เท่ียงแท 
  คือเงาตดิตัวตรัง  ตรึงแนน 
  ตามแตบุญบาปแล  กอเก้ือรักษา 
 

อังคาร  กัลยาณพงศ นําตัวบทขางตนมาสรางใหม โดยพาดพิงเฉพาะความวรรคแรก
ที่ส่ือถึงความเปนอนิจจัง หรือความไมเท่ียงแทแนนอนของสรรพสิ่งในโลก  แลวปรับเปลี่ยนความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๗๓   

 

หรือสรางสรรคเปนตัวบทใหม เพ่ือส่ือความหมายถึงการดําเนนิชีวิตอยางมคีุณคาเชนชีวติของ
ปราชญควรเปนไปในทางที่ดเีลิศเหมือนแกวมณีที่สงประกายสุกใส ดังใน  ปณธิานกว ี วา 
 
  ใดใดในโลกลวน  อนิจจํ    ก็ดี 
  จริงแตนามอโุฆษดัง  คูหลา 
  ชีวิตปราชญเลิศขลัง  อมตะ  ตามเทอญ 
  เย่ียงปราชญมณีระยับฟา  เฟองฟุงไอศวรรย 
 

คมทวน คันธนู พาดพิงถึงความวรรคแรกจากตัวบทในลิลิตพระลอขางตน  ซึ่งความ
เดิมมีสารแสดงความไมเท่ียงแทแนนอนของชีวิตสัตวโลกมาส่ือความคิดใหม โดยปรับเปลี่ยน
ความสื่อสัจธรรมแหงสังคมรวมสมัยในเหตุการณสังหารประชาชนผูบริสุทธิ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ วา
ความจริงจะเปดเผยหนากากของฆาตกรนัน้  ดังความใน นาฏกรรมบนลานกวาง  วา 

 
          ใดใดในโลกลวน  อนิจจัง 
  คงแตสัจธรรมยัง  เจิดจา 
  งัดเลหงัดกลบงั  เบือนบดิ  ไดฤๅ 
  วันหนึ่งยอมเปดหนา -  กากเจาฆาตกร 

 
 ไพวรินทร ขาวงาม พาดพิงถึงความเดิมทีส่ื่อถึงความไมเท่ียงแทแนนอนของสรรพสิ่ง
และสัตวโลกมาปรับเปลี่ยน เพ่ือส่ือความหมายใหมเปนความไมเท่ียงแทแนนอนของวงการศาสนา 
ซึ่ง “หยอน” หรือเส่ือมโทรมลงเพราะการ “เบือนบิด” ลอหลอกใหฆราวาสหลงศรัทธาเพื่อเปน
หนทางไปสูการแสวงหาวัตถเุงินทอง  ดังความใน คําใดจะเอยไดดังใจ  วา 
 
          ใดใดในโลกลวน  อนิจจัง 
  แมแตศาสนายัง  หยอนได 
  ทํานุถนอมบัง  เบือนบดิ 
  หลอกศรัทธากราบไหว  วัดรางวางธรรม 
 
 วิธีการพาดพิงนี้ นอกจากจะชวยเพิ่มความนาสนใจใหแกตัวบทใหมแลวยังเปนการ
นําความหมายจากตัวบทตนแบบมาเลนลอ เพ่ือเพ่ิมน้าํหนักใหแกสารที่ตองการสือ่มีความเขมขน  
รวมถึงเปนการแสดงความสามารถในการปรับตอแตงความ เพ่ือส่ือความคดิในบริบทใหม 
ตลอดจนมุมมองหรือทัศนะที่มีตอปรากฏการณทางสังคมรวมสมัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๗๔   

 

 ลักษณะหรือวิธีการสืบสรรคจินตภาพแสดงใหเห็นความสัมพันธโยงใยระหวางตัวบท
ไมวาจะเปนการดําเนินรอยตามหรือการปรับเปลี่ยนเพือ่ส่ือนัยตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ที่เปล่ียนไป  และยังแสดงใหเห็นการสรางงานของกวีโดยเฉพาะงานของกวีสมัยใหม  ถึงแมจะมี
กระแสการเชิดชูความมีเอกลักษณของปจเจกบุคคล  หากงานที่สรางข้ึนใหมลวนมีรองรอยหรือ
ความสัมพันธเช่ือมโยงกับงานยุคอดีต 
 การศึกษาการสืบสรรคจินตภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งของขนบวรรณศิลปไทยเปนสื่อแสดง
ถึงพลังของขนบทางวรรณศลิปที่เปนรากฐานสําคัญ อันเปรียบเสมือนชีวิตของการสรางสรรค    
กวีนิพนธไทย  นอกจากจะสรางพลังแหงการสื่อสารแลวยังแสดงใหเห็นภูมิปญญาในการสรางงาน
ของกวีไทยที่หยิบยืมตัวบทเดิมมาปรุงแตงดัดแปลง  ปรับเปลี่ยน  หรือนํามาสรางเปนตัวบทใหม
ในหลายหลากมิติ เพ่ือส่ือความคดิในบริบทใหม  อันเปนกระบวนการสรางสรรคที่กอเกิดเปน
พลวัตอยางตอเนื่องไมรูจบ 
 การสืบสรรคจินตภาพในกวนีิพนธไทยตั้งแตสมัยอดตีจนถึงปจจุบนั  กวีจะใชเปนสือ่
สรางบรรยากาศและใหเห็นภาพชดัเจน เพ่ือแสดงอารมณของตัวละครหรือกวี  เพ่ือแสดงคูเปรียบ 
และเพ่ือแสดงโลกทัศนของกวี  อันทําใหการสื่อภาพและความคดิเปนไปอยางกระจางชัด 

 
 
 
 

 
 
   

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

 ๗๕ 

บทที่  ๓ 
 

การสืบสรรคจินตภาพเพื่อสรางบรรยากาศและใหเห็นภาพชัดเจน 
  
 วรรณคดีเปนศิลปกรรมชนิดหนึ่งเกิดขึ้น เพ่ือความสาํเริงอารมณของมนุษยในสังคม
ซึ่งศิลปกรรมทุกประเภทตองอาศัยเนื้อหาและวัสด ุ   เนื้อหานัน้ไดจากชีวิตมนษุย  สวนวัสดุที่ใช
แตกตางกันไป เชน จิตรกรรมใชเสนและสี ดนตรีใชเสียงและจังหวะ สําหรับวรรณคดีมีวัสดุคือ
ภาษา  ซึ่งมีเสียง  จังหวะ และความหมาย๑ มาเปนสื่อแสดงออกถึงความคิด  ความรูสึก  และ
อารมณสะเทือนใจใหผูอานผูฟงไดรับรสสุนทรีย ในการแสดงออกดังกลาวนี้เกิดจากจินตนาการ
หรือความรูสึกนึกคิดของมนษุย  โดยสรางข้ึนจากความจําหรือการระลึกไดจากสิ่งที่เคยพบเห็นใน
ชีวิต แลวใชความคดิคาํนงึสรางใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งข้ึน๒  อันเปนการสรางงานหรือสรางสรรค  
ซึ่งมิไดมีความหมายเพียงการดําเนนิวิธีการแตงหรือวิธีทําใหเกิดเปนศลิปกรรมเทานั้น แตตองมี
ความสามารถนึกเปนมโนภาพ๓ หรือสรางจินตภาพ อันเปนการรําลึกถึงประสบการณในอดตีมา
ถายทอด หรือสรางเปนภาพใหเกิดข้ึนในใจของผูอาน ประสบการณแรกที่กวีพึงใหผูอานรับรูได
นั้นเปนประสบการณทาง “อายตนะ” หรือแดนเชื่อมตอใหเกิดความรูหรือการรับรูมี ๖ ทาง  คอื 
จักษุ โสต  ฆาน  ชิวหา กาย ใจ ตามหลักพุทธศาสนาหรือ  ตา  หู จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  ตามลาํดับ  
ซึ่งตนทางของการรับรูนี้สามารถจําแนกไดเปน  ๒ ประเภท คือ  การรับรูทางเบญจอินทรียหรือส่ิง
ที่ทําหนาที่เปนใหญทั้งหา  มีตารับรูรูปหรือสี   หูรับรูเสียง  จมูกรับรูกล่ิน  ล้ินรับรูรส  และกาย
รับรูส่ิงสัมผัสทางกาย และการรับรูทางมโนอินทรีย คอื ส่ิงทั้งหลายที่ใจรูใจคดิ๔หรือประสบการณ
ทางอารมณ 
 
 
__________________ 
 ๑หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วเิคราะหรสวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ : โครงการ
ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๑๗), ๒.   

๒กุหลาบ  มัลลกิะมาส, ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั 
รามคําแหง, ๒๕๓๙), ๒๓๕. 
 ๓เสฐียรโกเศศ, การศึกษาวรรณคดีแงวรรณศิลป (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน,  
๒๕๓๓), ๗๐. 
 ๔พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), พุทธธรรม  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณ  
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), ๔๕-๔๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๗๖
 

ในการรับรูของกวีมีลักษณะพิเศษกวาคนอื่นๆ ตรงที่มีประสาทสัมผัสตางๆ ไวทั้ง
ทางสัมผัสและอารมณสามารถมองเห็นสิ่งธรรมดาที่สุดไมวาจะเปนทองฟา  ทะเล  แสงแดด  เปน
ส่ิงที่มีความหมายตอกวีไดหรือส่ิงที่หลายคนเห็นเปนปกต ิ เชน คลืน่ลมในทะเล  พระอาทติยยาม
เย็น  ดอกไมมีกล่ินหอม  กวีก็อาจจะมองและรับรสสะเทือนใจจากธรรมชาตินั้นๆ มาถายทอดเปน
เร่ืองของความงาม ความเศรา ความสุขหรือเปนเรื่องที่นํามาขบคิดได เพราะกวมีิไดเพียงมอง ฟง 
หรือไดกล่ิน ฯลฯ  เทานั้น  แตรับรูดวยใจจึง “เห็น” มากกวาคนอืน่  ดังที่  รพินทรนาถ  ฐากูร  
กวีเอกของอินเดียเรียกวาเปน “การมองสิ่งที่เห็นดวยตาใหเห็นดวยใจ” จากนั้นกวีจะใชคุณสมบตัิ
พิเศษคือ พลังจินตนาการสรางสรรคส่ิงที่รับรูใหละเอียดลึกซึ้ง  ซับซอนหรือกวางไกลมากขึ้น  เมื่อ
เกิดเปนภาพเดนชัดขึ้นในใจของกวีแลว กวีจะตองใชฝมือในการประพันธถายทอดใหผูอานรับรู
เทากับเปนการทําใหส่ิงที่ใจจินตนาการขึ้นแลว ไปปรากฏเปนภาพดังเห็นดวยตาของผูรับสารอีกที
หนึ่ง๕ 
 นอกจากกวีจะเปนผูที่มีความละเอียดออน มีจินตนาการอันลึกซึ้ง และมีพลังในการ
สรางสรรคแลว ยังตองมีความสามารถในการถายทอดหรือแสดงความรูสึกนึกคิดนัน้ใหผูอ่ืนได
รวมความรูสึกดวย   สวนจะรูสึกหรือรับรูไดมากนอยเพยีงใดก็ข้ึนอยูกับผูเสพหรือผูอานแตละคน   
หากผูอานสามารถมองดวยตาและเห็นดวยใจมากกวาคนอ่ืนๆ ก็ยอมไดรับอรรถรสจากวรรณคดี
มากกวา  เพราะวรรณคดีเปนงานศิลปะ   ผูอานงานศิลปะก็ตองมีความเปนศิลปนอยูในตัว  และ
มีใจพรอมรับจินตนาการของผูแตง๖ 
 ในการสรางจนิตภาพเพื่อสรางบรรยากาศและใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งข้ีน กวีจะตองใช
จินตนาการจากสิ่งที่ตนเคยประสบมาขยายสิ่งที่รับรูดวยใจใหมีรูปราง  มีสี  มีกล่ิน  มีรสชาติ ฯลฯ 
ราวกับรับรูดวยตา  จมูก  ล้ิน  ฯลฯ   ซึ่งเปนประสบการณทางประสาทสัมผัสมาแสดง เพ่ือให
ผูอานไดรับความอภิรมยทางประสาทสัมผสัจากถอยคําภาษาท่ีแสดงรูป๗  หรือแสงสี  เสียง กล่ิน 
รส สัมผัส  และการเคลือ่นไหว โดยมุงใหเห็นภาพในจติใจมากกวาส่ือแสดงทศันะหรืออารมณ
สะเทือนใจอยางใด รวมถึงใชเปนสื่อสรางบรรยากาศใหสัมพันธกับสถานที่ เวลา ฤดูกาลและ
สภาพแวดลอมตางๆ การสรางจินตภาพนี้กวีไทยมีการสืบสรรคอันหมายถึงการสืบทอดและการ
สรางใหม รวมถึงการนําจินตภาพเดิมไปใชในบริบทใหม การศึกษาการสรางจินตภาพดังกลาวจะ
ทําใหเห็นวิธคีดิในการสรางงานของกวีไทยแตละสมัย 
________________ 
 ๕กุสุมา  รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพครั้งที่ 
๒  (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๙ ), ๗๒. 
 ๖กุสุมา  รักษมณี, “วรรณคดีมีดีอยางไร,”  ใน  กุสุมาวรรณนา ๔ : วรรณสารวิจัย  
 (กรุงเทพฯ : แมคําผาง, ๒๕๔๗), ๒๐.  
 ๗วิทย  ศิวะศริยานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ :  
อักษรเจริญทัศน, ๒๕๑๙), ๑๐๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๗๗
 
๑.   จินตภาพการเห็น 
 กวีใชประสบการณทางจักษสัุมผัสรวมกับจินตนาการขยายสิ่งที่รับรูดวยใจใหเห็นเปน
รูปหรือแสงสี ตามลักษณะและสภาวะของสิ่งนั้นๆ เพ่ือใหผูอานเกิดจินตภาพตามที่กวีกลาวถึงได
เปนเบื้องตน รวมถึงเปนการสรางบรรยากาศหรือพ้ืนอารมณที่ผูอานจะรูสึกคลอยตามไดเสมอืน
มองเห็นดวยตาตนเอง 
 ในวรรณคดไีทยตั้งแตสมัยสุโขทัย กวีจะสรางจินตภาพโดยอาศัยประสบการณทาง
ประสาทสัมผสัผสมผสานกบัจินตนาการแสดงเปนภาพที่เห็นดวยใจคิด  จากนัน้จึงถายทอดใหเกิด
เปนภาพในจติของผูอาน การสรางจินตภาพทางการเห็นเปนผัสสะหรือประสาทสัมผัสทางตาทีม่ัก
ปรากฏในรูปของการใหรายละเอียดของแสงสี ความออนแกเร่ือเรือง  ความเขมขนของสีสันหลาก
ชนิดโดยอิงอยูกับธรรมชาต ิ ในฐานะที่งานสรางสรรคนี้เปนงานศิลปะการแสดงรูปจึงเปนการ
แสดงออกที่เกิดจากการเพงใจคดิของกวีใหประจักษออกมาเปนงานศลิปที่ใหภาพอันงดงาม   โดย
กวีจะเปรียบเทียบกับสิ่งหลากหลายในธรรมชาติ อันเปนขนบทีต่กทอดสืบเนื่องจากกวีนิพนธไทย
แตอดตีจนถึงกวีนิพนธไทยสมัยใหม  และในสายธารของการสืบทอดก็มีการสรางใหม ซึ่งเปนการ
ใหภาพที่เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอมและสังคมที่เปล่ียนไป 

๑.๑   จินตภาพแสง 
 ในวรรณคดไีทยแตละสมัยนั้น กวีจะสรางจินตภาพโดยอาศัยประสบการณทางจักษุ
ประสาทมาแสดงภาพของแสงตางๆ ตามความรูสึกและจินตนาการของกวี   ดังนี ้

        ๑)  นํ้า 
กวีไดแสดงภาพความใสของน้ําในสระดวยการเลียนแบบธรรมชาติใหเดนชัด และ

เปนที่ประจักษใจของผูอานวา  น้าํนัน้ใสเหมือนดวงแกว ซึ่งส่ือเปรียบนี้มีลักษณะเดนที่ความใส 
และแวววาว  กวีจึงนํามาเทยีบเพื่อแสดงใหเห็นวาน้ํานั้นใส   แวววาว   และบริสุทธิ ์

 กวีไทยแตอดตีกลาวเปรียบเทียบความใสของน้ําในสระอโนดาต ซึง่ใสมองเห็นเงา
ปลาและใตทองน้ํากับความใสของดวงแกว  ดังใน  ไตรภมูิพระรวง   วา 
 

แลอโนดาตสระนั้นมีทา ๔  อัน  แลในทาที่ลงอาบน้าํมบีันไดทองประดับนิ
ดวยแกว  แลมีขดานศิลาแกวรองขางใต   รอบเกลี้ยงเพียงงาม  แลนํ้าน้ัน
ใสนักหนาเหน็เงาปลาแลใตนํ้าน้ันใสงามดั่งแกวผลิกรัตนะ   

  
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรสืบทอดการเปรียบเทียบความใสของน้ํากับแสงแกว หรือ 
ดวงแกว   ดังเชนใน รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑ เม่ือพระรามพระลักษณสองกษัตรยิ
ลงสรงน้ําในสระในปา น้ํานัน้ใสมาก และสามารถแลลอดเห็นถึงพ้ืนลางหรือใตทองน้ํา ทําใหผูอาน
รูสึกไดถึงบรรยากาศแหงความรื่นรมย วา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๗๘
 
  ชําระสระสนานสําราญกาย  ในกระแสสายนทีที่ศรี 

นํ้าใสดั่งแสงแกวมณี  แลเห็นถึงที่ทองธาร 
       

 กวีไทยสมัยหลังยังคงกลาวเปรียบเทียบความใสของน้ําในสระกับดวงแกว เพ่ือแสดง
ใหเห็นความใส สะอาด ดังตอนพระเกียรติรถเสด็จออกลาเนื้อ  ใน พระเกียรติรถ  พระราชนิพนธ
ในรัชกาลที่ ๖  วา 
    เปนเคราะหดีพะเอินเดิรมาปะ สระน้ําสะอาดเหมือนแกวใส   

 
ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวียังคงเปรียบเทียบความใสของน้ํากับดวงแกวเพื่อแสดง

ใหเห็นวาน้าํนัน้ใส  บริสุทธิ์  ดังใน   ลํานําภูกระดึง๘  ของอังคาร  กัลยาณพงศ  วา 
 

  เย็นยะเยือกหนาวราวจะทิ้ง  มิ่งขวัญผิงเสนหาอาลัย 
  รินรินธาราบาเซาะหิน  กระแสสินธุดงัแกวผลึกใส 
  
 กวีไทยแตอดตียังนิยมเปรียบความใสของน้ํากับแกวไพฑูรย   ซึ่งเปนรัตนะชนิดหนึ่ง  
มีสีเหลืองแกมเขียว มีความใสแวววาว เพ่ือแสดงใหเห็นวาน้าํนัน้มีสีเขียวใส บริสุทธิ์และมีแสงเปน
ประกายแวววาวยามตองแสงแดด ดังใน มหาชาติคาํหลวง ตอนพระอจุตฤๅษีพรรณนาธรรมชาติ
ในปาหิมพานตวาในสระโบกขรณีมีน้ําใสเหมือนแกวไพฑูรย   วา 
 
                                       เวฬุริยวณฺณสนฺนิภํ     มีนํ้าผผองแผว    ดุจดวงแกวพิทูรใส 
 
 กวีไทยสมัยตนรัตนโกสินทรยังคงเปรียบความใสของน้าํกับแกวไพฑรูย ดังใน อุณรุท  
พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑   ตอนพระอุณรุทพานางอุษาและนางสนมเลนธาร  วา 
 
  พาอนงคนาฏลงในลําธาร  นํ้าใสไหลซานฉานฉา 
  ดั่งสีแกวไพฑรูยจํารูญตา  โอฬารสะอานสําราญองค   
__________________________ 
 ๘ลํานําภูกระดึงตีพิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๒ ตอมาอังคารไดปรับปรุงแกไขอีก ๒ ครั้ง  คือ
ฉบับปรับปรุงแกไข  พ.ศ. ๒๕๑๖  และ พ.ศ. ๒๕๓๔  เมื่อพิจารณาตัวบทฉบับพิมพครั้งแรกพบวามีการ
สรางจินตภาพตามขนบวรรณคดีไทยแตอดีต และในการแกไขปรับปรุงอังคารไดเปลี่ยนแปลงแกไข    
ตัวบทอยางกวางขวาง ทั้งการเขียนเพิม่เติม การเปลี่ยนคําและความ  รวมถึงจินตภาพตามขนบเดิม
บางสวนถูกตัดทิ้งไป ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จะใชตัวบทฉบับพิมพครั้งแรกและฉบับปรับปรุงแกไข 
พ.ศ. ๒๕๓๔  โดยฉบับนี้จะใชเครื่องหมาย * กํากับไว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๗๙
 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีเปรียบเทียบความใสของน้ําแตกตางจากขนบเดิม ซึง่
จัดเปนการสรางใหม  แตมิไดแปลกแตกตางหรือปรับเปลี่ยนจากกวีโบราณอยางส้ินเชิง กลาวคือ 
กวีแตกอนนิยมเปรียบความใสของน้ํากับรตันะ เชน แกวที่มีความใส แวววาว หรือไพฑูรย  ซึ่งมี
ลักษณะของแสงเชนเดียวกับแกว  แตมีสีเขียวใส  มองแลวใหความรูสึกเย็นตา  กวสีมัยใหมยงัคง
เปรียบเทียบความใสของน้ํากับรัตนะหรืออัญมณีเชนกัน แตเปนชนดิใหม คือ พลอย ส่ิงนี้มี
ลักษณะเดนทีร่วมกับแกวและไพฑูรย คอื ความแวววาว และความใสที่แลลอดเขาไปขางในไดมา
เปนสื่อเปรียบ ดังเชนใน บางกอกแกวกําศรวล ของอังคาร  กัลยาณพงศ ไดเปรียบความใสของน้ํา 
“ชะเล” หรือทะเลกับแสงพลอย  ดังความวา 
 

          ตระการใจในอาวออม ชะเลลิบ 
ใสอยางแสงพลอยหยิบ  เลนได 
น้ําเงินรวมเทาทิพย  มรกต 
สดอยางจิตรกรรมไซร  โลกไลสีสรวง 

         
อังคารยังไดสรางจินตภาพเปรียบเทียบความใสของน้ําข้ึนใหม  โดยเทียบกับประกาย

ของแหวน   ซึ่งนาจะเปนเพชรหรือแหวนเพชร  เพราะมีความวาว โปรงใส   ทาํใหเห็นวาน้ํานั้นใส    
แวววาว   ดังใน  บางบทจากสวนแกว   วา 

 
          สายธารไหลบานํ้า  รัตนา 
  ใสดั่งรุงแหวนมา  รวงไว 

เย็นยะเยือกกวาน้ําตา  โศกส่ัง 
  สวยปวยปากเปนใบ  นิ่งไขสุนทรีย   
 
  กวีไทยในสมัยตนรัตนโกสนิทรไดสรางประสบการณทางจักษุสัมผัสเก่ียวกับความใส
ของน้ําข้ึนใหม โดยเทียบกบัแผนโปรงใส มีผิวมัน สองแสงสะทอนได เรียกกันวา  กระจก๙ มาเปน
ส่ือเปรียบแสดงความใสแวววาวของน้ํายามตองแสงแดด ดังตอนนางสุวรรณอําภากับลักษณวงศ
เดินปาไดพบสระหนึ่งมีน้ําใส  ใน  ลักษณวงศ  ของสุนทรภู วา 
__________________________ 
 ๙การใชสื่อเปรยีบกระจก เพื่อแสดงความใสปรากฏตั้งแตสมัยสุโขทัย หากมิไดแสดง     
จินตภาพความใสของน้ํา   แตเปนความใสของพื้นแผนดินในปราสาทของโชติกเศรษฐีวาเปนผลึกแกวใส
เหมือนหนาแวนหรือกระจกเงาดังความวา “แลพื้นแผนดินบานนั้นเทียรยอมผลึกรัตนะอันใสงามนักหนา
ดั่งหนาแวนอันขัดสีไดแล   ๑,๐๐๐ คาบนั้นแล,”   กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย  (กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, ๒๕๓๙), ๑๐๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๘๐
 
  บรรลุถึงสระหนึ่งในกลางเถื่อน มีบัวเผื่อนสตัตบษุยผุดไสว 
  จอกกระจับข้ึนสลับสลอนไป คงคาใสดังกระจกกระจางดี 

      
   กวีไทยสมัยหลังยังคงเปรียบเทียบความใสของน้ํากับคนัฉองหรือกระจก ซึ่งมีคันถือ 
ใชเปนกระจกสองหนา  ดังตอนนางทมยันตีเดินปา ใน  พระนลคําหลวง  พระราชนิพนธในรัชกาล
ที่  ๖  วา 
  รีบไปไมยั้งยับ      จนนางถับแทนริมหนอง     

นํ้าใสไมมฟีอง   ราวคันฉองสองฉายา  
 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม  กวียังคงเปรียบความใสของน้ํากับกระจกเชนกัน    ดังใน 

เขียนแผนดนิ  ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย  ไดกลาวถึงความใสของน้ําตกโตนงาชาง วา   
 
  หล่ังลงตรงแองในแกงหิน  รินรินเรื่อยเรนเย็นเย็นอยู 
  ใสปานคันฉองใหสองดู  รองรูเร้ียวเริงในเซิงทราย   
  

กวีไทยแตละสมัยจะแสดงจนิตภาพความใสของน้ํา โดยใชส่ือเปรียบที่มีลักษณะรวม
กัน คือ ความใส แวววาวมาเทียบ  เพ่ือใหผูอานสามารถสรางจินตภาพไดตรงตามที่กวตีองการ
หรือมีความเขาใจและรูสึกถึงบรรยากาศของสภาพธรรมชาตินัน้ๆได การสรางจินตภาพนี้มีทั้งการ   
สืบทอด และการสรางสรรคข้ึนใหม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับภูมิหลังของชีวิตหรือประสบการณทางจกัษุ
สัมผัสและจินตนาการหรือความคิดของกวใีนสังคมแตละสมัย 

นอกจากความใสของน้ํา   ซึง่เปนแสงที่ทําใหมองเห็นหรือแลลอดเขาไปขางใน  หรือ 
พ้ืนลางไดแลว กวียังพรรณนาพื้นผิวน้าํยามตองแสง ลักษณะของกระแสน้ําหรือสายน้ําไหลที่
ตอเนื่องกันไปมีฟองหรือฟองน้ําซึ่งเปนน้ําผุดหรือปุดขึน้มาเปนรูปโปงๆ ระลอกน้าํหรือคลื่นขนาด
เล็ก  รวมถึงคล่ืนซดัหาดทราย  ตลอดจนลักษณะแสงของสายฝน การแสดงจินตภาพเหลานี้เพ่ือ
ส่ือผัสสะทางตาแกผูอานใหเห็นภาพความงดงามจากแสงที่เปนประกายแวววาวโดยจะเปรียบเทียบ
กับรัตนะหรืออัญมณี    การกลาวถึงแสงลักษณะนี้จะปรากฏเดนชัด และมีการสืบทอดจนเปนขนบ
ในผลงานของกวีไทยเริ่มตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทร 
 ใน นิราศเมอืงแกลง ของสุนทรภู ไดเปรียบเทียบกระแสน้ําที่มีฟองผุดขึ้นมาวามี
ประกายแพรวพราว  คือ มปีระกายปรากฏขึ้นแลวหายไปสลับกันอยางรวดเร็วกับพลอย  ซึ่งมีเนื้อ
ใสสีตางๆ   มคีวามฉ่ําวาวเหมือนมีน้ําอยูภายในสงประกายสดใส   งดงาม    เพ่ือใหเห็นวาน้ํานั้นมี
ความแวววาว   เปนประกาย  วา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๘๑
 
            พ่ีเล็งแลดูกระแสสายสมุทร            ละล่ิวสุดสายตาเห็นฟาขวาง 
             เปนฟองฟุงรุงเรืองอยูรางราง       กระเด็นพรางพรายพราวราวกับพลอย   
 
 ใน นิราศเมืองเพชร สุนทรภูเปรียบแสงน้าํทะเลยามตองแสงดาว  ซึ่งเปนบรรยากาศ
ในยามค่าํคนืวาน้ํานั้นมปีระกายงดงามราวกับพลอย   วา 
 
           ดาวกระจายพรายพรางกลางนภา    แสงคงคาเค็มพราวราวกับพลอย  

      
 สุนทรภูยังเปรียบน้ําทะเลที่มฟีองน้ํากระเดน็เปนฝอยวามีประกายราวกับเพชร ซึ่ง
เปนรัตนะหรืออัญมณีที่มีน้ําแวววาวมากกวาพลอยอื่นๆ เพ่ือแสดงใหเห็นวาน้าํนัน้ มีแสงเปน
ประกายแวววาว หรือมีแสงกลอกกล้ิงอยูขางใน ดังใน พระอภัยมณี  ตอนพระอภยัมณีโดยสารเรือ
อุศเรน  วา 

เห็นเดือนหงายฉายแสงแจงกระจาง           ตองน้ําคางซดัสาดอนาถหนาว  
       นํ้ากระเซ็นเปนฝอยดพูรอยพราว             อรามราวเพชรรัตนจํารัสราย 

 
 ใน นิราศถลาง  ของหมื่นพรหมสมพัตสรหรือนายมี ไดเปรียบเทียบน้าํทะเลยามตอง
แสงวาเปนประกายพราวพรางเหมือนมีแกวมาโปรยไว  
 

        เห็นนํ้าเค็มพราวพรางกระจางพราย      ดังแกวปรายโปรยปราดสาดระแนง 
        เปนเมด็ลอยกลิ้งกลมนาชมเลน          เสียแตเปนน้าํไหลมิไดแข็ง 
        ถาเปนแกวแลวจะเก็บเอาพอแรง             จะจัดแจงมาฝากนองสักสองโกย  

 
กวีไทยในสมัยหลังไดเปรียบคลื่นในทะเลทีซ่ัดสาดเมื่อตองแสงสองประกายงดงาม

เหมือนเพชรพลอย  ดังใน  นิราศนครวัดคํากลอน  ของพระยาอนุศาสนจิตรกร    วา 
 
        ชมมัจฉาตางๆ  ตามทางไป    ก็พาใหใจคอพอสบาย 
        เมื่อค่ําคืนคลื่นเงียบทมึนมืด   ลมเย็นชืดดูไปยิ่งใจหาย 
        ละลอกซัดนํ้าแหวกแตกกระจาย   เปนประกายสาดเกล็ดเหมือนเพ็ชรพลอย   

   
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีเปรียบเทียบแสงจากน้ําในสระแกวกับเพชรพลอย  แต
มองละเอียดลึกซึ้งข้ึนวาเปนแสงเพชรพลอยที่มีประกายเปนสีรุง ซึ่งกลอกกล้ิงอยูแพรวพราวใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๘๒
 
เพชรพลอยนั้น  เพ่ือแสดงใหเห็นวาแสงนั้นมีความแวววาวเปนประกายสดใส  ดงัความใน ลํานํา  
ภูกระดึง ของอังคาร    กัลยาณพงศ   วา 
 
  สระแกวแวววับรุงเพชรพลอย         หยาดยอยจากฟามาใหมใหม 
  หอมวิมานทิพยเทพเจาใน                      กระแสนั้นรัญจวนจริง 
 

อังคารยังเปรียบแสงจากหาฝนแกวหรือประกายของหยาดฝนวา เหมือนหยาดเพชร
พลอยรวง เพ่ือแสดงใหเห็นวามีแสงระยิบระยับหรือแสงเปนประกาย ดังใน บางบทจากสวนแกว  
วา 
  ปลายมีนา  ฯ  มีฝนหาแกว ตกแพรวเพริศแพรวนาพิศวง 
  ดั่งหยาดเพชรพลอยรวงผลอยลง ตรงหนาดุจวามงคลชัย  

 
ใน คาํหยาด   ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย    ไดเปรียบเทียบน้ําฝนเปนเพชร เพ่ือส่ือ

จินตภาพของเม็ดฝนที่มีความแวววาว  และแสงเปนประกาย  วา 
 
  เพชรน้ําฝนหลนแลวแกวปรากฏ หวานยิ่งรสผึ้งรวงแหงทรวงสาว 
  ระเอิบเอมอิ่มหวังยั่งยืนยาว เร่ิมเรื่องราวรังรองของชีวี 
  
 ใน  คําใดจะเอยไดดังใจ  ของไพวรินทร  ขาวงาม  ไดกลาวเปรียบเทียบน้ําในลําธาร
ยามตองแสงแดดเปลงประกายแวววาวราวกับเพชร  ดังความวา 
 

        สาดแสดแดดสาย  โอบอายแสงอุน    
ไลธารละมุน   เกล่ือนเพชรพรางริน 

 
 กวีไทยมีผัสสะทางจักษุประสาทมองเห็นน้ํายามตองแสงวา มีประกายแวววาวเหมือน
เพชรพลอยเปนสวนใหญ  จงึปรากฏการสืบทอดขนบการสรางจินตภาพนี้อยางตอเนือ่ง แตมใิชวา
กวีจะมีจินตนาการรวมหรือมองเห็นเหมือนกันทั้งหมดยงัมีการมองตางออกไปจากขนบเดิม ดังใน 
นิราศย่ีสาร ของ ก. ศ. ร. กุหลาบ  ไดกลาวเปรียบเทียบความงามของแสงน้ําทะเลที่มีฟองกระเด็น
ตองแสงเปนประกายระยิบระยับวางามอยางแสงหิ่งหอย ซึ่งมีแสงวับแวม คือ มีแสงปรากฏขึ้นแลว
หายลับสลับกนัไป  วา 
 

            นํ้ากระเด็นเปนหิ่งหอยดูพรอยตา     ทองชะลาแลเหนเปนประกาย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๘๓
 

ใน  สักระวาชายทเล  พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๖  ไดกลาวเปรียบเทียบคลื่นยาม
ตองแสงจันทรสองตองเปนประกายดวยจินตภาพใหมวาเหมือนแสงเงิน  ซึ่งเปนแสงสีขาว  และมี
ความสุกใสหรือสวางเปนประกาย  เพ่ือใหเห็นวาคลื่นนัน้มีแสงเปนประกายสุกใส วา 
 
         สักระวาจันทรอแรมแจมกระจาง         จับนภางคเรืองระยับรับแสงขาว 
         จับสาครคลื่นพลอยพะพรอยพราว       แสงสกาวราวกับเงินนาเพลินพิศ  
 
 ในบท  “ธารทอง”  ใน  ดาวประดับราตร ี ของประยอม  ซองทอง ไดแสดงจินตภาพ
น้ําในลําธารยามตองแสงกบัแสงดาว ซึง่ตางไปจากขนบเดิม เพ่ือแสดงใหเห็นวาน้ําเปลงประกาย  
ระยิบระยับเหมือนกับดาวทีม่ีแสงระยิบระยับในทองฟาเวลาค่ํา วา 
 

        ฟาทีน่ี่แผวผองกองประภาส             ร้ิวทองลาดแรรอบขอบคิว้หาว 
           นํ้าในธารสะทอนแพรวดั่งแววดาว    กะพริบพราวเพียงภาพทาบเปลวทอง 
          
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีแสดงความงามของน้ํายามตองแสง โดยเปรียบระลอก
น้ําหรือคลื่นขนาดเล็กซึ่งเคลื่อนไหวนนูสงูกวาปกติเล็กนอยแลวลดลงบนผิวน้าํ เมื่อตองแสงแดด
ยามเย็นงามราวกับแพรทอง ซึ่งแพรเปนผาที่มีเนื้อร่ืน  และมคีวามพลิ้วไหว  สวนสีทองนั้นให
ความสวางสุกใส   ทําใหเห็นภาพระลอกคลื่นยามตองแสงมีความเคลื่อนไหวและมีแสงสีเรืองรอง
เสมือนจริง   ดังใน ตุกตารอยทราย  ของศักดิ์สิริ   มีสมสืบ  วา 
 
           ผืนน้ํา 
   แดดเยน็ย่ําฉาบทาส ี

ระลอกน้ําดั่งแพรทองสะบดัพลิ้ว  
เงาพฤกษารําราย   
 

นอกจากนี้ยังมีแสงจากธรรมชาติ เชน น้ําคางมีลักษณะเปนหยดน้าํใส คางอยูบน
ใบไมใบหญา  หากเปนยามค่ําคนืจะทาํใหเกิดความหนาวเย็น   แตเมื่อตองแสงก็จะเกิดประกาย
แวววาว และดวยผัสสะทางตาอนัพิเศษของกวี จะมองเห็นสภาพธรรมชาติอยางละเอียดแมในสิ่ง
เล็กนอยนี้ การพรรณนาความงดงามของธรรมชาติของกวีในแตละยุคสมัย จึงมักจะแสดงใหเห็น
แสงอันงดงามนี้ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๘๔
 

กวีสมัยอยุธยาสรางจินตภาพเกี่ยวกับน้ําคาง ในลักษณะของการแสดงบรรยากาศยาม
ค่ําคนื มีน้าํคางตกทําใหเกิดความหนาวเย็นมากกวาจะใหภาพของแสงสะทอน ดังตอนพระอนิรุทธ 
ประทับแรมไพร ใน อนิรุทธคําฉันท กวีเปรียบน้ําคางเปนน้ําจากพระจันทรที่ตกโปรยปรายเย็นฉ่ํา
ไปทั่วบริเวณนัน้  วา 
          ดาราประดับดา  รกะแสงยะยับพรรณ 
  นํ้าคางคือนํ้าจัน  ทรดาลตกฉฉ่าํพล 
 
 ใน  บุณโณวาทคําฉันท  กวพีรรณนาธรรมชาติยามค่าํคนื   รวมถึงภาพของน้ําคางวา 
เปนดั่งฝอยฝนตกลงมาทาํใหเกิดความเยน็ทั่วพื้นดนิ ดงัตอนพระเจาอยูหัวบรมโกศประทับแรมใน
ปาบริเวณพระพุทธบาท  วา 
          นํ้าคางรําเพยประวายุพัด ปรมาณุฝอยฝน 
  เย็นทั่วทั้งพ้ืนพนภุวดล  ชฉ่ําพวกพลากร 
 
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรไดเปรียบน้ําคางยามตองแสงจันทรวาสองประกายเหมือนน้ํา
พลอยหรือแสงพลอย ที่มีความแวววาวหรือมีแสงกลอกกล้ิงอยูขางใน ทําใหเห็นวาน้ําคางมีแสงใส 
แวววาว เปนประกาย  ดังตอนพระนางมัทรีตามหาสองกมุาร ใน รายยาวมหาเวสสันดรชาดก วา 
 

...ดวยตนหวาใหญใกลอาราม   งามดวยกิง่กานประกวดกัน   ใบชะอุมประชุม
ชอเปนชั้นๆ ดังฉัตรทอง   แสงพระจันทรดั้นสองตองน้ําคางที่ขังใบไหลลง
หยดยอย  เสมือนหนึ่งนํ้าพลอยพรอยอยูพรายๆ...   
 
กวีไทยสมัยหลังไดเปรียบน้าํคางยามตองแสงอาทิตยวาเปนสายรุง  เพ่ือแสดงใหเห็น

วามีแสงสีหลากสีสันเปนประกาย  งดงาม  ดังใน  เราชนะแลว,  แมจา  ของนายผ ี วา 
 
  งามโลกแลงามหลา  ทั้งฟากฟาอันงามงาม 
  แสงทองที่สองทาม  น้ันสรานทั่วทั้งธรณี 
  ใบบางระบัดออน  อันชูชอนชีวีมี 
  กลอกแสงน้ําคางส ี  คือสายรุงระรองเรือง   
 
 ใน  ขอบฟาขลิบทอง  ของอุชเชนีไดเปรยีบน้ําคางกับรตันะหรือแกว   ทําใหเห็นแสง
เปนประกายแวววาว   วา   
      ขอชีพช่ืนรื่นลาดเพียงดาดดวย      กุหลาบรวยกลีบงามทรามกําดดั 
      กระจายฉมพรมฉ่ํานํ้าคางชัด       แลราวรัตนริกรุงมาปรุงปน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๘๕
 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวียังคงเปรียบน้ําคางกับเพชรและแกวเปนขนบนิยมสืบ
มาดังใน ปณิธานกวี ของอังคาร กัลยาณพงศ  ไดเปรียบน้ําคางวามีแสงพรางพราวหรือระยิบระยับ
ราวกับเพชร วา 
                 นํ้าคางพรางพราวราวเพชรรวง    ระยับยวงรุงจันทรวิจิตรพิศวง 
            มานเมฆสลับลับแลลิว่ลง      ตรงโตรกชะโงกเงื้อมเลื่อมพรายดาว   
 
 ใน  คาํหยาด  ของเนาวรัตน  พงษไพบลูย  ไดเปรียบน้ําคางเปนเพชร เพ่ือใหเห็น
ความแวววาว  เปนประกายของน้ําคางยามตองแสง   วา 
 
  เพชรน้ําคางพรางหลนบนใบไผ เจียระไนนพรตันจรัสแสง 
  ระบัดใบเบิกรมบังลมแรง  ระวังแวงวรารุงรุงรวงดาว  
            
 ใน สยามสมยั ของไพบูลย วงษเทศ ไดเปรียบน้าํคางมีประกายระยิบระยับเหมือน
เพชร  วา 

            หยาดน้ําคางพรางพรายคลายเพชรขาว      เย็นลมหนาวนิ่งฝนสิ้นมานฝน 
            หอใจเหี่ยวหดหูดูวิกล  โลกเหมือนชืดมืดมนสิ้นคนมอง  
           
 ใน  ดนิ  น้ํา  ลม  ไฟ  ของแรคํา  ประโดยคํา  ยังคงเปรียบน้ําคางเปนเพชรเชนกัน  วา 
 
          ตกเชาสดช่ืนตืน่นอน  ตะวันอาวรณ  
  ทอแสงจูบขจีดีใจ 
          มอบเพชรน้ําคางพรางใบ กอนพรางพรัดไป 
  ดวยรักแหงลมรุกโลม  
 
 ใน ฤดีกาล ของไพวรินทร  ขาวงามไดเปรียบน้ําคางกับมณีหรือแกวหินมีคา เพ่ือ
แสดงใหเห็นความใส  แวววาว  เปนประกาย  ซึ่งยังคงเปนไปตามขนบการสรางจนิตภาพของกวี
แตกอน วา 
          นํ้าคางคางมิ่งไม  ดั่งมณี 
  แดดดื่มลิ้มเสรี  รสคาง 
  ลมรับขับเพลงสี  ซอไผ 
  เพลงขลุยเพลงปสราง  เสนาะสิ้นโสตสมัย   
              

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๘๖
 
 กวีไทยแสดงจนิตภาพน้ํายามตองแสงวามคีวามงามแวววาว เปนประกายกับรัตนะ 
หรืออัญมณีเชนแกวหรือเพชรพลอยเปนสวนใหญ  โดยนําคุณลักษณะพิเศษซึ่งมีแสงเปนประกาย
มาเทียบ  เพ่ือสรางภาพในจิตของผูอานเสมอเหมือนวาไดสัมผัสหรือเห็นดวยตา  และการสราง  
จินตภาพนี้ยังมีการสรางใหม   ซึ่งส่ิงที่กวีนํามาเปนสื่อเปรียบแมมิไดเปนประเภทเดียวกับอัญมณี
แตก็สามารถสื่อจินตภาพไดเปนอยางด ี  อันทําใหเห็นการมองตางหรือวิธีคิดที่เกิดจากจินตนาการ
ของกวีที่ทําใหงานสรางสรรคมีความโดดเดนขึ้น  
 นอกจากนี้  การสรางจินตภาพความใสของน้ํายังแสดงใหเห็นความงดงามหรือเสนห
ของธรรมชาติ   และเปนนัยส่ือถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของสภาพทางธรรมชาตินั้น ๆ โดยเฉพาะใน
บริเวณปาเขา  ลําธาร และทะเล  รวมถึงยังบงช้ีใหเห็นความผูกพันที่มนุษยมีตอธรรมชาติผานการ
รับรูของตัวละครหรือกวี 

ในทางกลบักนั  กวีไทยยังส่ือจินตภาพน้าํที่ตรงกันขามเปนความขุนขนหรือดําคล้าํ  
ดังใน นิราศเมืองแกลง สุนทรภูเปรียบหยดน้ําคางที่ขังตามหลมุควายวามีสีขาวเหมือนน้ําตาล
โตนด ซึ่งมีสีขาวขุน  มาเทียบใหเห็นสีของหยดน้ําคางนัน้  วา 

 
         พอพนบานลานแลลวนทุงเล่ียน               หนทางเตียนตดัเขาภูเขาขวาง 
         ดูกรวดทรายพรายงามเหมือนเงินราง              หยาดน้ําคางขังหลุมที่ขุมควาย 
            ดูสีขาวราวกับนํ้าตาลโตนด                    ที่หวางโขดขอบผาศิลาฉลาย  
  
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม  กวีเปรียบเทียบน้ําคลองซึ่งมีสภาพที่แตกตางไปจากอดตีวา 
ดําคลํ้าเหมือนน้ําหมึก   ซึ่งเปนน้าํหรือแทง  ใชสําหรับขีดเขียน  มีสีดาํจัด  ทาํใหเห็นวาน้าํนัน้ดาํ
มาก ดังความในบท “ศรียาน” ใน  กรุงเทพทวารวดี  จารึกไวในปที ่๒๐๐  แหงกรุงรัตนโกสินทร 
ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย  วา 
 
  ดูนารักศาลาริมทาน้ํา       แตนํ้าคลองสีคลํ้าเหมือนน้ําหมึก 
  มีเรือนเรือลอยพักดูคักคึก       เขาทักทกึถามไถไมพูดจา 
         
 สุจิตต วงษเทศไดเปรียบเทยีบน้ําในคลองมีสีดําเหมือนเถาถาน  ซึ่งเปนไมเผาจนสุก  
มีสีดํา โดยมากใชเปนเชื้อเพลิง  ทําใหเห็นวาน้าํนัน้มีสีดําจดั  ดังความใน  เสภาน้ําทวมหาบเร  
ตอนกลาวถึงลูกสาวของมณีตกลงไปในลาํคลอง วา 
 
  เกิดนิมิตผิดสถานกาลเวลา  เห็นธิดาตกน้ําในลําคลอง 
  ในคลองดํานํ้าเนาเหมือนเถาถาน จึงทะยานชวยลูกสาวสอง 
          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๘๗
 
 จินตภาพน้ําดงักลาวขางตนเปนภาพที่ตรงขามกับความสะอาด  บริสุทธิ์    โดยเฉพาะ
ในผลงานของกวีสมัยใหมที่แสดงสภาพน้าํในยคุของสังคมเมืองปจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป  อันสือ่ถึง
ภาพและบรรยากาศทีบ่งชี้ใหเห็นความเสือ่มโทรมของสภาพทางธรรมชาต ิ
 จะเห็นไดวา การสรางจินตภาพน้าํในกวนีิพนธไทยมีทัง้ภาพที่ส่ือแสดงความสุนทรีย
อันเกิดจากความงดงามของธรรมชาติ   และภาพที่ตรงกันขามอันเกดิจากสภาพทางธรรมชาตินัน้
เปล่ียนแปลงหรือเส่ือมโทรม อันสื่อแสดงใหเห็นสภาพธรรมชาติในสภาวการณปจจุบันที่แตกตาง
ไปจากอดตี 
  ๒)  ดวงอาทิตย  ดวงจันทร  และดวงดาว 
 ส่ิงที่ใหแสงสวางเหลานี้มีคุณลักษณะเฉพาะตัว กลาวคือ ดวงอาทิตยเปนลูกไฟอยูบน
ฟาใหแสงสวางยามกลางวัน    ดวงจันทรเปนสิ่งที่ใหแสงสวางนวลในยามค่ําคนื   และดาวเปนส่ิง
ที่เห็นเปนดวงมีแสงระยิบระยับในทองฟาเวลามืด  ส่ิงเหลานี้เปนธรรมชาติที่กวีมองดวยตาและ
เห็นดวยใจตางกันไป 
 แสงอาทิตยทีส่าดสองมาบนพื้นโลกนี้ กวีสมัยอยุธยามองวาเปนแสงเงิน แสงนาก  
และแสงทอง ซึ่งการเปรียบเทียบดังกลาว ทําใหเห็นแสงของดวงอาทิตยทอประกายเปลงปลั่ง  
เรืองรอง และมีแสงสีเหลืองเขมออกแดงงดงาม ดังความใน กาพยหอโคลงประพาสธารโศก     
พระนิพนธเจาฟาธรรมธิเบศร  วา  
 
              แสงเงินแสงนากผุง แสงทอง 
      แสงสวางเรืองรังรอง  อรามฟา 
      รุงแลวแคลวเคยสอง  สังวาส 
      โอสายสดุสวาทขา  หอนไดเห็นเลย ฯ 
          
 กวีไทยสมัยตนรัตนโกสินทรเปรียบเทียบแสงอาทิตยเปนแสงทองที่สวางเปนประกาย
เล่ือมพรายเหมือนแสงรุง ทําใหเห็นวามแีสงอันสวางไสว กอปรดวยแสงสีมากมายสองประกาย
งามระยับจับตา ใน อิเหนา  พระราชนิพนธในรัชกาลที่  ๒ วา  
 
    ครั้นอรุณรุงรางสางแสงทอง ดังสีรุงเรืองรองอรามไป 
         
 ใน  รามเกียรติ์  พระราชนพินธในรัชกาลที่ ๔  ไดเปรยีบแสงอาทิตยเปนแสงหิรัญ
หรือแสงเงิน  เพ่ือแสดงใหเห็นความสวางรุงเรือง  แจมจรัสบนขอบฟาเวลาจะรุงสาง  วา 
 
  ดาวเดือนเลื่อนดบัลับอากาศ ภานุมาศแยมเยี่ยมเหลี่ยมไศล 
  แสงหิรัญเรืองฟานภาลัย  สกุณไกเรียกกันเพรียกพรอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๘๘
 
 กวีไทยสมัยหลังยังคงเปรียบแสงอาทติยเปนแสงทอง เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสวาง   
เรืองรอง  อันเปนความรื่นรมยของบรรยากาศยามเชา   ดังใน  เงาะปา  พระราชนิพนธในรัชกาล
ที่  ๕  วา 
          ยามสาง แสงทองกระจางจํารัสศรี    
            

ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวียังคงเปรียบแสงอาทติยยามเชากับแสงเงินเพื่อแสดงให
เห็นความสวางรุงเรือง  ดังใน  บางบทจากสวนแกว  ของอังคาร  กัลยาณพงศ  วา 

 
                  พลันอุษาโยคเริ่มแยม วิสูตรหลวง 
  แพรวพรางแสงเงินยวง  รวงฟา 
 

สวนแสงจันทรที่แจมกระจางกลางทองฟานั้น กวีสมัยอยุธยามองวางามแจมจรัสดั่ง
ทอง  ทําใหเห็นแสงอันเรืองรอง สวางไสว ดังความใน ทวาทศมาส วาดวงเดือนโคจรอยูในทองฟา 
อกฟานั้นไรเมฆ ฟางามแจมใส  แตอกของกวีมีแตรอนผาวเผาเพราะพลัดพรากจากนางที่รัก 

   
         กรรดึกแขมาศผาย  ไตรตรัส 
 สวะเมฆอัมพรโพยม  ผองแผว 
 อกฟาจํารูญจรัส  เจียรเมฆ 
 อกราศฤๅรูแลว  ผาวเผา ฯ 
          
กวีสมัยหลังยังคงสืบทอดขนบการสรางจินตภาพแสดงความงดงามของพระจันทร วา

สองแสงเรืองรองกับทอง  ดังใน ขอบฟาขลิบทอง ของอุชเชนี ไดเปรียบพระจันทรในวันขึ้น ๓ ค่ํา
วาสองแสงอรามราวกับทอง 
                บหุลันวันขึ้นสามค่ํา อรามราวทองรองแสง 
          นิมติธษิฐานวานแรง  จันทรแจงแจกศานติ์ซานไกล 
         
 นอกจากแสงทองแลวกวียังเปรียบกับแสงเงิน เพ่ือแสดงความโชติชวง สุกใส แจม
กระจาง  ดังใน   ดรุณจตุราภิรมย  ของชิต  บุรทัต  วา   
 
         โอชุณหปกขครา  สุนิสา    สมัยกาล 
  ใดเปรียบประเทียบปาน  ศศิธรบเทียมสอง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๘๙
 
          ชวงโชติพิโรจนควาง  ณ  นภางคะเรืองรอง 
  ใสสุทธิลํายอง  ยละเลหะเงินยวง    
    

กวีไทยสมัยใหมยังคงมองพระจันทร ซึ่งเปนเจาแหงแสงสวางวางดงามเปลงแสงแจม
กระจางเปนสีเงินยวงหรือแสงเงิน  ดังใน  ลํานําภูกระดึง   ของอังคาร  กัลยาณพงศ วา 

 
  ไหวพระจันทรเจาสกาวแสง แจงราตรีสีเงินยวงใส 
  เทียมราชรถฟาทิพาลัย  เหิรในชะเลเมฆนวลละออง  

      
 พระจันทรมีรูปลักษณะกลมโต  สองสวางอยูบนฟากฟา  กวีผูอยูเบื้องลางมองขึ้นไป
เห็นแสงจันทรแจมกระจางก็สรางจินตภาพวาเหมือนโคมแกว ซึ่งเปนเครื่องตามไฟ มีที่บังลม 
ภายในมีเช้ือเพลิง  มีไส เวลาจุดจะมีแสงสวางเรืองอยูภายใน สําหรับจุดใหแสงสวางหรือใชในการ
บูชา  กวีนาํมาเทียบเพื่อแสดงใหเห็นแสงจันทรสวางเรืองรอง  แจมจรัส ดังความใน  พระอภัยมณี  
ตอนสดุสาครเดินทางกลางทะเล  วา 
 
  จันทรกระจางกลางโพยมดังโคมแกว สวางแถวทองทะเลพระเวหา 
  สุดสาครนอนเอกเขนกมา  ดูดาราเดือนสวางน้ําคางพรม 
 
 กวีไทยสมัยหลังยังคงเปรียบเทียบแสงจนัทรกับโคมแกว เพ่ือแสดงใหเห็นความแจม
กระจาง สุกใส  ดังใน  โคลงนิราศวดัสมุหประดิษฐ  ของหลวงธรรมาภิมณฑ (ถึก  จิตรกถึก)  วา 
 
          เรือลองออกลัดคุง  คงคา  แลวนา 
  จันทรกระจางแสงเทียม  ปทีปแกว 
          
 กวีไทยสมัยใหมยังคงแสดงความงดงามของพระจันทรวาเหมือนอัจกลับแกว หรือ
โคมแขวนที่มรีะยาหอยจากเพดาน  ทําดวยแกวเพื่อแสดงใหเห็นแสงอันเรืองรอง  ดังใน  ลํานาํ    
ภูกระดึง   วา 
  ดวงเดือนเสมอืนอัจกลับแกว แววดาวราวเพชรระยับระยา 
  น้ําเซาะหินรินรินเพลงไพร  ใหมตอรสชีวิตนิจนิรันดร 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๙๐
 

กวีสมัยใหมยังไดนาํจนิตภาพดวงเดือนทีม่ีแสงเรืองรองดั่งโคมทอง มาใชในบริบท
ใหม  ซึ่งแตเดิมเปนการแสดงสภาพของธรรมชาติ เพ่ือใหเห็นวามีแสงสีอันเรืองโรจนสวยงาม   
กวีนําคุณลักษณะเดนนี้มาเปนเครื่องปลอบประโลมใจ จากเหตุการณโรงงานผลติตุกตาถูกไฟเผา
พรอมกับชีวิตของผูใชแรงงาน  ดังใน  ตุกตารอยทราย  ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ  วา 

 
          ปวงดาว           ราวปวง           ดวงเงิน 
  ผุดผาด           เอิบอิ่ม             อบอุน 
  เดือนดัง           โคมทอง          การุณ 
  ผุดผอง           สองผาน         หมอกหมน 
  ใยเงิน           ใยทอง             ทอแพร 
  ผองแผคลุมเมืองตุกตา 
  เรืองรองแสนแสนหลังคา 
       
 นอกจากแสงอาทิตยและแสงจันทรแลวยังมีแสงดาวที่เปลงประกายสุกใส กวีไทยนิยม
เปรียบเทียบกับอัญมณี เชน เพชรพลอย ดังใน นิราศพระปฐม ของหลวงจักรปาณี ไดเปรียบเทียบ
แสงดาวกบัพลอย  เพ่ือแสดงใหเห็นแสงระยิบระยับ วา 
 
         นึกภิญโญโมทนาแลวคลาไคล                       หวนอาลัยถึงสุดาจะลาลิบ 
       ดดูาวเคลื่อนเหมือนกะพลอยที่คลอยจาก เม่ือเปนนาคแสนสนุกวันสุกดิบ 
       เสียดายเอยลอยลองเปนของทิพย  สุดจะหยิบยกชมใหสมใจ 
          
 ในบท “ในความหลับของราตรี”  ใน  จงเปนอาทติยเม่ืออุทัย  ของทวีปวร  ไดเปรยีบ
แสงดาวกบัเพชร  เพ่ือแสดงใหเห็นความวาววับ  รุงเรือง  วา 
 
  ราตรีคลี่คลายขยายมนตร  แผพนผองภพสบสันติ์
  สูรยพรากจากฟาจาบัลย  วารวันพลันรางหางแลว 

โชติชวงดวงดาววาววับ  ราวกับกลาดเพชรเกล็ดแกว   
                  

 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม  กวียังเปรียบดวงดาวกบัเพชรพลอย   เพ่ือแสดงใหเห็น
ความพรางพราย งดงาม  ดงัใน  บางบทจากสวนแกว  ของอังคาร  กัลยาณพงศ วา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๙๑
 
  ฤๅดดูาราระยาระยับสรวง            ดุจดวงเพชรพลอยประเสริฐศรี 
  เปนกาพยกลอนฟาทั้งตาป            ไรราคนิมนุษยปุถุชน 

           
 คมทวน  คันธนูยังเปรียบแสงดาวกับเงินเพื่อแสดงใหเห็นความแจมจรัส  ใน 
จตุรงคมาลา  วา 
  เพงดาวที่พราวเดน  ลําแสงเย็นดงัเงินยวง 
  ใสสรางอยูกลางสรวง  แลสุกใสเพ่ือใหแสง   

     
ความงดงามของดวงดาวที่สองแสงสวางพรางพราย กวีมองวาเปนดวงตาของฟาที่

งดงามดั่งมณ ี เพ่ือแสดงใหเห็นความสกุใส เปนประกาย ดังความใน ฤดีกาล ของไพวรินทร       
ขาวงาม  วา 
          ไกล- นานตราบลวงเขา ราตรี 
  ดาวผุดดุจแววมณี  เนตรฟา  

ชมดาวชื่นดาวมี  มานะ  เดนินอ 
  จากทุงแดดรอนทา  ทุงดาว   

     
กวีไทยสวนใหญยังมองดาววางดงามเหมือนโคมที่สองสวาง ซึ่งเปนเครื่องตามไฟ  มี

ที่บังลมโดยมากใชห้ิวและแขวน ดังใน นิราศวดัเจาฟา สุนทรภูมองดาวประกายพรึกหรือดาว
ประจําเมืองวามีแสงเหมือนโคม  เพ่ือแสดงใหเห็นความรุงเรือง   ชวงโชติ วา 
 
          ประกายพรึกดึกเดนขึ้นเห็นดวง        ดังโคมชวงโชติกวาบรรดาดาว 
          
 กวีไทยสมัยหลังยังคงเปรียบเทียบแสงดาวเหมือนโคม แตนาํมาใชในบริบทใหม มิได
ใชจินตภาพนีแ้สดงบรรยากาศยามค่ําคืนที่มีดาวสุกใสตามขนบเดิม หากนํามาสืบสรรคโดยใชส่ือ
ความคดิวาดาวนั้นอยูในใจเปนพลังแหงความหวังและความศรัทธาในชีวิตของกวีที่ถูกจับกุมคุมขัง 
อันเปนการมองตางจากอดตี  และใชเปนสื่อนัยเพื่อ “ปลุกปลอบ” ใหเผชิญกับความมืดมนหรอื
อุปสรรคของชีวิต  ดังในบท “แสงดาวแหงศรัทธา”  ใน  ความใฝฝนแสนงาม   ของจิตร  ภูมิศักดิ์ 
วา 

  พรางพรายแสง ดวงดาวนอยสกาว      สองฟากฟาเดนพราวไกลแสนไกล 
  ดั่งโคมทองผองเรืองรุงในหทัย           เหมือนธงชัยสองนําจากหวงทุกขทน 
  พายุฟา  ครืนขมคุกคาม                    เดือนลับยาม  แผนดนิมดืมน 
  ดาวศรัทธา  ยังสองแสงเบื้องบน           ปลุกหัวใจปลกุคนอยูมิวาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๙๒
 
 กวีใชผัสสะทางตาส่ือแสดงความงามของแสงสวางจากธรรมชาติ ดวยใจที่กวีรูสึกหรือ
เปนผูแปรความรูสึกนึกคิดทีไ่ดรับจากธรรมชาต ิ ทําใหผูอานไดสัมผัสหรือรับรูถึงบรรยากาศยาม
เชาหรือค่ํา  อันเปนการสื่อจินตภาพทีใ่หบรรยากาศซึ่งสัมพันธกับเวลาและฤดูกาล  โดยกวีจะให
ภาพแสงอันเรอืงรอง  แจมจรัส  จินตภาพที่กวีสรางข้ึนเพื่อแสดงความงดงามของแสงกลุมนี้ยังคง
มีที่มาจากธรรมชาติ  ตลอดจนสิ่งของเครื่องใชของสังคมแหงยุคสมัย 
 การสรางจินตภาพดวงอาทติย  ดวงจันทร  และดวงดาว  ซึ่งแสดงสาระหรือความคดิ
หลักขางตน กวีใชส่ือเปรียบแสดงบรรยากาศที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม โดยมุงใหผูอานมองเหน็
ภาพความงดงามของแสงจากธรรมชาต ิ  จินตภาพดังกลาวนี้กวียังนํามาสืบสรรคเพ่ือส่ือแสดง
ความคดิใหเห็นบรรยากาศทางสังคม  ดวยการนําจนิตภาพตามขนบเดิมมาใชในบริบทใหม  ซึง่
เปนเหตุการณทางสังคมรวมสมัยหรือแสดงอุดมการณของชีวิต  อันเปนการนาํจินตภาพเดิมมาใช
ใหมเพ่ือส่ือนัยใหม  ตลอดจนการสื่อบรรยากาศทีแ่ตกตางไปจากเดมิ 

๓)  ห่ิงหอย 
 นอกจากกวีจะสื่อแสดงใหเห็นภาพและบรรยากาศของค่ําคนืที่งดงาม นามองแลวยงั

ทําใหเห็นความคิดของกวีที่มีความละเอียดออนประณตี เม่ือเห็นห่ิงหอยซึ่งมีแสงวับแวมหรือมี
แสงปรากฏขึ้นแลวหายลับสลับกันไป กวีมิไดมองดวยตาแลวผานเลยไป แตไดใชใจจินตนาการ
เปรียบเทียบวาเปนเพชรพลอย ซึ่งเปนขนบนิยมสบืมาปรากฏใหเห็นชัดเจนในวรรณคดไีทยตั้งแต
สมัยตนรัตนโกสินทร  ดังใน อุณรุท  พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑  ไดเปรียบเทียบแสงหิ่งหอยกับ
แสงพลอยเพชร  ทําใหเห็นความแวววาว  เปนประกาย  วา 

 
  พฤกษาลางกิ่งมีห่ิงหอย           ดั่งแสงพลอยเพชรเหลืองเรืองอราม   
 
    ใน  นิราศเมืองแกลง   สุนทรภูเปรียบแสงหิ่งหอยที่จับอยูบนตนลําพูกับเพชร 
ทําใหเห็นความสวาง  แจมจรัส  วา 
 
  ลําพรูายพรายพรอยหิ่งหอยจับ       สวางวับแวววามอรามเหลือง 
  เสมอเมด็เพชรรัตนจํารัสเรือง         คอยประเทืองทุกขทัศนาชม   
             
 ใน  นิราศทวารวดี  ของหลวงจักรปาณี ไดกลาวเปรียบเทียบไวเชนกันวาห่ิงหอยที่จับ
อยูบนตนไมมแีสงแจมจรัสเหมือนแหวนเพชรของนาง  ทําใหเห็นแสงนั้นสุกใส  ระยิบระยับ วา 
 
             ออกคลองบางลําภูดวูะวับ             ห่ิงหอยจับพฤกษแจมแอรมหาว 

        เหมือนแหวนเพ็ชรเม็ดพรางสวางวาว    ของเจาสาวแนงนอยสอดกอยกร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๙๓
 

กวีไทยสมัยหลังยังคงสืบทอดขนบการสรางจินตภาพแสดงความงามของแสงหิ่งหอย
กับเพชรและพลอย และยังมีการสรางสรรคใหมดวยการเปรียบเทียบกับดาว ทําใหเห็นวามแีสง
สุกใส  ระยิบระยับ  ดังในบท “ห่ิงหอย” ใน  ขอบฟาขลิบทอง ของ อุชเชนี  วา 
 
          เหมือนดาวนอยผล็อยพรากมาจากฟา    แลนถลาลัดเลาะละเมาะพุม 
          จุดเพชรพราววาวกระลอกทุกซอกมุม     กุหลาบซุมสวยวาบเพียงอาบพลอย 
          

ในงานของกวีไทยสมัยใหมยังคงเปรียบเทียบแสงหิ่งหอยเปนดาว แกวมณี  และมอง
ดวยสายตาและจิตใจอันละเอียดออนวาเปนรุง เพ่ือแสดงวามีแสงหลากสีทอประกายระยิบระยับ  
โดยกวีไดนาํจนิตภาพเดิมนี ้ มาใชในบรบิทของการสื่อความคดิถึงการใชชีวิต ดังในบท “ควร
ยุติธรรมใหห่ิงหอยและชีวิตอื่นๆ ดาษดื่นไป” ใน กวศีรีอยุธยา  ขององัคาร  กัลยาณพงศ  วา   
 
          ห่ิงหอยคอยเสนหฟา ราตรี 
  แรมแจมจันทรปฐพี  พรางพรอย 
  ครูดาวเปลงแกวมณี  รุงรวง    สอนฤๅ 
  ชีพต่ําใจต่าํตอย  ยิ่งตองถวิลสูง 
  
 บทกวีขางตน กวีนําห่ิงหอย   ซึ่งมแีสงเร่ือเรืองอันงดงามเปนเสนหในยามราตรีหรือ
สรางความงดงามใหแกโลก มาสื่อความหมายเปรียบเทียบในบริบทของการมีชีวิตอยูของมนุษยวา
หากเกิดมาต่ําตอย มิควรทําตนใหตกต่ํา  แตควรสรางคณุประโยชนตามภาวะกําลังของตนเสมือน
ห่ิงหอย แมมีแสงเพียงนอยนิด และมักถูกหมิ่นแคลนวาไรคาก็ยังมีคุณประโยชนชวยสรางสรรค
ความงดงามบนโลก  อันเปนการมองเห็นคุณคาของสรรพสิ่งตามจริง   
 กวีไทยสื่อแสดงจินตภาพความงามของหิ่งหอยที่มีแสงวับแวมในยามค่ําคนื ดวยการ
ใชส่ือเปรียบอัญมณีอยางเพชรพลอยนี้เปนการมองความงามตามแบบ อันเปนอดุมคติในใจทีก่วี
ทุกยุคทุกสมัยมองเห็นเหมือนกันจนกลายเปนขนบในวรรณคดีไทย และนําจนิตภาพแสงอันงดงาม
ของหิ่งหอยมาสืบสรรคหรือใชในบริบทใหม เพ่ือแสดงนยัถึงการใชชีวิตของมนุษยอยางมีคุณคา 

๔)   กรวดทราย 
 กวียังคงมองสภาพธรรมชาตริอบตัวอยางละเอียด  แมส่ิงเล็กนอย  เชน  กรวดทราย  
เม่ือส่ิงเหลานี้ตองแสงแดดจะเกิดประกาย  แวววาว   กวีสมัยอยุธยาเปรียบเทียบทรายที่อยูบริเวณ
สระน้ําวาเหมอืนรัตนมณ ี กรวดเปนดั่งแกว และทรายเปนดั่งทอง เพ่ือแสดงแสงที่เร่ือเรือง
ระยิบระยับ  ดังใน  อนิรุทธคําฉันท  วา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๙๔
 
          รายรอบสระศรีเรียงไร   ยอมรัตนอาํไพ 
  รุวาลุกายับยับ 
          กรวดแกวกรวดรัตนประดับ       ทรายทองรายกับ 
  รัชฎดาษเดียรดาษ 
 
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรเปรยีบกรวดทรายยามตองแสงเปนดั่งเงิน  เพ่ือใหเห็น
ความแวววาว  เร่ือเรือง  ดังสุนทรภูเปรียบเทียบไวใน   นิราศเมืองแกลง  วา 
 
               ดูกรวดทรายพรายงามเหมือนเงินราง หยดน้ําคางขังหลุมที่ขุมควาย   
          
 สุนทรภูยังเปรียบกรวดทรายที่ตองแสงวาแจมกระจาง  เล่ือมพรายเปนดังเพชรที่มี
แสงแวววาว  ดังใน  โคลงนริาศสุพรรณ  วา 
 
          คุงขวางบางแวกตืน้  พ้ืนทราย 
  กรวดกระจางพรางพรายลาย เล่ือมพรอม 
  เหมือนเม็ดเพชรรัตราย  แอรมอราม งามเอย 
  ฉุนวาแววแกวกอย  นพเกาวาวแหวน    
                          
 ใน พระปฐมสมโพธิกถา กวีเปรียบทรายที่สะอาดวาเหมือนแกวมุกดา  ซึ่งเปน
อัญมณีที่มีความมัน สีขาวนวล เพ่ือใหเห็นวาทรายนัน้ขาวสะอาด  และมีประกายแวววาวยามตอง
แสง   ดังตอนกลาวถึงระหวางทางที่พระมหาสัตวเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ  วา 
 

...แลพ้ืนภูมภิาคทั้งปวงก็กอรปไปหญาแพรกพรรณเขียวขจีทั้งกุสุมมาลีก็หลนลง
เร่ียรายอาเกียรณไปดวยทรายสะอาดสะอาน     ปานประหนึ่งวาดาดดวยแกว
มุกดา… 

          
 กวียังเปรียบเทียบกรวดทรายยามตองแสงจันทรวาพรางพราย สุกใสเหมือนแสง
ห่ิงหอย  ดังใน  นิราศถลาง  วา 
 
          พระจันทรสองตองทรายที่ชายหาด              เดยีรดาษแวววามงามไสว 
             เหมือนห่ิงหอยพรอยพรายกระจายไป          ดูสกุใสสีจับแสง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๙๕
 

กวีไทยสมัยใหมยังคงเปรียบทรายยามตองแสงวาเหมือนกับเพชร เพ่ือแสดงใหเห็น
แสงนั้นระยิบระยับ เปนประกาย ตามขนบการสรางจนิตภาพของกวีแตกอน ดังใน อาทติยถึง
จันทร  ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย วา 

 
          ตะวันคลอยลอยต่ําแลว ลาดวง 
  ทอประกายเรืองไร  ระลอกพริ้ม 
  กรวดประกวดผกายพวง  เพชรเกล็ด 
  วงแหงน้ํายํ้าย้ิม  ขยับขยาย  

     
การสื่อแสดงความงดงามของกรวดทรายยามตองแสงแดดนี ้ กวีแตละสมัยมองไม

แตกตางกัน โดยยังคงเปรียบกับรัตนะและอัญมณีทีม่ีแสงสี ความมันวาวมาเทียบแสดงความ
งดงามของแสงดังกลาวเพื่อใหเห็นวาระยบิระยับ สุกใส อันเปนไปตามขนบของการสรางสรรคและ
การสื่อความงามที่สรางข้ึนจากจินตนาการหรือความรูสึกนึกคิดอนัเปนอุดมคติ  

นอกจากกวีจะเปรียบเทียบกรวดทรายเพื่อใชเปนสื่อสรางบรรยากาศแลว  ในผลงาน
ของกวีสมัยใหมยังนํามาเปนสื่อเปรียบ เพ่ือแสดงนัยถึงสัจธรรมในชีวิตของมนุษยที่พึงตระหนัก
และรูเทาทันสภาวะไตรลักษณ  ซึ่งมีการเปลี่ยนรูปและเสื่อมสลายไปตามกาล  ดังความในบท  
“มหันตภัยในอนาคต”  ใน  บางกอกแกวกําศรวล  ของ อังคาร  กัลยาณพงศ  วา 

 
         รอโรยชราคาน้าํ  หยดหิน 
 วารหนึ่งถึงพรหมินทร  แมนมวย 
 กรวดทรายนั่นศิขริน  ใหญย่ิง   ยืนฤๅ 
 ไฉนปนเปนแปงดวย  สิ่งกลาชราผลาญ 
 
ในบทกวีขางตน กวนีําจนิตภาพกรวดทราย อันสื่อใหเห็นภาพเดนชัดวาเดิมเปน  

“ศิขริน” หรือภูเขาอันใหญยิ่งนั้นมาเสือ่มสลายในลกัษณะ “ปนเปนแปง” ดวยอํานาจของเวลา  
อังคารใชจินตภาพนี้เปนนัยใหมนุษยตระหนักรูคุณคาแหงชีวิตที่ดํารงอยูภายใตขอจาํกัดของเวลา 

การสรางจินตภาพกรวดทรายในผลงานของกวีไทยมักปรากฏการเปรียบเทียบแสดง
สาระหรือความคิดหลัก    เพ่ือเปนส่ือสรางบรรยากาศแสดงเสนหหรือความงดงามของธรรมชาติ 
และยังนํามาเปนสื่อเปรียบเพื่อส่ือนัยเกี่ยวกับการดาํรงชีวิตของมนุษย  อันเปนการสื่อภาพทีใ่ห
ขอคิดและความหมายที่ส่ือสัจธรรมแหงการดํารงชีวิต 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๙๖
 

๑.๒   จินตภาพสี  
 ในวรรณคดไีทยแตละสมัย กวีจะแสดงจินตภาพสไีวอยางวิจิตรบรรจง สีจึงเปนสวน
หนึ่งของขนบวรรณคดีไทยตั้งแตโบราณสืบเนื่องมาถึงปจจุบนั โดยกวีจะใชสีเปนองคประกอบของ
ธรรมชาติทั้งสัตวและพืชพันธุไม เพ่ือส่ือความงดงามเชิงผัสสะของสี รวมถึงความงดงามของ
ธรรมชาตินั้นทําใหผูอานนกึเห็นเปนภาพหรือไดภาพชัดเจนยิ่งข้ึน  

กวีสมัยสุโขทัยพรรณนาความงดงามของสัตวมงคล ตอนกลาวถึงชางตระกูลฉัททันต 
กวีเปรียบเทียบวามีสีขาวงามเหมือนสังข   เทาแดงเหมอืนชาติหิงคุละและน้าํครั่ง  งวงขาวเหมือน
แกนกลวย มแีสงรอบกายเปนแสงสีตางๆ คือ เหลืองดั่งทองคํา ดาํเหมือนปกแมลงทับ แดง
เหมือนชาติหิงคุละและน้าํครัง่ ขาวเหมือนเงิน เขียวเหมือนดอกอินทนลิ  ดังใน ไตรภูมิพระรวง 
วา    

        ...ผิวาชางตัวใดเกิดในตระกูล (ฉทัทนัตะ) แลชางตัวน้ันเปนพระญาชางในที่น้ัน
ใหญ สูง แลยาวขาวงามนักหนาอุปมาดั่งสังขอันทานขัดใหงาม ทั้งหัวและหาง  
หนาตางามนักทั้ง ๔ เขาเถิงฝาตีนแดงงามดั่งชาติหิงคุละแลน้ําครั่ง  ชางนั้นครั้นวาใหญ
ข้ึนเปนสารแรงนักหนา หาตวัเสมอบมิได  โดยใหญได  ๘๘ ศอก โดยยาวได ๑๒๐  ศอก 
งวงชางนั้นขาวใสดั่งแกนกลวย โดยรีได  ๕๘  ศอก  งามงอนดุจปลองเงินอันทานใส
ปลองทอง (คู) แหงลํางาโดยหนาได ๑๕ ศอก โดยยาวได ๓๐ ศอก  มีพรรณออก ๖  ส่ิง  
มีสีเหลืองดั่งทองคํา  แลมีที่ดํา ดําดั่งปกแมลงทับ  มีที่แดง แดงดั่งชาติหิงคุละแล  
นํ้าครั่ง มีที่ขาว ขาวดั่งเงิน  มีที่หมน หมนดังเงินแล (มีที่เขียวเขียวดั่ง) ดอกอินทนิล...   

 
 สังขเปนวัตถุมงคล มีรูปเปนหอยฝาเดียว มีเปลือกเรียวยาวและขดวนขึ้นไปจนเปน
ยอดแหลม  สีขาวสะอาด๑๐  กวีนําสีมาเทยีบกับตัวชาง ทําใหเห็นวามสีีขาว  สะอาด   ชาติหิงคุละ
หรือชาด   เปนวัตถุสีแดงสด๑๑      เปนผงหรือเปนกอน   ใชทํายาไทยหรือประสมกับน้ํามนัสําหรับ 
__________________________ 
 ๑๐สังขเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเปนสิ่งมงคลใชสําหรับบรรจุน้ําพระพุทธมนต เพื่อรดใหเกิด
สวัสดิมงคลและหลายชาติในแถบเอเชียยังนยิมใชเปลือกหอยสังขเปาในงานพิธีตางๆ,   ท.  กลวยไม  ณ  
อยุธยา,  รวมสาระบทความ (กรุงเทพฯ : บริษัท  เลิฟแอนดลิฟเพรส, ๒๕๓๖), ๓๗๐. 
 ๑๑สีแดงแท เรยีกวาแดงชาด (crimson) สามญัเรียกเปนแดงเลือดนก  แดงยอ  แดงทับทมิ   
แดงลิ้นจี่ แดงมณี ซ่ึงชาดนี้อยูในกลุมสีแดง  “เดิมเห็นจะใชดินแดงอันเปนของในเมืองไทยแลวมีดินแดง
เขามาแตอินเดยี  เรียกวา ดินแดงเทศ  เนื้อแข็งกวาดินแดงของไทยและสีก็สุกกวา  แตหาใชยากใชกัน
นอย  แลวมตีัวเปยเขามาแตเมืองจีน สเีหมือนดินแดง  แตเนื้อเปนผงละเอียดตางก็ใชตัวเปยกันตาง  
ดินแดง  แตก็คงเรียกกันวาดินแดง  เวนแตผูรูจึงเรียกวาตวัเปย  แลวมีชาดเขามาจากเมอืงจีน  ผูรูเขาดู
บอกไดวาเปนชาดจอแสและชาดอายมุย (เมืองเอหมึง) แตก็เรียกกันวาชาดเทานั้น, เสฐียรโกเศศ,  
วรรณกรรมเสฐียรโกเศศ (พระนคร : บรรณาคาร, ๒๕๑๕), ๒๑๓, ๒๑๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๙๗
 
ประทับตราหรือทาส่ิงของ กวีนําชาดมาเทียบกับฝาเทาของชางและแสงรอบตัวชาง เพ่ือแสดงให
เห็นวามีสีแดงสดอยางสีแดงชาด๑๒ ครั่งเปนแมลงตัวสีแดงขนาดเล็กมาก  อยูตามกิ่งของตนไม   
อาศัยดดูกินน้าํเล้ียงจากพืชและผลิตสารซึง่เรียกวา  ข้ีคร่ัง  มีสีแดงสด  ใชประโยชนในการแตงสี
อาหารและยอมผา  กวีเปรยีบฝาเทาชางมีสีแดงงามเหมือนครั่ง  เพ่ือแสดงใหเห็นวาเปนสีแดงสด  
แกนกลวย  มีสีขาวนวล  เกล้ียงเกลา  กวีนํามาเทียบกับงวงชาง เพ่ือใหเห็นวามีสีขาว  นวลผุดผอง  
ทองเปนโลหะมีคา มีสีเหลืองสุกปลั่ง กวีนํามาเทียบกบัแสงที่อยูรอบกายชาง  เพ่ือทําใหเห็นวาแสง
นั้นมีความสุกใส เรืองรอง แมลงทับเปนแมลงชนิดมีปกแข็ง ลําตัวรูปไขนูน  มีสีเขียวเลื่อมพราย   
กวีเปรียบแสงสีดํากับปกแมลงทับ  ทําใหเห็นวามีสีเขียวเขมออกดํา และเปนมัน   เงินเปนโลหะ
เนื้อคอนขางออน สีขาวผอง  กวีเปรียบแสงสีขาวกับเงิน  เพ่ือใหเห็นวามีสีขาวผอง  แวววาว  และ
ดอกอินทนิล  เปนบัวชนดิหนึ่ง  มีสีน้าํเงิน  กวีนาํมาเทียบกับรัศมีสีเขียว  ทําใหเห็นวามีสีเขียวจัด 
 ตอนกลาวถึงฉัพพรรณรังสีหรือรัศมี  ๖ ประการของพระพุทธองค  กวีเปรียบเทียบสี
เขียวกับดอกอัญชัน ดอกนลุีบล ดอกผกัตบ แววหางนกยูงและปกแมลงภู สีเหลืองกับดอก
กรรณิการ  หรดาล  ทองชมพูนุท  สีแดงกับน้ําครั่ง  ชาติหิงคุละ  ดอกชบา  ดอกทับทิม  สีแดง
ออนกับดอกอโนชา  ดอกชบาเทศ   ดอกเทียนไทย  ดอกทองฟา  และโลหะธาตทุองแดง  สีขาว
กับดอกพดุ และสังข   สีเล่ือมประภัสสรกับแกวผลึก วา 
 

        ...พระรัศมีอันหนึ่งแลมีพรรณเขียวงามดั่งดอกอังชัน แลดั่งดอกนีลุบลแล
ดอกผักตบ   ดังแววนกยูงแลปกแมลงภู แลวาพระรัศมีอันหนึ่ง มพีรรณอันเหลือง
งามดั่งดอกกัณณิการแลหรดาล แลทองสุกอันช่ือวาชมพูนุท แลวาพระรัศมีอันหนึ่ง
มีพรรณแดงดั่งแสงนํ้าครั่งแลชาติหิงคุละแลดอกชะบา ดั่งดอกถีทับทิม แลพระ
รัศมีอันหนึ่ง มีพรรณขาวแลงามดั่งดอกพุดแลสังข   แลพระรัศมีอันหนึ่งแดงออน 
แลงามดั่งดอกอโนชา แลดอกชะบาเทศ แลดอกเทยีนไทยแลดอกทองฟา อันออก
แสงดั่งทองแดงอันทานขัด แลพระรัศมีอันหนึ่งมีพรรณอันใส แลเหลืองแลงามดั่ง
ดาวประกายพรึก... 
 

__________________________ 
๑๒ในทางชางสแีดงหรือสีแดงชาดเปนสีที่ไดจากพืชชนิดหนึง่เรียกวา ตนชาดหรคุณ    โดย 

วิธีเอาตนมาโขลกละลายน้ําเกรอะเอาแตตะกอน ใชระบายหรือเขียนลงในลวดลายตกแตงเล็กๆ นอยๆ    
ภายหลังมีสีชาดมาจากเมืองจนีนัยวาทําขึ้นจากพืชเชนเดียวกัน  แตเนื้อละเอียดและสีสดกวา  ชางเขียนจึง
หันมานิยมใชสชีาดชนิดนี้กันมาก,  จุลทัศน   พยาฆรานนท,    “วัสดุอุปกรณและเทคนิควิธีการจิตรกรรม
ไทยประเพณี,” เอกสารในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังฝมือพระอาจารย
นาค เสนอที่ ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพมิพ มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๔    
มิถุนายน   ๒๕๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๙๘
 
 ดอกอัญชันมดีอกสีครามแกหรือน้ําเงินเขม ดอกนิลุบลหรือบัวขาบมีสีน้ําเงินแก ดอก     
ผักตบมีสีน้ําเงิน   เปนผักตบชนิดขึ้นตามทองนา   หากขึ้นตามลาํน้าํทั่วไปจะมีสีมวงออน      สวน 
อวัยวะของสัตว เชน   แววหางนกยูงจะมีสีเขียวเขมและมีความมนัวาว  ปกแมลงภูจะมีสีเขียว
เล่ือมพราย การนําลักษณะของสีเหลานี้มาเทียบกับฉัพพรรณรังสีหรือรัศมีสีเขียวของพระพุทธองค   
ทําใหเห็นวามสีีเขียวเขม ดอกกรรณิการมีวงดอกเปนสีแดงแสด   หรดาลเปนแรชนดิหนึ่งประกอบ  
ดวยสารหนูและกํามะถัน มสีีแดงอมสมหรือเหลือง ใชสําหรับเขียนลายรดน้าํและสมุดดาํ และทอง
ชมพูนุทเปนทองคําบริสุทธิ์ มีสีเหลืองเขมออกแดง กวีนําสีของสิ่งเหลานี้มาเทียบกบัฉัพพรรณรังสี
หรือรัศมีสีเหลืองของพระพุทธองค  เพ่ือแสดงใหเห็นวามีสีเหลืองเขม  หรือเหลืองอมสม  ชาด
หรือชาติหิงคลุะ  มีสีแดงสด  น้าํครั่งเปนสารที่ไดจากตวัครั่ง มีสีแดงสด  ดอกชบาและดอกทบัทิม  
มีสีแดงสดเชนกัน กวีนาํสีเหลานี้มาเทียบกับฉัพพรรณรังสีหรือรัศมีสีแดง เพ่ือใหเห็นวามีสีแดง
ออกเขม  หากเปนฉัพพรรณรังสีหรือรัศมีสีแดงออนกวีนําดอกอโนชา ชบาเทศ ดอกเทียนไทย 
ดอกทองฟาหรือทองกวาว  และทองแดงซึ่งเปนแรเนื้อออน  มีสีแดงเรื่อมาเทียบ  ดอกพุด และ
สังข มีสีขาว กวีนํามาเทียบกับฉัพพรรณรังสีหรือรัศมีสีขาวเพื่อใหเห็นวามีสีขาวนวล สะอาด และ
แกวผลึกมีสีขาวใส  เปนเงามัน  กวีนาํมาเทียบกับฉัพพรรณรังสีหรือรัศมีสีเล่ือมประภัสสรเพ่ือให
เห็นวามีสีขาวใส  แวววาว 

กวีสมัยตนรัตนโกสินทรกลาวเปรียบเทียบฉัพพรรณรังสีหรือรัศมี ๖ ประการ วามี
รัศมีสีเขียวกับดอกอัญชัน  เมฆ  ดอกนลุิบล  และปกแมลงภู  สีเหลืองกับหรดาลทอง  ดอก
กรรณิการ  และผืนผาทอง  สีแดงกบัดวงอาทิตย  แกวประพาฬ และดอกบวัแดง  สีขาวกับ     
ดวงจันทร   แกวมณี  สังข  แผนดิน  และดาวประกายพรึก   สีหงสบาทกับดอกเซง  ดอกชบา  
และดอกหงอนไก และสีเล่ือมประภัสสรกับแกวผลึกและแกวไพฑูรย  ใน พระปฐมสมโพธิกถา  วา 
 

         ...ในลําดบันัน้ พระฉัพพรรณรังสีก็โอภาสแผออกจากพระสรีรกาย อันวานิล
ประภาก็เขียวสดเสมอดวยสีแหงดอกอัญชัน มิฉะน้ันดุจพื้นแหงเมฆและดอกนิลุบล  
และปกแหงแมลงภูผุดออกจากพระอังคาพยพ ในที่อันเขียวแลนไปจับเอาราวปาและ  
พระรัศมีที่เหลืองนั้นมีครุวนาดุจสีหรดาลทอง และดอกกรรณิการ และกาญจนปฏ
อันแผไว พระรัศมีออกจากพระสรีระประเทศ ในที่อันเหลืองแลวแลนไปสูทศิตางๆ 
พระรัศมีที่แดงก็แดงอยางพาลทิพากรและแกวประพาฬ  และกมุทปทุมกุสุมชาต ิ
โอภาสออกจากพระสรีรอินทรียในที่อันแดง แลวแลนฉวัดเฉวียนไปในประเทศที่ทั้งปวง 
พระรัศมีที่ขาวดุจดวงรัชนีกรและแกวมณี และสีสังข และแผนดิน และดวงดาว
ประกายพฤกษ พุงออกจากพระสรีระประเทศในที่อันขาวแลวแลนไปในทิศโดยรอบ 
พระรัศมีหงสบาทก็พิลาสเลหประดุจสีดอกเซงและดอกชะบาและดอกหงอนไกออก
จากพระกรัชกายรุงเรืองจํารัส พระรัศมีประภัสสรประภา ครุวนาดุจสีแกวผลึกและ
แกวไพฑูรยเล่ือมประพรายออกจากพระวรกายแลวแลนไปในทศทิศวิจิตรรูจีโอฬาร… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๙๙
 

การสรางจินตภาพสีขางตนเกี่ยวของกับความคิดในพุทธศาสนา กลาวคือ สีที่ใชแสดง
ฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจานี้มีลักษณะการเปรียบเทียบเหมือนสีในวัฒนธรรมของอินเดีย คือ  
นีละ  เขียวเหมือนดอกอญัชัน   ปตะ เหลืองเหมือนหรดาลทอง โลหิตะ แดงเหมือนตะวันออน  
โอทาตะ ขาวเหมือนแผนดนิ มัญเชฐสีหงสบาทเหมือนดอกเซงหรือหงอนไก ประภสัสรเล่ือมพราย
เหมือนแกวผลึกก็อาจมีอิทธิพลตอการใชสีของคนไทย๑๓ 
 ในการสรางจนิตภาพสีขาว กวีสมัยอยุธยายังคงใชส่ือเปรียบตามขนบวรรณคดแีต
กอน ดังการเปรียบเทียบสีขาวของชางกับสังขและผลกึมณี ซึ่งเปนแกวอยางหนึ่งมีสีขาว เพ่ือแสดง
ใหเห็นวาชางนั้นมีสีขาว สะอาด  ดังใน มหาชาตคิําหลวง ตอนพระเวสสันดรเสด็จกลับพระนคร  
วา 

              ...นาค ํ เมาะ  หตฺถีรตน ํ  แลวทาวธก็เสด็จขึน้เหนือมงคลคชราช    
              อนนตววขาวตรดาษดุจสังขผลึกมณี...    

         
 ใน สมุทรโฆษคําฉันทตอนตน  กวีเปรียบเทียบสีขาวของชางกับสีขาวของเขาไกรลาส  
ซึ่งเปนเขาในนิยาย มีสีขาวผอง เช่ือกันวาเปนที่สถิตของพระอิศวรในศาสนาพราหมณ การ
เปรียบเทียบดงักลาว  ทําใหเห็นวาชางนัน้มีสีกายขาวผอง  และสะอาด  วา 
 
          ลางลวนเผือกผองคือคิรี ไกลาสรูจ ี
  แลพรายคือจนัทรกลา 
          
 ใน กาพยมหาชาติ กวีเปรียบสีขาวกับน้าํนม เพ่ือแสดงใหเห็นความขาว สะอาดและ
บริสุทธิ์  ดังตอนพระอินทรแปลงสรรเสริญสองกษัตริย  ไดกลาววาพระเวสสันดรและพระนางมัทรี
มีความเหมาะสมคูควรกัน  โดยเทียบกบัน้ํานมในลักษณะของสีและความบริสุทธิ ์ ดังความวา 
 

         ...ขาบาทขอถวายพระองคพระอรรคมเหสี  สพฺพงฺคโสภณํ  อันมีวิมลวรลักษณ  
ดวยทาวทั้งสองเปนกษัตริย ทรงศักดิศ์รัทธาธรรม เปนเที่ยงแทเสมอกันการกุศล
บริสุทธิ์หมดวมิลราคี  ยถามโย จ สงฺโข จ ขาวบริสุทธิ์ดั่งศรีใสสะอาดใสธรรมชาติ
นํ้านมอันขาวทั้งสองเสมอกันเหมือนพระองคทั้งสองกษัตริยทรงธรรมศรัทธา… 

      
__________________________ 
 ๑๓ปรีชา  ชางขวัญยืน, “สีในวัฒนธรรมไทย,”  เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวกับสี เสนอ ณ หองจูปเตอร โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น, ๑ – ๒ มิถุนายน  
๒๕๕๐.        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๐๐
 

ใน บทละครนอกเรื่องสังขทองครั้งกรุงเกา กวีเปรียบสีขาวของมากับสาํลี  ซึ่งมีปุยนุม  
สีขาวมาเทียบใหเห็นความขาวสะอาดของมา  ดังตอนพระสังขขอมาทรง เพ่ือไปตคีลีกับพระอินทร   
วา 
                ...ขาขอพาชีที่ชอบใจ    เอาท่ีเช้ือชาติพาชี   ขาวดังสําลีศรีใส...    

   
กวีสมัยตนรัตนโกสินทรยังคงสืบทอดขนบการสรางจินตภาพสีตามขนบ เชน  สีขาว

กับสังข  ดังการเปรียบเทียบผิวกายของหนุมาน ใน รามเกียรติ์  พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑ วา  
“เผือกผูดูงามบริสุทธิ ์  ขาวผองผุดดั่งสีสงัข”  และสีขาวกับสําลี  ดังตอนพระนารายณแปลงเปน
หมูไปฆาหิรันยักษ หมูนั้นม ี  “ผิวกายเผือกผองดั่งสําลี  เขาไลราวีอสุรา” หรือสีขาวกับเงิน  ใน 
รายยาวมหาเวสสันดรชาดก กลาวถึงชางปจจัยนาควา “พระยาคชสารคชาธารพระที่นั่งตน เปน
มหามงคลอันลนเลิศขาวประเสรฐิดังเงินยวง” และขาวดังเขาไกรลาส วา “ทาวเธอมีคชกุญชร
เลิศแลวเปนชางแกวมหามงคลอันลํ้าเลิศ...ขาวประเสริฐดังไกรลาสคีร”ี     

กวีไทยสมัยหลังเปรียบเทียบน้ําสะอาดวาขาวราวกับน้าํนม ดังใน กลอนไดอรีซึมทราบ  
พระราชนิพนธในรัชกาลที่  ๕  วา 
 

ทางลดเลี้ยวเอี้ยวคอมออมไปซาย        ที่ตรงปลายตกน้าํลําละหาน 
  สูงราวสักส่ีศอกบอกประมาณ               ดสูอานสอาดขาวราวน้ํานม  

        
ในการสรางจนิตภาพเพื่อแสดงความขาวสะอาดนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปตามความคดิ

และเจตคติของกวี เม่ือสังคมไทยเปดรับอารยธรรมตะวนัตกคนไทยมคีวามรูและรูจกัโลกตะวนัตก
มากขึ้น  พ้ืนฐานนีไ้ดมีอิทธิพลตอการสรางงานของกวี  แมแตการสรางจินตภาพ  ดังการเปรียบ
ความขาวสะอาดของกวางทีท่าวชัยเสนไลตามในเรื่อง มัทนะพาธา พระราชนิพนธในรัชกาลที ่ ๖ 
กวีใชส่ือเปรียบหิมะที่ตกบนยอดเขา  ซึ่งมคีวามขาว  สะอาด  บริสุทธิ ์มาเทียบ  ดังความวา 
 
  งามทรวงสอาดราว  หิมะตกณยอดผา  

         
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีเปรียบสีขาวของเมฆที่ลอยลองบนทองฟาวาขาวราวกับ
ปุยฝาย  ซึ่งเมล็ดจะมีปุยขาว  และมักจะเรยีกปุยของเมล็ดฝาย วา สําลี ทําใหเห็นภาพของเมฆนั้น
มีสีขาว  สะอาด  และมปีระกายเมื่อตองแสงอาทิตย  ดงัอังคารกลาวเปรียบเทียบเมฆเหมือน “ปุย
ฝายแกว”  ใน  ลํานําภูกระดงึ วา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๐๑
 

         เมฆขาวราวปุยฝายแกว  สะทอนแววรุงแหงแสงสูรย 
  คอยคอยลอยลงตรงหนาปนู จะหมขาเหมือนผาแพร
         
 กวีไทยสมัยใหมยังคงเปรียบสีขาวกับน้ํานม  ดังใน   เขียนแผนดิน     ของเนาวรัตน  
พงษไพบูลย ไดกลาวถึงสวนยางและเปรยีบเทียบใหเห็นสี  และลักษณะการไหลของน้ํายางกับ 
น้ํานม  วา 
          ขาวขาวดั่งเรงนํ้า  นมไหล  
  ไหลเพ่ือปากทองชาว  เพ่ือนพอง 
  พองเพ่ือนปาพงไพร  เพ่ือนถิ่น 
  ถ่ินปายางเปลี่ยนตอง  ตัดเตียน  
            
 ใน เสภาตาํนานวังหนา ของสุจิตต  วงษเทศ ไดเปรียบเทียบดอกจาํปสีขาววาเหมือน
ดาวฤกษ  ซึ่งแผรัศมีนวล  เย็นตา ทาํใหเห็นวาดอกไมนั้นมีสีขาวนวลหรือขาวปนเหลือง  แตการ
ส่ือจินตภาพดงักลาวนี้   กวีไดสืบสรรคโดยนํามาใชเปนสื่อแสดงนัย หมายถึง      นิสิต  นักศึกษา 
ผูบริสุทธิ์ที่เขารวมตอสูในเหตุการณวันมหาวิปโยค  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๑๖  ดังความวา 
 
        ดอกจําปสีขาวเหมือนดาวฤกษ    คือกองหนากลาเบิกบรรดาคลื่น 
        เร่ิมจากหนึ่งสองสามตามวันคืน    กลายเปนหมื่นเปนแสนทั้งแดนไตร  
   
 กวียังใชสีขาวเปนนัยเช่ือมโยงผูบริสุทธิ์  ซึ่งเปนเด็กเล็ก  ดังในบท  “คําถามขาม
ทวีป” ใน  เพียงความเคลื่อนไหว  วา  “นั่นใครหนออุมเนื้ออันออนนุม  รูและหลุมลึกเลือดเลอะ
ฉาน   เกรอะคล้ําจ้ําเปรอะเปอนประจาน   เน้ือขาวขาวสะอาดสะอานกระอักโอย”  อันเปนบริบท
ของการสูญเสียชีวิตของเด็กนอยในสงคราม  เนาวรัตนใชจินตภาพสีผิว “เนื้อขาวขาว” เปนนยั
เช่ือมโยงถึงความบริสุทธิ์และไรเดียงสา 
 ในบท “ดอกไมสีขาว”  ใน คําหยาด    เนาวรัตนยังใชสีขาวเปนสื่อแสดงสีสัน    และ 
เปนนัยแสดงความดีงามและบริสุทธิ์   ดังความวา “ที่ตรงนั้นสงบนิ่งไมติงไหว     มดีอกไมงดงาม 
เหมือนความฝน    กลีบสามแฉกเชนมณีตรีอําพัน  และสีอันขาวสะอาดผุดผาดนัก”      กวใีช  
ดอกไมสีขาว   ซึ่งมี  “สามแฉกเชนมณีตรีอําพัน”  เปนสื่อถึงพระรัตนตรัยหรือแกว  ๓  ดวง   คือ  
พระพุทธ    พระธรรม    และพระสงฆ       และแสดงความงดงามดวยสีขาวเปนนัยส่ือถึงความดี   
ความงาม  และความบริสุทธิ ์
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๐๒
 
 กลาวไดวา  กวีไทยแตละสมัยนิยมสรางจินตภาพสีขาวแสดงสาระหรือความคดิหลัก
เก่ียวกับสัตว โดยเฉพาะสัตวมงคล  อาทิ  ชาง  และสภาพน้ํา  ซึ่งแสดงนัยถึงความสะอาด  บริสุทธิ ์
และส่ือนัยในบริบทของการบําเพ็ญกศุล การสรางจินตภาพสีขาวนี้กวยีังใชสีเปนสื่อเปรียบแสดงนยั
ถึงบุคคล  เชน  เด็ก   นิสิต  นักศึกษา  และความคดิอันเปนนามธรรมที่ส่ือถึงความดีงาม  อันเปน
การใชสีเพ่ือส่ือความหมายในเชิงเปรียบเทียบในบริบทที่แตกตางกันไป  ทาํใหมีมติิของความหมาย
เพ่ิมขึ้น        
 เม่ือกวีตองการแสดงความอดุมสมบูรณของธรรมชาติ ซึ่งเปนปาเขาที่มีตนไมเขียว
ครึ้ม  กวีจะใชการสรางจินตภาพสีเปนสือ่ในการสรางบรรยากาศแหงความรื่นรมย โดยเปรียบปา
วาเปนสีเขียวเหมือนภูเขาทีป่กคลุมดวยดอกอัญชัน ซึ่งมีสีน้ําเงินเขม ทําใหเห็นวาปานัน้มตีนไมข้ึน
หนาแนนและมีสีเขียวจัด  ดังความใน  มหาชาตคิําหลวง  ตอนพรานเจตบตุรพรรณนาพรรณไม
ในปาหิมพานต วา 
 

     ...ไมมีผลตางตาง ชอชอยชางแชรงดวง อุคฺคตา อพฺภกูฏาว สุดสรวงสูงวิเวก  
    จอมจิ้มเมฆพยูห นีลา อญ ชนปพฺพตา  สรพูขยวพรายเพราดูดุจเขานิลาญชัน...   
 

 ใน สมุทรโฆษคําฉันทตอนตน  กวีเปรียบเทยีบใบไมมีสีเขียวใสสดเหมือนมรกต  ซึ่ง
เปนอัญมณีทีม่ีสีเขียวใสมาเทียบใหเห็นความอุดมสมบรูณของพันธุไมในปาหิมพานต  ดังความวา 
 
             บษุบาบงกชกรรณิกากมลโชต ิ
      ไพโดรลอองโอช  สุคนธ 
             ................................................. 
            ใบเขยีวฉลับคือประดับมรกตพพราย 
      น้ําใสคือแสงสาย  พิฑูรย 
          

ใน  กาพยมหาชาต ิกวีแสดงภาพความอุดมสมบูรณของปา โดยใชสีของเมฆ ซึ่งมีสี
เขียวเขมออกดํา และสีสรอยคอนกยูง ซึ่งมีสีเขียวเขมและมีความมนัวาว แสงเล่ือมพรายมาแสดง
ความเขียวชอุม ดังตอนกษตัริยเจตราชพรรณนาหนทางไปสูเขาวงกต  วา  

 
...โส  วน ํ  ปาน้ันอุดมดูดั่งเมฆ  มีภิรมยใจไหววิเวกวังวัง หริตสทฺทลํ   

                      แลละเล่ือมดังวาดวยเสือ่สาดสีเขียวขจิตขจีดั่งสรอยสีขนคอนางนกยูง...    
                  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๐๓
 
 ใน โคลงกาํสรวล กวีแสดงภาพความเขียวอันเปนความอุดมสมบูรณของตนไมทีสี่
เขียวจัดวาเหมือนยอมดวยคราม ซึ่งเปนผงสีน้ําเงินไดจากตนคราม๑๔ ใชยอมผา  ทําใหเห็นวาใบ
ไผจาํนวนมากนั้น มีสีเขียวจัดมาก  จนมองเห็นเปนสีครามหรือสีน้ําเงิน  ดังความวา  
 
           มุงเหนลลายน้ํา  ตาตก  แมฮา 
  เกาะสรชงงชลธี  โอบออม 
  บลักเหนไผรยงรก  เกาะไผ    พูนแม 
  ขยวสระดือลํ้ายอม  ญอดคราม   
 
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรแสดงความอดุมสมบูรณของพันธุไมในปา โดยเปรียบเทยีบ
ตนไมที่อยูรอบสระมีสีเขียวเขมเปนนิล ครั้งพระสมุทรโฆษพานางพินทุมดปีระพาสปาหิมพานต  
ใน  สมุทรโฆษคําฉันทตอนปลาย วา 
 
        นานาทุมาผลธรา    ผกากอปรเปนอาจิณ 
   รายรอบสโรทกคือนิล  ฉัตรกั้งกําบังสูรย 
 
 ใน   กวีนิพนธไทยสมัยใหม  กวียังคงเปรียบเทียบสีเขียวของตนไมวาเขียวสดราวกับ
มรกต  ดังความใน  เขียนแผนดนิ  ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย วา 
 
           เขียวไมคลายมานมรกต แซมสดซอนซบัสลับสลาง 
  อาคารบานเรือนเลือนเลือนราง เกล่ือนกลางหมูไมกระจายแดน       
 
__________________________ 
 ๑๔ครามเปนไมพุมขนาดยอม  ตนสูงไมเกิน ๔ ฟุต ตนและใบใหสีคราม  ตนไมนี้ใหคราม
ยอมสีน้ําเงิน  สีขาบ  และสีกรมทา  จุลทัศน  พยาฆรานนท  อธิบายสีครามไววา “สีครามเปนสีซ่ึงทําได
จากตนคราม สีครามนี้มีชื่อเรียกตางกันออกไปหลายนัย  เชน เรยีกวา สีขาบบาง  สีน้าํเงินบาง  หรอืสี
กรมทาบางดังนี้ การที่เรียกสีครามตางกันออกไปเชนนี้ก็เหตุอันเนื่องแตลักษณะออนหรือแกของสีคราม
ตางกันออกไป  ซ่ึงพอจะอธิบายได ดังนี้  สีครามนั้นเปนสีครามออนคอนไปทางสีฟาเลก็นอย  เปนสีซ่ึง
พองกับสีปกของนกตะขาบ  จึงเรียกสั้นๆ วาสีคราม สวนสีน้ําเงินนั้นลักษณะเปนสีครามคอนไปทางเขียว   
คลายกับสีเปลวไอรอนจากเนื้อแรเงินหลอมละลายในเบาจงึเรียกวา สีน้ําเงิน สาํหรับสกีรมทานั้นเปนสี
ครามมืด,” จุลทัศน   พยาฆรานนท, “วัสดุอุปกรณและเทคนิควิธีการจิตรกรรมไทยประเพณี,”  เอกสาร
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรือ่งการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังฝมือพระอาจารยนาค, ๕๙. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๐๔
 
 กวีไทยสมัยใหมยังสรางจินตภาพสีเขียวเปนสื่อเช่ือมโยงกับบริบทอืน่      โดยเฉพาะ
เหตุการณของสังคมรวมสมัย   ดังใน    อาทิตยถึงจันทร   เนาวรัตนใชจินตภาพสีเขียวเปนนัยถึง
บุคคล  ซึ่งเปนผูกระทํา  ดงัความวา  
 
          เขียวพระแกวกลอกแกว ประกายแสง 
  เขียวพระโพสพไพ-  สิฐพรอม 
  เขียวเครื่องแบบแปลบแปลง มาเปลี่ยน 
  เขียวประหัตหาวหอม  ประหาร 
  
 ในบทกวีขางตน   เนาวรัตนใชสีเขียวเปนสื่อเปรียบมีนัยอันแตกตางและตรงกันขาม
ระหวาง  “เขียวพระแกว” เปนสีบงชี้ความสงบรํางับของพระพุทธคุณ  “เขียวโพสพ”  เปนสีแสดง
ความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธญัญาหาร  อันสื่อถึงความสุขสงบ  สวน  “เขียวเครื่องแบบ” และ 
“เขียวประหัตประหาร” เปนสิ่งที่มา  “เปล่ียน”  หรือเปนตนเหตุแหงการทําลายลางหรือฆาฟน  สี
เขียวนี้เปนนัยเปรียบเทียบ  หมายถึง  ทหารบก  ซึ่งเปนผูกุมอํานาจเผด็จการกระทําตอประชาชน
ผูบริสุทธิ์ในเหตุการณ  ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๑๖ 
 การสรางจินตภาพสีเขียวในผลงานของกวีไทยสวนใหญ  มักจะใชแสดงสาระเกี่ยวกับ
พืชพันธุทางธรรมชาติ   เพ่ือเปนนัยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ     และยังใชเปนสื่อเปรียบเปนนยั
เช่ือมโยงสรางความหมายใหมเฉพาะตัวที่เก่ียวเนื่องกับบริบททางสังคม อันเปนสื่อท่ีใหทั้งภาพ
และความหมายที่แฝงทัศนะวิพากษวิจารณการกระทําของ “สีเขียว” หรือบุคคลในเครื่องแบบนั้น
อยางแนบเนียน  

หากเปนการแสดงจินตภาพสีเหลือง กวีสมัยอยุธยายังคงนําทองมาเปนสื่อเปรียบ ซึง่
สวนหนึ่งคงเปนเพราะลักษณะเดนของทองที่มีสีเหลืองสุกปลั่ง จึงเปนที่นิยมนํามาเปรียบเทียบจน
กลายเปนขนบในวรรณคดไีทย ดังการกลาวเปรียบเทียบละมั่งวามีสีเหลืองราวกับทองใน มหาชาติ
คําหลวง  ตอนพระเวสสันดรตรัสแกพระนางมัทรีถึงเทวดาแปลงที่มารับงอนราชรถลากไป ในครัง้
พระองคเสด็จออกจากพระนครสูแดนปาหิมพานต วา 

 
...แทเทพนยรมิตรมงง เหลืองปลงงดูดงงทอง   ชักรถผยองอยาง
อัศว  สารถีหัดใหชํานาญ  ลานหลากเลงพิศวง  กวาช่ืนแล ฯ...   

 
 กวียังนําพืชพันธุไมที่พบเหน็มาแสดงจินตภาพสีเหลืองของไมเทาวาเหมือนมะตูมสุก  
ดังความใน  กาพยมหาชาติ  ตอนพระเวสสันดรตรัสแกชูชก วา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๐๕
 
                ...ไมเทาที่ทานถือนั้นแลประหลาดละเลื่อมเหลืองเลหมะตูมสุกสีเรืองรองอราม...    
    
 กวีไทยสมัยหลังเปรียบสีเหลืองกับรงค  ซึ่งเปนสีที่ไดจากยางตนรง โดยการสับเอา
ยางจากตนรงมากรองใสกระบอกไมไผเล็กๆ ยางไฟออนๆ จนยางรงแข็งเปนกอนแลวผากระบอก
ไมไผออกจะไดแทงรง  เม่ือนําไปฝนกับน้าํจะไดสีเหลืองใสสด  เรียกวา รง  มีคุณสมบัติพิเศษ คอื  
จับผิววัตถุที่เขียนโดยไมตองผสมน้ํายาเหมอืนสีอ่ืน๑๕ ใชประโยชนเปนสีเขียนภาพ  สีทาไมและ
ยอมผา กวีเปรียบสถูปยามตองแสงแดดวาเหลืองอรามเหมือนทาดวยรงค ใน นิราศปราณบุรี  
ของจวบ หงสกุล  วา 
          แสงตะวันสาดสองจา จับองค  สถูปเอย 
  เหลืองอรามงามดั่งรงค  ราดไว  
  
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีสรางจินตภาพตนโสนออกดอกสีเหลืองเต็มตนวา
เหมือนมีทองคําเปลวทาบ ซึ่งเปนทองที่ตแีผใหบาง ตัดใสแผนกระดาษใชสําหรับปดบนสิ่งที่ลงรัก  
เชน พระพุทธรูป การเปรียบเทียบดังกลาวทําใหเห็นภาพสีเหลืองเรืองอรามในทองทุง อันสื่อถึง
ภาพแผนดินทีอุ่ดมสมบูรณ ดังในบท “คําขาดของทิดเที่ยง” ใน เพียงความเคลื่อนไหว ของ
เนาวรัตน  พงษไพบูลย  วา 
              ดอกโสนริมหนอง ก็ปดทองเปลวทาบ 
       เหลืองระเนนเอนระนาบ อยูไหวไหว 
  
 กวีสมัยใหมยังใชสีเหลืองเปนสื่อที่ใหความหมายเชิงอุดมคติ  ดังการเปรียบเทียบใน
บท  “หนทางแหงหอยทาก” ใน  เพียงความเคลื่อนไหว  วา “การเกิดตองเจบ็ปวด  ตองราวรวด
และทรมา   ในสายฝนมีสายฟา   ในผาทึบมีถ้ําทอง” สีทองหรือเหลืองที่มีความเจิดจรัสรุงเรือง
ดังกลาวเปนนยัของความหวัง ซึ่งตรงกันขามกับความมดืทึบ  เนาวรตันนาํสีทองมาเปนนัยเชื่อมโยง
เพ่ือใหกําลังใจแกมวลชนไดลุกข้ึนสูเพ่ือชีวิตที่ดีกวาเดมิ 
 จะเห็นไดวากวีไทยสรางจินตภาพสีเหลืองส่ือแสดงสาระที่เก่ียวกับความสวยสดงดงาม
ของธรรมชาติทั้งพืชและสัตว  รวมถึงความงามของสถานที่  ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช  ทําใหเห็น
ความงดงามของสาระดังกลาวในบริบททีห่ลากหลาย  และยังใชสีนีเ้ปนสื่อแสดงนัยแหงอุดมการณ
หรือพลังของชีวิต  อันเปนการประสานความหมายเชิงสัญลักษณของสีเหลือง ซึ่งหมายถึงความหวัง 
เขากับบริบทหรือเหตุการณทางสังคม 
__________________________ 
 ๑๕วิบูลย  ลี้สุวรรณ,   “สีไทย  ภูมิปญญาของชางไทยในอดีต,”   ใน  ศิลปะกับชีวิต  
 (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๔๒), ๒๐๓.      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๐๖
 
 ในการสรางจนิตภาพสดีํา กวีสมัยอยุธยาเปรียบสีผิวดําของชายฉกรรจวาเหมือนยอม
ดวยหมึก      ซึ่งมีลักษณะเปนสีดาํผสมยางไม ปนเปนแทง     เม่ือจะใชจึงฝนออกละลายกับน้าํใช 
สําหรับขีดเขียน  มีสีดาํจัด  และสีเหมือนเมฆ ซึ่งมีสีเขียวเขมออกดํา  กวีนํามาเทียบเพื่อใหเห็น
ผิวพรรณของชายดังกลาววาดาํมาก  ดังความใน  กาพยมหาชาต ิ ตอนพระนางมัทรีฝน วา 
 

  ...วายังมีชายทรชนชาติฉกรรจผูหนึ่งนั้นใจกาจ  มีสกนธกายกาํยํา  สามารถมหิมา  
  กณฺโห ผิวพรรณกายาอยางยอมหมึก ดําทมิฬมืดแลพิฦกดูดังเมฆ… 

 
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรยังสรางจินตภาพสดีํา โดยใชส่ือเปรียบจากสิ่งที่พบเห็นได
ใกลตัว เชน มาเหมี่ยว ซึ่งเปนดวงปกแข็ง มีสีน้ําตาลเกือบดาํตลอดทั้งตัว กวีนาํมาเทียบกับหกเขย
ที่ตากแดดหาปลาจนตัวดาํวาเหมือนมาเหมี่ยว   เพ่ือใหเห็นวาผิวดาํคล้ํา   ดังความใน สังขทอง 
พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒ วา 
 

ในแมน้าํลําคลองทั้งสองแคว       ไมมีปลาเลยแตสักตัวเดยีว 
  สูทนแดดแผดรอนไปยังค่ํา           จนตัวลอกออกดําเหมือนมาเหมี่ยว        

     
 กวียังเปรียบสีผิววามีสีดาํกับคุลาหรือกุลา  ซึ่งเปนชนชาติไทยใหญ ตวัดํามัน ทาํให
เห็นวาผิวกายดําเปนมัน ดังตอนนางกํานลัเห็นเจาเงาะ   วา 
  
  ลางคนบนวาถาเชนนี ้  ฟาผี่เถิดไมนกึปรารถนา 
  นากลัวตัวดําเหมือนคุลา  ตางติเงาะปาวาวุนไป 

      
ความดาํของผวิกายอันเปนจดุเดนที่มองเห็นชัดนี้ กวยีังเปรียบเทียบวาดําเหมือน

เหนี่ยง  ซึ่งเปนสัตวชนดิหนึง่ ตัวขนาดดวงมะพราว อาศัยอยูตามปลกัควายและในน้ํา ตัวสีดาํสนทิ  
กวีนําลักษณะสีนี้มาเทียบกบัผิวของจรกาทําใหเห็นวาดาํมาก ดังตอนนางกํานลัเมืองดาหาเห็น    
จรกา ใน  อิเหนา  พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒ วา 
 
  บางตาํหนติิวาหนาเพรียง         ดูดําอยางเหนี่ยงนาชังนัก 
          
 กวีไทยสมัยนี้ยังเปรียบสีดํากับน้ํารัก ซึ่งเปนยางที่ไดจากตนรัก  มีสีดาํ  ใชลงพ้ืนหรือ
ทาสิ่งของตางๆ ดังตอนกลาวถึงทาววาหุโลม  มีผิวกายดํา  ใน พระอภัยมณี ของสุนทรภู  วา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๐๗
 
  ฝายองคทาววาหุโลมราช  กษัตริยชาติเช้ือยักษกินปกษ ี
  พระชันษาหาสิบพอดบิพอด ี ทั้งพวงพีผิวดําดังนํ้ารัก 
 
 กวีไทยสมัยหลังเปรียบสีดํากับสัมฤทธิ์ ซึง่เปนโลหะเจอืผสมระหวางทองแดงกับดบีุก  
มีสีดําเล่ือม เปนมัน  ดังใน นิราศตังเกี๋ย  ของหลวงเนติบญัชากิจ   ไดเปรียบรูปกายของเทพารักษ
วาดาํเหมือนสมัฤทธิ์  เพ่ือใหเห็นวาดาํเปนมัน  ดังความวา 
 
  ขางหลังมีรูปใหญกายมหันต ดูมั่นตั้นโตทะลึ่งบึ้งเขมง 
  นั่งบนแทนหอยขากายาเกรง ลืมตาเปงดังเปนเขมนมอง 
  สูงเจ็ดศอกออกดําเหมือนสัมฤทธิ ์ วาศักดิ์สิทธิ์สุรพลคนสยอง  
 
 กวีสมัยใหมยังคงแสดงสาระของสีผิวตามขนบวรรณคดแีตกอน และใชจินตภาพสี
ดําเปนนัยเชื่อมโยงความชั่วราย  ดังในบท “คําสาปเดือนสิบเอ็ด”  ใน เพียงความเคลื่อนไหว วา 
“ผูคนฆาฟนกนัเปนเบือ  บานแตกแหลกเรื้อเมื่อเมืองควํ่า   เลือดรายกาลีสาริยํา  เปนสีดําเปอะ
เปอนทั้งแผนดิน”   อันเปนการสรางจนิตภาพโดยใชสีเปนสื่อที่ใหภาพและบรรยากาศที่นากลัว
และแฝงนัยถึงความเลวรายของเหตุการณดังกลาว 
 การสรางจินตภาพสดีําในกวนีิพนธไทย กวีจะแสดงสาระของผวิกายเปนนัยแสดง
ความอัปลักษณ และในผลงานของกวีสมัยใหมยังใชสีนี้เปนนัยแสดงความเลวรายถึงเหตุการณใน
บริบทของสังคมรวมสมัย  อันเปนการใชสีเปนความเปรียบมีนัยถึงความเศรา  ความชั่วราย และ
ความตาย 

ในการสรางจนิตภาพสีแดง กวีสมัยอยุธยาไดกลาวเปรียบเทียบทองหลางที่กําลังออก
ดอกวามีสีเหมอืนสีเปลวไฟในปา  ทาํใหเห็นวามีสีแดงอมสมหรือเหลืองตามสีของไฟนั้น ดังตอน
พระอจุตฤๅษพีรรณนาพรรณไมนานาชนดิบริเวณอาศรมแหงพระเวสสันดร วา 

 
 สุปุปฺผิตคฺคา   ติฏฐนฺต ิ          ไมงามงอกผกากาญจนก็มี 
 ปชฺชลนฺเตว  กึสุกา                ทองหลาง  บานเปลวปาก็มี 
 เสตปณฺณี   สตฺตปณฺณา       ทลอกคาตีนเปดก็ม ี
     
ใน  ลิลิตพระลอ กวีเปรียบสีแดงของน้ําทีพ่ระลอเสี่ยงทายกับสีเลือด  ทําใหเห็นเปน

สีแดงขุนขน ชวยสรางบรรยากาศหรือพ้ืนอารมณผูอานใหรูสึกตื่นเตน ซึ่งสีแดงเปนสีรอนและยัง
กระตุนใหเกิดความรูสึกกลัวเมื่อเทียบกับเลือด  ดังความในตอนพระลอเสี่ยงน้ํา วา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๐๘
 
          ครั้นวางพระโอษฐน้ํา  เวียนวน   อยูนา 
  เห็นแกตาแดงกล  เลือดยอม   

           
 กวีไทยสมัยตนรัตนโกสินทรยังคงสืบทอดขนบการสรางจินตภาพสีแดง ดังการ
เปรียบเทียบกับน้ําครั่ง ใน นิราศอิเหนา สุนทรภูเปรียบแสงอาทติย วา “ครั้นแลดสูุริยแสงก็แดง
ดัง หน่ึงนํ้าครั่งคล้ําฟานภาลัย” ทําใหเห็นวามีแสงสีแดงจัด  และในรายยาวมหาชาติ  ของ
พระเทพโมลี  (กล่ิน) ไดเปรียบเทียบสีของปลายหาง  เทา และปากของไกรสรวาแดงเหมือนยอม
ดวยครั่ง  และกลางหลังมีสีแดงเหมือนชบุดวยชาด เพ่ือแสดงใหเห็นวามีสีแดงสดงดงาม ดังความ
วา 

       ...หนึ่งนามไกรสรสีหราชฤทธิเริงแรง ปลายหางแลเทาปากเปนสีแดงดุจ
ยอมครั่ง  พรรณที่อ่ืนเอี่ยมดังสีสังขใสเสวต  วิสุทธิสดสะอานสามสายวิไลผาน
กลางพื้นปฤษฎางคแดงดังชุบชาด…  

 
กวีไทยสมัยตนรัตนโกสินทรคงยังนําพืชพันธุตามธรรมชาต ิ ที่พบเห็นใกลตัวมาเปน

ส่ือเปรียบ ดังใน พระอภัยมณี ตอนเจาละมานหลงรูปนางละเวง กวีแสดงภาพรางกายวามีเนือ้ตัว
ผิวพรรณแดงวาเหมือนผลตําลึงสุก ทาํใหเห็นวามีสีแดงจัด  วา 
 
  ครั้นรูสึกนึกย้ังแลวคลั่งอีก                   เฝาชีกฉีกชายเสื้อเหลือแสลง 
  แลวเคลิ้มเห็นเปนหยิกทําพลิกแพลง  พระองคแดงดังหน่ึงตําลึงงอม 
          
 หากเปนใบหนาแดงฉานไปดวยเลือดอันเกิดจากการถูกทําราย   ดังตอนกุมภกรรณ
ตอสูกับสุครีพและถูก “หนุมานรวบรัดกดัหูขวา  องคตขบนาสายักษ”ี  จนทําให “หูวิ่น จมูกแหวง”   
และเลือดไหลรินโซมหนา กวีเปรียบเทียบวาใบหนานัน้แดงฉานเหมือนทาดวยน้าํฝาง ดังความใน  
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒  ทศกัณฐถามเหตุที่มาของอาการบาดเจบ็นี้ วา 
 
  แลวแลดูหูจมกูก็แหวะแหวง            เลือดแดงโซมหนาดังทาฝาง 
  ชวยคัดเลือดแลวถามเนื้อความพลาง  เจาเปนอยางไรนี่อนุชา 
             
 กวีไทยสมัยหลังยังแสดงหนาตาแดงก่ําอันเกิดจากการดื่มเหลาวาเหมือนน้ําฝาง  ดัง
ใน  เสภาเรื่องอาบูหะซนั  ตอนหะซันพบนางทั้งเจ็ด วา 
     
  ทั้งเมาเหลาเมารักเมานักหนา จนภักตราแดงก่ําดังนํ้าฝาง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๐๙
 
 จินตภาพขางตนกวีนาํพันธุไมชนิดหนึ่ง เปนไมยืนตนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ตน 
และใบมีลักษณะคลายตนหางนกยูงไทย  เรียกวา ฝาง  แกนไมมีสีแดง  คนไทยแตโบราณใชสีแดง
จากแกนของตนฝางทําสียอมผาใหมีสีแดงฉาน  และยังมีสรรพคุณทางยา โดยใชแกนเปนยาบํารุง
เลือด  ใชเปนสีใสอาหารและปรุงทําเปนน้ํายาอุทัย กวีนําสีของน้ําฝาง ซึ่งมีสีแดงฉานมาเทยีบ
เพ่ือใหเห็นวาตัวละครมีใบหนาสีแดงจัดหรือเขม  
 ในสมัยตนรัตนโกสินทรมีความนิยมสีที่มาจากประเทศที่เรียกวา เสน สีนี้สมเด็จ    
พระเจาบรมวงศเธอ   เจาฟากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ  ทรงอธิบายวา “มีสีแดงอีกอยางหนึ่ง
เรียกวา  เสน  เปนภาษาอะไรก็ไมทราบ  มาแตเมืองจีนเหมือนกัน  ฝร่ังก็เห็นมีทาเหล็กกันถนิม  
สีแดงกระเดียดออกเหลืองนิดๆ”๑๖      สีเสนหรือสีแดงนี้ในทางชางทําจากออกไซดของตะกั่วแดง  
เนื้อสีมีน้ําหนกั มีสีออกแดงแสด๑๗ กวีสมัยนี้นิยมเปรียบแสงสีแดงกับเสน ดังใน นิราศเมืองเพชร  
สุนทรภูเปรียบทองฟามีสีแดงเหมือนแสงเสน  ทําใหเห็นวามีสีแดงออกเหลือง  วา 
 
          ขางฝงซายชายทะเลเปนลมคลื่น          นภางคพ้ืนเผือดแดงดังแสงเสน   

     
 กวีไทยสมัยหลังยังคงเปรียบเทียบแสงสแีดงกับแสงเสน ดังใน นิราศเมืองหลวง   
พระบาง  ของหลวงทวยหาญรักษา ไดเปรียบหินยามตองแสงแดดมแีสงสีแดงเหมือนแสงเสน  วา 
 
  ก็เดินทัพลําดบัหมูดูสลาง         จากเมืองฝางพรอมพหลพลขัณฑ 
  ลวนโขดเขินเนินไศลในอรัญ          คชยนัยางยายคอยบายเบน 
  แลศิลาผาเผินเนินพนัก              วิลาศลักษณลายแดงดังแสงเสน  
 
 ในสมัยตนรัตนโกสินทรยังมีสีแดงอีกชนดิหนึ่งเปนทีน่ยิมใชในการแตงหนาหุน โขน 
ละคร  ดังใน บทละครเรื่องรามเกียรติ์    พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒  ไดเปรียบรมิฝปากนางวา 
“โอษฐนางอยางสีล้ินจี่จิ้ม”  ซึ่งสีนี้เปนสีสําเร็จมาจากเมืองจีน  เรียกวา  “อินจ”ี๑๘ สมเด็จ ฯ เจาฟา 
กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ทรงอธิบายวา “มีสีแดงลิ้นจี่อีกนี่รูไดวาเปนคาํไทย หมายวาสีเหมือน 
__________________________ 
 ๑๖สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, บันทึกเร่ืองความรูตางๆ ประทาน   
พระยาอนุมานราชธน, เลม ๓ (กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการจัดพิมพเอกสารเน่ืองในวาระครบ ๑๐๐ 
ป  พระยาอนุมานราชธน, ๒๕๒๕), ๑๕๙. 
 ๑๗จุลทัศน พยาฆรานนท, “วัสดุอุปกรณและเทคนิควิธีการจิตรกรรมไทยประเพณี,” 
เอกสารในการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเรื่องการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังฝมือพระอาจารยนาค, ๕๙. 
 ๑๘เรื่องเดียวกัน.     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๑๐
 
เปลือกลูกล้ินจี่ เปนของมาแตเมืองจีนชบุสําลีเปนแผนกลมๆ จะใชตองซักเอาสีออกเปนสีแดงเขม  
อยางที่ภาษาองักฤษเรียกวา carmine หรือ crimson สีนี้ใชแตเขียนเสนฮอ ทีห่นาโขนหนาหุน  
ไมไดใชทั่วไปเพราะเหตุที่ผสมเอาก็ไดไมตองใชสีสําเร็จ”๑๙  สีนี้คงเปนที่รูจักกันทั่วไป กวีไทยสมัย
หลังยังคงใชเปนสื่อเปรียบสืบมาดังใน นิราศชมตลาด ของกวีนิรนามในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดกลาว
เปรียบเทียบโคมแกวสีตางๆ วาที่มีสีแดงก็แดงเหมือนแสงลิ้นจี่  ทาํใหเห็นวามีสีแดงสวยสด  วา  
 
  โคมฝรั่งตั้งขายเรียงรายกัน  เปนชั้นชั้นเลื่อนสลับดูรับรอง 
  ที่แกวแดงดั่งแสงล้ินจี่เทศ แสนวิเศษงามดีไมมีหมอง 
                  
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวียังคงสืบทอดจนิตภาพสีแดงดวยการเปรียบเทียบกับ
ชาด  ดังอังคาร  กัลยาณพงศ  กลาวถึงรังสีพระอาทิตยวามีสีแดงสดงดงาม ใน  ลํานําภูกระดึง  วา 
 
  สหัสรังสีรุงพรรณราย  พร้ิงพรายจบฟาหลามหาสถาน 
  โฉมเทพเจาสีสดตระการ  แดงปานชาดปายวรกาย 
            
 ในบท “เมืองดานตะวนัตก” ใน คาํหยาด ของเนาวรัตน พงษไพบูลย ยังเปรียบเทียบ
สีแดงตามขนบวรรณคดีไทยแตกอน โดยกลาวถึงทองฟามีสีแดงเหมือนครั่งและเลือด  เพ่ือแสดง
ใหเห็นวามีสีแดงเขม  อันสือ่ถึงบรรยากาศที่นาสะพรึงกลัว  วา 
 
          ฟาที่น่ีสีครั่งดังนํ้าเลือด        ทิ้งชายเชือดชวากเขาตัดเงาไผ 
  มานสีดาํกําลังจะบังไพร              และน้ําในแควนอยคอยเลือนราง 
          
 ใน  วารดีุริยางค  เนาวรัตนไดแสดงความงดงามของธรรมชาติ โดยไดเปรียบเทียบ
ดอกหางนกยงูที่มีสีแดงอมสมวางามเหมือนเปลวเพลิงปา  ดังความวา 
 
  หางนกยูงระยาเรี่ยคลอเคลียนํ้า แพนดอกฉ่ําชอยชอวรวิจิตร 
  งามดั่งเปลวเพลิงปามานิรมิต สรอยโสภิตอภิรุมพุมหัวใจ 
          
_________________________ 

๑๙สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, บันทึกเร่ืองความรูตาง ๆ ประทาน
พระยาอนุมานราชธน, เลม ๓, ๑๕๙. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๑๑
 
 กวีสมัยใหมยังเปรียบสีแดงกับเสน ดังใน นิราศเมืองนนท ของสุจิตต  วงษเทศ ได 
เปรียบแสงอาทิตยแดงดังแสงเสน  วา 
 
  ฉศกครบนพมาศมิคลาดคลาย        ตรงทาชางทางชายเจาพระยา 
  จนสุริยศรีสาดแดงดังแสงเสน      ทั้งดวงเบนเฉียงฉายสายนักหนา  

          
  ในบท “ฝนวันฟาแดง” ใน ก็พอใจอยากจะรักใหนักหนา ของศักดิ์สิริ มีสมสืบ ได
เปรียบเทียบทองฟายามกําลังจะเกิดพายุรายวามีสีแดงเหมือนไฟไหม มาเปนสื่อบรรยากาศอันนา
กลัววาเปนสีเพลิงหรือแดงอมสม วา 
 
  เจาเปยนอยนัง่หอยขาอยูทาน้ํา เมฆแดงฉานโชนฉ่ําอยูทิศใต 
  เสียงแมเรียกใหข้ึนเรือนจงเร็วไว ฟาแดงดังไฟไหม...พายุจะมา 
   
 ดวยลักษณะของสีแดงเปนสโีทนรอนที่ใหความรูสึกรอนและรุนแรง  กวีไทยจึงนําสีนี้
มาสื่อแสดงบรรยากาศอันนาตืน่เตน  และใชเปนนัยสะทอนสภาวะทางอารมณอันรุนแรง  อาทิ  
ความโกรธแคน  เดือดดาล  เชนในบท “ไฟบนโลงศพ” ใน เพียงความเคลื่อนไหว  เนาวรัตนใชสี
แดงเปนสื่อบงบอกความเจบ็แคนอยางรุนแรง  ดังความวา  “จุดไฟวาววับรับตะวนั  ดบัชีพนับ
พันรับคนแสน  ละลายเลือดและรางลงดินแดน  เพื่อลางแผนดินน้ีดวยสีแดง”   คําบอกสนีีจ้ึง
มิไดเปนสื่อทางผัสสะที่ใหภาพเดนชัด  หากยังเปนนัยเชื่อมโยงเพื่อส่ือถึงความหมายและภาวะที่
เกิดข้ึน อันเปนการตอตานอํานาจแหงอธรรมในเหตุการณของสังคมรวมสมัย 
 การสรางจินตภาพสีแดงในผลงานของกวีไทย สวนมากจะใชแสดงสาระที่เก่ียวกับ
ธรรมชาติ  เชน  พืช  สัตว  วามีสีสันสวยสดงดงาม  และเปนสื่อแสดงบรรยากาศซึ่งสัมพันธกับ
เวลาและฤดูกาล  ตลอดจนบงบอกสภาพสีผิว  และใชสีเปนนัยเชื่อมโยงสราง “สาร” ที่กวีตองการ
ส่ือกับผูอาน 
 นอกจากนี้กวียังแสดงความงามของธรรมชาติตามแนวอุดมคติ โดยใชแกวมณีและสี
ของพืชพันธุไมมาเปนสื่อเปรียบแสดงสีสัน ดังกวีสมัยสุโขทัยกลาวถึงภูเขาทั้งเจ็ดที่ลอมรอบสระ
ฉัททันตวามีสีเหลืองเหมือนทอง สีขาวเหมือนแกว สีเขียวเหมือนดอกอัญชัน  สีเล่ือมประภัสสร
เหมือนแกวผลึก  สีแดงเหมือนชาติหิงคลุะ  และสีเขียวเหมือนมรกต  ใน  ไตรภมูิพระรวง วา 
 

        ...อันวาฉัททันตสระนั้นมีภเูขา ๗ อันลอมรอบ แลเขาอันหน่ึงเทียรยอมทอง 
อันหน่ึงเทียรยอมแกว เขาอันหน่ึงเทียรยอมเขียวดั่งดอกอังชัย เขาอันหน่ึงเทียรยอม  
ผลิกรัตนะ เขาอันหน่ึงเทียรยอมชาติหิงคุละ  เขาอันหน่ึงเทียรยอมแกวมรกตแล... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๑๒
 
 กวีสมัยอยุธยาใชสีแสดงความงดงามของธรรมชาติ ดังใน ลิลิตพระลอ กวีใหนางรืน่
นางโรยกลาวชมไมดอกอันสวยสดงดงาม ระหวางที่เดินทางกลับหลังจากไปพบปูเจาสมิงพรายวา
ดอกไมมีสีแดงเหมือนพลอยสีแดงหรือปทมราช มีใบเขียวใสเหมือนมรกต  ดอกที่มีสีเหลืองนั้น
สดใสเรืองอรามเหมือนทองสุก  และที่มดีอกสีขาวก็ขาวใสเหมือนเพชร วา 
 

     ...ชมไมไลสะอาด เหมือนปราสาทพิศาล  คือพิมานมนเทียร อาเกียรณแกม
ดอกแดง แสงดุจปทมราค ภาคใบเขียวสรด  คือมรกตรุงเรือง ดอกเหลืองเพียง
ทองสุก   ขาวดุจมุกดาดาษ   โอภาสพรรณพิจิตร...  

 
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรชมความงามของชะงอนหิน  ซึง่เปนหินที่เปนปุม  เปนแงยื่น
ออกมาจากภูเขา หินนั้นยามตองแสงเกิดประกายเปนแสงสีตางๆ  ดังตอนพระอุณรุทเสด็จไป
คลองชาง ใน  อุณรุท  พระราชนิพนธในรชักาลที่ ๑ วาที่แดงก็แดงสดราวกับทบัทมิ  ที่เขียวก็เขียว
ใสเหมือนมรกต ที่ขาวก็ขาวใสคลายกับเพชร ที่ดําก็ดําราวกบัน้าํนลิ ที่เหลืองก็เหลืองเหมือน
บุษราคัม  และท่ีมีลายก็เหมือนราชาวด ี ซึง่เปนพลอยมีสีฟา  มีลายเปนสายผานกลางคลายพลอย
ไพฑูรย  ดังความวา  
  เง้ือมชะงอนซับซอนยรรยง  เปนเวิ้งวงตางสีสลับกัน 
  ที่แดงดั่งแสงทับทิมสด  เขียวคือมรกตเคียงคั่น 
  ที่ขาวเพียงเพชรพรายพรรณ ดําน้ันปานนิลมณี 
  ลางเหลืองดั่งบุษราคัม  บางขาบขําโหมดมวงรัศมี 

ที่ลายคลายราชาวดี  พรายระยับจับสีสุริยน 
     

กวีสมัยหลังยังคงกลาวชมความงามของโขดหินยามตองแสง ดังใน ภาพที่หลับตา
เห็น  ของชิต  บุรทัตวา ที่ขาวก็ขาวเหมือนแกวสีขาวใส  ที่เขียวก็เขียวสดเหมือนนลิและมรกต  ที่
แดงก็แดงสดเหมือนปทมราช  และที่เหลืองก็เหลืองสดใสเหมือนบษุราคัม  ดังความวา 

 
          ที่ขาวก็ขาวประดุจะบุษย บริสุทธิ์สะอาดดี 
  ที่เขียวก็เขียวนิละมณี  มรกตก็ปานกัน 
          ที่แดงก็ดั่งปทมราช  รตะผาดอุไรพรรณ 
  ที่เหลืองก็เหลืองพิจิตระวรรณ วิยะบุศราคํา  

     
ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม อังคารยังคงกลาวชมความงามของธรรมชาต ิ เชน  น้าํ ปา  

ผา และหินยามตองแสงกับแกวมณีตาง ๆ ใน ลํานาํภกูระดึง* วา ใบไมเขียวสดราวกับมรกต หินมี
สีดําคล้าํเหมือนน้ํานิล  ที่ขาวก็ขาวเหมือนมุกดา สวนโตรกผาหรือชองลึกของภูเขามีสีเล่ือมเหลือง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๑๓
 
ราวกับสีของแกวโมราและไพฑูรย และผาสูงเสียดฟานัน้มีสีแดงเขมราวกับโกเมน  บางผามีสีมวง
ออนเหมือนแกวประพาฬ  และบางผาทอสีสงประกายราวกับบษุราคมั  ดังความวา 

 
 งามชะงอนเงื้อมง้ํานํ้ามรกต เขียวสดปาสนวิเศษสวยไสว 
 หินคล้ําดําแสงนิลเจียระไน ที่ขาวใสเสมอมุกดาดี   
 โตรกผาสีโมราและไพฑูรย พูนผาเสียดฟาโกเมนมณีศรี 
 ผาน้ันปฐมกัลปประพาฬมี ผาน้ีทอสีบุษราคัม 

        
   กลาวไดวา การสรางจินตภาพสีในกวีนพินธไทยมักเก่ียวของกับการพรรณนาความ
งดงามของธรรมชาติ   สีจึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยสรางสีสันและเสริมสรางบรรยากาศแหงความ
ร่ืนรมยใหแกสถานที ่ หรือสภาพทางธรรมชาติตางๆ   รวมถึงเปนพลังกระตุนใหเกิดพลังวังชา    
และใหจินตภาพที่เพลินตาเพลินใจตามความรูสึกของผูอานที่พึงเกิดขึน้ได เม่ือสีหลากหลายมาอยู
ดวยกันจึงเปน  “ดนตรีทางตา”๒๐ ที่มองเห็นดวยการใชใจหรือจินตนาการทั้งของผูสรางและผูเสพ 
วิธีการใชสีใหผูอานสัมผัส หรือประจักษไดดวยการสรางจินตภาพ   จึงเปนการสรางความงามหรือ
ถายทอดใหเปนภาพเปนสีใหเห็นดวยตาไดเปนอยางดี  
 การสื่อความสวยสดงดงามของธรรมชาติดงักลาวขางตน เปนการสือ่ความงามทาง
สุนทรียภาพหรืองามตามความรูสึกของกวีในลักษณะที่เปนอุดมคตคิอื  ดีเลิศ  งามเลิศ   อันมีแรง 
บันดาลใจมาจากธรรมชาตติามความเปนจริงที่พบเห็น แลวกอเกิดรูปในจินตนาการเปนแสงสีตาม
ความรูสึกของกวี  จากนั้นถายทอดออกมาใหเปนทีป่รากฏหรือเกิดแกตาของผูอานหรือใหสัมผัส
รับรูความงามของรูปหรือแสงสีนั้นได และการสื่อความงามนี้ยังแสดงใหเห็นภาพของความอุดม
สมบูรณ  ความงดงามของสภาพทางธรรมชาติ รวมถึงการสื่อความคดิของความงามอันคงคุณคา
กอปรดวยความสดใส ความเจิดจาทีใ่หทั้งบรรยากาศของความสุขสบายใจ ความรื่นเริง  ตลอดจน
การสื่อความคดิความเชื่อเก่ียวกับสีของกวีไทยที่มักจะนาํเอาอัญมณอัีนมีนัยแหงคุณคามาสื่อความ
งามอันล้ําคาของธรรมชาติ 

กวีไทยสืบทอดขนบการสรางจินตภาพเกี่ยวกับสีสันของธรรมชาติ     ดวยการเปรียบ   
เทียบสีกับแกวมณีหรืออัญมณีชนิดตางๆ เพ่ือใหภาพสสัีนของธรรมชาตติามลักษณะสีของแกวมณี
นั้นๆ โดยมักจะนิยมเปรียบเทียบกับแกวหรือนพรัตน  ๙ อยาง คือ เพชรมีสีขาว ทับทิมมีสีแดงใส  
มรกตมีสีเขียวใส   บุษราคมัมีสีเหลืองใสสด   โกเมนมสีีแดงก่ํา    นิลมีสีดํา   มุกดามีสีขาวขุน  
เพทายมีสีแดงสลัว และไพฑรูยมีสีเขียวใส แกวมณีเหลานี้ยังมีคุณสมบตัิพิเศษทีค่วามใส  แวววาว 
เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับธรรมชาติ      จะทําใหธรรมชาติเหลานั้นมคีวามงดงามกวาปกตดิวยการ 
__________________________ 
 ๒๐บทความ ขอเขียน และงานศิลปกรรมของศาสตราจารยศิลป  พีระศรี  (กรุงเทพฯ : 
หอศิลป มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๕), ๑๓๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๑๔
 
สรางจินตภาพเปนวิธีการสรางสรรคที่เปนศิลปะ ความงดงามของศิลปะยอมงามกวาความงามของ
ธรรมชาติ เพราะกวีเปนผูทีม่องดวยตาแตเห็นดวยใจ ส่ิงที่สรางสรรคข้ึนจากจนิตนาการจึงงดงาม
อยางมีศิลปะหรืองามมากกวาธรรมดานั่นเอง 

กวีไทยแสดงจนิตภาพสดีวยการเปรียบเทียบกับสีตางๆในธรรมชาตินี ้ ทําใหสามารถ
บอกสีระดบัตางๆ ไดมากขึน้ และสีทีค่นไทยชอบใช  รวมถึงสีที่กวีนํามาส่ือแสดงใหผูอานสัมผสั
ไดดวยภาพในจิตนัน้มักเปนสีหลักหรือสีเบญจรงค  ไดแก  ขาว  เหลืองหรือรง  แดง  เขียวหรือ
ขาบ และดาํ ซึ่งมีที่มาจากวัตถดุิบตามธรรมชาติทัง้ส้ิน และการสรางจินตภาพสียังส่ือแสดง
วัฒนธรรมเกีย่วกับการใชสีของคนไทย ซึ่งนิยมแสงสีอันเจิดจา งามระยับมลังเมลือง ผุดผอง  
สดใส  อันเปนไปตามสภาพแวดลอมของเมืองที่อยูในภูมิประเทศทีม่ีแสงเจิดจาของดวงอาทิตย สี
จึงเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษยมาแตโบราณ  
 การสรางจินตภาพแสงสดีังกลาวมาขางตน กวีแตละสมัยไดใชประสบการณทางจกัษุ
ประสาทที่มองเห็นคุณลักษณะพิเศษของสิ่งตางๆ โดยเฉพาะจากธรรมชาติมาสรางสรรคจินตภาพ
ข้ึนตามจนิตนาการของตน   ทั้งนี้ข้ึนอยูกับภูมิหลังหรือประสบการณที่พบเห็นในชีวิต  ตลอดจน
การมองธรรมชาติรอบกายดวยความสังเกต และธรรมชาตินี้ไดกลายเปนตนแบบในการนําไป
สรางสรรคจินตภาพของกวีตามขนบ และยังเปนบทพิสูจนความเชือ่ที่วากวีเปนผูที่มีสัมผัสพิเศษ
และมีความละเอ ียดออน  ส่ิงเล็กนอยจึงมิไดถูกมองขามจากสายตาของผูเปนกว ี
 การสรางจินตภาพสีเพ่ือแสดงสาระ หรือความคดิหลักเก่ียวกับสีสันของธรรมชาติใน
วรรณคดีไทยนี้  กวีมักสืบทอดจินตภาพตามขนบ  และสรางสรรคข้ึนใหม โดยมีปจจัยมาจาก
สภาพการณทางสังคมและวฒันธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการนําจนิตภาพเดิมมาใชใน
บริบทใหมเพ่ือส่ือความหมายและแสดงบรรยากาศที่ตางไปจากเดิม  และยังใชจินตภาพสีมาเปน
ส่ือเช่ือมโยงเพื่อสรางความหมายใหมโดยพิจารณาจากบริบทของตัวบทประพันธ จินตภาพสีใน
ผลงานของกวีไทย โดยเฉพาะในกวีนิพนธไทยสมัยใหมจึงมิไดเปนเพียงการสื่อผัสสะ หากเปน
ความจงใจใชเปนนัยเชื่อมโยงเพื่อแสดง “สาร” ที่กวีตองการส่ืออีกดวย 
 
๒.  จินตภาพการลิ้มรส 
 การสรางจินตภาพโดยอาศัยประสบการณทางประสาทสมัผัสนี้  นอกจากทางดานการ
เห็นแลว  กวีไทยยังใชประสบการณทางการลิ้มรสมาแสดงตอผูอาน  เพ่ือใหเกิดความเขาใจและ
เห็นภาพนั้นประจักษในความคิดหรือจินตนาการเสมือนวาไดสัมผัสหรือล้ิมรสดวยตนเอง 
 กวีนําประสบการณจากการไดล้ิมรสมาสรางจินตภาพแกผูอาน เม่ือตองกลาวถึงส่ิงใด
ที่มีรสมักจะใชวิธีการพรรณนามากกวาการเปรียบเทียบ  ดังสุนทรภู กลาวถึงรสเปรี้ยวของระกํา
และไดสรางจนิตภาพใหเกิดข้ึนในความคิดหรือความรูสึกของผูอานถึงรสนั้นใน   นิราศเมืองแกลง 
วา  “มันแสนเปรี้ยวเบี้ยวหนาเขาหากัน    ออกเข็ดฟนเปนจะตายดวยรายชิม”   หรือรสฝาดของ
ผลตะโกนาและพิกุล  สุนทรภูพรรณนาไวใน  นิราศวดัเจาฟา วา  “ช่ังฝาดเฝอนเหมือนจะตาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๑๕
 

ตองคายคนื   ทั้งขมขื่นแคนคอไมขอกิน”  หากเนื้อหาหลักของบทประพันธเก่ียวกับอาหารกวีจะ
พรรณนาถึงอาหารคาวหวานใหผูอานเกดิจินตภาพการลิ้มรส ดังใน กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน 
ในรัชกาลที่ ๒ วา  “มัสมั่นแกงแกวตา   หอมยี่หรารสรอนแรง”  หรือใน กาพยเหเรือ  ในรัชกาล
ที่ ๖ วา “เขามันมันแกมรส สมตําเปรี้ยวชวนเคี้ยวกิน”  อันเปนการนําประสบการณเก่ียวกับการ
ไดล้ิมรสสิ่งตางๆ ทั้งรสเปรี้ยว  ฝาด  เผด็  มาสื่อผัสสะการล้ิมรสแกผูอานโดยตรง 
 การแสดงจินตภาพการลิ้มรสนี้ กวใีชวิธีการพรรณนาหรือกลาวถงึรสชาติอาหาร
โดยตรงเปนสวนใหญ รสชาติบางอยางปรากฏเปนความเปรียบบาง เชน  รสข่ืนหรือขม  กวีเปรียบ
กับไมเถาชนิดหนึ่งเรียกวากระดอม ผลเปนเหลี่ยม เม่ือสุกจะมีสีสม มีรสขม ดังกวีกลาว
เปรียบเทียบไว  ใน  ประชมุเพลงยาวภาคที่ ๘  ไดกลาวถึงความทุกขชํ้าระกํารัก   แมขาวที่กิน  ซึ่ง
มีรสจืด กวีกลาวใหผูอานเกดิจินตภาพการลิ้มรสวากลับกลายเปนขมเหมือนกินกระดอม  วา 
 
  แสนระกําชํ้าอกวิตกถึง              คะนึงในกลัวจะไกลกลิ่นถนอม 
  รสขาวขมขื่นดังกลืนกระดอม       ยามนอนมิไดนอมนอนสบาย 
 

การสรางจินตภาพการลิ้มรสที่ปรากฏเปนความเปรียบ และใชอยางสม่ําเสมอในการ
สรางงานของกวีไทย  ซึ่งมีทั้งการสืบทอดและการสรางใหม  คือ รสหวาน  อาจเปนเพราะความ
หวานเปนรสสาํคัญทีคู่กับการพรรณนาธรรมชาติที่มีตนไมออกผลใหรสหวานมากกวารสอื่น 
 ในสมัยสุโขทัยกวีเปรียบรสหวานกับน้ําผึ้งและน้ําตาล ตอนกลาวถึงปาหิมพานต ซึ่ง
เปนดนิแดนแหงความวิเศษ  แมแตไมผลซึ่งตามปกติมรีสเปรี้ยวก็กลายเปนผลไมทีม่ีรสหวานมาก
จนผดิธรรมดา กวตีองการใหผูอานเกดิความเขาใจอันแจมชัด  จึงนาํส่ิงที่มีรสหวานสนิทปราศจาก
รสอื่นเจือปนมาเปนสื่อเปรียบ เพ่ือใหผูอานเกดิจินตภาพการลิ้มรสที่ตรงกัน เชน กลาวถงึปา
มะขามมีรสหวานเหมือนกนิน้ําผึ้งและน้ําตาล  วา 
 

         ...ถัดปาออยนั้น จงิมีปากลวยมากหลายพรรณลูกใหญเทางาชางมีรสหอมหวาน  
ถัดปากลวยแลวมีปาไมรัง  มีดอกสระภูดูลนกิ่งคา  ถัดปารัง แลมีปาขนุนลูกเทากลอง
ใหญ ถัดปาขนุน จิงมีปามะขามแลกนิหวานดั่งนํ้าผึ้งแลน้ําตาล… 

    
 กวีสมัยอยุธยาแสดงรสชาติของลูกไมวามีรสหวานดวยการเปรียบเทียบกับผึ้งตัวออน 
ซึ่งมีรสหวาน และนุม เพ่ือส่ือจินตภาพการลิ้มรสวาผลไมนั้นหวาน หอม นุม  ชวนรับประทาน   
ดังตอนพระอจุตฤๅษีเชิญพราหมณชูชกกินผลไม  ใน  มหาชาตคิําหลวง  วา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๑๖
 

 ...มธุเก  กาสมาริโย  สยามสอการ  หวานแตงไร   ชชรไมหมากซาง 
 ปางนี้เชอญชมีาฉัน   ผลาน ิ  ขุทฺทกปฺปานิ   สรรพผลกลผึ้งนอย   
 ออยกรเอบ  เสพโดยใจ.. 
 

 ใน กาพยมหาชาติ กวีเปรียบผลไมมีรสหวานกับรสผึ้งหรือน้ําผึ้ง  ดงัความตอนพระ
เวสสันดรเสดจ็ไปยังเขาวงกตระหวางทางไดเสวยผลไมทีม่ีรสหวาน  วา 
 

...เสด็จบทจรจากที่นั้นดาํเนนิมาเสด็จนิสีทนานั่งในรมพระไทรใกลสิงขร 
ขางเขาขางหนึ่ง เสวยผลไทรสําราญหวานดังรสผึ้งแลวก็เสด็จไป...  

    
 ใน  มหาชาติ  พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๔  ยังคงเปรียบเทียบความหวานของไมผล
วามีรสหวานดัง่น้ําผึ้ง    ดังตอนพรานเจตบตุรพรรณนาหนทางที่จะไปเขาวงกตใหแกชูชกฟงวามี
พันธุไมหลากชนิด บางชนดิมีรสหวาน  วา 
 

...มีอีกทั้งหมูหมากซาง  ใบกระจางมีผลหวาน  อีกมะเดือ่ละตนทรงผล 
ตระการบนเบือ้งต่ําเกือบถึงดิน    ยังอีกตนผลควรกินคอืกลวยงาชาง    
กลวยผลตางๆ  กลวยผลยาว  อีกจันทนขาวมีผลหวานดังระคนรสน้ําผ้ึง...  

 
กวีสมัยตนรัตนโกสินทรนาํจนิตภาพเกี่ยวกับรสมาใช   ในบรบิทของการกลาวเปรียบ 

เทียบการเลือกคนรักของหญิงสาววาเหมอืนเลือกกินผลไม ซึ่งจะกนิที่มีลูกหวาน โดยเทียบกบั
น้ําตาล  ดังความใน   เพลงยาวของกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ วา 
 
            ฤๅคดิเหมือนหมากทลายมักหลายนา       ผลพฤกษาซมสกูลางลูกหวาน 
                จึงเลือกชิมจะหาฉ่ําเชนนํ้าตาล              ผลไหนพานจดืนองไมตองใจ  
                ฝายขางโนนเหนจะมีภาษีกวา            ดวงสุดาจึ่งไดคิดพิศไสมย 
            ขางฝายพี่นี้ก็ผอมยอมเยาไป            เจาจงึไมมีสวาดติัดขาดเอย 

     
 ใน พระอภัยมณี สุนทรภูไดสรางจินตภาพการลิ้มรสที่แปลกไปจากเดิม  โดยกลาว
เปรียบเทียบรสชาติของมะมวง ซึ่งใกลจะสกุวามีรสเหมือนนมเนย อันเปนสื่อแสดงใหเห็นวาอรอย 
นารับประทาน เปนของพิเศษ แปลกใหม ที่ตางจากการใชส่ือเปรียบแสดงจินตภาพการลิ้มรส
หวานตามขนบเดิม ดังความตอนสองกุมารคือพระอภยัมณีกับศรีสุวรรณเดินทางไปเรียนวิชา  วา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๑๗
 
  เห็นมะมวงพวงผลพึ่งสุกหาม ทําไมงามนอยนอยสอยเสวย 
  อรอยหวานปานเปรียบรสนมเนย อ่ิมแลวเลยลวงทางมากลางดง 
      
 กวียังนําจินตภาพเปรียบเทยีบรสหวานกบัน้ําตาลใส ซึง่เปนน้ําตาลสดที่ยังไมไดเคีย่ว  
มาใชกับคําพูดวาเปนคําหวาน  อันหมายถึงการกลาววาจาไพเราะ  ดังความใน  นิราศวดัเจาฟา 
ของสุนทรภู วา 
                  เสียแรงมีพ่ีปาหมอมนาสาว         ลวนขาวขาวคําหวานน้ําตาลใส 
                  มายามยืดจืดเปรี้ยวไปเจียวใจ           เหลืออาลัยลมปากจะจากจร   

    
ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีนําจินตภาพความหวานเหมือนน้ําผึ้ง  อันเปนผลสัมผัส

ที่เกิดจากลิ้นมาใชในบริบทของการสรางงานประพันธ ซึ่งเปน “สวนแกว” หรือสวนแหงวรรณศิลป
ที่พรรณนาถึงความงดงาม และคุณคาของธรรมชาติตามปาเขาลําเนาไพรวา มีความหอมหวาน ใน
ที่นี้หมายถึงกาพยกลอนนั้นมีความหวาน  อันหมายถึงความไพเราะ   ดังใน   บางบทจากสวนแกว  
ของอังคาร  กัลยาณพงศ วา 
               สวนแกวสวนมิ่งไม กายสิทธิ ์
     งามปาชัฏวรรณวิจิตร  ลึกซึ้ง 
     หอมกาพยรุงบุญฤทธิ ์  ทิพยรํ่า 
     หวานฉ่ําฉาวน้ําผึ้ง  ซึ่งฟาฝากสมยั   
          
 การสรางจินตภาพการลิ้มรสของกวีไทยสื่อแสดงความคดิในการสรางงาน ซึ่งยังคงนํา
ส่ิงใกลตัว โดยเฉพาะผลติผลจากสัตวและพืชมาแสดงรสชาตใิหผูอานเกดิจินตภาพการลิ้มรส
เหมือนไดรับรูหรือสัมผัสดวยลิ้นของตนเอง และการสรางจินตภาพนี้ยังมีการสรางสรรคใหมอัน
เกิดจากการเรียนรูหรือรับรูโลกภายนอกของกวี ตลอดจนนําเอาจินตภาพเดิมมาใชในบริบทใหม
เพ่ือส่ือความหมายใหม   
 
๓.  จินตภาพการไดกล่ิน 
 กวีนําประสบการณทางฆานประสาท ซึ่งเกิดจากมีส่ิงใดสิ่งหนึ่งมากระทบ แลวใชใจ 
หรือจิตประหวัดถึงมาสรางจินตภาพแกผูอาน  เพ่ือเปนสื่อแสดงบรรยากาศหรือพ้ืนอารมณแหง
ความรัก โศก วาเหว โหยหาของตัวละครหรือกวีใหผูอานตระหนกัดวยตนเอง รวมถึงส่ือความ
เขาใจที่ตรงกนัเสมือนไดกล่ินดวยผัสสะของตนเอง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๑๘
 

กวีไทยมักจะสรางจินตภาพการไดกล่ิน โดยเปรียบเทียบกลิ่นดอกไมกับกลิ่นของนาง
ทั้งกล่ินผม แกม หรือกายนาง  กล่ินเครื่องประทินผิวของนาง  ตลอดจนกลิน่เครื่องนุงหมของนาง  
ซึ่งปรากฏเปนขนบการสืบทอดในงานของกวีแตอดตีมาจนถึงปจจุบนั 
 กวีสมัยสุโขทัยเปรียบเทียบความหอมจากกลิ่นกายนางกับกลิ่นหอมของแกนจันทน
บด  กฤษณาบด  และกล่ินปากนางหอมเหมือนกับกลิ่นดอกบัวบาน   ดังตอนพรรณนาความงาม
ของนางแกว   ใน ไตรภูมิพระรวง วา 
 

          ...ตัวนางแกวน้ัน หอมดั่งแกนจันทนกฤษณา อันบดแลวแลปรุงลงดวย   
คันธารสอันหอมทั้ง ๔ ประการ แลหอมฟุงอยูนักหนาทุกเมื่อแลฯ เม่ือแลนางแกว
เจรจาก็ดีหัวรอก็ดี กล่ินปากนางแกวน้ันหอมฟุงออกดังกล่ินดอกบัวอันช่ือวานีลุบล
แลจงกลนีเมื่อบานอยูน้ัน...  

 
กวีสมัยอยุธยาไดเปรียบเทียบกลิ่นหอมของดอกไมตางๆ ทั้งมะลุลี มะลิวัลย ปรู และ

ประยงควาหอมเหมือนกลิ่นกายของนาง ซึ่งวิธีการสรางจินตภาพลักษณะนี้ชวยสรางบรรยากาศให
ผูอานไดเขาใจความรูสึกของตัวละคร เม่ือตัวละครหรือกวีไดกล่ินหอมของดอกไม  ใจก็ประหวัด
ถึงนาง แตไมไดพบนางทําใหยิ่งทุกขตรอมมากขึ้น ดงัใน ลิลิตพระลอ กวีแสดงบรรยากาศให
ผูอานเขาใจความรูสึกของพระลอ วา 
                มลุลีหอมหื่นฟุง มะลิวัลย 
          ปรูประยงคหอมหรรษ ห่ืนหา 
        หอมกลกลิ่นจอมขวัญ ขวัญพี่    พระเอย 
        หอมหอนเห็นหนาหนา ใครกล้ันใจตาย     

      
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรยังคงใชประสบการณทางฆานประสาท มาสือ่แสดงจินตภาพ
ทางการไดกล่ินโดยยังคงเปรียบเทียบกลิ่นดอกไมกับกลิ่นนางเพื่อสรางบรรยากาศหรือพ้ืนอารมณ
ใหผูอานเขาใจความรูสึกของตัวละคร  ดังตอนพระรามออกเดินดงหลังจากเขาเมืองแลว  อีก ๑ ป 
เม่ือไดกล่ินหอมชื่นของดอกไมใจก็หวนคิดถึงนาง ยิ่งทําใหทุกขมากขึ้น ดังใน รามเกียรติ์ พระราช
นิพนธในรัชกาลที่  ๑  วา 
          เห็นประดูลําดวนยมโดย        ลมโชยกลิ่นช่ืนหอมหวาน 

เหมือนกล่ินวนิดายุพาพาล               ผานฟาแสนโศกกระสันทรวง 
         

 กวีไทยสมัยหลังยังคงเปรียบเทียบกลิ่นดอกไมวาหอมเหมือนกลิ่นน้าํอบที่นางใช   
ดังความใน  กาพยเหเรือ  ในรัชกาลที่ ๕ วา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๑๙
 
  รสสุคนธสงกล่ินกลบ  เหมือนน้ําอบชโลมองค 

เรือชายใกลกาหลง  คิดโฉมยงเจาตามมา 
     

ใน พญาราชวงัสัน พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๖ ไดเปรยีบกลิ่นดอกไมวาหอมเหมือน 
กล่ินผาหมนาง  วา 
  พิกุลหอมเย็นจิตติดนาสา              เหมือนกล่ินผาหมนางสําอางศรี  
 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวียังคงเปรียบเทียบกลิ่นหอมของดอกไมกับกลิ่นของนาง     
ดังใน ลํานําภกูระดึง ขององัคาร กัลยาณพงศ แตตางกันกับกวีแตกอนที่ใชการสรางจินตภาพการ
ไดกล่ินเปนเครื่องเตือนความทรงจําถึงนางที่รัก   ในขณะที่งานของอังคารกลับใชเปนสื่อปรารถนา
ถึงหญิงคนรัก วา 
           ลมโชยชอบุหงาสุมาล ี สีสวยระรวยเสาวรสหอม 
  โรยกลีบเรณุนวลนอบนอม  จอมแมธรณีผูพรายแพรว 

         หอมชอแกวนึกแกวแววตา ชาติหนาปรารถนานางแกว 
  สายหยุดสุดสายจนบายแลว ยังไรแววมณีที่สุดรัก 
 

กวีสมัยใหมยังคงสืบทอดขนบการสรางจนิตภาพการไดกล่ินตามกวแีตกอน ดงัใน  
คําหยาด  ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย  วา 
 
                มาจะเหเสภาชาเจาหงส ปกเจาออนรอนลงที่ดงฝาย 
     หอมดอกไมมาผสมเมื่อลมชาย หอมละมายเหมือนเน้ือเจาเจือจันทน 
 

กวีไทยสมัยใหมยังนําจินตภาพการไดกล่ิน ซึ่งเปนการสรางบรรยากาศใหเขาใจ
ความรูสึกหวงหาอาลัยของกวีที่มีตอนางอนัเปนที่รักมาใชในบริบทใหมที่มิใชเร่ืองของความรัก แต
เปนเหตุการณความสูญเสียวรีชนในเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๑๖  ที่ใหกล่ิน “คาวเลือด” มิใช
กล่ิน “หอม” อันเปนการสื่อแสดงบรรยากาศที่แตกตางไปจากเดิม ดังความในบท “กลอมวีรชน”  
ใน  เจาขุนทองไปปลน  ของสุจิตต  วงษเทศ  วา 
 
            หอมกลิ่นดอกไมคลายคลายหอม          พุมพวงดวงพยอมริมวิถี 
 เคลากล่ินนํ้าตาธานี              และคาวเลือดสดสวีีรชน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๒๐
 
 การสรางจินตภาพการไดกล่ินนี้ กวีไทยนิยมเลียนแบบตอเนื่องกันจนกลายเปน
ขนบทางการประพันธในวรรณคดไีทย  และส่ิงที่กวีนิยมนํามาเปนสื่อเปรียบลวนมีที่มาจากตัวนาง 
ทําใหเห็นความคิดอันเปนความผูกพันของกวีที่มีตอนางอันเปนที่รัก  และยังมีการสืบสรรคโดยนาํ
จินตภาพเดิมนี้มาใชส่ือบรรยากาศในบริบทของสังคมรวมสมัย 
 
๔.  จินตภาพการไดยิน 
 กวีไดนําประสบการณทางประสาทสัมผัสเก่ียวกับโสตหรือการไดยินเสียงตางๆ มา
สรางจินตภาพแกผูอาน ซึ่งจะชวยใหผูอานเกิดภาพที่แจมชัด และมีความรูสึกคลอยตามเหมือนวา
ไดยินเสียงนัน้ดวยตนเอง  อีกทั้งยังชวยเสริมสรางบรรยากาศใหเห็นสภาพหรือภาวะของสิ่งตางๆ  

กวีใชการสรางจินตภาพเสียงมาสรางบรรยากาศแหงความรื่นรมย  โดยนําเสียงจาก
ธรรมชาติที่มคีวามไพเราะ เชน เสียงสัตว เสียงลมพัด เสียงคลืน่ เสียงน้ําไหลมาสรางจินตภาพ 
การไดยนิแกผูอานเหมือนไดฟงเสียงรวมกัน ซึ่งส่ือเปรียบที่กวีนํามาใชเทียบมักเปนเสียงที่มีความ
ไพเราะ เชน  เสียงดนตรีที่มีทวงทํานองสูงต่ําสลับกนัอยางสมํ่าเสมอ และเสียงนาง ซึ่งมีเสียงใส
เปนเสียงสูงชัดเจนและไพเราะ มาใชในการสรางงาน  โดยกวีไทยแตละยุคแตละสมัยไดสืบทอด
ตอเนื่องกันเรือ่ยมา 
 กวีไทยมักจะเปรียบเทียบเสียงสัตวทั้งเสียงนก  เสียงเรไร  เสียงจักจั่น วาไพเราะกับ
เสียงดนตรี และเสียงของนางที่รัก ดังใน  สมุทรโฆษคาํฉันทตอนตน   กวีสมัยอยุธยาเปรียบเสียง
นกรองประสานกันวาเหมือนฟงเสียงดุริยางค   วา 
 
           พระแลคณานก  อันอเนกอาเกยีรณ 
  รังเรียงดูดาษเดียร  พรรณพฤกษพนาลี 
           รอนรองรงมสม  และบรรสานสําเนียงส ี
  สวนศัพทเปรมปรี-  ดิประดุจดั่งดรุิยางค  

           
 ใน  บุณโณวาทคําฉันท  กวีเปรียบเทียบเสียงเรไรจักจั่นที่รองกองกลางดงวาไพเราะ
เหมือนเสียงนางขับถวาย 
           เรไรระหริ่งรอง  จักจั่นสนั่นกลาง 

วนเวศประหนึ่งนาง  ดุริยขับจําเรียงถวาย  
 

 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรยังคงสืบทอดการสรางจินตภาพการไดยนิเสียงนก และแมลง
ตางๆ ซึ่งฟงแลวเหมือนเสียงดนตรีและเสียงนาง ดังใน นิราศรบพมาที่ทาดินแดง  พระราชนิพนธ
ในรัชกาลที่ ๑  วา 
  สดับเสียงปกษาสุวาท ี  ลิงคางบางชะนีวิเวกดง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๒๑
 
  เสนาะเสียงจักระจั่นสนั่นไพร แมมายลองไนในปาระหง 
  เรไรรองหริ่งหริ่งอยูริมพง  สงเสียงดังสําเนียงอนงคนวล 
  คิดคลายละมายเหมือนดนตรี จําเรียงร่ีเร่ือยโรยโหยหวน  
 
 กวีไทยสมัยหลังยังเปรียบเทียบเสียงนกกับเสียงนาง  ดงัใน  กาพยเหเรือ  ในรัชกาล
ที่ ๕ วา 
          สาลิกาจบักิ่งแกว  สงเสียงแจวจบัโสตหมาย 
  เหมือนเสียงเจาโฉมฉาย  พริ้งไพเราะเสนาะกรรณ 
          
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวียังคงเปรียบเทียบเสียงนกและแมลงกับเสียงดนตรี  ดัง
ใน  บางบทจากสวนแกว  ของอังคาร  กัลยาณพงศ  วา 
 
  บุหลวงลองไนณไพรเถื่อน                     จะเปนเพื่อนเหมือนสังคีตดดีส ี
  มิ่งไมถํ้าเถินเนินปฐพ ี                     จะเปนที่สิงสถิตนิทรา   
          
 อังคารยังแสดงจินตภาพเสียงอันแปลกใหมดวยการเปรียบเทียบเสียงนกดุเหวาวา
หวาน  ไพเราะราวกับบทกว ี ดังในบท “ธรรมชาติ” ใน กวีนิพนธ วา 
 
          แจวแจวดุเหวาหวาน เสนาะปานกวีวิสุทธิ ์
  นกกาและไกดจุ  เคาะระฆังอุทัยประเทศ 
              
 ในทางกลบักนั เม่ือกวีสรางจินตภาพเปรียบเทียบเสียงดนตรีวามคีวามไพเราะจะ
เทียบกับเสียงธรรมชาติทั้งเสียงนก เสียงเรไร จักจั่น  เสียงคลื่น  เสียงของนาง  ตลอดจนเสียงของ
กวี ดังเชนใน กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง กวีเปรียบเทียบเสียงปวาไพเราะเหมือนเสียงนก
การเวก  วา 
          เสียงปรี่เร่ือยเพียง  กระเวก 

     
ใน  อนิรุทธคาํฉันท  กวีเปรียบเทียบเสียงดนตรีกับเสียงกวีขับถวาย วา 

 
       ระงมดนตรี          คือเสียงกระวี           สําเนียงนิรันดร 
          บรรสานเสียงถวาย              เยียผลัดเปลี่ยนกัน          แลพวกแลพรรค 
          บรรสานเสียงดูริย      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๒๒
 
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรยังคงเปรียบเทียบเสียงปวาไพเราะเหมือนเสียงนกการเวก  
ดังใน  พระอภัยมณี  ตอนสามพราหมณฟงเสียงปพระอภัย  สุนทรภูเปรียบเสียงป วา 
 

          เจาพราหมณฟงวังเวงวะแววเสียง         สําเนียงเพียงการเวกกังวานหวาน 
          
 กวีไทยสมัยหลังเปรียบเทียบเสียงที่มีความไพเราะ เชน ระฆังวาดงักังวานเหมือน
เสียงนาง  ดังใน  นิราศบรมบรรพต ของพระพินิจหัดถการ  วา 
 

ฟงสําเนียงเสยีงระฆังดังหงางหงาง           แลวก็ครางกองเสียงสาํเนียงหวาน 
คิดถึงนุชสุดใจอาลัยลาญ                เหมือนกังวานเสียงนองเจารองครวญ 
 
ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม  กวีเปรียบเสยีงดนตรีทีด่ังแววมาวาไพเราะฟงแลวเหมือน

เสียงเรไร  ดังใน  เพลงขลุยเหนือทุงขาว  ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย  วา 
 
  ครั่นฆองกลองครื้นประโคมครั่น โหมโรงระบือล่ันศาลาแกว 
  ระชดชอยปไฉนดําเนินแนว แววแววลอยลมเหมือนเรไร  

       
 ใน  เพียงความเคลื่อนไหว  เนาวรัตนเปรียบเทียบเสียงดนตรีเปนเสียงคลื่น  วา 
 
           แซศพัทสังครีตครืน้ ครวญคะนอง 
  คือคลื่นฟูมฟายฟอง  ฝงซ้ํา 
 
 นอกจากนี้  ในผลงานของกวีสมัยใหมยังไดนาํเสียงดนตรีมาเปนสื่อแสดงบรรยากาศ
และแฝงทัศนะที่มีตอสังคมรวมสมัย  ดังในบท  “บทเพลงแหงเดือนตลุาคม”  ใน เพลงขลุยเหนือ
ทุงขาว   เนาวรัตนใชเสียงดนตรีเปนนัยเชื่อมโยงสื่อการแสวงหาสัจธรรม  ในขณะทีเ่สียงของฝาย
อธรรมหรือผูกระทําการอันเปนเผดจ็การมีพลังอํานาจมากขึ้น  วา 
 
          เสียงสนั่นเสนาะไม  มโหรี 
  เสียงตะขาบขบัตี  ตวาดโต 
  เสียงซอระสายสี  แสวงสัจ 
  เสียงเปรตเสียงปนโป  ประกบซ้ํากระหน่ําเสียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๒๓
 
 การสรางจินตภาพการไดยนินี้มีทั้งการสืบทอด การสรางสรรคข้ึนใหม  รวมถึงการนํา
จินตภาพเดิมมาใชในบริบทใหม กลาวคอื มิไดเปนการพรรณนาหรือการสรางบรรยากาศใหเห็น
ความรื่นรมยของธรรมชาติ แตเปนบรรยากาศของความเศราโศกในสังคมจากเหตุการณเรียกรอง
ประชาธิปไตย ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  ดังกวีเปรียบเทียบเสียงคล่ืนเปนเสียงสังข เสียงลมพัดเปน
เสียงขลุย เสียงปพาทยตะโพนเปนเสียงตะโกนถึงชาวนาที่ถูกฆา ในบท “ปลงศพเจาขุนทอง” ใน  
เจาขุนทองไปปลน วา 
 
  เสียงคล่ืนเจาพระยา  เปนเสียงสังขสากล 
  เสียงพัดของลมบน  จะเปนเสียงขลุยธรรมดา 
  ปพาทยราดตะโพน  เปนเสียงตะโกนถึงชาวนา 
  วาดอกเอยดอกชะบา  ชวยกันรับไวกับกาย 
  ดอกไมสีขาว   ที่พราวแพรวพริ้มพราย 
  จะหลนโรยลงโปรยปราย  รอบรอบเมรุวีรชน   

     
 จะเห็นไดวา การสรางจินตภาพการไดยนิในกวีนิพนธไทย นอกจากจะสื่อภาพและ
เสียงแลวยังแสดงใหเห็นความคิดของกวทีี่ผูกพันและใกลชิดกับธรรมชาติอยางลึกซึ้ง โดยนาํเอา
เสียงธรรมชาติใกลตัว  รวมถึงเสียงจากปรากฏการณธรรมชาติ  ตลอดจนเสียงจากสิ่งประดษิฐที่
เปนเครื่องดนตรี  ซึ่งมีเสียงไพเราะ มาเทียบกับเสียงที่ตองการเปรียบใหผูอานไดใชจินตนาการ
เหมือนวาไดฟงเสียงนั้นดวยโสตประสาทของตนเอง และนําจินตภาพเสียงที่ส่ือบรรยากาศแหง
ความรื่นรมยมาใชในบริบทของสังคมรวมสมัยเพื่อส่ือความคิดและบรรยากาศที่ตางไปจากเดิม 
 
๕.  จินตภาพการสัมผัส 
 กวีนําประสบการณทางประสาทสัมผัสทางกาย ซึ่งมีกายเปนแดนรบัรูส่ิงที่ตองกาย
เกิดเปนการรูส่ิงที่ตองกายวารอน  เย็น  แข็ง  ออน  อันเปนการรูลักษณะอาการตามสภาวะของสิ่ง
นั้นๆ โดยตรงมาแสดงจินตภาพการสัมผัสแกผูอานใหเหมือนกบัวาไดสัมผัสหรือตองกายดวย
ตนเอง 
 ส่ิงที่ตองกายบางอยางเปนสิ่งท่ีรับรูหรือสัมผัสไดงายในชวีิตประจําวนั โดยอาจไม
ตองใชจินตนาการเพื่อรับรูสัมผัสนั้น เชน ความรอนกับไฟ ความเย็นกบัน้ํา  ความแข็งกับหิน การ
สรางจินตภาพการสัมผัสเหลานี้จึงไมปรากฏมากนัก เพราะเปนสิ่งธรรมดาที่รับรูกันอยูแลวเปน
ปกติ แตเพ่ือใหครอบคลุมจะไดแสดงใหเห็นวากวีสรางจินตภาพเหลานีไ้ว เพ่ือส่ือความเขาใจหรอื
ความรูสึกถึงสัมผัสนั้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๒๔
 
 กวีไทยสรางจินตภาพการสัมผัสถึงความรอน ดวยการนําคุณลักษณะพิเศษของไฟที่
รอนแรงมาเปรียบเทียบ ซึ่งเปนประสบการณทางผัสสะท่ีทําใหผูอานสัมผัสไดเหมือนมาตองกาย  
ดังการเปรียบเทียบอาสนะของพระอินทรที่เกิดผิดปกตวิารอนเปนไฟ ดังใน มหาชาติคําหลวง เม่ือ
พระอินทรจะทราบเหตุทีต่องชวยเหลือพระเวสสันดรใหบริจาคทานแกยาจก วา 
  

     ...ในกษณนนน   อันวาอาศนะแหงทาวสหัสนัย   ก็รอนคือไฟประหารใน
พิมานทานน้ัน...พระอินทรก็สองทิพยจักษุญาณ… 

    
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรสรางจินตภาพเปรยีบเทียบความรอนกับไฟดังใน รามเกียรติ์  
พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑  ตอนทศกณัฐพยายามเขาใกลนางสีดาก็เกิดความรอนขึ้น  วา 
  
         วาพลางทางขยับจะเขาชิด ใหรอนดังเพลิงพิษติดกายา 
          
 กวีไทยสมัยหลังไดสรางจินตภาพแสดงสมัผัสทางกาย โดยคงจนิตภาพตามขนบและ
สรางสรรคข้ึนใหมวา รอนเหมือนเปดไกที่ถูกน้ํารอนลวก   รอนยิ่งกวาถูกไฟลน  และรอนยิ่งกวา
เขาเตาอบสามหนเสียอีก ดังใน สองกรกรวิก  พระนิพนธเจาฟาจุฑาธชุธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ
อินทราชัย   ไดกลาวถึงยักษสองตนทําพิธรีายเวทมนตเปนเหตใุหวิมานของเทพยดาเกิดความรอน
จนเหลาเทพทนไมไหว วา 
 
            โอยรอนเหลือรอนออนใจ         เหมือนเปดไกลวกนํ้ารอนจะถอนขน 
            รอนจริงย่ิงกวาใครเอาไฟลน            โอยรอนจนจะพินาศขาดดวงแด 
            โอยรอนกระไรเลยไมเคยพบ          ย่ิงกวาเขาเตาอบสามหนแน 
            ยิ่งวิ่งยิ่งรอนรนเหลือปรนแปร          เหลือทนแทเหลือทานปานขาดใจ 
 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม  กวีเปรียบความรอนจากแสงแดดวารอนราวกับเปลวไฟ  
ดังใน    เพลงขลุยเหนือทุงขาว  ของเนาวรตัน   พงษไพบูลย วา 
  
         แดงดอกจานจดัจากลางนาโนน    เขาหัวโลนรําไรที่ชายทุง 
 ลมหัวกุดกวัดหมุนจนฝุนฟุง    ตะวันรุงรอนเปรี้ยงเพียงเปลวไฟ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๒๕
 
 หากเปนการสรางจินตภาพการสัมผัสถึงความออนนุม จะปรากฏการเปรียบเทียบ
หลากหลาย   ในวรรณคดีสมัยสุโขทัยเรื่อง ไตรภูมิพระรวง กวีสรางจินตภาพเปรียบเทียบตนหญา
ที่รองรับเด็กทารกนั้นวาออนนุมเหมือนสําลี  ซึ่งมีปุยขาวนวล สะอาด มีความออน  นุม และเบา  
กวีนํามาเทียบเพื่อแสดงจินตภาพทางการสัมผัสวาหญานั้นมีความออนนุมมาก  ดังความวา 

 
          ... เขาเอาลูกเขานั้นไปนอนหงายไวในริมหนทางที่คนทั้งหลายเดินไปมา 
                          กลํ้ากลายนั้นแล  แลที่น้ันมีหญาอันออนดั่งสําลี… 
      

กวียังกลาวถึงความออนนุมของหญาชนิดหนึ่งในแดนอตุรกุรุทวีป โดยเปรียบเทียบ
กับสําลีและฟูกหรือที่นอนใหญยัดดวยนุน  มีความออนนุม  ดังความวา 
 

      ...แลวายงัมีหญาส่ิงหนึง่ช่ือวา ฉวินยาเปนขึ้นในแผนดินนั้น แลเห็นเขียวงาม 
      ดํางามนกัดั่งแววนกยูง แลละเอียดออนดั่งฟูกดั่งสาํลีแลสูงข้ึนพนดิน ๔ นิ้ว… 

 
การกลาวถึงความออนนุมนีก้วียังจินตนาการแสดงสัมผัสวา   ผิวเนื้อและหนังของ

นางแกวออนมากเหมือนสําลีที่สะพัดรอยครั้งแลวชุบดวยน้ํามันเปรียง  ดังความวา 
 
   …แลนางแกวมีพระพักตรเกลาเกล้ียงหมดใสงามนักหนาแล    เน้ือ 
              แลหนังน้ันออนดั่งสําลี   อันทานสะพัดไดละรอยคาบ  และชุบเปรียง 
              ประโคจามจุรี  อันใสงามนักหนา... 

 
 หากเปนแผนดินซึ่งปกติจะมีความแข็งกระดาง เหยียบย่ําไมจม  แตแผนดินในแดน
อุตรกุรุทวีปนัน้มีลักษณะพิเศษ  คือ ออนนุม  กวีนําฟูกผา มาส่ือผัสสะทางกายใหผูอานสัมผสัได
วาแผนดินนั้นมีความออนนุมมาก  วา 
 
            ...ในเมืองนั้นเทียรยอมปราสาทแกว  ฝูงเทพยดาอยูในแผนดินนั้นเปน 
                            แผนดินทองพรายงามราบนักหนาดั่งหนากลอง  แลออนดั่งฟูกผา... 
      

กวียังแสดงจินตภาพเปรียบเทียบหินที่มีความแข็งมาก      แตสรางจินตภาพทางการ 
สัมผัสวาออนเหมือนหนังเห็นหรืออีเห็น ซึ่งเปนสัตวทีค่นไทยรูจักกันมานาน มีลายเปนจุดเดน ดัง
เจาฟาธรรมธิเบศรพรรณนาไวใน  กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง วา  “ลายพรอมแพรมแกม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๒๖
 

ดําเหลือง”  และยังมีจุดเดนที่มีขนนิ่ม  กวีนาํมาเทียบใหผูอานสัมผัสถึงหินแกวใสในสระน้าํใน
สวรรคช้ันดาวดึงสไดวาออน  นาสัมผัส  ดังความวา 
 
              ...แลศิลาทั้งสองแผนนั้นมีรัศมีอันเรืองนัก  เม่ือจับดไูสศิลาน้ันออนดั่งวาถือหนังเหน... 

 
กวีใชจินตนาการและความรอบรูของตน  เปรียบเทียบแทนบัณฑุกัมพลของพระอินทร 

วามีความออนเหมือนฟูกผาและหงอนราชหงสทอง  ซึ่งหงสเปนสัตวในนิยาย  มีลักษณะงดงาม  มี
รูปรางออนชอย    มีขนเปนประกายวาววบัดังแกวมณี  และมีหงอนที่ออน     ดังใน  รามเกียรติ์  
พระราชนิพนธในรัชกาลที ่๑ พรรณนาไววา  “ปากงอนหงอนสะบัดชดชอย”  กวีนาํลักษณะพิเศษ
ของหงอนหงสและฟูกผาทีม่ีความออนมาเทียบกับอาสนะของพระอินทร  เพ่ือแสดงภาพและสื่อ
ผัสสะทางกายใหผูอานมีจินตนาการสัมผสัไดวามีความออนนุม 
 

        ...ใตตนนั้นมีแทนศลิาแกวอันหนึง่ช่ือปณฑุกัมพล โดยรีได ๔๘๐,๐๐๐ วา ดวย
กวางได  ๔๐๐,๐๐๐ วา  โดยหนาได ๑๒๐,๐๐๐ วา แดงเขมแดงฉันดั่งดอกสะเอง  แล
ออนดั่งฟูกผาออนดั่งหงอนราชหงสทอง ผิเม่ือพระอินทรนั่งเหนือแผนศิลานัน้ออนจุ
ลงไปเพียงสะดือ... 

 
เม่ือกวีตองการแสดงผัสสะทางกายถึงส่ิงที่เปนเรื่องไกลตัวผูอานไมเคยพบเห็นวามีอยู 

การสรางจินตภาพเปนสิ่งเดยีวที่จะทําใหกวีส่ือความที่ตองการได และผูอานรับรูถึงผัสสะนั้นได ดงั
การเปรียบความออนของเนือ้เทวดาที่ใกลจุติ กวีไดนาํส่ิงใกลตัวมาสื่อภาพและผัสสะทางกาย โดย
นําไปเปรียบกบัดอกบัวที่ตากแดดบนหนิที่รอนจัดเปนเวลา ๑ วัน แลวนํามาแชน้าํ  ดอกบัวจะ
ออนและไมคนืสภาพเดิมอกี ผูอานจะจนิตนาการและเขาถึงจินตภาพทางการสัมผัสไดทั้งทางจกัษุ
และกายผัสสะ 
 

          ...เหตุวาเน้ือของเทพยดานั้นออนอุปมาดั่งดอกบัวแลเอาไปตากหนาศิลา
เมื่อแดดรอนนั้น  วันหนึ่งยังค่ําแลเอามาแชน้ําเลา   แมนวาแชไวนานเทาใดๆ ก็ด ี  
อันวาดอกบัวนั้นก็มิอาจคืนสดชื่นมาดังเกาเลย… 

 
 กวีสมัยอยุธยายังคงเปรียบความออนนุมกบัสําลี ดังการเปรียบเทียบตนหญาผลิใบ
ออน  ดังใน  มหาชาตคิําหลวง  วา 
 
            ...ตลูผสฺสสมูปมา  ลบัดอันออนกลยง  ฟกฟุนพยงสําลียอง.. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๒๗
 
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรสรางจินตภาพเปรยีบเทียบกรวดทรายริมชายหาดวา มีความ
ละเอียดออนเหมือนสําลี  เพ่ือส่ือจินตภาพผัสสะทางกายใหผูอานสัมผัสไดวามีความนุมมาก ดังใน  
นิราศเมืองแกลง วา 
  พอรุงแสงสุริยาลีลาลาศ  ลงเลียบหาดหวนคะนึงถึงสมร 
  เห็นกรวดทรายชายทะเลชโลทร ละเอียดออนดังละอองสําลีดี 
          
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม  กวีเปรียบเทียบหญามคีวามออนนุมเหมือนปุยนุน    ซึ่งมี
ปยุสีขาวนวล  ออนนิ่ม  ดังความใน  บางกอกแกวกําศรวล  วา 
  
          คงภาวนานิ่งไหว  อาจารย 
  พอมอยนิมิตหิมพานต  ปาแกว  
  หญาไหมดั่งเจียมปาน  ปุยนุน 
  นั่งตางอาสนะแลว  เพงไมสุมาลัย 
         
 ใน  บางบทจากสวนแกว  อังคารเปรียบเทียบทรายวานุมเหมือนแปงที่เกิดแต  
“ปฐมกัลป”  ดังความวา 
          ทรายนั้นนุมอยางแปง ปฐมกัลป 
  ทุกอยางเสียงทรายขวัญ  กลอมเทา 
  นาทีนี่ชีวัน   เกิดใหม 
  มาเพื่อมอบโศกเศรา  ใสทิ้งทะเลสูญ 
 
 อังคารยังเปรียบทรายมีความออนนุมเหมือน “บรรจถรณ”  หรือที่นอนตามขนบ 
วรรณคดีแตอดีต  ดังความในบท “วิมานน้าํคาง”  ใน  ปณิธานกว ีวา 
 
             หาดทรายออนฉะออนดั่งบรรจถรณ       หมอนทอนไมคือเขนยฟาถวาย 
          ธาราบาเซาะหินดนิทราย             คือนางไมขับกลอมออมใจ 
          
 การสรางจินตภาพทางกายสมัผัสของกวีไทยนี้ มีทั้งการสืบทอดและการสรางสรรคข้ึน
ใหม สวนใหญเกิดจากกวีนําประสบการณทางประสาทสัมผัสที่ตองกายหรือเคยรับรูมาสรางภาพ
ในจติของผูอานใหเหมือนสมัผัสหรือรูสึกได  ซึ่งส่ิงที่นํามาสรางจินตภาพเปนธรรมชาติใกลตัวอนั
พบเห็นไดทั่วไป  สวนสิ่งที่อยูไกลตัวหรือผูอานไมเคยสมัผัสอันเกิดจากกวีใชจินตนาการคิดขึ้นเอง
กวีก็จะนําส่ือเปรียบที่สามารถพบเห็นมาสรางผัสสะทางกายใหเกิดข้ึนในใจของผูอาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๒๘
 
๖.  จินตภาพการเคลื่อนไหว 
 การสรางจินตภาพการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น จากการนาํประสบการณทางประสาทสัมผสั 
ทั้งทางตา  ล้ิน  จมูก  หู และกายมาประสมประสาน  เปนภาพการเคลื่อนไหวทีม่ีชีวิตชีวา ซึ่ง
นอกจากผูอานจะไดเห็นรูปอันเปนสิ่งที่ปรากฏแกตาแลว ยังรับรูไดถึงการเคลื่อนไหวในลักษณะ
ตางๆ กัน         

กวีสรางจินตภาพแสดงการเคลื่อนไหวในลักษณะแกวงไกวหรือแกวงไปมา ดังชอไม
ตองลมแกวงไปมาวาเปนธงที่โบกโบยตามแรงลม ดังใน มหาชาตคิาํหลวง ตอนพรานเจตบุตร
พรรณนาพรรณไมในปาหิมพานตเม่ือชอไมตองลม  วา 
 
              ...ธชคฺคาเนว    ทิสฺสเร   ชอชอยกวะแกวงไกว คือธงไชยโบกโบยบน… 
                                                                                                                 

หากเปนธงทีโ่บกโบย กวีจะสรางจินตภาพวาเปนนกบินรอนในทองฟา  ซึ่งจะใหภาพ 
การเคลื่อนไหวจากปกที่ขยับอยูไปมา  ดงัความใน  บณุโณวาทคาํฉันท   ตอนกลาวถึงกองทัพของ
พระเจาอยูหัวบรมโกศซึ่งประดับดวยเครื่องสูงและธงตาง ๆ วา 
 
  ธงเทียวธวัชกลคือกล  สกุณรอนรริ้วโพยม  

     
 การสรางจินตภาพการเคลื่อนไหวในลักษณะการแกวงไกวนั้นยังมีการกลาวถึงการ
ไกวชิงชา กวีเปรียบเทียบวาเหมือนนางสีดาผูกคอทีโ่รงโขน   ดังความใน นิราศพระบาท   วา 
 
  ดูทํานองนางในไกวชิงชา  ดังสีดาผูกคอที่โรงโขน 
 
 กวีกลาววาตัวละครมีอาการสั่นและเตน หรือกิริยาที่ยืนอยูแลวยกเทาข้ึนๆ ลงๆ ถ่ีๆ 
วาเหมือนการเลนโขน  ซึ่งเปนการละเลนอยางหนึ่ง ผูแสดงจะสวมหัวจําลองตางๆ และเวลาเตน
จะยกเทาข้ึนและลงถี่ๆ เชนกัน ทําใหเห็นภาพการกระทํากิริยาสั่นและเตนของตวัละครหรือทาว
แมนที่รับทําพิธีใหพระอภัยมณีหายจากการถูกผีรายเขาสิงได ดังความใน พระอภัยมณี  วา 
 
  อีทาวแมนแสนกลเปนคนเคย รองสังเวยไหวผีใหตโีทน 
  ทําถือเทียนเวียนหันสั่นสะเทิ้ม ระริกเริ้มรัวเตนดังเลนโขน 
        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๒๙
 
 กวีสมัยหลังมองภาพใบไมที่พัดตามแรงลมวา กวัดไกวหรือวัดเหวี่ยงไปมาเหมอืน
ระบํา  ซึ่งเปนการฟอนรําทีม่ีลีลาออนชอยมาเทียบ เพ่ือใหเห็นภาพเคลื่อนไหวอนังดงามของใบไม
ยามตองลม  ดังความใน  นิราศสุโขทัย ของคุณหญิงเข่ือนเพชรเสนา   กวีในสมัยรัชกาลที่ ๗ วา 
 
  พระพายพัดกวัดไกววิไลยลํ้า ดังระบํากรีดกรออนสลวย   
 

กวียังกลาวเปรียบเทียบลักษณะการสั่นไหวของตนขาวที่เอนพลิ้วลูตามแรงลมเหมอืน
คลื่น ซึ่งเคล่ือนไหวนนูสูงกวาระดับปกต ิ มองเห็นการเคลื่อนเปนระยะยาวหรือส้ันบนผิวน้าํ ทําให
มองเห็นภาพเคลื่อนไหวเอนออนไปมาของตนขาวจาํนวนมากในทองทุงนาไดแจมชัด  ดังความใน  
ขอบฟาขลิบทอง  ของอุชเชนี วา 
 
   ขาวระเนนเอนพลิ้วล่ิวลมลู 
   เฉกคลื่นตรูสมุทรทองรังรองแสง 
   สะทอนวับรับสีสุรียแรง 
   ประลองแขงทองเขมเต็มฟาไกล 
     
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวียังคงเปรียบใบขาวพลิว้ไหวโอนเอนไปมาราวกับคลื่น    
ดังความใน  เพลงขลุยเหนือทุงขาว  ของเนาวรัตน พงษไพบูลย  วา 
 
  ใบขาวพลิ้วพริ้วระเนนเปนคลื่นขาว ใบตาลกราวกรากลมระงมถิ่น 
  กระทอมคอมคร่ําอยูอาจิณ  หอมกลิ่นขาวใหมมาจางจาง 
          
 กวีไทยสมัยใหมแสดงจินตภาพใบไมไหว   ซึ่งเปนลักษณะการเคลื่อนจากที่เดิมเพียง 
เล็กนอยวาเหมือนพัดโบก  เพ่ือใหเห็นภาพเคลื่อนไหวอยางชาๆ ดังความใน คือแรงใจและไฟฝน  
ของไพวรินทร  ขาวงาม วา 
 
             ใบไมไหวในวันอันเรารอน           ประหนึ่งพัดโบกพรผอนรอนเรา 
              ดวยหัตถทิพยหทัยทองโลกของเรา     ไหวใบไมพล้ิวเบาเมือ่ตองลม 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                   
    

 

  ๑๓๐
 
 การสรางจินตภาพการเคลื่อนไหวของกวีไทยสวนใหญ เปนสื่อแสดงใหเห็นความคดิ
ในการสรางงาน  โดยไดนาํเอาส่ิงใกลตัวที่พบเห็นไดทัว่ไปมาเปนสื่อเปรียบแสดงภาพเคลื่อนไหว   
ซึ่งสวนมากเปนธรรมชาติรอบตัว    และประสบการณของกวีที่ไดชมศิลปะการแสดงแหงยุคสมัย
มาเปนสื่อถายทอดเปนภาพใหผูอานไดมองเห็นการเคลื่อนไหวไปพรอมกับตน 
 กวีสรางจินตภาพโดยอาศัยประสบการณทางประสาทสมัผัสทั้งการไดเห็น การลิ้มรส  
การไดยนิ การสัมผัสและการเคล่ือนไหวมาสรางเปนภาพที่เห็นดวยใจคิดหรือจินตนาการถายทอด
ใหเกิดเปนภาพในใจของผูอาน โดยมุงส่ือภาพใหผูอานรับรูตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ เสมือนเกิด
ข้ึนกับผัสสะของผูอานโดยตรง และยังชวยสรางบรรยากาศใหผูอานเกิดความรูสึกและเขาใจตามที่
กวีตองการสื่อสาร  ลักษณะของการแสดงจินตภาพทางผัสสะนี้มีการเปลี่ยนแปลงในผลงานของกวี
สมัยใหม  ซึ่งมิไดมุงใชจนิตภาพนี้เปนสื่อใหเห็นภาพเพียงอยางเดียว  แตจะใชจนิตภาพเกี่ยวกับ
ผัสสะดังกลาวมาเปนสื่อแสดงความหมายและบรรยากาศที่ตางไปจากขนบในวรรณคดไีทยแตอดตี 
 ในการสรางจนิตภาพเพื่อสรางบรรยากาศและใหเห็นภาพนี ้ กวีจะนําธรรมชาติแมส่ิง
เล็กนอยมาเปนแบบในการสรางสรรค โดยมิไดลอกเลียนธรรมชาต ิ หากเปนผูแปรความงามทีม่า
จากธรรมชาตดิวยใจหรือความรูสึกนึกคิดออกมาเปนงานสรางสรรค หรือจินตภาพทางรูปหรือแสง
สี รส กล่ิน เสียง  สัมผัส  และการเคลื่อนไหว  และท่ีมาของการสรางจินตภาพดังกลาวอิงกับ
ธรรมชาติเปนสวนใหญทําใหเห็นวากวีผูสรางเห็นความสําคัญและผูกพันกับธรรมชาติ  โดยเฉพาะ
จากสิ่งใกลตัว การนาํส่ิงที่ไดเห็น ไดล้ิมรส ไดกล่ิน ไดยิน ไดสัมผัสมาเปนสื่อเปรียบยอมทําใหเกิด
ภาพแจมชดั  มีความสมจริงที่ผูอานสามารถเขาถึงและรับรูดวยใจหรือจินตนาการตามได 
 การสรางจินตภาพเพื่อสรางบรรยากาศและใหเห็นภาพชดัเจนของกวีไทยยังข้ึนอยูกับ
การรับรู  การสังเกต อิทธิพลจากสังคมนอกประเทศหรืองานสรางสรรคของชาติอ่ืน รวมถึงรสนิยม
ของผูสรางงานเองเปนปจจยักําหนด และการสรางจินตภาพของกวีไทยในแตละสมัยนี้มีทั้งการ    
สืบทอด การสรางสรรคข้ึนใหม รวมถึงการนําเอาจนิตภาพเดิมที่ใชส่ือผัสสะมาใชในบริบทหรือ
เหตุการณของสังคมรวมสมัย เพ่ือส่ือความหมายที่ใหภาพและบรรยากาศทางสังคม  ตลอดจนการ
นําจนิตภาพทีใ่ชส่ือผัสสะมาสื่อนัยทางความหมายใหมในบริบททีต่างไปจากเดิม 
 จากการศึกษาการสืบสรรคจินตภาพเพื่อสรางบรรยากาศและใหเห็นภาพ  ในผลงาน
ของกวีไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา กวีไทยการสืบทอดจินตภาพตามขนบเปนสวนใหญ สวน
จินตภาพทีต่างไปหรือสรางสรรคข้ึนใหมมีที่มาจากอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม   โดยเฉพาะ
ความนิยมของคนในสมัยนัน้ๆ   และจนิตภาพที่สรางใหมยังมีปจจัยมาจากการเห็นดวยใจของกวี
ที่แตกตางกันไปดวย ตลอดจนการนําจนิตภาพที่ส่ือผัสสะมาใชในบรบิทใหมหากยังคงจุดมุงหมาย
เพ่ือแสดงบรรยากาศเปนสําคัญ 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
   

 ๑๓๑ 

บทที่  ๔  
 

การสืบสรรคจินตภาพเพื่อแสดงอารมณของตัวละครหรือกวี 
 

 วรรณคดีเปนการแสดงออกของมนุษยเพ่ือส่ือ “สาร” และสารของผูสรางงานศิลปะนี้ 
คือ อารมณและความรูสึกนกึคิด โดยอาศัยวัสดุคือภาษาเปนสื่อแสดงเพื่อสรางความพึงพอใจทาง
สุนทรียะ  ตลอดจนทําใหเกิด “รส”๑ กระทบอารมณผูอาน ซึ่งสามารถรับรูไดบนพื้นฐานจาก
ประสบการณทางอารมณอันเปนสากลของมนุษย และดวยคุณลักษณะของงานสรางสรรควรรณคดี
ที่เปนศิลปะ กลาวคือ เปนเรื่องเก่ียวกับจิตใจ  ความรูสึกและความนึกคดิอันสรางข้ึนจากความ
สะเทือนอารมณ โดยมี “ใจ”  เปนตนทางของการรับรู   ส่ิงทั้งหลายที่กระทบอายตนะหรือประสาท
รับรูไมวาจะเปนทางตา หู  จมูก  ล้ิน หรือกายสัมผัส ลวนมี “ใจ”  เปนสิ่งรูแจงหรือรับรูถึงส่ิงที่มา
กระทบใจนัน้วาเปนสุขหรือเปนทุกข ซึ่งความรูสึกทางใจนี้ทําใหใจมีความเปนไปตางๆ อันเรียกกัน
เปนสามัญวา อารมณ อาจเปนอารมณทีพ่อใจบางไมพอใจบางแลวแตมีอะไรมากระทบใจ๒   
 ในการสรางสรรคงานศิลปะของมนุษยนั้นเกิดขึ้นจากอารมณสะเทือนใจ ซึ่งอารมณนี้ 
จะผานเขาไปสูความคดิและความรูสึกทางจิตใจ   แลวผูสรางจะแสดงหรือถอดออกมาเปนรูป เปน
ภาพ เปนเสียง เปนส ี หรือเปนตัวหนังสือ  อันเปนการแสดงออกของศิลปะที่มีเหตุมาจากอารมณ 
สะเทือนใจ ซึง่มีอยูมากลักษณะนบัไมถวน แลวแตวามีส่ิงใดมากระทบหรือกระทําใหอารมณของ
คนเราอยูเฉยเปนปกติไมไดเกิดอาการปนปวนขึ้นจะเปนรัก  เกลียด  ตื่นเตน  ดีใจ เสียใจ   ก็เปน  
__________________________ 
 ๑คําวา “รส” ในความหมายกวาง “รส  หมายถึงสิ่งที่เรารับรูได  มะนาวมีรสเปรีย้ว  น้ําตาล
มีรสหวาน ฯลฯ  เรารับรูไดดวยลิ้น วรรณคดีมีรสบันเทิงใจ   เรารับรูไดดวยใจ  เมื่อพูดถึงรสวรรณคดีจึง
หมายถึงความหมายกวางในลกัษณะนี้ รสวรรณคดี หมายถึง ลักษณะพิเศษของวรรณคดีที่ทําใหเกิดรส  
เชนเดียวกับลักษณะพิเศษของมะนาวที่ทําใหเกิดรสหนึ่ง ในขณะที่ลักษณะพิเศษของน้ําตาลทาํใหเกิดอีก
รสหนึ่ง แตแทที่จริงการรบัรูรสอยูที่ผูชิม ประสาทที่ลิน้ของผูชิมเปนตัวรับรูวามะนาวมีรสเปรี้ยวฯลฯ  
การรับรูรสวรรณคดีก็อยูที่ผูอาน ใจของผูอานทําหนาทีเ่หมือนประสาทที่ลิ้นที่รับรูรสนั่นเอง ใน
ความหมายแคบ รสหมายถึงสภาพจิตของผูอานวรรณคดีที่เกิดความสําเรงิอารมณจากการไดรับรูรส (ใน
ความหมายกวาง) ของวรรณคดี,” กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดี
สันสกฤต, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
๒๕๔๙), ๑๔๔. 
 ๒เสฐียรโกเศศ, การศึกษาวรรณคดีแงวรรณศิลป (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 
๒๕๓๓),๔๔.      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๓๒

อารมณสะเทือนใจทั้งส้ิน๓  
เม่ือกวีผูสรางสรรควรรณคดีเกิดอารมณสะเทือนใจแลว ก็ถายทอดอารมณนัน้ให

ผูอานไดรวมความรูสึกดวยหรือไดรับรู และอารมณยังเปนเนื้อหาสําคญัในวรรณคด ี  เม่ือผูสราง
งานตองการถายทอดอารมณ ซึ่งเปนสิ่งท่ีไมมีตัวตนหรือเปนนามธรรมใหปรากฏเปนรูปธรรมนัน้ 
กวีจะใชกลวิธทีางวรรณศิลปดวยการสรางจินตภาพเปรยีบเทียบใหเปนที่สบอารมณผูอาน หรือ
กอใหเกิดความสําเริงอารมณ อันเปนความพอใจและอิ่มเอมใจที่ผูอานไดมคีวามรูสึกคลอยตาม
อารมณที่กวีเสนอไวในเรื่อง และเกิดเปนปฏิสัมพันธในการสรางและรับรูรสในวรรณคดีระหวางกวี
ผูสรางงานกบัผูอาน ผูอานที่จะเขาถึงอารมณและความคิดของกวีไดลึกลํ้า จะตองเปนผูมีใจเปน
ประสาทพิเศษท่ีจะรับรู กลาวคือ เปนผูมีใจเปดกวางพรอมที่จะรับรูความรูสึกตางๆ ตลอดจน
สามารถปรับใจใหรับรูภาวะตางๆ ที่เปนธรรมดาโลกได๔ ในขณะเดยีวกันการเกิดปฏิกิริยาหรือรส
สนองอารมณก็เปนไปตามสวนแหงอํานาจความรูสึกและความคุนเคยเปนเรื่องตางคนตางรูสึก  ซึ่ง
พระยาอนุมานราชธนแสดงทัศนะไววา  “ไมมีอะไรตองโตเถียงกันดวยเรื่องรส”๕ 
 งานศิลปะทุกชนิดกอใหเกิดรสขึ้นในใจของผูชมผูอาน วรรณคดีเปนศิลปะชนิดหนึ่ง  
ซึ่งส่ิงที่อยูในงานศิลปะคืออารมณที่กวีถายทอดไว และสวนมากเปนอารมณพ้ืนฐานหรือภาวะ๖ที่
เกิดเปนปกติสามัญแกมนุษย    ไดแก  ความรัก  ความขบขัน  ความทกุขโศก  ความโกรธ   ความ 
มุงมั่น  ความนากลัว  ความนารังเกียจ ความนาพิศวง และความสงบ รสอารมณหรือภาวะนี ้คอื 
อารมณของกวีที่ถายทอดออกมา   นอกจากจะเปนสภาวะที่เกิดแกจติใจแลวยังเปนสภาพที่เกิดแก
รางกายดวย เชน ความนารังเกียจ  ความนาพิศวง ภาวะนี้ทําใหเกิดรสขึ้นในใจของผูอาน กลาวคือ 
ความรักทําใหเกิดรสซาบซึ้งใจ  ความขบขันทําใหเกิดรสสนุกสนาน  ความทุกขโศกทําใหเกิดรส
สงสาร  ความโกรธทําใหเกิดรสแคนเคอืง ความมุงมั่นทําใหเกิดรสชื่นชม  ความนากลัวทําใหเกิด
รสเกรงกลัว ความนารังเกียจทําใหเกิดรสรําคาญ ขยะแขยง ความนาพิศวงทําใหเกิดรสอัศจรรยใจ
และความสงบ  ทําใหเกิดรสสงบ  ไมทุกข  ไมเกลียด  ไมริษยา  เปนรสคงที่ไมเปล่ียนแปลง  
__________________________ 
 ๓คณะอนุกรรมการจัดพิมพเอกสารเนื่องในวาระครบ  ๑๐๐ ป  พระยาอนุมานราชธน, 
“คาของวรรณคดี,” ใน ความรูเกี่ยวกับวรรณคดีและเทพนิยายสงเคราะห (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุ
สภาลาดพราว, ๒๕๓๑), ๔-๕. 
 ๔กุสุมา  รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, ๑๓๔. 
 ๕เสฐียรโกเศศ, การศึกษาวรรณคดีแงวรรณศิลป, ๖๒. 
 ๖คําวา  “ภาวะ”  หมายถึง “สภาวะที่เกิดขึ้นแกจิตใจและรางกายมนุษย”  คัมภีร     
นาฏยศาสตร  อธิบายความหมายไววา “ศัพทวาภาวะนี้มาจาก ภู  ธาต ุ  แปลวากริยาและการกระทํา  
อันใดอยูภายในใจของกวี  อันจะตองใหปรากฏออกมาโดยการแสดงดวยคําพูด  อวัยวะ  สีหนา  และ
ปฏิกิริยา อันทานเรียกวา ภาวะ,” กุสุมา  รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดี
สันสกฤต, ๑๑๙, ๑๒๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๓๓

๑.  ความรัก 
 ความรักเปนสิง่ที่เกิดข้ึนกับมนุษยทุกผูทุกนาม   กวีไทยจะสื่อแสดงดวยการนําเอา
ประสบการณทางอารมณ อันเกดิจากความคดิและจนิตนาการที่มีกําลังสูงมาแสดงใหผูอาน
ประจักษถึงอารมณสะเทือนใจนี้  กอปรกบัลักษณะเดนของวรรณคดีไทยที่กวีนิยมผูกเร่ืองข้ึนจาก
ความรัก  และยังมีงานที่ส่ืออารมณของผูที่ตกอยูในความรักโดยเฉพาะความรักของหนุมสาว  ซึ่งมี
ทั้งรักที่สมหวังเพราะไดอยูรวมกัน และรักที่ผิดหวังเพราะพลัดพรากจากกัน อิทธพิลของความรัก
ระหวางชายหญิงที่มีตอกันเปนปจจัยสาํคญัที่กอเกิดเปนงานสรางสรรค ดังใน โคลงนิราศสุพรรณ  
ของสุนทรภู กลาวไววา “ใครที่มีชูชู   ชวยค้ําคาํโคลง”  และอารมณรักที่ปรากฏในงานของกวีไทย
ยังส่ือแสดงถึงความเขาใจอนัลึกซึ้งในธรรมชาติของความรักอันรวมถึงธรรมชาติของจิตมนุษยดวย 
 ความรักในวรรณคดีไทยอาจจําแนกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ ความรักเปนสิ่งสําคญั
และย่ิงใหญ  และความรักมีอิทธิฤทธิ์รายแรง 

๑.๑   ความรักเปนสิ่งสําคญัและยิ่งใหญ 
 การสื่ออารมณรัก อันเปนนามธรรมนัน้ไมสามารถบอกเลาหรืออธิบายไดโดยผิวเผิน 
กวีไทยจะแสดงใหเปนที่ประจักษใจของผูอานโดยการใชจินตภาพเปรยีบเทียบใหเห็นเปนรูปธรรม
โดยเฉพาะการแสดงออกถึงพลังแหงรักที่มีความละเอียด ซับซอน ใหผูอานไดมองเห็นคุณคา 
ปรมิาณ ตลอดจนระยะเวลาอันยืนยง เพ่ือส่ืออารมณรักวามีความหมายอันทรงคุณคาเปนสิ่งสําคัญ
และย่ิงใหญในชีวิตของมนุษย 
 ในวรรณคดไีทยกวีแสดงความรัก ซึ่งเปนความรูสึกผูกพันในแบบตางๆ หากเปน
ความรักของพอแมกับลูก กวีจะแสดงออกใหเปนที่ประจักษใจของผูอาน ดวยการสรางจินตภาพ
เปรียบเทียบกับสิ่งที่มีความสําคัญ  เชน  ดวงตา  ดวงใจ  ชีวิต 
 กวีไทยแตโบราณเปรียบลูกเหมือนชีวิต และยังเทียบใหเห็นความรักที่มีใหแกลูกนั้น
เหนือรักชีวิตและดวงตาของตน ดังตอนพระนางมัทรีทูลพระเจากรุงสัญชัยวาจะขอนําตัวสองกุมาร
ไปอยูปาดวย  ใน มหาชาตคิําหลวง  วา 
 

        ...อาบพิตรสมมติศวรเทพา อนนเจากัณหาชาลี ลูกสองศรีเสมอชนม รักย่ิงตน
ย่ิงตา...ปางลีลาลิวล่ี สถิตยที่อาทพาพน ลูกสองตนสองตู จะชูใจเศราใหสรดกวาช่ืนแล… 

 
 กวีไทยสมัยหลังไดเปรียบเทียบลูกเปนดวงใจ และกลาวถึงความรักของแมที่มีใหแก
ลูกวารักเทาชีวิต ดังใน บทละครดึกดาํบรรพเร่ืองสิทธิธนู ของพระยาศรีภูริปรีชา ตอนพระสิทธิธนู
จะจากพระมารดา  นางรําพัน  วา 
 
  โอเจาผูเดียวดังดวงจิต  แมรักเจาเทาชีวิตชีวาสัญ 

       เสียแรงแมอุมทองประคองครรภ  แสนถนอมจอมขวัญทุกเวลา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๓๔

 กวีไทยสมัยใหมยังคงสืบทอดการสื่อแสดงความรักของแมวารักลูกดังแกวตา ในบท 
“แมพันธุรัตน”  ใน  กวีนิพนธ  ของอังคาร  กัลยาณพงศ  วา 
  
          พอเอยเสียแรงรัก  เพียงจักควักแกวตาให 
  ขาดเจาแมมืดไร  ขอลูกไดสมเพชเวทนา 
              
 ความรักที่เปนหัวใจในการสรางงานของกวีไทย คือ ความรักระหวางหนุมสาว กวีไทย
แสดงความรักของชายหญิงวามีความผูกพันทัดเทียมความรักของพอแมกับลูก    โดยยังคงเปรียบ 
เทียบวามีความรักใหแกกันเหมือนรักดวงตา  ดวงใจ  และชีวิต อันเปนการใชจนิตภาพเดียวกัน
แตตางบริบท  ซึ่งสามารถพิจารณาไดวาเปนการคงไวซึง่จุดประสงคของการสื่อสารที่ตองการแสดง
อารมณสะเทือนใจนีใ้หเห็นเปนรูปธรรมวาบุคคลอนัเปนที่รักมีคาเพียงใด รวมถึงเปนการโนมนาว
ใจใหผูอานรับรสซาบซึ้งใจและเห็นคุณคาแหงรักนั้น  
  กวีแตอดตีสื่ออารมณรักที่มีตอหญิงคนรักวาเทาดวงใจ ใน เหสังวาส   พระนิพนธ 
เจาฟาธรรมธิเบศร  วา 
          พุมพวงดวงดอกฟา  ในใตหลาหาไหนเทียม 
  โฉมงามทรามเสงี่ยม  เรียมรักเจาเทาดวงใจ 
              
 กวีไทยสมัยหลังส่ือแสดงความรักวามากกวาดวงตา ดังคําของหะซันที่กลาวแกนางทั้ง
เจ็ด ใน  เสภาเร่ืองอาบูหะซนั  วา 
 
  พี่รักเจาไมมทีี่จะเทียบ             โดยจะเปรียบเกินกวาดวงตาพี่ 
  เจาดวงแกวแววตาจงปราน ี            พอเปนที่สางสบายเถิดสายใจ 
      
 จากการศึกษาพบวากวีไทยสมัยหลังจากนี้ ไมนิยมเปรียบเทียบความรกัของหนุมสาว
กับสิ่งสําคัญดงักลาวขางตน  อาจเปนเพราะวาจินตภาพในลักษณะนีเ้ม่ือใชกันมากๆ ก็เกิดความ
จําเจ ไมมีพลังพอหรือไรพลัง๗  กวีจึงตองสรางจินตภาพที่มีความแปลกใหม  เปนการแหวกออก
จากกรอบตามขนบเดิม ซึ่งเปนที่รับรูกันโดยทั่วไปแลว  
 กวีไทยแตอดตียังนิยมสื่ออารมณรักโดยแสดงปริมาณหรือขนาด เพ่ือส่ือนัยแหงรักที่
ยิ่งใหญใหผูเปนที่รักไดรับรูวามากมายเพียงใด ดังพระลอกลาวแกพระเพื่อนพระแพงวารักนางจน 
__________________________ 

๗ตรงกับ dead metaphor ในถอยคําสํานวนภาษาอังกฤษ  หมายถึง บทเปรยีบเทียบที่ใชกัน
มากจนกลายเปนสํานวนจําเจไป, ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย,  
(กรุงเทพฯ :  ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๕), ๑๒๓.       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๓๕

สุดผืนแผนดนิและมากกวาแผนฟา  ใน ลิลิตพระลอ  วา 
      
          บเปนใดเจาพ่ี  อยาแคลน 
  รักแมสุดดินแดน  กวาฟา 
 
 กวีไทยสมัยหลังเปรียบเทียบความรักที่มตีอนางวามากเทากับความกวางใหญของ
มหาสมุทร ดังใน   สักระวาชายทเล  พระราชนิพนธในรชักาลที่  ๖  วา 
 
       แลทเลแลวเหหันมามอง          ตัวของนองยอดหญิงเปนมิ่งขวัญ 
       ความรักเจาเทาสมุทรสุดรําพรรณ         ไมมีคันขั้นรักของเรียมเอย 
         
 กวียังสรางจินตภาพขึ้นใหมวา คําพูดพร่าํถึงความรักทีม่ีใหแกนางประมวลไดเทากับ
ทรายทุกเม็ดที่เรียงรายอยูตามชายทะเล เพ่ือแสดงใหเห็นวารักที่มีใหนั้นมากมายเหลือคณานับ  
ในเรื่องเดียวกันนี้  วา 
 
        สักระวาเสียใจไมเช่ือถอย            พ่ีไมพลอยพูดเลนเชนนองหมาย 
        ถึงพูดมากคําประมวลถวนเทาทราย       ทุกเม็ดที่มีรายชายทเล 
        ทุกๆ คาํก็คงจริงอยากริ่งจิต             พี่รักจริงม่ิงมิตรไมหันเห 
 
 กวีไทยสมัยใหมยังคงเปรียบเทียบความรักที่มอบใหแกหญิงคนรักวา เม็ดทรายทุก
เม็ดคือคาํพรํ่าบอกถึงความรกัที่มีให และยังกลาวอีกวาความรักนั้นหนักกวาแผนฟา หนากวาน้าํ 
และมากกวาผนืแผนดนิ ในบท “แมพิมพใจ” ใน  คําหยาด ของ  เนาวรัตน  พงษไพบูลย  วา 
 
           หาดทรายนิ่มพิมพใจใครคนหนึ่ง         คนผูซึ่งแสนรักเธอหนักหนา 
 ทุกเม็ดทรายคือทุกคําจํานรรจา           หนักกวาฟาหนากวานํ้าลํ้าแผนดิน 
 
 เนาวรัตนยังสืบทอดการสรางจินตภาพเปรยีบเทียบความรัก โดยเทียบกับความกวาง
ใหญของทองฟาตามขนบการสรางงานของกวีแตกอน ดงัความในบท “บนลานอโศก” ใน คําหยาด  
วา 
         อยากใหรูวารักสักเทาฟา        หมดภาษาจะพิสูจนพูดรักได 
 เต็มอยูในความวางกวางและไกล        คือหัวใจสองดวงหวงหากัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๓๖

 กวีไทยแตอดตียังส่ืออารมณรักใหเห็นเปนรูปธรรมดวยการเทียบกับระยะเวลาใหนาง
ที่รักและผูอานรับรูถึงพลังแหงรักอันมากลน  ดังพระลอกลาวแกพระเพื่อนพระแพง หาก “ยาม
หนึ่ง” หรือ ๓ ช่ัวโมง  ไมเห็นหนานางผูเปนที่รักจะทําใหถึงแกความตายได  วา 
 
  เรียมสงวนพระนุชแสน  สงวนยิ่ง  ตัวนา 
  ยามหนึ่งบเห็นหนา  ออนทาวเรียมตาย 
           
 กวีไทยสมัยหลังยังคงกลาวถึงความรักที่มีใหแกนางที่รักวามีใจจดจอถึง และรักอยู
ทุกโมงยาม  ดังคําพูดของพญาราชวังสันที่กลาวแกนางบัวผันใน  พญาราชวังสัน พระราชนิพนธ
ในรัชกาลที่  ๖  วา 
  แตเช่ือเถิดใจพี่นี้เปนแน  ไมยอมแพผูใดในแดนสาม 
  จิตจํานงจงรักแตนงราม  ทุกโมงยามรักอยูไมรูวาย 
 
     ในกวนีิพนธสมัยใหม กวียังคงสืบทอดการสื่ออารมณรักที่มีมาก โดยเทียบวารัก
ทุกนาทีตามขนบ แตมไิดเปนความรักของชายหนุมหญิงสาว  หากเปนความรักที่แฝงฝงไวดวย
อุดมคติวาความรักนั้นเปนแรงผลักโลกหรือสรางความสขุเพื่อคนสวนรวม  ดังในบท  “เพลงยาว
ฉบับสั้น”  ใน  ตากรุงเรืองโพยม   ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย  วา 
 
              เอาเรี่ยวเอาแรงแหงรักไปผลักโลก        ใหสรางโศกสรางสุขในทุกที ่
        ฉันรักเธอเสมอมาทกุนาที                  ขอเธอมีรักบางอยารางรัก    
 
 ในผลงานของกวีไทยสวนใหญนิยมสื่ออารมณรักดวยการเปรียบเทียบกับความยืนยง
ของโลก และสวนประกอบของโลกตามธรรมชาติและในอุดมคติหรือตามจนิตนาการของมนุษย  
ซึ่งเปนภาวะของธรรมชาติตามปกต ิ  แตขยายการรับรูใหอยูเหนือความเปนจริง อันเปนความ
สมบูรณแบบที่เรียกวาอุดมคติ  รวมถึงการแตกทาํลายของโลกและจักรวาลหรือปรากฏการณตอน
ส้ินกัลป อันเปนปรากฏการณเหนือธรรมชาติตามแนวอุดมคติ มาเปนตัวแทนของเวลาขณะอยูใน
อารมณรักใหเห็นเปนรูปธรรม    
 การสื่ออารมณดวยจินตภาพปรากฏการณเหนือธรรมชาติตามแนวอุดมคติเปนความ
เช่ือดั้งเดิมของมนุษย มีกําเนิดสบืเนื่องมาจากชีวิต ตามแนวทางพุทธปรัชญาชวีิตประกอบดวย
อวัยวะตางๆ และพฤติกรรมทางรางกาย (รูป) ความรูสึกสุขทุกขหรือเฉยๆ (เวทนา)  ส่ิงที่หมายรู
หรือกําหนดและจดจาํส่ิงตางๆ ได  (สัญญา)  คุณสมบัตติาง ๆ ของจิตหรือสภาพที่ปรุงแตงทําให
คิดดีหรือช่ัว  (สังขาร)  การรับรูทางอายตนะหรือที่สืบตอแหงจติและเจตสิก  ไดแก  การเห็น  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๓๗

การไดยนิ  การไดกล่ิน   การรูรส  การรูสึกสัมผัส  และการนึกคิดหรือความรูแจงอารมณ  
(วิญญาณ)  ชีวิตก็ยอมมีปญหาซึ่งเกิดจากตัณหา ไดแก  กามตณัหาหรือความอยากได  กามคณุ
คือส่ิงสนองความตองการทางประสาททั้งหา ภวตัณหาหรือความอยากในภาวะของตัวตนที่จะให
เปนอยางใดอยางหนึ่ง และวิภวตัณหาหรือความอยากไมใหเปนอยางใดอยางหนึ่ง ส่ิงเหลานี้ไดกอ
เกิดเปนความยึดมั่นถือมั่น  (อุปาทาน) ไดแก ความยึดตดิถือมั่นในความตองการทางประสาท
สัมผัสทั้งหา ความยึดมัน่ในความคดิที่สนองความตองการของตน ความยึดมัน่ในความเชื่อ เชน 
ความเชื่อในปรากฏการณเหนือธรรมชาตทิี่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองภาวะทางจิตใจของมนุษย โดย
กําหนดขึน้ดวยจินตนาการและแสดงออกมาเปนรูปแบบตาง ๆ๘   

กวีแตอดตีแสดงความคดิและความเชื่อเก่ียวกับปรากฏการณเหนือธรรมชาติ โดยนํา
จินตภาพจักรวาลสิ้นสูญมาใชในบริบทของการแสดงความจงรักภักดตีอพระเจาแผนดินวาถึงจะสิน้
ดวงอาทิตย แผนฟา และแผนดนิไป แตขอใหพระอิสริยยศของพระองคยังคงอยู มิสูญสิ้นตาม แม
ภูเขาพระสุเมรุพังทลายลงก็ขอใหบุญญาธกิารของพระองคยังคงรุงเรืองทั่วทั้งสามภพ  ดังความใน  
ทวาทศมาส  วา     

          ตราบสิน้สรุิเยศฟา  ดินหาย   ก็ดี 
  ยังพระยศยังสถาน  อยาแคลว 
  ตราบเมรุคิรทีลาย  ทบทาว   ลงแฮ 
  คงคอบบุญทาวแผว  แผนฟาภพไตร 
              

 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรนาํจนิตภาพดังกลาวมาใชใหม ในบริบทของความรักระหวาง
ชายหญิง  เมือ่ฝายชายตองจากไปวา แมขุนคิริ คือภูเขาพระสุเมรุขาด หรือเปอยพังทลายลง แม
สวรรคทั้งหกช้ันฟาจะมลายสูญหายไป แมพระอาทิตยพระจันทรจะจากโลก และไฟบรรลัยกัลปจะ
ลางทวีปทั้งส่ี แตความรักความอาลัยทีม่ีตอนางที่รักก็ยังคงอยูมิสูญสิ้นตาม ดงัความใน นริาศ
นรินทร  ของนายนรินทรธิเบศร (อิน) วา 
 

          ตราบขุนคิริขน  ขาดสลาย    แลแม 
  รักบหายตราบหาย  หกฟา 
  สุริยจันทรขจาย  จากโลก    ไปฤๅ 
  ไฟแลนลางสี่หลา  หอนลางอาลัย 
 

__________________________ 
 ๘ชลธิรา  สัตยาวัฒนา, “ลลิิตพระลอ : การศึกษาวิจารณตามแนวพุทธปรัชญา,”  ใน  
วิจารณร้ือวิจารณ : ตํานานวรรณคดีวิจารณแนวร้ือสรางและสืบสาน (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๐), ๒๑๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๓๘

 กวีสมัยหลังยังคงกลาวอางการสูญสิ้นดิน ฟา ภูเขามาเทียบกับความรักวายังคงมั่น  
แมจะเหลือเพียงลม แตความรักที่มีตอนางยังอยูเต็มเปยม ดังใน โคลงนิราศวัดสมุหประดษิฐ  
ของหลวงธรรมาภิมณฑ  (ถึก  จิตรกถึก)  วา 
 

        ดินฟาสาคเรศสิ้น  ศิขรินทร 
  เหลือแตลมลอยกลาง  โบกควาง 

รักเรียมภิรมยถวิล  หวังสวาดิ 
  รวมนุชอยารูราง  เริศสูญ 
              
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีส่ืออารมณรักดวยการเทียบกับปรากฏการณตอนสิ้น
กัลป  ดังในบท  “บุพเพสันนิวาส”  ใน กวีนิพนธ  ของอังคาร  กัลยาณพงศ วา 
 

ตราบภูผารอนละลาย             นํ้าไหมแลงหมดสมุทรสี ่
สูรยจันทรดับลวงเปนธุลี             ปฐพีแหลกลุยเปนละออง        
        เจตภูตหนึ่งบาหลัง             พะวาพะวังในรักนอง  

             จะร่ําไหนํ้าเนตรนอง             อกนิษฐเปอยเปนจณุไป 
นํ้าจะทวมฟาฟองหาว            ปลาจะกินเดือนดาวนอยใหญ 

          ชวยคิดเถอะอยางไร           จะไมเดือดรอนรมณยี 
ภพจะไรอันตราย             ถาโฉมฉายรับรักพี่ 

          สองจะเกษมเปรมปรีดิ ์             โลกนี้เลหสวรรคนิรันดรเอย 
         
 อังคารสืบทอดจินตภาพเหตุการณตอนสิน้โลก ซึ่งส่ิงที่ทําลายโลกตอนสิ้นกัลปอัน
รุนแรงนั้น ไดแก ไฟ น้ํา และลม กวกีลาวเดนชดัในสวนของไฟหรือไฟบรรลัยกัลปจะไหมภูเขา
พังทลาย  และน้ําในมหาสมทุรแหงไปสิ้น พระอาทิตย พระจันทร  แผนดนิสิ้นสญู  ทุกส่ิงทุกอยาง
ยอมสูญสลายไมเหลือแมเถาถาน สําหรับปรากฏการณตอนสิ้นอายุของโลก เม่ือไฟเผาผลาญโลก
แลว น้ําจะทวมโลก โดยทวมสวรรคทั้ง ๖ ช้ัน  ข้ึนไปตามลําดบั และทวมพรหมโลกยกเวนอกนิษฐ
พรหม ซึ่งน้ํา ลม และไฟกัลปนั้นไหมไปไมถึง  จากความขางตนจะเห็นวาอังคารไดปรับเปลี่ยน
ความใหมจากน้ําทวมโลกเปนน้ําตาของ “เจตภตู” หรือกวีที่หลงรักนางและร่ําไหจนน้ําตาทวม
อกนิษฐพรหมเปอยไป จากนั้นจะมีเหตุอาเพศท่ีเปนความรายแรงตามมา กวีไดใชธรรมชาติเปน
ส่ือสะทอนความวิปริตวา “น้ําจะทวมฟา”  และ “ปลาจะกินเดือนดาว”  แตดวยความรักอันทรง
พลังและย่ิงใหญของกวีจะปองกันเหตุรายแรงนี้ได ถานางยอมรับรัก นอกจากอังคารจะแสดงให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๓๙

เห็นพลังแหงรักนี้แลว  ยังเลียนลอวรรณคดีโบราณของไทยที่กวีรําพันความทุกขอันเกิดจากความ
รักมากลนที่มีตอนาง  ดังโคลงกวีโบราณของศรีปราชญ วา 
 
          เรียมร่ําน้ําเนตรถวม  ถึงพรหม 
  เทพเจาจอมจม  ชีพมวย 
  สุเมรุเปอยเปนตม  ทบทาว  ลงนา 
  หากอกนิษฐพรหมฉวย  พ่ีไวจึ่งคง 
 
 อังคารนําจนิตภาพเดิมจากวรรณคดีโบราณที่น้ําตาของกวีทวมสรวงสวรรค จนเขา
พระสุเมรุเปอยเปนตม  แตกวีนั้นรอดชีวติมาไดเพราะพรหมชั้นอกนิษฐซึ่งไฟ  น้ํา  และลม  ไปไม
ถึงชวยไวมาปรับเปลี่ยนความใหมวาพรหมชั้นนี้ถูกน้ําตาของกวีทวม    แตโลกนีจ้ะไมเปนอันตราย 
เพราะความรกัอันยิ่งใหญของกวีนั่นเอง 
 จินตภาพการสิ้นโลกนี้เปนความเชื่อที่มีกําเนิดพรอมมนุษยหลายพันปลวงมาแลวอัน
เปนแนวคิดตามอุดมคติ หรือเปนภาพจําลองจากความเปนจริงของธรรมชาติในชวงที่มนุษยยังไม
อาจเอาชนะธรรมชาติได และมิใชเปนความเชื่อท่ีมีในคติพุทธเทานั้น คติพราหมณ คติกรีก-โรมัน     
และคตคิริสตก็มีความเชื่อเชนนี้เหมือนกนั๙     กวนีําจนิตภาพการสิ้นโลกมาสื่ออารมณสะเทือนใจ 
แหงรักใหผูอานไดรับรูนั้นปรากฏในวรรณคดีของไทยมาแตโบราณ สวนหนึง่นาจะเปนเพราะ
ความผูกพันอนัลึกซึ้งที่มนุษยมีตอธรรมชาติและความลีลั้บของจักรวาล และการสืบทอดจนิตภาพ
ดังกลาวในผลงานของกวีไทยสมัยใหม โดยเฉพาะในผลงานของอังคารนั้นก็เปนสื่อแสดงใหเห็น
การสรางงานที่มีหลักแบบฉบับ (archetype)  แฝงฝงอยู  จะโดยจงใจหรือไมก็ตาม๑๐      
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรสรางสรรคจินตภาพเพื่อส่ืออารมณรักข้ึนใหม โดยกลาวถงึ
ความรักที่มีตอนางนัน้วามากมายมหาศาล  แมจะเอาดินละลายมหาสมุทรนํามาเปนหมึก  เอาเขา
พระสุเมรุมาเปนปากกาและเขียนจนเต็มแผนฟา ก็ยงัไมพอเขียนขอความที่อัดแนนอยูในอกที่กวี
อยากจะเทออก  “อวด” นาง  ดังใน  นิราศนรินทร  ของนายนรินทรธเิบศร  (อิน)  วา     
 
          เอียงอกเทออกอาง  อวดองค  อรเอย 
  เมรุชุบสมุทรดินลง  เลขแตม 
  อากาศจักจารผจง  จารึก    พอฤๅ 
  โฉมแมหยาดฟาแยม  อยูรอนฤๅเห็น 
__________________________ 
 ๙ชลธริา  สัตยาวัฒนา, ผจงถอยรอยเรียง  (กรุงเทพฯ : ปลาตะเพียน, ๒๕๓๐), ๑๕๕. 

๑๐เรื่องเดียวกัน.      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๔๐

กวียังส่ืออารมณรักดวยจินตภาพของการพูด ดังใน โคลงนิราศพระพิพิธสาลีไป
ชุมพรและไชยา  ของพระพิพิธสาลี (อน) ไดกลาวถึงรักที่มีตอนางวามากลนจนไมอาจกลาวอุปมา
เปรียบเทียบกับสิ่งใดได  ถึงแมจะมีพันปากก็ไมอาจพรรณนาไดหมด  ดังความวา 

 
          เรียมรักสุดที่อาง  อุประมา  แมฮา 
  พันโอษฐอาจพรรณา  หอนแลว 
  พันเนตรเลียบเลงหา  หายาก  อรเอย 
  แสนโศกเจียนจากแกว  เทาดวยใครทนั 

 
 จินตภาพขางตนนี้สืบทอดมาถึงรัชกาลที่ ๖ อาจเปนอิทธิพลจากวรรณคดีโบราณ
ของไทย แตกวีสมัยหลังนําจินตภาพนี้มาใชในบริบทใหม อันเปนเรื่องของความรัก ในขณะที่กวี
แตกอนใชแสดงพระเกียรติยศของพระมหากษตัริย ดังใน ลิลิตยวนพาย วา  “แลศริศแลศริศพัน  
ชิวห  ก็ด ี    รํ่ายศไทถวน    ถ่ีแถลง”   
 การสื่ออารมณรักในวรรณคดไีทยจากอดีตจนถึงปจจบุันกวีส่ือมโนทัศนนี้หลากหลาย
ลักษณะ ทั้งความรักของหนุมสาว  เพ่ือนมนุษย  ตลอดจนความรักในอุดมการณ  หรือความรัก
ความปรารถนาดตีอสังคม ดังกวีไทยสมัยหลังยังแสดงใหเห็นความสําคัญของความรักวาใหความ
ชุมฉ่ําใจ โดยกลาวเปรียบเทียบกับดอกบวับานในนานน้ํา จนิตภาพนี้กวีแตกอนมกัใชเปนสื่อแสดง
ความงามของนาง  ดังการกลาวชมนางลาวทอง ใน ขุนชางขุนแผน วา   “งามปลั่งดังบัวข้ึนพนน้าํ”     
กวีนําจินตภาพดังกลาวมาสบืสรรคใหเห็นความงดงามตามธรรมชาต ิ ความรื่นรมยในบริบทของ
การสื่ออารมณรักวาเปนความสุข  สดชื่น   ดังใน  สามกรุง  ของ  น.ม.ส.  ตอนนางสนมกลาวแก
พระเจาเอกทัศ  โดยไดเปรยีบเทียบความรักที่เปนสุข วา 
 
          ความรักชักช่ืนชู  ชูกมล 
  ดังอุบลบานบน  นานนํ้า 
  
 ใน ขอบฟาขลิบทอง ของอุชเชนี ไดกลาวเปรียบเทียบความรักเหมือนตะวัน  ซึ่งสอง
แสงใหความอบอุนโดยไมเลือกวาเปนแหงหนใด  จนิตภาพนี้กวีไทยแตโบราณนิยมใชส่ือแสดง
พระเกียรติคุณของพระเจาแผนดินที่มตีอประชาราษฎร อุชเชนีนํามาใชใหมในบรบิทของความเกื้อ
การุญที่มีตอกันของผองเพื่อนมนุษย  ดังความวา 
 

เรารักกันชวยกันขยันเหลือ          เหมือนตะวันหมั่นเอ้ืออุนเสมอ 
           รักเรากวางอยางดินไมส้ินเปรอ            พืชผลเกรอเก้ียวนี้ฝมือใคร  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๔๑

 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีเปรียบเทียบความรักอันบริสุทธิ์ อันเปนความรักที่มแีต
การใหโดยไมหวังผลตอบแทน ดวยการใชจินตภาพที่สรางใหมวาเหมือนพระแมธรณีที่ปกปอง
คุมครองแผนดิน เหมือนทะเลที่เปนแหลงน้ําใหปลาไดอยูอาศัย  และเหมือนภูเขาอันเปนที่อยูที่
เติบโตของพันธุไม ดังความใน  ลํานําภูกระดึง ของอังคาร  กัลยาณพงศ  วา 
 

ตรงกันขามลบักับความรัก             อันหนักคาอมตะเสนหา 
         ไมซื้อหรือขายดวยเงินตรา                  เพ่ือคาทํากําไรชวีี 
            พลีแตใจใสสดงดงาม                  เพื่อความรักประเสรฐิวิสุทธิศ์รี 
       เสมอวิญญาณพระแมธรณี                  ที่เสียสละแดแควนแดนดิน 

         เลหชะเลโอบอุมสัตวมัศยา               ปวงปลาเสนหาแควกระแสสินธุ 
          มิ่งไมทั้งหลายรักใครศิขริน                  ทั้งสิ้นปติสุขทุกคืนวัน 
          
 ใน คําหยาด ของเนาวรัตน พงษไพบูลย ไดเปรียบเทียบความรักอันงดงามวาเหมอืน
เพชรที่มีประกายเจิดจรัส อันสื่อดวยการนําจนิตภาพเดิม ซึ่งนิยมใชแสดงแสงสหีรือคุณคาของ
บุคคลมาแสดงหรือส่ือความในบรบิทใหมในเรื่องคุณคาและความงดงามของความรัก วา 
 
              เพชรรัตนจรัสงามคือความรัก           เปนสรอยศักดิ์สูงสุดแสนผุดผอง 
 ภาพเหลานี้คอืฝนคือครรลอง               เปนแดนของคนเหงาซึ่งเนานาน 
          
 เนาวรัตนยังเปรียบเทียบความรักกับดอกไม เพ่ือแสดงความสดชื่น ความสมหวัง  
ความงดงาม  และเปรียบกับสายลมที่มีความออนโยนจากสัมผัสอันแผวเบา  ความรกันี้จะเปนแรง
ขับเคลื่อนใหจกัรวาลดํารงอยู  ดังความใน  มุมมอง  วา 
 

รักเราคือดอกไม        กระจายดอกประดับโปรย 
            รักเราคือลมโรย         มาตอนรับฤดูกาล 
             ดวยแรงแหงความรัก      เราหมุนผลักเคล่ือนจักรวาล 
          เนิน่นานไปแสนนาน      ตราบแรงรักเราดํารง 
          
 ใน กถาจรดปกาศติ ของคมทวน คันธนู กลาวเปรยีบเทียบความรักซึ่งมิใช “รัก
สราญ”  หรือสุขสวนตนเทานั้น แตเปนรักรวมอุดมการณ รักที่มีความมั่นคงและหนักแนน  โดย
กลาววารักนั้นเหมือนตะวันที่สองแสงใหความสวางไสวทุกถ่ินที่ รักดุจเพชรรัตนหรืออัญมณีที่
งดงามและมีคณุคา รักประดจุดอกไมที่สงกล่ินหอมทั่วทั้งจักรวาล  วา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๔๒

          รักเสมอืนตะวันจะสรร  ณ  แสง 
  ไสวสวางกระจางและแจง  ประจักษจินต 
          รักประดุจ (ะ) เพชรรัตนและนิล 
  มณีอุดมทวีถวิล  ถวัลยสรรพ 
          รักประหนึ่งกุสุมจะสงสุคัน- 
  -ธรสตลบตลอดสวรรค  และแวนแควน 
 
 จะเห็นไดวาการสื่ออารมณรักเพ่ือแสดงวาความรักนั้นเปนสิ่งสําคัญและยิ่งใหญ กวมีี
วิธีการสื่อดวยการนําส่ิงที่มีความสําคญั โดยเฉพาะอวัยวะบางสวนของรางกายที่มีคา รวมถึงชีวิตมา
แสดงใหเห็นเปนรูปธรรม ทําใหผูอานเขาถึงอารมณความรูสึกของตัวละครหรือกวี  ตลอดจนนํา
ธรรมชาติที่โอบอุมดูแลกันหรือความงดงามจากธรรมชาตินั้นๆ มาแสดงใหเห็นความรักอันงดงาม
ของชายหญิง  ตลอดจนเพื่อนมนุษยในสังคม 

๑.๒   ความรักมีอิทธิฤทธิ์รายแรง 
กวีไทยแตอดตีเปรียบเทียบความรักหรือความปรารถนาในกาม หรือความใครเปน

ไฟราคะในอกวารอนแรงยิ่งกวาไฟบรรลัยกัลป ซึ่งเปนไฟที่เกิดตอนสิน้อายุของโลกในตอนปลาย
ของแตละกัลป  มีกําลังรุนแรงมหาศาล  และการทําลายลางสูง  ไมมีส่ิงใดตานทานได  แตไฟ
ราคะของกวีนัน้มีฤทธิ์แรงมากกวา  ดังความใน  ทวาทศมาส  วา 
  
          เรียมรักรํ่าส้ินสบ  สรรพางค 
  ฟนฟนเททรวงไป  จากแลว 
  เพลิงราคยิ่งเพลิงปาง  เผาแผน    ดินนา 
  ใครอาจดับเลยแกว  พ่ีผลาญ  
                  

กวีไทยสมัยหลังเปรียบเทียบความรักเปนไฟเผา อันเปนการสื่อใหเห็นวารักนั้นเปน
ความรุมรอนทรมาน ทั้งกายและใจ  ดังใน พญาราชวังสัน  ตอนพระวิกรมเตือนพระศรีใหเห็นใจ
ในความรักของพญาราชวังสันกับนางบัวผนั โดยกลาวถงึพิษของความรัก วา 
 
  โอวันใดมิไดประสพพักตร ราวหัวอกจะหักเสียใหได 

หวามอุราน้ําตาก็ตกใน  กลายเปนไฟเผารอนรอนชีวี 
         
 กวีไทยสมัยใหมยังคงแสดงสาระเกี่ยวกับความรักวามีพิษเหมือนกับไฟไหม  ทําให
เกิดความรอนรนหรือทุรนทุรายทั้งกายและใจ ดังใน  ลํานําภูกระดึง  ของอังคาร  กัลยาณพงศ  
วา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๔๓

   อนิจจาพิษสงแหงความรัก ประจักษแกใจเหมือนไฟไหม 
   มิเคยคิดถึงอิทธิฤทธิ์ราย  ทําลายสลายสิน้ทั้งวิญญาณ 
          
 กวีไทยมักเปรียบเทียบความรักวามีพิษรายเหมือนไฟ สวนหนึ่งนาจะมาจากความคิด
อันเปนความผูกพันของมนษุยกับธรรมชาติ ทั้งที่เปนอดุมคติโดยเฉพาะไฟที่เกิดตอนสิ้นโลก และ
ไฟตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเดนที่ความรอน ซึ่งสามารถเผาผลาญทําลายสิ่งตางๆ ไดภายใน
พริบตา นอกจากนี้อาจมาจากอิทธิพลตามแนวทางพุทธศาสนาที่เห็นวาไฟ คือ กิเลสตัณหา  หาก
ดับไฟไดกิเลสตัณหาก็หมดไปจากใจ เชนเดียวกับความรัก ซึ่งเปนเหมือนไฟหรือกิเลสที่ทําให
มนุษยเกิดความปรารถนาในสิ่งที่ตนตองการและกระทําตามจติของตน เพ่ือใหไดซึ่งส่ิงนั้น แม
จะตองพบกบัความยากลําบากปานใดก็ตาม  
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรกลาวเปรียบเทียบผูที่ตกอยูในอารมณรัก ซึ่งรุมเราใจกับไขที่
เกิดข้ึนในใจ ตามปกติอาการไขจะแสดงออกทางกาย  การเปนไขใจคือความทกุขรอนใจหรือใจ
หมองหมน ไมสบายใจ เนื่องมาจากความรักหรือแรงปรารถนาในใจที่ไมเปนดังใจหวัง ดังตอน
อุณากรรณแสรงตอวาปนหยีที่ไมข้ึนเฝาทาวกาหลัง เพราะทราบวาปนหยีนั้นกาํลังตกหลุมรักนาง
สะการะหนึ่งหรัด ใน  ดาหลงั  พระราชนพินธในรัชกาลที่ ๑ วา 
 
              แลววาพ่ีเปนไรไมไปเฝา           ทุกขโศกโรคเราฤๅไฉน 
              ฤๅธุระกังวลกลใด            ดูทเีหมือนจะไขในอุรา 
          
 กวีไทยสมัยหลังกลาวเปรียบเทียบความรกัวารายแรงยิ่งกวาโรคใดๆ ดังใน ศกุนตลา 
ครั้งนางศกุนตลาเปนทุกขใจถึงทาวทุษยันต วา 
 
              ....................................           แตโรครักน้ีแรงหานอยไม 
              รายย่ิงกวาโรคาอยางใดๆ            ย่ิงกวาไขจับหนาวราวราญครัน 
   
 ใน มัทนะพาธา กวีเปรียบเทียบความรักดวยการสรางจินตภาพขึ้นใหมวาเหมือนโค
ถึก หรือโคหนุม  ซึ่งมีพละกําลังแรงมหาศาล  ไมยอมใหกักขังไวในคอก  หากจะผกูหรือดึงไวก็ยิ่ง
จะทําใหโคนัน้ดึงดันและออกกําลังแรงยิ่งข้ึน  โดยไมกังวลกับความเจบ็ปวดทางกายแตอยางใด ดัง
กาละทรรศินและศุภางคเห็นวาไมมีประโยชนอันใดที่จะหามมิใหนางมัทนารักกับทาวชัยเสน แม
ทราบวาจะเกดิเหตุรายขึ้นในภายภาคหนาก็ตาม  เพราะทั้งสองเห็นพองกัน  โดยใหเหตุผลวา 
 
          ความรักเหมือนโคถกึ กําลังคึกผิขังไว 
  ก็โลดจากคอกไป  บยอมอยู  ณ ที่ขัง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๔๔

          ถึงหากจะผูกไว  ก็ดึงไปดวยกําลัง 
  ย่ิงหามก็ย่ิงคลั่ง  บหวลคิดถึงเจ็บกาย 
 
 ใน กนกนคร ของ น.ม.ส.   ตอนนางกนกเรขาพยายามกลาวออนวอนและโนมนาว
ใหกษัตริยรามเสนเลิกหลงใหลในตัวนางแตไมเปนผล กวีเปรียบความรักอันรุนแรงของทาว     
รามเสนวาเหมือนกับเอาใยบัวไปมดัชางซึง่ใยบัวนั้นจะเล็กและออนบางมาก หากจะเอาไปมดัชางที่
มีตัวสูงใหญ มีพละกําลังแรงมหาศาล และตอใหมัดดวยใยบัวมากมายเพียงใดก็คงมดัไวไมอยู
เสมือนคนตกอยูในอารมณรักรุนแรงจะเหนี่ยวรั้งดวยวิธีใดก็คงมิอาจกระทําไดสําเร็จ ๑๑ 
 
  แรงราคมากมัน่พันผูก  ไมรูจักถูกจักผดิ 
  มึนเมาเบาเต็งเพงพิศ  หมายจิตตมุงจักรักนอง 
  ………………………..  ……………………. 
  เหมือนเอาไยปทมมัดชาง  มัดอยางใด ๆ ไมติด 
  คลาดรักจักล้ีชีวิต  เชิญขนิษฐนอมใจในรัก 
         
 กวีไทยแตอดตีสื่อใหเห็นความรักที่รุมเราใจเปนอาวธุรายที่ทําลายตัว   ดังใน อิเหนา 
พระราชนิพนธในรัชกาลที ่ ๒  ตอนวิหยาสะกําหลงรูปนางบษุบาถึงกับกินไมได    นอนไมหลับ  
กะหมันหราปลอบใหระงับความโศกเศรา  และแนะนําใหทูลทาวกะหมังกุหนิงพระบิดาใหทราบ
เหตุเพ่ือจะไดสงคนไปสบืเสาะหา  วิหยาสะกําตอบวา 
 
              ซึ่งจะใหระงับดับอาวรณ         สุดรักสุดรอนจะผอนผัน 
           เมื่อปนพิษติดทรวงดวงแดยัน  นับวันแตชีวิตจะวอดวาย 
 
 กวีไทยสมัยหลังยังคงสรางจินตภาพเปรยีบเทียบถงึผูตกอยูในบวงแหงรักวา มีความ
กังวล  รอนรุมเหมือนถูกศรปกกลางใจ ดังใน บทละครดึกดาํบรรพเร่ืองสิทธิธน ู  กวีกลาวถึงรัก
ครั้งแรกของพระสิทธิธนูที่มีใจปรารถนานางโรหิณี วา 
__________________________ 
 ๑๑เรื่องกนกนครนี้มีแหลงที่มาจากเรื่องเมืองทองในกถาสรติสาคร และเรื่องตฺริวิกฺรมาโธ
คาศฺรี  ซ่ึงแปลเปนภาษาอังกฤษจากตนฉบับสันสกฤตกับความคิดของผูนิพนธเอง และในดานการสราง
จินตภาพเปรียบเทียบ น.ม.ส ไดดัดแปลงจากเดิมดวย และความเปรียบขางตนนั้นไดปรับเปลี่ยนมาจาก
ความเดิมใน ตฺริวิกฺรมาโธคาศฺรี  ซ่ึงใช “สายบัว” คลองชางมาใช  “ใยบัว” แทน, วลีรัตน  กฤตลักษณ, 
“สุนทรียลักษณในกนกนคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๖๐.      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๔๕

  ตั้งแตวันไดขาวสาวสวรรค           ใหผูกพันปฏิพัทธประหวัดหวัง 
  ดังทรวงตองศรศิลปภินทพัง          ดวยกําลังเสนาอาวรณ 
            
 การตอง “ศรศักดิ”์ หรือ “ศรศิลป”  ซึ่งหมายถึงศรของพระกามเทพปกทรวงนี้เปน
เหตุแหงความรุมรอน  ความทุรนทุรายในจิตใจ เพราะอานภุาพของความรักที่ใหทั้งความสุขและ
ความรุมรอนอันทรมาน  

ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีกลาวถงึอํานาจของศรกามเทพ โดยไดเปรียบเทียบวา
เปนความรอนรุม  ความอิจฉา  และความเจ็บปวด  และความรักทีพ่ระกามเทพแผลงศรนั้นมทีั้ง
น้ําผึ้งและน้ําพิษ คือมีทั้งสุขและทุกข และสรางจินตภาพเปรียบเทียบความรักวาเหมือนคมมีดฝาน
ซอกใจ ทําใหเกิดความทุรนทุราย  ดังความในบท   “ฝานซอกใจ”    ใน   คําหยาด  ของเนาวรัตน  
พงษไพบูลย วา 

         ฉะน้ีรักเรนจอง   ณ  หองจิต          โลมน้ําพิษและน้ําผ้ึงจึงหว่ันไหว 
     เหมือนคมมีดกรีดผานฝานซอกใจ        มีมานฝนและควันไฟในดวงตา 
          
 จะเห็นไดวากวีไทยแสดงพลังที่เปนอิทธฤิทธิ์รายของความรัก  โดยใชส่ือเปรียบเปน 
“ความรอน”  หรือไฟทั้งตามธรรมชาติและในอุดมคติมาแสดงถึงแรงปรารถนาและพิษภัย  และสิ่งที่
สรางทุกขทางรางกายหรือโรคภัยไขเจบ็  ตลอดจนอาวุธท่ีทิ่มแทงกายมาสะทอนสภาวะทางจิตใจที่
รอนรุมและทุกขทนทรมานอันมีเหตุมาจากความรัก 
 กวีไทยสรางจินตภาพเปรียบเทียบแสดงความยิ่งใหญของพลังแหงรัก และพิษภัยที่เกิด
จากความรัก โดยนําส่ือเปรียบมาจากสภาวะของธรรมชาติตามปกติและปรากฏการณเหนือธรรมชาติ  
ตามแนวอุดมคติมาสื่ออารมณสะเทือนใจ  และยังเปนการแสดงออกที่ส่ือใหเห็นแนวคดิที่เปนความ
ผูกพันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  ในการสรางจินตภาพเปรียบเทียบนี้กวียังดําเนนิรอยตามบุรพกวี 
และสรางสรรคข้ึนใหม รวมถึงนําเอาจินตภาพเดิมที่ส่ือความรักในผลงานแตอดีตมาสรางใหมใน
ลักษณะของการปรับเปลี่ยนความ เพ่ือลอเลียนและสรางความเขมขนทางความหมายและอารมณ
ใหแกตัวบทใหม ตลอดจนนําจนิตภาพเดิมที่ใชในบรบิทอื่นมาสื่อความหมายในบริบทของการแสดง
ความหมายและอานภุาพของความรัก 
 
๒.  ความขบขัน 
 ความขบขันเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย ในงานวรรณศิลปกวีไทยไดแทรกไว
ในเรื่องราวที่แตงข้ึนเพื่อส่ือความบนัเทิงใจและทําใหเกิดรสสนุกสนาน  และยังปรากฏเปนอารมณ
หลักของเรื่องในวรรณคดีประเภทบทละครนอก และเร่ืองลอเลียน นอกจากจะแตงเพ่ือใหความ
สนุกขบขันแลว ยังเปนการวิจารณวรรณคดตีนแบบและชีวิตบุคคลในสังคมนั้นๆ อารมณขันใน
วรรณคดีไทยจึงเปนศิลปะทีแ่สดงใหเห็นภมูิปญญาของกวี ตลอดจนสรางความสุนทรยีใหแกผูอาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๔๖

ภาวะขบขันทีป่รากฏในวรรณคดไีทยอาจจําแนกไดเปน ๓ ลักษณะ คือ การพบเหน็
ส่ิงผิดแปลก    การพบเหน็สิ่งขัดแยง    และการพบเหน็สิ่งผิดแบบแผน  

๒.๑    การพบเห็นสิ่งผิดแปลก    
อารมณขันในวรรณคดีไทยเริ่มปรากฏเดนชัดในชวงสมัยตนรัตนโกสนิทร กวีจะสื่อ

อารมณขัน ดวยการแสดงบุคลิกภาพของตัวละครใหผดิแผกไปจากปกติ ทั้งทางดานกายภาพ 
อุปนิสัย  และพฤติกรรม ดงัตัวอยางรูปลักษณของเจาเงาะใน บทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราช
นิพนธในรัชกาลที่ ๒ กวีสรางจินตภาพเปรียบเทียบสื่ออารมณขันเมื่อนางสนมกาํนัลแอบดูเจาเงาะ
ที่เสนานาํตัวมาตางหัวเราะในรูปลักษณนัน้  ดังความวา 

 
  ....................................... แลไปเห็นเงาะหัวเราะอึง 
  บางวานาชังเปนหนักหนา  แลดูหูตาตืน่ทะลึ่ง 
  รูปรางอัปรียขี้ทึ้ง  เหมือนหนึ่งภูตผีที่กลางนา 
          
 รูปลักษณภายนอกที่ผิดแผกจากคนทั่วไปนี้   กวีมักนยิมใชเปนสื่อแสดงอารมณขัน   
ดังใน ขุนชางขุนแผน  เหตุการณครั้งขุนชางตองโทษคดีพยายามฆาพลายงาม แตภายหลัง   
พลายงามหรือพระไวยยอมทูลขออภัยโทษให   ขุนชางใหบาวไพรไปรบัถึงในคุก เพราะเดินไมได  
กวีใชจินตภาพเปรียบเทียบสื่ออารมณขันถึงรูปลักษณของขุนชางตอนนี้  วา 
  
  ใหพวกบาวเขาหามมาตามกนั       ขุนชางนั่งมาในนั้นหนวดพรุมพรม 
  เหมือนตุกตากวางตุงดูพุงพลุย    หัวทุยผมเถิกเปนถองาม 
  แดดสองตองแสงดูแดงวาม          คนผูดูหลามตลอดมา 
 

ผูอานจะเห็นภาพชายรางอวนใหญ นั่งพุงพลุยอยูในเปลและยังโดดเดนที่ศีรษะ “ทุย”   
หรือกลมรี ผม “เถิก”  คือผมที่ถอยรนสูงข้ึนไป   ทําใหเห็นวามีศีรษะลาน  หรือมีผมเพียงเล็กนอย  
เวลาตองแสงแดดมแีสงแวววามผูคนที่พบเห็นก็หัวเราะขบขันรูปลักษณที่ผดิแผกจากคนธรรมดานี ้
 การสื่ออารมณขันยังปรากฏทางดานอุปนิสัยของตัวละคร ดังตัวอยางทาวสันนุราช  ใน 
คาวี  ที ่“ชันษาหกสิบปปลาย”  แตอยากมีภรรยาสาว  วา 
 
  พอใจเกี้ยวผูหญิงริงเรือ                ผูกพันฟนเฝอไมเบื่อใจ 
  ราวกับหนุมคลุมคลั่งน่ังบน             จะหางามเลนสักคนหนึ่งใหได 
  รําพึงคํานึงคิดเปนนิจไป                 มิไดวางเวนสักเวลา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๔๗

 กวีสรางอารมณขันใหเดนชดัขึ้นโดยใหทาวสันนุราชคดิวาตัวเองยังไมแก  เปนเหตใุห
บริภาษมเหสีข้ีหึง ซึ่งมีอายุมากพอๆ กันวา “ดูดูทาํราวกับสาวแส ไมเจียมตัววาแกสักนดิหนึ่ง”  
ทําใหผูอานเกดิความขบขันในคาํพูดของตัวละคร  เพราะทาวสันนรุาชก็มีลักษณะของชายแกที่ทํา
ตัวเปนหนุมเหมือนคํากลาวที่ตอวามเหสตีนเชนกนั โดยกวีไดใชการยั่วลอแสดงความไมรูจักตน
ของตัวละครนี ้แตในฐานะของผูอานยอมมองเห็นความบกพรองดังกลาว ซึ่งกอใหเกิดอารมณขัน 

กวีสมัยหลังยังแสดงพฤติกรรมของตัวละครที่แปลกไปจากปกติ  โดยสรางจินตภาพ
ใหทําอะไรซ้ําๆ อันเกินความเปนจริง  ดงัตอนพระเทวราชยกศรไดก็ปลาบปลื้มปตยิินดีมากถึงกับ
ยิ้มกับสิ่งตางๆ อันเปนอาการผิดปกติชวนใหขบขัน  ใน  วงศเทวราช  พระราชนิพนธในรัชกาลที่  
๕  วา 

   ทรงยิ้มดวยหมูเสนา                      ย้ิมกับพระยายักษี 
   ย้ิมกับวานรเสน ี                  ย้ิมกับศรศรีทีเ่หน่ียวไว 
   ย้ิมกับน้ิวพระกนิษฐา                  ย้ิมกับปลายปลอกผาที่ศรใส 
   ย้ิมกับอะไรตออะไร                  ภูวไนยไมหุบทันตา 
 
กวีไทยสมัยใหมใชวิธีการพาดพิงถึงตัวละครหรือเร่ืองราวจากวรรณคดีโบราณ แลว

นํามาสรางใหมดวยการปรับเปลี่ยนทําใหตัวละครนัน้แสดงกิริยาผิดแปลก  รวมถึงเปนกิริยาที่ไม
ปรากฏในวรรณคดตีนแบบมาสื่อ  ทาํใหเกิดความขบขนั  ดังความใน  ลํานาํภูกระดึง  ของอังคาร   
กัลยาณพงศ  วา 
          เห็นไกยางยางมาขันขาน      เนื้อนุมหวานมันแรงกลา 
  พลันพระลอปอลวงเงินมา            ลอไกก็เสนหาอาลัย 

          อะไรตามไกไปแตเชาตรู     ปูจาวสาปใหหิวหรือไฉน  
 ขันไกลอขอตอตอไป            เพราะหลงใหลเพื่อนแพงจริงเอย 
 
ในบทกวีขางตน กวีนาํเร่ืองราวจากวรรณคดีเร่ือง ลิลิตพระลอ มาสรางใหมจาก

เหตุการณพระลอตามไกแกว ซึ่งเกิดจากเวทมนตรของปูเจาสมิงพรายที่ตองการใหพระลอไดพบ
กับพระเพื่อนพระแพงเร็วข้ึนมาเปนพระลอแสดงกิริยา “ปอ” อันเปนอาการของไกตัวผูที่กรีดปก
อวดอยูไปมานั้นมาใชขณะที่พระลอควักเงินออกจากกระเปา “ลอ”  ไก ทําใหเกิดเสนหา  นอกจาก
กิริยาที่ทําใหขบขันแลว กวียังสรางเร่ืองใหขบขัน จากเดิมปูจาวเปนผูใชเสนหเพ่ือใหเกิดความรัก
หลงกวีปรับเปลี่ยนเปนวาปูจาวสาปใหหิว จึงทําใหพระลอตามไกหรือไกยางแตเชาตรู เปนการ
ลอเลียนที่แสดงโดยใชทาทางและวาจาทีท่ําใหผูอานเกดิอารมณขัน  

การพบเห็นสิ่งผิดแปลกอันเปนความบกพรองของบุคคลนั้น  กวีแตอดีตจะใชเปนสือ่
แสดงภาวะขบขัน  ในขณะที่กวีสมัยใหมสรางความผดิแปลกเพื่อเลียนลอและเปนนัยเสียดสีคนใน
สังคมรวมสมัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๔๘

ส่ิงนาขันที่มาจากวัสดุ ซึ่งเปนความบกพรองของบุคคลทั้งทางกาย นิสัย และ
พฤติกรรมหรือการกระทําทีแ่ปลกหรือผิดกาลเทศะนี้เปนตนเหตุของการหัวเราะ และส่ิงที่นาขัน
จะตองไมมาจากสิ่งรุนแรงกอใหเกิดความทุกข ความเจ็บปวด ความพินาศ ความเสียหายอันใด 
ทั้งนี้เกิดจากอารมณขันเปนองคประกอบหนึ่งในระบบจิตใจของคนเรา และมักไมเขากับความเห็น
อกเห็นใจ๑๒ ทาทีหรือการแสดงออกของมนุษยที่เปนวสัดุแหงอารมณขัน จึงมีขอยกเวนวาตองไม
ทําใหเกิดความทุกขทรมานแกผูอ่ืน  เพราะจะทาํใหรสแหงความสนกุสนานกลายเปนรสอื่นไป 
  ๒.๒    การพบเห็นสิ่งขัดแยง 
 การสื่ออารมณขันที่มีการผสมผสานลักษณะที่ขัดแยงไวดวยกัน ทาํใหส่ิงที่ตองการ
แสดงเดนชัดขึ้น แตอารมณขันในลักษณะนี้อาจมไิดเปนอารมณที่ทําใหราเริงเสมอไป เพราะมักจะ
แฝงไวดวยการลอเลียน  การเสียดสีหรือไมก็ออกมาในรูปของการหัวเราะเยาะ   การสื่ออารมณขัน 
ประเภทนี้มักสรางข้ึนจากกวีผูมีฝมือ  ดวยความนัยที่ส่ือนั้นกวีมิไดตองการบอกเลาโดยตรงจึงใช
วิธีการลอ เร่ืองที่แตงลอก็ตองใชอารมณขันเปนสื่อ หากไมมีอารมณขันก็ไมใชการลอเลียน  แตจะ
กลายเปนเพียงการเลียนแบบ เร่ืองลอที่ใชความขัดแยงเปนสื่อสรางอารมณขันปรากฏชัดเจนใน
วรรณคดีสมัยตนรัตนโกสนิทร  ดังใน บทละครเรื่องระเดนลนัได  ของพระมหามนตรี  (ทรัพย)  
ไดกลาวถึงสภาพความเปนอยูของตัวละครเอก  วา 
 

                 มาจะกลาวบทไป   ถึงระเดนลันไดอนาถา 
      เสวยราชยองคเดียวเทีย่วรําภา   ตามตลาดเสาชิงชาหนาโบสถพราหมณ 
      อยูปราสาทเสาคอดยอดดวน   กําแพงแกวแลวลวนดวยเรียวหนาม 
        มีทหารหอนเหาเฝาโมงยาม   คอยปราบปรามปจจามิตรที่คิดราย 
 
 จากขอความขางตนกวีกลาวถึงตวัละครเอกวาเปน “ระเดน”  หรือ  “เจาฟา”  ยอมมี
ฐานะสูงสง  เปนที่พ่ึงของผูอ่ืน และมคีวามมั่งคั่ง   แตกวีกลับลงทายวา  “อนาถา”  อันหมายถึง  
ไมมีที่พ่ึง ยากไร และกลาวถึงท่ีอยูวาเปนปราสาท ซึ่งจะตองมีความโออา งดงาม แตกลับ
กลายเปน “เสาคอดยอดดวน”  มีกําแพงแกวซึ่งเปนปราการอันแข็งแรง  แตกลายเปน “เรียว
หนาม”  และทหารที่ทําหนาที่รักษาวังกลับเปน  “ทหารหอนเหา”  หรือสุนัขเฝาบาน  การสราง
ความขบขันนีไ้ดใชกติกาการแตงเร่ืองจักรๆ วงศๆ มาใชกับการแตงเร่ืองของขอทาน  ความขบขัน 
__________________________ 

๑๒ Max  Eastman,  Enjoyment  of  Laughter  (New  York : Simon and  Schuster, 
๑๙๓๖), ๓๓๐, อางถึงใน สุธา  ศาสตรี, รายงานผลการวิจัยเร่ืองโครงสรางของการเสนอความตลก
ในบทละครนอก, (ม.ป.ท., ๒๕๒๖).   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๔๙

จึงเกิดขึ้นจากขอขัดระหวางส่ิงที่เรียกวาปกติกับสิ่งที่ไมปกติ๑๓   หรือกลาวไดวากวีใชวิธีการสราง
จินตภาพดวยการใชความขดัแยง  อันเกดิจากการนําจนิตภาพเดิมของเรื่องจักรๆ วงศๆ ซึ่งมีทีม่า
จากวรรณคดตีนแบบเรื่องอิเหนาที่มักกลาวถึงตัวละครชั้นสูงวา “เม่ือนั้น ระเดนมนตรีสูงสง”  
หรือ  “เม่ือนั้น  ระเดนมนตรีมีศักดิ”์ และมักอยูปราสาทที่มี “ชอฟาหนาบันปราลี  ลวนมณี
เนาวรัตนชัชวาล” รวมถึง “มีปราการแกวกั้นสูงสุด  ซุมทวารบานสุวรรณชมพูนุท  ประตูลักชองกุฎ
สลับกัน” ตลอดจน “มีหมูมาตยาขาเฝา สองเหลาพลเรือนแลทหาร โยธีนบัหมื่นพืน้เชี่ยวชาญ  แต
ละคนเคยชํานาญในการรบ” มาสรางใหมในลักษณะทีต่รงกันขามดวยเจตนาทําใหเกิดความขบขัน 
 กวีไทยสมัยหลังส่ืออารมณขันในลักษณะของการใชภาษาแสดงกิริยาที่ขัดแยงหรือไม
เขากัน ดังใน วงศเทวราช  ตอนสุลตานลาพระเทวราช เม่ือลุกข้ึนก็เวียนศีรษะ เดินขาพันกัน  วา 
 
            พระหัตถกางวางกรานซานออกมา       ผานฟาเตาะแตะจรลี  
 
 ในบทประพันธขางตน กวีใชคํากริยาที่ขัดแยงกัน  คาํวา  “เตาะแตะ”  เปนอาการ
เดินของเด็กทีเ่ร่ิมตนทีละนอยคอยๆ ตั้งตัว  แต “จรลี”   เปนลักษณะการเดินเยือ้งกรายที่สงางาม
และเร็ว  เมื่อใชคําดังกลาวมาวางคูกันจึงเกิดความขัดแยงหรือเขากันไมได  ทําใหเกิดความขบขนั
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีใชภาษาแสดงกิริยาที่ขัดแยง ทําใหเกิดความขบขันใน
พฤติกรรมนั้น  ดังในบท “ตะลุงทาชาง” ใน  เจาขุนทองไปปลน  ของสุจิตต  วงษเทศ  ไดกลาวถึง
ชาวบานที่เขารวมเหตุการณ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๑๖  โดยกวีสรางเร่ืองให  “ขุนมารชาญศักดา”  ส่ัง
ลูกเขยใหยกพลออกรบ ฝายบองตันซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของชาวบานไดเขารวมขบวนการตอสู   
วา 
   (๑)   (๒) 

        ฝายวาบองตันอยูสะพานทาชาง          เสียงนกรองบอกวาบางกอกหฤโหด 
กระโดดโลดพลางเอามือตีแปะ             บองตนัจึงโกรธวาบางกอกเบียดเบียน 
ควันปนมากมาย  เด็กตายเยอะแยะ          ฆาลูกฆาหลาน  ที่กําลังอานเขียน 
จึงพาเมียเตาะแตะ  ติดตามมาดู          กูจะตองพากเพียร   
ถือหอกกํายํา            เอาหอกออกแทง 

 ดามยาวสวยหรู           ถามันยิงเขามา      
น้ําตารวงพรู                   อยาชาอียาย 

 สงสารนักเรียน                    จงยึดบั้นทาย           
__________________________ 

 ๑๓เจตนา  นาควัชระ, ทฤษฎีเบื้องตนแหงวรรณคดี, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : ศยาม, 
๒๕๔๒), ๖๕.             

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๕๐

 กวีส่ืออารมณขันดวยอาการกระโดดและทาทางของบองตันทีต่อง “พากเพียร” เอา
หอกแทงฝายตรงขาม  และการใชภาษาแสดงกิริยา “เตาะแตะ”  ซึ่งปกติเปนอาการของเด็กที่กําลัง
หัดเดิน  แตกวีนํามาใชกับผูใหญและมีอาวุโส คือสองสามีภรรยาทีพ่ากันเดนิดูเหตุการณ   และ
เปนสภาวะที่เหตุรายยังไมสงบ การเดนิดวยทาทางหรือกิริยานั้นจึงขัดแยงกับวัยของตัวบุคคล ทํา
ใหเกิดความขบขันยิ่งข้ึน 
 การสรางเหตุการณหรือเร่ืองราวใหมีลักษณะขัดแยง ยังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิด
ความขบขัน ซึ่งส่ิงนี้เก่ียวของกับจินตนาการของผูแตง และจินตนาการนั้นสวนหนึ่งมีรากฐานมา
จากประสบการณการอานหรือการรับรูเร่ืองราวจากการดูหรือฟงวรรณคดี ดังใน บทละครเรื่อง   
อุณรุทรอยเรื่อง ของคุณสุวรรณ ไดสรางเร่ืองราวใหตัวละครสั่งลากันกอนสิ้นชีวิต โดยเลียนแบบ
การสั่งลาสิบปากของทศกัณฐในเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรชักาลที่ ๑ และของทาวกรุง
พาณในเรื่อง  อุณรุท  ดังตัวอยางความในรามเกียรติ์  ตอนทศกัณฐส่ังความพิเภกกอนสิ้นใจ  วา 
 

        ปากหนึง่วาโอพิเภกเอย      ไฉนเลยมาแกลงฆาพ่ี 
ตัวเราก็จะมวยชีวี         ในเวลานีด้วยศรพิษ 
        ปากสองวาเจาผูเปนนอง      รวมทองสืบสายโลหติ 
จะไดผานลงกาสมคิด         เปนอิสรภาพแกหมูมาร 

    ………………………         …………………….. 
          สิบปากสิ้นฝากสิ้นสัง่        ส้ินกําลังส้ินคิดยักษา 
  พิษศรรอนรุมทั้งกายา      อสุรากลิ้งเกลือกเสือกไป 
         

วิธีการสั่งลาขางตนนี้ คุณสุวรรณไดนาํมาใชโดยกลาวบรรยายขอความทีละปาก จาก
ปากแรกถึงปากที่สิบ มีเนื้อความกลาวถึงวาส่ังความใคร  และส่ังความเรื่องอะไรจนครบทั้งสิบปาก
แลวส้ินชีวิต  โดยคณุสุวรรณไดนาํเอาตวับทถึง ๒ ตวับทจากการสั่งลาของตัวละคร ทั้งในเรื่อง
รามเกียรติ์และอุณรุทมารวมไวดวยกัน ในบทแรกขอความบาทเอกมาจากเรื่องอุณรุท ซึ่งทาวกรุง
พาณกลาวสั่งความวา “ปากหนึ่งวาโอขวญัเนตร  ปตุเรศจะสิ้นสังขาร”  และบททีส่องขอความใน
บาทเอกนัน้มาจากเรื่องรามเกียรติ์ แตไดมกีารเปลี่ยนถอยคําบาง โดยยังคงสืบทอดรูปแบบในการ
คร่ําครวญไวครบถวน   แตไดปรับเปลี่ยนกระบวนความใหม ดังนี ้
 

             ปากหนึ่งวาโอเจาขวัญเนตร       บิตุเรศจะมวยสังขาร 
      ขอฝากฝงแกวเนตรเกษรา       จงวันทาระเดนมนตรี 
               ปากสองรองวาพิเภกเอย       กระไรเลยชางมาฆาพ่ี 
      ขอฝากนางดาราเทวี        กับสาวศรีนักสนมกํานลัใน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๕๑

           ………………………          ………………........... 
               ปากสิบเสร็จคําทีรํ่่าส่ัง        ส้ินกําลังดวยพิษศรศรี 
      พราหมณก็กลายกายาเปนนารี        ส้ินชีวีอยูในไพรวัน 
          
 แมคุณสุวรรณจะเลียนแบบวธิีการสั่งลา แตก็ไดสรางสรรคใหมดวยการพาดพิงหรือ 
นําตัวละครจากเรื่องตางๆ มาสั่งลากัน โดยไดเปล่ียนบทบาทและความสัมพันธใหตางจากเดิม  
เม่ือผูอานเทียบกับบทบาทเดิมของตัวละครในวรรณคดีตนแบบก็จะเกิดความขบขนัในการสั่งลานี้
ซึ่งมทีั้งการสลับบทบาทในวรรณคดีตางเร่ือง ดังการนาํนางเกษราชายาของศรีสุวรรณในเรื่องพระ
อภัยมณีมามบีทบาทสัมพันธกับระเดนมนตรีหรือพระเอกในเรื่องอิเหนา และการสลับบทบาทใน
เร่ืองเดียวกัน ดังใหพิเภกอนุชาของทศกัณฐไปมีบทบาทเปนผูดูแลนางดารา ซึ่งไมไดเก่ียวของกับ
พิเภกโดยตรง  หากเปนมารดาขององคต ซึ่งเปนทหารเอกของพระราม  ผูที่อานวรรณคดีเร่ือง 
อุณรุทรอยเรื่องไดรสสนุกสนาน จะตองเปนผูที่มีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมดานวรรณศิลปกวางขวาง
พอสมควร 

กวียังไดสืบสรรคบทตดัพอ ซึ่งกลาวถึงคูสามีภรรยาตองพรากจากกัน โดยมิไดมีการ
ส่ังลา ดวยการใชลักษณะขัดแยง อันเกิดจากความไมเขากันของสิ่งที่ลากันนั้น  ดังความวา 

 
     โอวาพระทูลกระหมอมแกว    หนีเมียไปแลวพระโฉมศรี 
     มิไดส่ังสนทนาพาท ี    สกุณียังรูส่ังยมนา 
     จระเขยังรูส่ังอากาศ    สิงหราชยังรูส่ังมหิงษา 
     หัศรังยังรูส่ังไอยรา    นาคายังรูส่ังสุบรรณบิน 
     เหมราชยังรูส่ังซึ่งคูหา    แตมัจฉายังรูส่ังซึ่งไพรสิณฑ 
     พยัคฆยังรูส่ังมฤคิน    พระภูมินทรควรฤๅไมอาลัยลา 

 
 ความขัดแยงเกิดจากคูที่ส่ังลากันนัน้ผดิทีผ่ิดทาง กลาวคือ สัตวบางคูลาถ่ินที่อยู ซึ่ง
มิไดเปนที่อาศยั ไดแก นกสั่งลาแมน้ํา  จระเขส่ังลาอากาศ  หงสส่ังลาถํ้า  ปลาส่ังลาปา  และคูของ
สัตวที่ส่ังลากันยังเปนศตัรูกัน ไดแก  นาคส่ังลาสุบรรณหรือครุฑ  สิงหราชหรือราชสีหส่ังลามหิงษา
หรือควาย พยัคฆหรือเสือส่ังลามฤคินหรือกวาง บางคูมิไดส่ังลาพาหนะคูกาย ไดแก หัศรัง ซึ่งคํานี้
มาจากสหสฺรางฺศุ (sahasrãnsu) หมายถึง พันแสงหรือพระอาทิตยส่ังลาชางไอยราหรือชางเอราวัณ 
ซึ่งเปนพาหนะของพระอินทร ทั้งนี้เปนความจงใจของกวีที่ตองการสลับคูเพ่ือใหเกิดความขบขนั 
และยังเปนวิธกีารสืบสรรคโดยไดนาํจินตภาพการสั่งลาในวรรณคดไีทยแตกอน หรือรวมสมัยที่มัก
ใหส่ิงที่มีความสัมพันธหรือพ่ึงพาอาศัยกนัสั่งลากัน     ซึง่เปนที่นิยมในผลงานชวงตนรัตนโกสินทร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๕๒

โดยเฉพาะในงานประเภทเพลงยาว๑๔มาปรับเปลี่ยนความเปนตรงกันขาม รวมถึงวรรณคดีประเภท
นิราศที่เปนบทครวญของคูพระนาง ดังตวัอยางความเดิมของกวีแตกอนใน พระรถนิราศ๑๕ ตอน
นางเมรีตัดพอพระรถวา 

              อยาวาแตพระสุริยันจันทร       แตไกรสรยังรูสั่งซึ่งเคหา 
              มยุเรศรูสั่งนางมยุรา       มัจฉายังรูสั่งซึ่งชลธี 
              สุวรรณหงสยังรูสั่งเหมราช       มฤคมาศยังรูสั่งซึ่งไพรศรี 
              โนเรศยังรูสั่งนางโนรี       หรือภูมไีมกลับมาสั่งเมีย 

 
กวีสมัยหลังยังสรางเหตุการณหรือเร่ืองราวใหมีลักษณะขัดแยง ดังใน โคลงโลกนิติ

จําแลง พระราชนพินธในรัชกาลที่ ๖ ไดลอสุภาษิตโบราณในโคลงโลกนิติ  โดยคงความตอนตนไว
และปรับเปลี่ยนความอนัเปนวิธีการหักมมุดวยการลอเลียนในความตอนทาย ดังความเดิมกลาวถึง
พระคุณของแมเทียบเทาไดกับความหนาหนักของแผนดิน  พระคุณของพอเทียบไดกับความกวาง
ของทองฟา  พระคุณของพี่เทียบไดกับความสูงของภูเขาพระสุเมรุ และพระคุณของครูบาอาจารย
เทียบไดกับความกวางของทองน้ํา ดังความเดิมในบทพระนิพนธสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร วา 

 
        คุณแมหนาหนักเพ้ียง พสุธา 

  คุณบดิรดุจอา  กาศกวาง 
  คุณพ่ีพางศิรขา  เมรุมาศ 
  คุณพระอาจารยอาง  อาจสูสาคร 
 
 กวีไดนําความเดิมดังกลาวขางตนมาสรางใหมโดยการปรับเปลี่ยนความในตอนทาย  
ดังนี ้

        คุณแมหนาหนักเพ้ียง พสุธา 
  คุณบดิรดุจอา  กาศกวาง 
  คุณครูเปรียบภูผา  เมรุมาศ  
  คุณเหลาน้ีอยูขาง  หนักแลอยาคะนึง ฯ 
_________________________ 
 ๑๔เชนในเพลงยาวสังวาสเบ็ดเตล็ดของพระเจาราชวรวงศเธอ กรมหมื่นสถิตธํารงสวัสดิ์  
กวีไทยในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงตัดพอนางที่จากไปวา “อนิจจาตัดใจไดงายงาย  ไมบรรยายขอหาที่หุนหัน   
เมื่อไมมีผิดจริงสักสิ่งอัน  เหมือนหักกานบุษบันไมไวใย  กินรินจากถิ่นยังสั่งถํ้า  ปกษาซํ้ารูสั่งที่อาศัย  
พิรุณรูสั่งฟาดวยอาลัย  แตน้ําใจเจาไมสั่งพี่บางเลย” 

๑๕ลอม  เพ็งแกว  ผูสอบชําระวรรณคดีเรื่องน้ี  สันนษิฐานวานาจะเขียนขึ้นในรัชกาล   
พระเจากรุงธนบุรีหรือรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๕๓

ความขบขันดงักลาวเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนความเปนตรงกันขาม จากการกลาวถึง
พระคุณอันยิ่งใหญของบุคคล ซึ่งเปนสิ่งที่ตองทดแทน แตกวีกลับพลกิความคาดหมายของผูอานวา
บุญคุณนั้นไมควรไปคาํนึงถึง โดยเลนลอกับความหมายของสิ่งที่นํามาเปรียบ ทําใหเกิดความขบขนั 
 กวีไทยสมัยใหมนําลักษณะขัดแยง อันเกิดจากการใชถอยคําที่มีความหมายขัดกนั  
แตถาพิจารณาใหดจีะเปนคาํกลาวที่มีความหมายลึกซึ้งและเปนไปได มาใชเปนสือ่แสดงเรื่องราว   
ดังการกลาวถงึความหมายและธรรมชาติของนิพพาน  อันเปนแกนแทของพุทธศาสนาวาสิ่งตางๆ 
ที่มนุษย พยายามจะหา พิสูจน คดิคนเพือ่ใหไดคําตอบวามีอยูจริงนัน้ หากพิจารณาใหถองแทแลว 
จะพบวาสรรพสิ่งตางๆ  ลวนเปนส่ิงสมมตุิอันเกดิจากจติปรุงแตงทั้งส้ิน ดังความในบท  “จักรสู
สัจจะ”  ใน  คาํหยาด  ของเนาวรัตน    พงษไพบูลย  วา 
 

                ส่ิงซึ่งหาไมไดในคาํพูด            ซ้ําพิสูจนไมไดในเหตุผล 
        ทั้งคิดเอาไมไดในใจตน            เราจะคนไมไดในการพบ 
                และเรากลาวไมไดไมมีอยู            เพราะสําแดงใหดูอยูไมรูจบ 
        วามีอยูก็ไมไดเพราะไมครบ                  มันไมหลบแตก็เรนพรอมเปนไป 
                เม่ือสระน้ําไรฝาเร่ิมปรากฏ            เมฆสวยสดจึงสะทอนซอนเงาใส 
        เมื่อสระน้ําใสสนิทเหมือนจิตใจ              ส่ิงเหลานี้ก็มีไดเหมือนไมม ี

          
 ไพบูลย วงษเทศ ไดนาํบทกวีขางตนมาลอ ดวยการใชคําหรือขอความที่มีความหมาย
ตรงกันขามมาเทียบกัน  ทําใหเกิดความขบขันในความพลิกแพลงนั้น  ดังความในบท  “ถีบจักรสู
สัจจะ”  วา 
                      ส่ิงซึ่งหาไมไดในคาํพูด           ซ้ําพิสูจนไมไดในเหตุผล 
             เพราะไมพูดไมพิสูจนจึงพิกล           เราจะคนไมไดถาไมพบ 
                 และเราอาบไมไดไมมีสบู           หนังไมดีแมไมดูก็ไมจบ 
             หนังดีดีไมมีจอก็ไมครบ           ไมมีศพไมมีผีไมมใีคร 
                 เมื่อสระน้ําไรนํ้าสระก็แหง           เมฆมืดคล้ําฟาไมแจงยอมไมใส 
          เมื่อสระน้ํามีนํ้าก็มีไป           เม่ือไมมีอะไรก็ไมม ี
  
 การสื่อภาวะขบขันโดยใชความขัดแยงระหวางความจริงกับความลวง กวีแตอดตีจะ
ใชเปนสื่อเพ่ือลอเลียนขนบของการแตงเร่ืองจักร ๆ วงศ ๆ อันเปนการลอความนิยมในการ
สรางสรรควรรณคด ี  ในขณะที่กวีสมัยหลังและปจจุบันใชกลวิธนีี้เปนสื่อแสดงอารมณขันและ
เสียดสีสภาพสังคมรวมสมัย  

วิธีการสื่ออารมณขัน โดยใชความขัดแยงนี้จัดเปนศิลปะแหงการสรางสรรคที่มีความ
ละเมียดละไม  สวนหนึ่งเปนผลมาจากการมุงลอเลียนวรรณกรรมตนแบบดวยฝมือและเชิงชั้นทาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๕๔

วรรณศิลป  ทําใหการสรางอารมณขันเปนศิลปะที่มคีวามคมคาย โดยเฉพาะการนําเอาจนิตภาพ
เดิมมาสรางสรรคใหมใหผดิแผกแตกตางหรือตรงกันขาม อันเปนเสนหที่สรางรสสนุกสนานใหแก
ผูอานทุกยุคทกุสมัย  

๒.๓    การพบเห็นสิ่งผิดแบบแผน 
 ในการสรางจนิตภาพเปรียบเทียบใหผดิแผกไปจากแบบแผน หรือธรรมเนียมนิยมนี้ 
เพ่ือเช่ือมโยงไปสูการลอเร่ืองจักรๆ วงศๆ  และมุงใหเกิดความขบขัน  ความผดิแปลกนั้นอาจเปน
ลักษณะรูปรางหนาตาโดยเฉพาะตัวละครเอก   กวีจะสรางจินตภาพเปรียบเทียบดวยการชมความ
งามของอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย แตจะปรับเปลีย่นใหตรงกันขามกับขนบการชมความงาม
ของพระนางในวรรณคดีไทย  ผูอานซึ่งคุนชินกับความงดงามแบบอดุมคติ เม่ือมาพบลักษณะทีผ่ิด
แปลกไปจากเดิมยอมเกิดความรูสึกขบขัน  ดังการกลาวชมโฉมนางประแดะ  ใน  ระเดนลันได  วา 
 
 สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด               งามละมายคลายอูฐกะหลาปา 
 พิศแตหัวตลอดเทาขาวแตตา      ทั้งสองแกมกัลยาดังลูกยอ 
           คิ้วกงเหมือนกงเขาดีดฝาย      จมูกละมายคลายพราขอ 
           หูกลวงดวงพักตรหักงอ      ลําคอโตตันสั้นกลม 
                       สองเตาหอยตุงดังถุงตะเคียว     โคนเหี่ยวแหงรวบเหมือนบวบตม 
                        เสวยสลายาจุกพระโอษฐอม     มนันาเชยนาชมนางเทวี 
 
      การชมโฉมขางตนนี้มไิดเปนความงามอยางอุดมคติ หรือวิเศษดีเลิศอยางที่กวีไทย
ทั่วไปนิยมกลาวชมโฉมนาง หากเปนความแตกตางอยางตรงกันขามทั้งรูปราง หนาตา และ
ผิวพรรณ  นางที่งดงามจะมีรูปรางอรชรออนแอน  ผวิเหลืองดั่งทอง  แตนางประแดะนั้นผอมสูง  
ผิวดํา  แกมดงัลูกยอ  ซึ่งจะมีผิวขรุขระ เปนตะปุมตะปา ทาํใหเห็นวาแกมมีรอยขรุขระหรือมีสิวฝา
ข้ึนเต็มแทนทีจ่ะแดงระเรื่อหรือเปลงปลั่ง นวลเนียนเหมือนผลมะปรางสุก คิ้วกงแตแทนที่จะโคง
งอนเหมือนคนัธนูหรือคนัศรของพระกามเทพที่มีความสูงสง  แตกลับกลายเปนไมกงดีดฝาย ซึ่งมี 
ลักษณะคลายคันศรเหมือนกันใชสําหรับดีดปุยฝายออกจากเมล็ด  อันเปนเครื่องมือเคร่ืองใชของ
พ้ืนบาน จมูกคลายพราขอซึง่มีดามยาว  ปลายเปนขอทําใหเห็นวาจมูกมีปลายงองุม ไมไดโดงงอน
ราวกับขอกามเทพ หูที่งามนั้นตองบาง  ออนละมุน  ไดรูปไมกางออกเหมือนกลีบบัว  แตนาง
ประแดะกลบัหูกลวง  เปนรูกวาง  สวนคอก็โตตันสัน้และกลมขัดกบัรูปรางสูงระหง และทรวงอก
มิไดงามเหมือนดอกบัวในลกัษณะที่กลมมน ปลายเรียวไดรูปงดงามแตกลับเหมือนถุงตะเคียว  ซึ่ง
มีลักษณะเปนถุงยาว  มีหูรูด  ทําใหเห็นความหยอนยานและยังแหงรวบเหมือนบวบตม อีกทั้งยัง
กินหมากและ “จุกยา” คือเอายาจืดหรือยาฉุนทําเปนกอนกลมๆ จุกไวที่มุมปากทาํใหใบหนานั้น
โดดเดน  แตแทนที่จะเปนความงามกลับกลายเปนความอัปลักษณมากข้ึน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๕๕

การสื่ออารมณขันยังปรากฏในลักษณะการลอเลียนตัวละคร ดังการลอพระอินทร ซึ่ง
ยอมทราบกันดีวาหากมีเหตเุดือดรอนขึ้นในโลกมนษุย แทนประทับของพระอินทรจะแข็งกระดาง   
ดังความในเรือ่ง  สังขทอง  พระราชนิพนธในรัชกาลที่  ๒ วา 
 

มาจะกลาวบทไป        ถึงทาวสหัสนัยนไตรตรึงษา 
         ทิพยอาศนเคยออนแตกอนมา        กระดางดังศิลาประหลาดใจ 
         จะมีเหตุมั่นแมนในแดนดิน        อมรินทรเรงคิดสงไสย 
         จึงสอดสองทิพยเนตรดูเหตุภัย        ก็แจงใจในนางรจนา 
 
 กวีไทยสมัยหลังลอเลียนเรื่องแทนประทบัของพระอินทร    โดยอิงอยูกับบริบททาง
สังคมแหงยุคสมัยวาเกิดอัศจรรย จากขนบเดิมกลายเปนหินกลับกลายเปนน้ําแข็ง     ซึ่งส่ิงนี้มีข้ึน  
และเปนของแปลกใหมในสมัยรัชกาลที่ ๕๑๖  ดังความใน วงศเทวราช  ตอนพระอินทรแจงเหตุ
เร่ืองพระเทวราชจะเขาพิธีสยุมพร  วา 
 
         บังเกิดอัศจรรยผันแปลง       แทนกลายเปนนํ้าแข็งขาวใส 
         เยือกเย็นเปนพนจะอุปไมย       ควันกลุมคลุมไปทั้งแผนฟา 
         เทพเจาหนาวสั่นงันงก       ตางตกใจกันเปนหนักหนา 
         มัฆวานทะยานเหาะขึ้นเมฆา       ไมรูวาเหตุผลกลใด 
 
 ในผลงานของกวีไทยสมัยหลังยังคงจงใจสรางความผดิแบบแผน ดังใน บทครวญ ซึ่ง
เดิมวรรณคดีโบราณของไทยนั้นมักจะพรรณนาการคร่ําครวญของตัวละคร ยามตองพลัดพรากจาก
กันดวยการใชช่ือพันธุไมหรือสัตวมาเปนสือ่แสดงความในใจ ดังใน ลิลิตตะเลงพาย กวีใหพระมหา
อุปราชาคร่ําครวญวาตนสลดัไดใดที่ทําให “สลัด” หรือละนางจากมา เหตุก็เนื่องมาจากการศึก
สงคราม ตนสละก็เหมือนตอง “สละ” หรือละท้ิงนางมา นึกไมระกําก็เหมือนใจของตนที่มีแตความ
ตรมตรอม  วา 
__________________________  

๑๖ดังความเลาไวในหนังสือความทรงจําวา “ของประหลาดหนึ่งนั้นคือ น้ําแข็งดูเหมือนจะ
เพิ่งทําไดที่เมืองสิงคโปรไมชานัก มีผูสงแทงน้ําแข็งใสหีบกลบขี้เลื่อยมาถวายเนืองๆ ไดน้ําแข็งมาเมื่อใด 
ก็มักโปรดใหแจกเจานายและขาราชการผูใหญ  พวกที่เพิ่งไดเห็นน้ําแข็งชัน้เด็กๆ เชน   ตัวฉันชอบตอย
ออกเปนกอนเล็กๆ อมเลนเยน็เฉียบสนุกดี  พวกที่เปนชั้นผูใหญดูมิใครมีใครชอบมักบนกันวากินน้ําแข็ง
ปวดฟน  และยังมีพวกคนแกที่เปนแตไดยินวาแจกน้ําแข็งไมเชื่อวาน้ํา  กระซิบกันวา  “จะปนน้ําเปนตัว
อยางไรได,”  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ความทรงจํา (กรุงเทพฯ : 
บุรินทรการพมิพ, ๒๕๑๖), ๓๐.        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๕๖

          สลัดไดใดสลดันอง  แหนงนอน  ไพรฤๅ 
  เพราะเพื่อมารานรอน  เศิกไซร 
  สละสละสมร   เสมอชื่อ   ไมนา 
  นึกระกํานามไม  แมนแมนทรวงเรียม 
 
 น.ม.ส. ไดนาํความขางตนมาสรางสรรคใหม โดยมิไดเปนการคร่ําครวญแสดงความ
อาลัยอาวรณ แตกลับกลายเปนการวิเคราะหความหมายของคําหรือส่ิงนั้นแทน  ทําใหผูอานเกดิ
ความขบขันในความพลิกแพลงนั้น  ดังความใน  สามกรุง วา 
 
          สลัดไดสลัดดวยเหต ุ ดังฤๅ 
  เห็นจะหนามตํามือ  แมนแลว 
  สลัดไดใชอ่ืนคือ  สลัดหัตถ 
  ถูกฤอาจคลาศแคลว  ไมรูตูเดา  
       
 กวีส่ืออารมณขันดวยความจงใจทําใหผิดแบบแผน หรือขนบในการแตงที่ดําเนินรอย
ตามกัน ซึ่งตองอาศัยประสบการณจากการอานวรรณคดี กอปรกับมีความคดิริเร่ิมและดดัแปลง 
ตลอดจนมีฝมือหรือเชิงชั้นทางวรรณศิลป โดยยังคงกรอบของแบบแผนแตไดปรับเปลี่ยนดวยการ
สรางใหมใหกลายเปนตรงกนัขาม ในทางกลับกันผูอานจะเกิดความขบขันจะตองมีพ้ืนฐานความรู
ทางวรรณคดพีอสมควร ถึงแมวากลวิธนีั้นๆ จะทาํใหเกิดความขบขันได หากมีความเขาใจ
เบื้องหลังของการสรางสรรคจะยังผลใหเกิดความสาํเริงอารมณมากขึ้น 
 การสื่ออารมณขันในวรรณคดไีทยแสดงใหเห็นความคดิที่แยบยลในการสรางงานของ
กวี  ส่ิงปกติธรรมดามิอาจสรางอารมณขันใหแกผูอานได กวีตองพลิกแพลงโดยอาศยักลวิธีตางๆ  
ทั้งการสรางความผิดแผกจากสิ่งสามัญ  ความขัดแยงระหวางความจรงิกับความลวง  และความผดิ
แบบแผน ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการนําวรรณกรรมตนแบบมาลอ หรือนําความเดิมมาสรางสรรคใหม
ดวยเชิงช้ันทางวรรณศิลปอันกอปรดวยฝมือ และความเฉียบคมสรรคสรางใหผูอานไดรับรสแหง
ความสนุกสนานเปนเบื้องตนแลวยังแฝงนัยของการวิพากษวิจารณเสียดสีอีกดวย  
   
 ๓.  ความทกุขโศก 
 ความทุกขเปนอารมณที่ทุกคนตองประสบอยางหลีกเล่ียงไมได  อาจกลาวไดวาทุกข
เปนสภาวะที่ตดิเนื่องมากบัความเปนสังขารของชีวิต ตามสภาวธรรมที่เปนเรื่องของชีวิต ในโลก
ของศิลปะความทุกขโศกเปนอารมณสากลที่นับเปนแกนสําคญัของวรรณคดีไทย และยังปรากฏ
เปนบทโศก อันมีเหตุมาจากความทุกขหรือการพลัดพรากจากรัก  การประสบกับสิง่ที่ไมรัก  ความ
เจ็บปวดผิดหวัง และความสูญเสียอันยากจะกลับคนืดงัเดิม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๕๗

 ความทุกขโศกเปนอารมณสะเทือนใจที่มีความซับซอนและรุนแรง ซึ่งมิไดเปนเพียง
ความโศกเศรารํ่าไหเทานั้น   หากยังหมายถึงความบีบคั้น หรือคบัแคนใจ  ความกลัดกลุมใจอนั
แผดเผาผูมีกิเลสที่เขาไปยึดมั่นถือมั่น ทาํใหเรารอนกระวนกระวายใจ กวีไทยมักแสดงจินตภาพ     
บงบอกอารมณสะเทือนใจอนัรุนแรงนี้กับไฟ หรือความรอนในลักษณะตางๆ  

กวีแตอดตีสื่อความทุกขโศกกับไฟเผาทรวง เพ่ือแสดงถึงสภาวะจติใจที่มีแตความ 
รุมรอน เพราะอาจไมไดพบกับนางที่รัก  เนื่องจากไมรูวานางอยูแหงหนใด  ส่ิงนี้เปนความเจบ็ที่
ลึกลํ้า ดังความใน ทวาทศมาส วา 
 
             เจ็บเจียรมมาวไหม  ทรวงธร 
  กามกระอุอกฤๅ  ร่ําได 
  สายาลําเภาสมร  หายแหง    ใดนา 
  ตายดักเดียวเสียวไส  ไปวาย  
          
 กวีส่ือความทุกขโศกกับความรอนที่เปนปรากฏการณปกติ เชน ดวงอาทิตย วา ความ
รอนในหนาแลง ซึ่งมีที่มาจากพลังแสงอาทิตยทําใหผืนแผนดินแหงปราศจากน้ํา มองเห็นแตหาด 
แตถึงกระนั้นความรอนแลงนี้ก็ยังไมเทาความรอนอันเปนความทุกขระทมของกวีที่รอคอยนางที่รัก  
ดังความวา 
         สุดโพยมเวหาสหอง  หาวหน 
  สุรสุเรนทราธร  เฟอยฟา 
  ปรัถพีนิราชล  เห็นหาด 
  รอนไปปานเรียมถา  จากเจียร 
          
 กวีส่ือความทุกขโศกกับความรอนที่เปนปรากฏการณพิเศษเมื่อใกลจะสิ้นกัลป หรือ
เหตุการณไฟบรรลัยกัลปลางโลก เพ่ือแสดงสภาวะทีก่วีกําลังประสบอยูวามีความรุนแรงเทียบเทา
หรือมากกวา  ดังความกลาวแสดงอารมณโศกของกวีที่พลัดพรากจากคนรักวาแมแมน้ําท้ังเจด็สาย
จะรอนรนกลายเปนบก และแมน้ําทุกแหงหนจะแหงจนเห็นหาด  แตความรอนแลงรอยเทาเชนนี้มิ
อาจเทียบไดกับความทุกขรอนใจที่กวีตองจากนางที่รัก  วา 
    
           เจ็ดสนิธุสาคเรศรอน รนบก 
  แสนนทีธารเทียร  หาดแหง 
  อาดูรกระอุอก  เรียมราศ 
  สมรจากเจียรรอยแลง  ไปปาน 
           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๕๘

 ความรุนแรงของสภาวะที่เปนปรากฏการณพิเศษดังกลาว กวใีชแสดงความทุกขโศก
ที่ตองจากนางมาวารุนแรง หนักหนวงอยางที่สุด เม่ือเทียบกับความปนปวนโลกาวินาศของโลกครา
จะสิ้นสูญแลวยังมิอาจจะเทียบเทาได ซึ่งเทากับเพิ่มน้ําหนักความเขมขนทางอารมณใหผูรับสาร
หรือผูอานไดรับรสแหงความสงสาร เห็นใจ  และเขาถึงจิตใจของกวีวามีความทุกขทวมทนเพียงใด   
 ความระทมทุกขของกวีที่มีเหตุมาจากกิเลสอันเปนเครื่องรอยรัดใหยึดมั่นนี้ กวีส่ือ
แสดงโดยใชความรูความคดิและจินตนาการ ซึ่งสวนหนึ่งมาจากความรูความเชื่อเร่ืองจักรวาลวิทยา  
ดังตอนกลาวถึงปรากฏการณพิเศษเมื่อใกลจะสิ้นกัลปนั้นใน  ไตรภมูิพระรวง  กลาววาดวงอาทิตย
ปรากฏบนทองฟาทีละดวง  เม่ือเกิดขึ้น  ๔ ดวง   ความรอนจากแสงอาทิตยทั้งหมดจะเผาผลาญ
แมน้ําท้ัง ๗ สายใหแหงส้ิน๑๗ และใชส่ือเปรียบที่เปนสภาพทางธรรมชาติตามปกต ิ  รวมถึง
ความคดิจากสิง่ที่มีอยูในธรรมชาตินาํมาเปนรากฐานสื่อแสดงในลักษณะอุดมคต ิ กลาวคือใหมี
ความรุนแรงกวาปกตธิรรมดามาใชเปนสื่อแสดงอารมณสะเทือนใจดังกลาว 
 กวียังส่ือภาวะทุกขโศกกับการตกอยูในนรก โดยจะเนนถึงความรอนอันรุนแรงใน
นรกภูมิ   ซึ่งไฟนรกนั้นจะไมมีวันดับ และจะไหมอยูตลอดจนสิน้กัลปมาเปนสื่อเปรียบแสดงความ
ทุกขรุนแรงในจิตใจ     ดังตอนพระลอทูลพระนางบญุเหลือถึงเหตุที่ตองเดินทางไปเมืองสรอง วา  
หากไปแลวตองประสบเคราะหกรรมตกนรกถึงแสนกลัปหมนไหม ทุกขทนเพียงใดก็ตองไป    ดัง 
ใน ลิลิตพระลอ วา 
            ผิไปถึงแลวและ  ถึงกรรม     ก็ดี 
  ตกตรกแสนศัลย  หมื่นไหม 
  เสวยสุขโสดเสวยสวรรค  เพราะอยู     ก็ด ี  

บอยูเลยลาไท  ธิราชแลวจักไป 
               
 กวีไทยสมัยหลังยังคงสื่อความทุกขโศกเหมือนตกอยูในไฟนรก แตไดนาํมาใชใน
บริบทใหมที่มไิดเก่ียวเนื่องกับทุกขอันมีเหตุมาจากความรัก หากเปนทุกขของประชาราษฎรใน
เหตุการณที่  “ทานผูนํา” คอื จอมพล ป. พิบูลสงครามเขารวมสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยยอม
ใหญี่ปุนเดินทพัผานประเทศไทยไปรบกบักองทัพฝายสัมพันธมิตรทีพ่มาและมลายู  และไทยยัง
ประกาศสงครามกับฝายสัมพันธมิตร  ภาวะสงครามทําใหประชาชนเดือดรอน  ตองผจญกับความ
ทุกขทรมานเหมือนตกอยูในนรก  ดังความในบท “คนดีศรีอโยธยา”  ใน จงเปนอาทิตยเม่ืออุทัย  
ของทวีปวร  วา 
          คนืวันอนัทุรกรรมกระหน่ําภวะประลยั 
  ญี่ปุนพิชิตไทย  ทุเรศ 
__________________________ 
 ๑๗กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, พิมพครั้งที่ ๒  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
๒๕๓๙), ๑๖๕.         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๕๙

  ..............................................................  
          แททวยราษฎรสิอนาถประดาษทุขะผจญ 
  เหมือนตกนรกทน  ประทุษฐ 
 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวียังคงสืบสรรคจินตภาพดงักลาว โดยนาํมาใชในบริบท
ของความสิ้นสูญแหงศิลปะอนังดงามในเหตุการณครั้งอยุธยาถูกเผาทาํลาย ทาํใหทุกขโศกเหมือน
โลกไหมอยูในไฟนรกอเวจี ดังความใน บางกอกแกวกําศรวล ของอังคาร  กัลยาณพงศ วา 
 
          อวสานฝนสั่นรุง  สุริยา 
  พระธาตุชราโรยรา  สัตวร้ือ 
  สุนทรียที่ฟามา  นฤมิต   หมดเลย 
  โศกเลหโลกถกูซื้อ  ใสไหมอเวจ ี
 
 กวีส่ือแสดงความทุกขโศกกบัไฟ เพราะเปนของรอนที่เปรียบเปนกิเลส ซึ่งผูที่เขาไป
ยึดมั่นถือมั่นยอมไดรับความทุกขทรมานอยูเปนนิจ ทั้งนี้นาจะเปนการรับอิทธิพลจากแนวคดิ
ทางดานพุทธศาสนา ซึ่งเห็นวาส่ิงทั้งปวงเปนของรอน ดังความในคมัภีรมหาวรรคแหงพระวินยัปฎก
กลาวถึง วา  “ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ซึง่เปนอายตนะภายในเปนของรอน  รอนเพราะไฟคือราคะ 
โทสะ โมหะ  รอนเพราะความเกิดความแกความตายความเศราโศก ความพิไรรําพัน ความไมสบาย
กาย ความไมสบายใจและความขัดใจ”๑๘ และจินตนาการที่เกิดจากการสั่งสมความรูความคดิความ
เช่ือเก่ียวกับจักรวาลวิทยา นรกสวรรค  การสิ้นโลกมาเปนสื่อแสดงความทุกขโศกของมนุษย 

กวียังส่ืออารมณโศกเศราดวยจินตภาพการร่ําไหหรือหยาดน้ําตา แมในพระไตรปฎก
ก็มีพุทธวัจนะกลาวเปรียบเทียบถึงความทุกขโศกในลักษณะนี้เชนกนัวา “หยาดน้ําตาของเราที่ไหล
ออกมาจากดวงตาเพราะความทุกขอันเนื่องมาจากการสญูเสียส่ิงอันเปนที่รักไปเปนตนนัน้ หาก
ประมวลมาทั่วทุกชาติที่เราเคยเกิดมานํามารวมกัน จะมปีริมาณมากเสยียิ่งกวาน้ําในมหาสมุทรเสีย
อีก”๑๙ น้ําตาท่ีมากลนจึงเปนสื่อแทนความทุกขทรมานเดอืดรอนในจิตใจ  ดังความใน ทวาทศมาส  
__________________________ 
 ๑๘พระไตรปฎกฉบับประชาชน  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒),  
๒๑๖. 
 ๑๙พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง   เลมที่   ๑๖   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 
๒๕๒๖), ๔๒๕, อางถึงใน สมภาร  พรมทา,  “หนังสือสองเลมวาดวยทุกขและการดิ้นรนเพื่อเอาชนะทุกข   
“กามนิต” และ “สิทธารถะ,” วารสารอักษรศาสตร  ๓๒, ๒ (กรกฎาคม  ๒๕๔๖) : ๒๓๒. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๖๐

กวีคร่ําครวญวาตลอดเดือนน้ําตาตกมิไดขาดสายเหมือนสายฝนที่พรางพรมมืดมัวฟา เหตุแหง
ทุกขนี้เนื่องมาจากมิรูวานางที่รักไปอยูแหงหนใด  ดังความวา 
 
          เดือนถงึถถั่นนํ้า  ตาตก 
  สายพรุณโชรมเชรา  ฟนฟา 
  ปรานีแนบกบัอก  โอยแม   กูเอย 
  เดือนสุดแลวนุชหนา  แมผายลองใด 
        

กวีไทยสมัยตนรัตนโกสินทรส่ืออารมณเศราโศกดวยการคร่ําครวญร่ําไห    โดยสราง 
จินตภาพขึ้นใหมวาแมมีเหว บอ บึง ซึ่งเหือดแหง  หากรอรับน้ําตาของตนที่ไหลมขิาดสายจะมนี้าํ
เต็มที่นั้นทนัท ี ในขณะนี้โลกแลง ไรฝน   แตกวีมไิดแลงทุกขเทวษเลย   ดังความใน   โคลงนิราศ 
พระยาตรัง  วา 
       นุชเอยแตพ่ีรอง  ครวญคนึง  ถึงแม 
  แมนวาเหวบอบึง  หุบแหง 
  รุมรินสิชลพึง  เพ็ญเพียบ   แลวแฮ  

สายพรุณโลกยแลง  ไปแลงเทวศเรียม 
          
 กวีไทยสมัยใหมยังคงเปรียบเทียบความทกุข ในลักษณะของการคร่ําครวญและร่ําไห
วามีน้ําตาเหมอืนสายน้าํ ดังความในบท “แมพันธุรัตน”  ใน กวนีิพนธ ของอังคาร  กัลยาณพงศ  
กลาวถึงนางพนัธุรัตนรองเรียกพระสังข ซึ่งหนีจากนางไป   วา 
 
           โอแมพันธุรัตนรอง  เรียกสังขทองที่หนาผา 
  ฟูมฟายสายน้าํตา  ดั่งธารามาจากใจ 
          

จินตภาพน้ําตาเปนสายฝนที่หล่ังไหลมาชั่วชีวิตไดกลายเปนเมฆ และเมฆนี้กลายเปน
ฝนรํ่าไห อังคารนํามาเปนสือ่แสดงความทุกขโศกในบรบิทของการไวอาลัยกับความเสื่อมสลายของ
ศิลปะในเหตกุารณครั้งกรุงศรีอยุธยาถูกเผาทําลาย มิอาจกลับคนืมามีสภาพดีดังเดิมได  ดังความ
ใน  บางกอกแกวกําศรวล  วา 
                ลายกนกทิพยเฟองฟุง จรุงจิตร 
      ตกเกลื่อนดนิกลบมิด  หยอมหญา 
      อัสสุชลช่ัวชีวิต  เปนเมฆ 
      มาร่ําฝนไหหลา  เพื่อไวอาลัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๖๑

 กวีแตอดตีแสดงอารมณสะเทือนใจนี้อยางรุนแรงดวยการสรางจินตภาพเปรียบเทียบ
วารํ่าไหจนน้าํตาเปนสายเลอืด เพ่ือส่ือวามีความเดือดรอนทุกขทรมานอยางแสนสาหัส   ดังใน 
โคลงกําสรวล  วา 
             พระใดบาํราศแกว  กูมา 
  มายานขวางขวางกาย  ดงงนี ้
  จากมาเลือดตาตก  เตมยาน 
  เตมยานบรูก้ี   ถงงแถม 
           
 กวีสมัยหลังนําจินตภาพน้าํตาตกเปนเลือดมาใชในบริบทของการสูญเสียบุคคลอนั
เปนที่เคารพรกั ดังในบท “โหยไหครู”  ใน รวมบทกวีนายผี  วา 
 
           ซบหนาลงสะอ้ืน  อาดูร 
  อัสสุเปนเลือดแดง  ดุจยอม 
  เสียดจิตตจักเปรียบปูน  เข็มทิ่ม   แทงนา 
  โศกเพราะเจตนนอมนาว  ระลึกคุณ 
          
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีนําจินตภาพน้าํตาเปนสายเลือดมาใชในบริบทใหมอัน
เปนเรื่องราวแหงความสูญสิน้ของกรุงศรีอยุธยาที่ถูก “แรงหมูหมากา” เผาทาํลาย ทําใหเจตภูต
โศกอาดูรถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาเปนเลือดและเลือดตานั้นไหลทวมเมืองจนทําให “ลมมวยเมือง
หาย” อันเปนเคร่ืองบงบอกความเศราโศก ความทุกขแสนสาหัสดวยการสื่อใหเห็นปริมาณอันมาก
ลน  ดังความในบท “โออยุธยาย่ิงฟา”  ใน  กวีศรีอยุธยา  ของอังคาร  กัลยาณพงศ  วา 
 
          พระศรสีรรเพชญนิ่งกล้ิง กลางดิน 
  แรงหมูหมากากิน  ฟากฟา 
  ชลเนตรเจตภตูริน  เปนเลือด 
  นองหลากไหลไลหลา  ลมมวยเมืองหาย  
     
 อังคารยังนําจนิตภาพแหงความทุกขโศกทีรํ่่าไหจนน้ําตาเปนเลือด มาปรับเปลี่ยน
ความเพื่อส่ือความเขมขนทางอารมณที่รุนแรงมากขึ้นวา รํ่าไหจนไรเลือดตามาสื่อความทุกขอัน
หนักหนาสาหสัในบรบิทของสังคมรวมสมัย  กวีเห็นวามนุษยบางกลุมมัวแตลุมหลงมัวเมาในสิ่งไร
แกนสาร  ทั้งกอบโกยผลประโยชนเขาตนในขณะทีป่ระชาราษฎรตองทุกขทนทรมานเศราโศก  ดัง
ความในบท “เปลือยปาชา  ราระบํารํา”  ใน  ปณธิานกว ี วา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๖๒

            แบงเหนือคํานับแมว กราบแกวดวยอีศานสวรรค 
  เพ่ือสถุลถอยทั้งนั้น  กะลาปนปวนจวนแตกตาย 
          หมามุยถุยรดฟา  อนาถาจะแกโรคโศกหาย 
  ทุกขแนนแผนดินทราย  ร่ําไหจนไรเลือดตา 
          
 ในบท “ลํานําบานนาทราย”  ใน  เพียงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย
ไดส่ือภาวะความทุกขโศกดวยจินตภาพน้ําตาตกเปนเลือด ในบริบทของความอยุติธรรมในสังคมที่
ผูมีอํานาจเบียดบังขมเหงผูนอย ดังกรณหีมูบานนาทรายถูกเผา  ดังความวา 
 
  ไฟแตกอยูนอกเตา  เพ่ินมาเผาเพราะผิดใด 
  เสียงปนประเปรี้ยงเปรี้ยง  คือเสียงฟาสิผาไผ 
  โอยเจ็บไปถึงใจ  เฮ็ดจังไดสิแมนหยัง 
  เบิ่งฟาก็เห็นฟา  ครั้นเบิ่งหนากลับเห็นหนัง 
  นํ้าตาเฮาตกกรัง  คือกอนเลือดที่เดือดแดง 
          
 กวีแตอดตียังครํ่าครวญดวยการเทียบกับความทุกขของตัวละครในวรรณคดี  ดังใน   
เพลงยาวความเกา ภาค ๖๒๐ กวีกลาวถึงความทุกขรอนของอิเหนาทีต่องการครองรักกับนางบษุบา 
โดยไดออนวอนขอใหมะเดหวีชวยตน  แตก็ไมเปนผลจนเปนเหตุใหอิเหนาลักพาตัวนางบษุบา  
กวีเปรียบเทียบความตรอมตรมของตนอนัมีเหตุมาจากความรักที่ไมสมหวังกับความทุกขโศกของ
อิเหนาครั้งนี้  ดังความวา 
 

จะเปรียบปรายคลายอิเหนาเยาวลักษณ      เมื่อแรมรักรอนฤทัยจะใครสม 
 แตวันเห็นพระนองนึกตรึกนิยม        จะนั่งนอนรอนอารมณไมสมฤด ี
 วันไหวพระบนกุหนุงก็มุงหมาย        ไดแนบกายกนิษฐายาหยี 

เอาคํามั่นสัญญาพาที         มะดีหวีก็รับสัตยปฏญิาณ 
วาจะชวยกวาจะสมอารมณมุง        ครั้นกลับกรุงก็แกลงลอแตพอหวาน 

 แตตักเตือนเลื่อนผัดจนนัดการ        แลวกลับราญรอนสวาทขาดอาลัย 
 พระยังหมนหมองหมางไมหางเหือด        ก็พางเลือดตากระเดน็จนเปนไข 
 ประหนึ่งเรียมเกรียมกรมระทมใจ        จะพึ่งใครไมหย่ังเห็นจะเปนการ 
__________________________ 
 ๒๐เพลงยาวความเกาภาค ๖ นี้ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงสันนิษฐานวา เปนเพลงยาวของเกาครั้งกรุงศรีอยุธยา  หรือกรุงรัตนโกสินทรตอนตน, ประชุม 
เพลงยาวฉบับหอสมุดแหงชาติ (พระนคร : โรงพิมพอักษรบริการ, ๒๕๐๗), ๑๘๘.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๖๓

 กวีไทยสมัยตนรัตนโกสินทร กลาวถึงการพลัดพรากจากกันของคาวกัีบนางจนัทสุดา 
พระกุศราชพลัดพรากจากนางประภาวด ี   พระรามพลัดพรากจากนางสีดา วาความโศกเศราของ
ทั้งสามคูนี้มิอาจเทียบไดแมเพียง  “เส้ียว”  ที่ตนนั้นทกุขโศกไดเลย  ดังใน โคลงนริาศฉะเชิงเทรา 
ของกรมหลวงภูวเนตรนรนิทรฤทธิ์  วา 
 
          โฉมจันทรเจียรจากขาง คาวี  ก็ดี 
  กุศราชนางประภาวดีหนี  หนายเคลา 
  รามราชบําราศส-ี  ดานาฎ ก็ด ี
  สามโศกผิวควบเขา  คอนเสี้ยวโศกเรียม 
 
 การสื่ออารมณทุกขดังกลาวขางตน กวีไทยไดพาดพิงถึงเร่ืองราวและตัวละครจาก   
ตัวบทอื่นดวยการนํามาใชส่ือความใหมอันเปนการแสดงความทุกขในใจของตน ซึ่งคาดวาผูอานจะ
ประจักษถึงความสะเทือนอารมณนั้นได เพราะมีพ้ืนความรูรวมกัน 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีส่ือความทุกขโศกดวยการพาดพิงถึงบุคคล แตมิได
เปรียบเทียบความทุกขที่มีเหตุมาจากการพลัดพรากกลับเปนการเทียบใหเห็นวาผูอ่ืนมีคู สวนตน
นั้น “ไรคู” ทําใหเกิดความเปลาเปลี่ยวอางวางและทุกขระทม  ดังความในบท “ฟาปนฉันเดียว” ใน 
กวีนิพนธ ของอังคาร  กัลยาณพงศ วา 
 
             ฟาสรางสิทธัตถะพี ่ มีพิมพายโสธรานอง 
  เปนคูมวยเม่ือสมัยทอง  ของบุราณดึกดําบรรพ 
          ธรรมธิเบศรมหากวี มีหญิงสังวาลยเปนมิ่งขวัญ 
  มอดมวยดวยแรงรักน้ัน  ทุกชีวันพบคูชม 
              …………………… ………………………. 
          เฝาแตเพอละเมอฝน จะมีวันจริงตอชาติไหน 
  ลมดินสิ้นฟาชลาลัย  เราก็ไรคูอยูเดยีวเอย 
  

อังคารอางชีวิตคูจากพุทธประวัติ คือ เจาชายสิทธตัถะและพระนางพิมพายโสธรา 
และประวัติชีวติบคุคล ไดแก เจาฟาธรรมธิเบศรและเจาฟาสังวาลยมาเปนคูเทียบ  อันตางจาก
ขนบการกลาวอางอิงหรือเทาความในวรรณคดไีทยที่กวีมักนิยมกลาวถึงตัวละครเอก ไมใชบุคคล
ดังกลาว การพาดพิงถึงบคุคลเพื่อแสดงภาวะทุกขโศกในบทกวีของอังคารยังตางจากขนบวรรณคดี
แตกอนเพราะเดิมกวีโบราณจะอางคูตัวละครที่พลัดพรากจากกันไปมาเทียบกับความทุกขโศกของ
ตน มใิชการอางอิงคูเทียบเพื่อส่ือวาตนทกุขใจเพราะขาดไรนางอันเปนที่รัก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๖๔

ในบท  “ตุลารําพึง” ใน นาฏกรรมบนลานกวาง ของคมทวน คนัธนูไดนําเอาขอความ
ในวรรคแรกจากตัวบทในบทเหชมนก ใน กาพยเหเรือ พระนิพนธเจาฟาธรรมธิเบศรมาพาดพงิ
โดยตรงแลวแตงขยายความตอ      โดยยังคงไวซึ่งอารมณโศก    แตปรับเปลี่ยนความใหมเพ่ือส่ือ 
ความหมายใหมจากบรรยากาศเศราสรอยยามอาทิตยอัสดงทําใหคิดคํานึงถึงนางทีรั่ก ซึ่งกวีตอง
พลัดพรากจากมา  คมทวนไดนํามาสื่ออารมณเศราโศกในบรบิทของการสูญเสียวีรชนในเหตุการณ
นองเลือด  ๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙  ในบรรยากาศขณะพระอาทิตยกําลังจะลับขอบฟา    ศพแตละศพ 
กําลังถูกทยอยเขาพิธีฌาปนกิจ  เสียงพระสงฆกําลังสวดกับไฟกาํลังลุกไหมโลงศพ  อันเปนการสื่อ
อารมณโศกระคนเจ็บแคนใจ  ดังความวา 
 
          รอนรอนสุริยะโอ  อัสดง 
  เร่ือยเร่ือยลับเมรุปลง  ศพเปลื้อง 
  รอนรอนเมื่อเสียงสงฆ  สมณะ   สวดเอย 
  เร่ือยเร่ือยไฟแลบเรื้อง  โอบไลโลงผวา 
          
 ตัวบทในโคลงตนแบบนั้นมีวา 
 
          รอนรอนสุริยโอ  อัสดงค 
  เร่ือยเรื่อยลับเมรุลง  ค่ําแลว 
  รอนรอนจิตจาํนง  นุชพี่   เพียงแม 
  เร่ือยเรื่อยเรียมคอยแกว  คลับคลายเรียมเหลียว 
          
 ตัวบทสื่อภาวะทุกขโศกที่ตางบริบทขางตนนี้ มีความสมัพันธโยงใยระหวางตัวบทที่
เดนชัด โดยคมทวนยังคงการเลนคําเทียบกับตัวบทตนแบบทั้ง “รอนรอน” และ “เร่ือยเรื่อย” อัน
คงไวซึ่งบรรยากาศแหงความเทวษอาดูรและการสื่อภาวะทุกขโศกไดอยางลึกซึ้ง   แมการถายทอด
อารมณความรูสึกจะมีที่มาจากเหตุแหงความทุกขที่ตางกันก็ตาม  
 กวีไทยแตอดตียังเปรียบเทียบใหเห็นปรมิาณของความทุกขโศกของตัวละครกับความ
กวางใหญของทองฟา เพ่ือส่ือความโศกเศราในจิตใจวามีมาก  ดังเชนใน มหาชาติคําหลวง ตอน   
ชูชกจะนําตัวสองกุมารไป  ทัง้สองทูลพระเวสสันดรขออยูรอพระนางมัทรีกอน วา  
 

...ปตุ   ปาทานิ  วนฺทติฺวา  ไหพิลาปลาลศ  ไหวบววบทพระพอแล 
วิทํ  วจนมพฺรวิ  ยงงความทุกขเทาฟา  กําพราพอก็ทลูพิทธ...   

            

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๖๕

 กวีไทยสมัยหลังแสดงอารมณโศกเศราของตัวละคร  ดงัใน  กนกนคร  ของ น.ม.ส. 
นางกนกเรขารําพันถึงทุกขของตนวามากมายเทาทองทะเลที่กวางใหญไพศาล ขณะคืนรางกลับไป
ยังกนกนคร  วา 
  อกกูอกสมุทสุดแมน        มั่นแมนคือไอไฟอบ 
  ทุกขเราเทาทนัอรรณพ       ชวยลบเคราะหบางลางทุกข 
          
 ใน  เราชนะแลว, แมจา  ของนายผีไดส่ือภาวะความทุกขโศกดวยการเปรียบเทียบ
แสดงปริมาณวาลึกเทาทะเลหลวงและหนักกวาขุนเขา จินตภาพดงักลาวนี้กวีแตกอนนิยมใชแสดง
อารมณโศกอนัมีเหตุมาจากการพลัดพรากจากกันของคูรัก นายผีไดนํามาสบืสรรคดวยการนํามาใช
ในบรบิททางสังคมใหม โดยมีกรรมกรหรือผูใชแรงงานเปนตัวแทนในเหตุการณที่แมเปนทุกขเม่ือ
เห็นลูกไมไดรับความเปนธรรมอันเกิดจากเอารัดเอาเปรยีบของนายทุน  ทั้งนี้เพ่ือสะทอนใหเห็น
สภาพและปญหาในสังคมไทย  วา 
 
  โอลูกอันไรฤๅ จงเรงบอกเถอะบังอร 
  ลูกเอยอนาทร แลทุขน้ันบบันเทา 
   ลึกลํ้าทะเลหลวง แลหนักหนวงกวาขุนเขา 
  บอกแมใหแบงเบา จะตระบดัใหบังวาย 

           
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีส่ือความทุกขเทวษอาดูรอันเกิดจากความรัก ดวยการ
สรางจินตภาพใหมวาจะ “เจ็บ” และ “จํา” ไปถึง “ปรโลก” หรือโลกหนา  รวมถึงเกิดใหมอีกก่ีชาติ
ความทุกขตรอมนั้นก็ยังอยู  ดังความในบท “เสียเจา” ใน กวีรวมสมัย ของอังคาร  กัลยาณพงศ 
วา 
  จะเจ็บจําไปถงึปรโลก              ฤๅรอยโศกรูรางจางหาย 
  จะเกิดกี่ฟามาตรมตาย              อยาหมายวาจะใหหัวใจ 
 
 กวีไทยสมัยใหมยังไดนาํกัปกัลปอันเปนกาลเวลาอันยาวนาน และการแตกดบัทําลาย
ของฟาดินสิ้นไป มาสื่อแสดงเปรียบเทียบใหเห็นความทุกขโศกในใจวาไมไดสลายตามไปดวย อัน
เปนการนาํจินตภาพที่นิยมใชกับความรักอันยืนยง   มาปรับเปลี่ยนเปนการสื่ออารมณโศกเศราที่
ยาวนาน  และไมใชความโศกอันเกดิจากการพลัดพรากจากนาง  แตเปนความทุกขที่ “อยุธยา
อวสาน” เพราะถูกขาศึกเผาทําลายแทบสิน้สูญ ดังความใน  บางกอกแกวกําศรวล   วา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๖๖

           ไหววิปโยคปวดราว  วิญญาณ 
  แสบอยุธยาอวสาน  ปนแลว 
  เจ็บชํ้าอนันตกาล  โกฏิกัปป   ก็ดี 
  ดับแผนฟาดนิดิ้น  ดิ่งไหมสลายไฉน 
          
 กวีแตอดตียังใหธรรมชาติทั้งที่มีชีวิต เชน สัตว  ตนไม  และไมมีชีวิต  เชน  แผนดนิ  
สายน้ํา  ทองฟา  รวมถึงธรรมชาติที่เปนปรากฏการณปกติ  เชน  คลื่น  ลม  ฝน  ตลอดจน
ปรากฏการณพิเศษ  เชน  นรกสวรรค  การสูญสิ้นจกัรวาล  มาเปนสื่อแสดงความทุกขของตน 
ดวยการใหส่ิงเหลานี้มาชวยคร่ําครวญหรอืมีอารมณโศกเศราไปกบัตน อันเปนการแสดงพลังแหง
ความรุนแรงของความทุกขในใจ แมสรรพสิ่งในธรรมชาติก็ยังเกิดความหวั่นไหวตามไปดวย  ดงั
กวีคร่ําครวญถึงทุกขของตนใน  ทวาทศมาส วา 
 
          แสนสตัวนาเนกถวน แสนสินธุ 

ทุกขบนัดาลไฟฟอน  ชวยเศรา 
       วันเจียรสุดาพินท  พักเตรศ 

แสนสุเมรุมวนเขา  ดั่งลาญ  
 
 กวีส่ืออารมณเศราโศกอยางรุนแรงเพราะตองจากนางโดยกลาวถึง “แสนสัตว” และ 
“แสนสุเมรุ” ซึ่งสัตวที่ไมมีจติใจยังรวมรับรูและ “ชวยเศรา”  ไปกับตน  และเขาพระสุเมรุที่มีความ
แข็งแกรง  ศักดิ์สิทธิ์  และสูงสงตามแนวอุดมคติยัง “มวนเขา”  แทบทลายลงมารวมทุกขอาดรู
ตามกวไีปดวย  อันเปนการส่ืออารมณสะเทือนใจของมนุษยที่ดูยิ่งใหญ  แมธรรมชาติที่โอบอุม
มนุษยอยูก็ยังตกอยูในภาวะเดียวกัน ทั้งที่ความเปนจริงมนุษยเปนเพียงสวนหนึ่งของธรรมชาติ
และตกอยูใตอํานาจของธรรมชาติเสียดวยซ้ําไป 
 กวีสมัยหลังกลาวถึงยามค่ําคืนมีหิมะตกเหมือนสายฝนราวกับน้าํตาทีห่ล่ังจากฟากฟา
มาชวยโศกเศรากับกวีที่ทุกขโศกเพราะจากนางมาไกล  ดังความใน  ลิลิตพายัพ พระราชนิพนธใน
รัชกาลที่ ๖ วา 
           กลางคืนหิมะหยดยอย ราวฝน  ตกแฮ 
  เยือกเย็นทั่วทกุคน  ขดคู  
  ดูประหนึ่งฟากฟาชล  เนตรหลั่ง 
  ชวยโศกดวยเชฏฐผู  เริศไรไกลสมร 
          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๖๗

 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีใหสรรพสิ่งตางๆ โดยเฉพาะสิ่งที่ไมมีชีวิตอยางอิฐ  หิน  
ดิน ทราย แสดงกิริยาเศราโศกหรือครวญคร่ํารําพันทกุขตรอมใจในบริบทใหมที่มไิดมีเหตุมาจาก
การพลัดพรากจากคนรัก แตเปนอารมณโศกเศราจากการสูญเสียศลิปะไทยที่งดงามทําให “อาลัย
ในศิลปะ”  อันเปน  “อารยธรรมอันสูงศักดิ”์  ดังความรําพันในบท “อยุธยา”  ใน  กวีนิพนธ   
ของอังคาร  กัลยาณพงศ วา 
         เสียงกรวดทรายสะอื้น ยะเยือกพื้นกรุงไทยไหว 
  อิฐปูนอันเปอยไป  ขอดขอนไดทัง้กัปกัลป 
 
 นอกจากนี้ กวียังไดสืบสรรคดวยการใหธรรมชาติที่เปนสิ่งที่มีชีวิตรวมโศกเศราอาดูร
กับเหตุการณในสังคมรวมสมัยในชวงหลังเหตุการณ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ไดเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองแบบสดุขั้ว บรรยากาศเปนเผด็จการขวาจดัทั้งปดกัน้การแสดงออก ความเคลื่อนไหว
ตางๆ หยุดนิ่งและซอนเรน ดังใน หมายเหตุรวมสมัย  ของไพบูลย วงษเทศ ไดส่ือแสดง
บรรยากาศชวงนี้ วา “นกรองไห”  ไมมีสรรพเสียงใด  ลมไมพัด “ตนมะขามงวงหงอย” “หญา
แพรกมดตะนอยนิ่งกม” แมแตทองฟายงั  “พะอืดพะอม”  มาเปนสื่อสรางรสสะเทือนอารมณ๒๑ 
วา 
            เดือนดับดาวตก   นกรองไห 
      ไรซึ่งสรรพเสียงสําเนียงใด       ไมมีแมความเคลื่อนไหวในสายลม 
      ตนมะขามสนามหลวง  งวงหงอย       หญาแพรกมดตะนอย  น่ิงกม 
      แลฟาเห็นฟาพะอืดพะอม       ภูเขาทองทานก็ซมเหมอืนฟกช้ํา 
     

กวีไทยแตอดตียังส่ือแสดงภาวะทุกขโศกที่มีอาการเจ็บปวดรวดเรา ดวยการสราง
จินตภาพเปรยีบเทียบวามีชายฉกรรจนําหอกมาท่ิมแทงฝหนองที่ข้ึนบนผิวหนัง  ดงัใน มหาชาติ 
คําหลวง  วา 

...ทงงทุกขฺทุเรศไหโหยหา สองเพาพะงาไมเห็นหายแลว...ช่ือเชฏฐชายชาลีกัณหา    
ทุกขน้ีแนนหนา    กวานิราศเมือง... ดุจวรรณฝเฟองฟูมหนองอนาถ     มีชายชาติ   
ฉกรรจโกรธาจับศรสัตราวธุว่ิงแทงที่วรรณโรคแรงเรงเจ็บปวดเวทนานักแล…  

 
__________________________ 
 ๒๑การสรางจินตภาพดวยวิธีการดังกลาวมีนัยเชื่อมโยงถึงเหตุการณทางสังคม กลาวคือ 
“ตนมะขามที่สนามหลวง” มีนัยถึงการตอสู ณ สถานที่ดังกลาว “หญาแพรกมดตะนอย” มีนัยถึง
ประชาชนและนักศึกษาผูไรอํานาจ, ธัญญา สังขพันธานนท, วรรณกรรมวิจารณ (กรุงเทพฯ : นาคร 
๒๕๓๙), ๒๔๔- ๒๔๕. 
          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๖๘

 กวีไทยสมัยหลังยังคงสื่อความทุกขใจกับความเจ็บปวดทางกาย  ดังใน พระเกียรตริถ  
พระราชนิพนธในรัชกาลที ่  ๖ ไดเปรียบเทียบความทุกขของพระเกียรติรถ   อันมีเหตุมาจาก   
พระบิดาประชวรหนักวาเหมือนถูกลูกศรปก  วา 
 
  ตูขาเจาครานี้มีทุกขหนัก  ดังตองศรสลักแทบอาสัญ 
  เพราะพระบิตรุงคทรงธรรม ประชวรมาหลายวันมิไดคลาย 
          
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวียังคงเปรียบความทกุขโศกตามขนบวรรณคดไีทยแต
กอน  ซึ่งตองการแสดงใหเห็นวาทุกขนัน้สรางความเจ็บปวดทรมานใจ โดยใชความบาดเจบ็ทาง
กายมาแสดงภาวะดังกลาวนี ้ดังในบท “อนิจจา” ใน  กวีนิพนธ  ของอังคาร  กัลยาณพงศ ไดส่ือ
แสดงความทกุขโศกอันเกิดจากคนรักตกไปเปนของผูอ่ืน ทําใหเกิดความเจบ็ปวดเหมือนถูกปน
หรือลูกศรเสียบ  วา 
 
  หมายทะนุถนอมนองไวกะอก กลับตกในมือของเขาอื่น 
  แสนเจ็บแสนปวดปูนปน  พิษมาเสียบเสียววิญญาณ 
       
 อังคารยังเปรียบเทียบความทุกข อันมีเหตุมาจากความผิดหวังในความรักครั้งแลว
ครั้งเลาวาเหมือนกับรางกายถูกเผา  เชือดใหกากินทั้งยังมีชีวิต  เพ่ือเปนสื่อแสดงความเจ็บปวด
ขมขื่นและทรมานในจติใจ  ดังความในบท  “เมืองใตหลา”  ใน  กวีนพินธ  วา 
 
          ปานนีใ้จเจาราวเปนสอง ปองหมายชายอื่นหื่นหรรษา 
  ทุกขเราดจุเผาเชือดกายา  ใหกากินทั้งยังเปนเปน 
 

กวีไทยแตอดตียังส่ือความทุกขโศกในลักษณะสิ้นหวังโดยสรางจินตภาพเปรียบเทียบ
กับการตกทะเลหรือการแหวกวายในมหาสมุทร ดังใน  อนิรุทธคําฉันท  ตอนพระอนิรุทธถูกทาว
กรุงพาณจับมดัไว  ทําใหนางอุษาทุกขใจอยางหนักดังตกลงในทะเลลึก ไมมีหนทางรอดชีวิตได
เหมือนกับสิ้นหวังที่จะชวยใหพระอนิรุทธรอดพนจากอนัตรายครั้งนี ้

 
           สองเคยเสวยรสคือสุธารสมาแปร 
  เปนพิษลันแดลุง  มลัก 
           หวังชวยชวยมิไดมาไดทุกขอันหนัก 
   ตายตกทะเลดักลึก  ฤรอด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๖๙

 กวีไทยสมัยหลังส่ือความทุกขทอส้ินหวัง โดยการนําจนิตภาพเดิมขางตนมาใชใน
บริบทใหม  เพ่ือแสดงความทุกขใจของผูเปนแมที่ลูกกําลังจะพรากจาก เพราะความอยุติธรรมของ
สังคม  ดังความใน  เราชนะแลว, แมจา  ของนายผี วา 
 
           ทาวทาวราวอุรดังประดังทุขสําแดง 
  แสนทุขเสียดแทง   หฤทัย 
           เหมือนมีมืออมนุษยมายุดสุดจะคระไล 
  แลวขวางควะควางใน   นที 
           เหลียวหาฝงตลฟากกย็ากจะจรลี 
  เหลือไกลกําลังมี   มิพอ 

       เหลียวหาฟางผิจะฟองละลองและก็จะคลอ 
  คลาวายพยุงพอ   บยล 
  
 การใชจินตภาพดังกลาวขางตนนี้เปนที่นิยมสืบทอดตอเนื่องกันเรื่อยมา และมีการ
นํามาใชในบรบิทใหม ดังในผลงานของนายผี แตในงานสรางสรรคของกวีสมัยใหมไมปรากฏ
ความนิยมในการใชจินตภาพดังกลาวเปนสื่อแสดงความทุกขโศกในลักษณะของความสิ้นหวัง อาจ
เปนเพราะมีการใหสืบเนื่องกันมามาก จนทําใหพลังหรือการเราอารมณสะเทือนใจนั้นลดนอยลง 
 การสื่อความทกุขโศกที่เปนความสิ้นหวัง   กวียังใชจินตภาพดวงแกว ทั้งดวงแกวที่
ตกไปอยูในมอืของผูอ่ืน   ดวงแกวดบัแสง  และดวงแกวแตกสลาย  หรือตกลงในทะเล  ดังใน 
ราชาพิลาปคาํฉันท กวีใหพระรามคร่ําครวญเปนทุกขถึงนางสีดาที่พลัดพรากจากไป   ความทุกข
โศกคร้ังนี้เปรยีบดั่งดวงแกวอันมีคาไดตกไปอยูในมือคนพาล ซึ่งยากยิง่นักที่จะไดรับกลับคืน วา 
 

               สุริยสายัณห               จักกันแสงศัลย           พิลาปพไิร 
เสียแกวคาเมือง          คาโลกาไตร        เสียชีพเรียมไป       แกพาลอสุรา 
              เรียมเศราฤทยางค        คือรัตนตมางค        ใหสบปรารถนา 
ตระบัดพลัดตก          จากพระหัตถา     ไดแกพาลอา       ธรรมแลวคิดในใจ 

      
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรยังนําจนิตนาภาพดวงแกวดบัแสง ซึ่งกวีแตกอนและรวมสมัย
นิยมใชเปนสื่อแสดงความทกุข อันเนื่องมาจากความสญูเสียนางมาสือ่อารมณและความหมายใหม
ที่มีเหตุมาจากการเสียกรุงหรือบานเมืองครั้งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถูกเผาวอดวายยากทีจ่ะคืนสูสภาพดี
ดังเดิมได ดังความใน เพลงยาวนิราศกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเสด็จไปตเีมืองพมา  เมื่อ 
พ.ศ. ๒๓๓๖  วา 
  ตั้งแตนี้แลหนาอกอา  อยุธยาจะสาบสูญไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๗๐

  จะหาไหนไดเหมือนกรุงแลว ดังดวงแกวอันสิ้นแสงใส 
  นับวันแตจะยับนับไป  ที่ไหนจะคืนคงมา 
          
 กวีไทยสมัยหลังนําจินตภาพดวงแกว ดวยรูปลักษณ “ระยาผกาแกว” กระทบกับภผูา
มาใชในบริบทของเหตุการณการสูญเสียชีวิตของผูมีอุดมการณ ดังความในบท  “อยาหมายหมิ่น
กลบศรัทธาวิญญาเธอ”  ใน ขอบฟาขลิบทอง  ของอุชเชนี  วา 
 
         เหมือนระยาผกาแกวแววระยับ           กระทั่งกับภูผานาใจหาย 
            ชีวิตเธอเขากระแทกแตกกระจาย              เหลือแตกายนอนซมจมแผนดิน 
             
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีส่ือความทุกขอันเกิดจากความสูญเสยีวาเหมือนทํามณี
รุงแตกราว  อันมีเหตุมาจากการ “เสียเจา”  หรือนางที่รัก  แม “ดวงแกว” และ “มณีรุง”  จะสือ่
จินตภาพที่แตกตางกัน  แตก็ยังคงไวซึ่งแนวคิดเดียวกันวานางนั้นมคีุณคา  เม่ือตองสูญเสียไปไม
วาจะเปนการแตกสลายหรอืราวก็ยอมทําใหผูสูญเสียเกดิความทุกขโศกที่สรางความทรมานและสิน้
หวัง ดังความในบท  “เสียเจา”  ใน  กวีรวมสมัย  ของอังคาร  กัลยาณพงศ  วา 
 
  เสียเจาราวราวมณีรุง  มุงปรารถนาสิง่ใดในหลา 
  มิหวังกระทั่งฟากฟา  ซบหนาตดิดนิกินทราย 
         
 กวียังนําจินตภาพดวงแกวดับสญู ซึ่งสวนมากกวีแตกอนใชแทนบคุคลหรือชายหญิง
อันเปนที่รักมาใชในบริบทของการสูญเสียบุคคลที่มีความสําคัญทางศลิปะอันรวมถึงวงวรรณกรรม
ใน กรุงเทพทวารวดี ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย  วา 
 
     สิ้นครูครอบโขนละครสิน้กรกราย           สิ้นหน่ึงสานนาฏศิลปสิน้กระบวน 
       อีกอาจารยบุญเหลือไมเหลือแลว            เหมือนดับแกววรรณกรรมยิ่งกําศรวล 
 
 กวีไทยสมัยใหมส่ืออารมณโศกที่ทําใหเจบ็ปวดและทุกขทรมาน เนื่องมาจากคนรักมา
แปรเปลี่ยน  ทําให “เจ็บใจ”  ดังเขาข่ือแตครั้งโบราณกาล  ซึ่งข่ือนั้นเปนเครื่องจองจํานักโทษใน
สมัยโบราณ ทําดวยไมมีชองสําหรับสอดเทาแลวมีล่ิมตอกทําใหเจ็บปวด  ดังใน  ลํานําภูกระดงึ  
วา 
          ชะรอยเรานี้มีเวรกรรม ทําไวมากมายในปางหลัง 
  ฟาจึ่งบีบคัน้เจ็บใจดัง  เขาขื่อคาครัง้ดึกดําบรรพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                ๑๗๑

 กวียังส่ือความทุกขวาเปนเหมือนถูกคุมขังอยูในคุก ซึ่งทําใหทรมาน ส้ินสูญอิสรภาพ  
ตลอดจนทําใหส้ินหวัง  อันมีเหตุมาจากความยากเข็ญ  ดังความในบท “เห็นอยูแตผูยากเข็ญ” ใน  
กวีประชาชน  ของเปลื้อง  วรรณศรี  วา  
 
          โอวาอนิจจาความทกุข คือคุกขังคนจนผอง 
  ทรมานซากซ้าํจําจอง  ทุกขครองเชนนี้ปเดือน 
          
 ใน บทละครรอยกรองจินตลีลา “กองเพลิงอันเริงโรจน” ใน บนถนนและทางผาน  
ของคมทวน  คันธนู ไดส่ือความทุกขที่ทําใหผดิหวังในชีวิตมาสื่อความในบรบิทของนายทุนที่กดขี่
ขมเหงผูใชแรงงาน ทําใหทกุขทอ ทรมานใจ  ไรซึ่งความหวัง  วา 
 

         กูเจบ็กปูวด  กูรวดกูราว 
              กูเหน็บกูหนาว                   ถูกยํ้าย่ํายี   
              มีทุกขเหมือนทาส                        ถกูฟาดถูกต ี
              นายงานอัปรีย                    กดข่ีทารุณ 

              
 มีขอสังเกตวา  การสื่อภาวะความทุกขที่มีเหตุมาจากความอยุติธรรมในสังคมนี้เปน
ทุกขที่เกิดจากผูอ่ืนกระทําใหทั้งส้ิน  และมักจะปรากฏในผลงานของกวีไทยสมัยหลัง และสมัยใหม
โดยกวีจะใชส่ือเปรียบที่แสดงถึงการสูญสิน้อิสรภาพมาสื่อความทุกขในใจของตัวละครหรือกวี เพ่ือ
แสดงใหเห็นวาภาวะนัน้ไดสรางความทรมานใจ  และคบัแคนใจ ตลอดจนสิ้นหวังในชีวิต   
 การสื่อความทกุขโศกในกวนีพินธไทยมนีัยสอดคลองกับหลักทางพุทธศาสนา  ซึ่งได
แสดงอรรถของความทุกขหรือทุกขตาอันเปนสิ่งที่ทุกชีวิตตองประสบวา “ช่ือวาเปนทุกข โดย
ความหมายวาเปนของมีภัย”๒๒ โดยเหตุแหงภัยนั้นมาจากความยดึมัน่ถือมั่นหรือกิเลส ซึ่งเปรียบ
เปนไฟอนัเผาผลาญ การเปรียบเทียบความทุกขโศกวาเปนไฟที่เผาลนจิตใจ อาจนับเปนอิทธพิล
ทางพุทธศาสนา และความทุกขโศกยังทําใหเกิดความเศราหมอง กวีส่ือแสดงดวยอาการเจ็บปวด   
รวดราว และส้ินหวัง การสรางจินตภาพเพื่อส่ืออารมณทุกขโศกมทีั้งการสืบทอดและการนําเอา
จินตภาพเดิมไปใชในบรบิทใหม อันเปนการสืบสรรคที่ยังคงแกนของความทุกขเทวษทั้งในบริบท
เดมิและบรบิทใหม 
 
_________________________ 
 ๒๒พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗),๗๐/๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๗๒  

 

๔.  ความโกรธ  
ความโกรธตามหลักทางพุทธศาสนาจดัเปนกิเลส อันเปนอกุศลประกอบดวยราคะ  

โทสะ โมหะ โดยโทสะเปนที่ตั้งของ “โกธะ” ความโกรธนั้นมีอาการขึ้งเคียด ไมพอใจ เม่ือตอง
ประสบกับสิ่งท่ีไมพึงปรารถนาหรือความผิดหวังเจ็บแคนในสถานการณตางๆ และมนุษยปุถุชน
ทั่วไปยอมตกอยูในอํานาจของกิเลส จึงเล่ียงไมไดที่จะไมมีอารมณโกรธ ในการสรางงานของกวีไทย
ยังนําเสนอใหเห็นชีวิตมนุษยที่เปยมไปดวยกิเลส อันเปนการสรางเร่ือง หรืออารมณที่มีความ
สมจริงมากกวาจะสรางมนษุยที่พนจากภาวะอํานาจของกิเลสแลว 

กวีไทยสื่ออารมณโกรธที่แสดงความคดิตามแนวทางพุทธศาสนาอนัเหน็วาความโกรธ
เปนการประทษุรายใจตนเอง ภาวะเริ่มตนของความโกรธมาจากความกระทบกระทั่ง หงุดหงิด   
เม่ือกําเริบมากขึ้นก็เปนความขึ้งเคียด ขัดเคืองอยูในจิตใจ เรียกวา ประทุษรายใจตนเองให
เดือดรอน  หากมีกําลังแรงขึ้นก็จะถึงข้ันคิดมุงรายหรือประทุษรายผูอ่ืน๒๓                 

กวีไทยจะสื่อแสดงใหเห็นอานุภาพของความโกรธ ดวยการสรางจินตภาพเปรียบเทียบ
กับไฟ  ซึ่งสามารถจัดแบงไดเปน ๒ ลักษณะ คือ ไฟที่เผาหรือทํารายใจตัวเองใหหมนไหม ทาํให
จิตใจกลดักลุม วุนวายไมสงบกับไฟที่เผาทั้งตนเองและผูอ่ืนใหเดือดรอน  การสื่ออารมณโกรธที่
เปนการแผดเผาใจตนเองนีป้รากฏใน  ไตรภูมิพระรวง  ตอนกลาวถงึการมีชีวิตอยูหรือส้ินอายุของ
เทพยดา  วา 
 

         ...แลเทพยดาลางจาํพวกเห็นเทพยดาตนอื่นเปนด ี แลมียศถาศักดิ์ยิ่งกวาตนก็มี
ใจริษยา แลมใีจโกรธกบ็ังเกิดถอยความถุงเถียงกันแลดาทอกันเทพยดาทั้งสองนั้น  ถา
แลวาผูใดกด็ ี แลผูใดอดไดบมโิกรธไส เทพยดาทั้งหลายน้ันมีชีวิตคงอยู แลเพราะ
เหตุใด?  เพราะเหตุวาใจของเทพยดาผูโกรธนั้นเปนไฟ แลใจของเทพยดาผูมิได
โกรธนั้นเปนนํ้า แลไปดับไฟคือใจเทพยดาผูโกรธนั้นเสีย จิงคงมีชีวิตอยูเพื่อดั่งน้ัน
แล ถาแลวาเทพยดาทั้งหลายสองตนนั้นตางคนตางยอมตั้งความโกรธตอกัน  แลมิได
อดกันตอดาตอเถียงกันดั่งนัน้ อันวานางฟาทั้งหลายที่เปนบริวารทั้งสองฝายนั้นเขาเทียร
ยอมสยายผมเขาลงแลวก็รองไหทุกๆ ตนแล เทพยดาทั้งสองนั้นตั้งความโกรธตอกัน 
ดั่งน้ัน อันวาหัวใจเทพยดาทั้งสองนั้นก็เปนไฟไหมตัวเขาทั้งสอง เขาทั้งสองนั้นก็
สิ้นชีวิตตายแล แลวาเทพยดาหมูใดแลสิ้นชีวิตดวยประการดั่งนีไ้สเรียกชื่อวาโกธพล
ขยะแล...  

 
_________________________ 
 ๒๓สมเด็จพระญาณสังวร,  ทศบารมี  ทศพิธราชธรรม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), ๑๘๕.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๗๓  

 

 ขอความขางตน  กวีส่ืออารมณโกรธตามแนวทางพุทธศาสนาวาความโกรธนั้นเปนไฟ  
เม่ือกระทบกระทั่งกันเกิดหงดุหงิดใจ  มีอาการข้ึงเคียดแรงขึ้นก็จะเผาใจตัวเองใหเดือดรอน  ทั้งนี้
มีเหตุมาจากการอยูรวมกันเปนหมูยอมมีการกระทบกระทั่งกัน     หากขมใจไดหรือมีใจเปน “น้ํา”  
ยอมสงบสุขรมเย็น  ในทางกลับกันหากขมใจไวไมไดยอมเปน “ไฟ”  เผาตนใหมอดไหม   อันเปน
การประทุษรายใจตนเองเพราะจิตอนัเปนอกุศล 
 กวีไทยสมัยอยุธยายังคงเปรียบเทียบความโกรธกับไฟ ในลักษณะที่แผดเผาใจให
เดือดรอนจนถึงข้ันคิดทําลายลางผูอ่ืน ดงัตอนพระเจาติโลกราชกริ้วหมื่นดงนครดวยเกรงวาจะแข็ง
เมืองคิดตั้งตนเปนใหญ จงึมีสารไปเรียกตัวมา  ครั้นมาเฝาหมื่นดงนครทูลถามถงึความผิดของตน  
และขอใหพระองคคิดไตรตรองและทบทวนถึงเหตุที่มีผูมาทูลฟอง  พระเจาติโลกราชไดฟงความก็
ยิ่งกร้ิวมากขึ้น  ดังความวา 
          กรุงลาวกรยงโกรธฟุง ไฟลาม  ลูแฮ 
  คุกค่ํารามลงมา  รเรง 
  ความมึงบภักถาม  เลอยถอง    กุนา 
  พอแตกํามือเทง  แทนแคลง 
          
 กวีไทยสมัยหลังยังคงสื่ออารมณโกรธ ที่มีอาการเปนความขึ้งเคียด ขัดเคือง จน
กลายเปนการประทุษรายใจตัวเองใหเดือดรอน ดังการกลาวถึงความเคืองขัดใจของทุรโยธนที่มีใจ
ปองรายฝายยุธิษเฐียรอยูตลอดเวลาจนกลายเปนไฟแผดเผาใจ    ซึ่งไฟแหงโทสะนี้เปนเพียงความ
โกรธขัดเคืองอยูในจิตใจยังมิไดมุงทํารายผูอ่ืนหรือฝายตรงขาม ดงัความใน นิทานวัจนะ ใน 
พระนลคําหลวง  พระราชนพินธในรัชกาลที่ ๖ วา 
 
          ปางนี้ทรุโยชนของ  ขัดใจ 
  เสร็จชวยยุธิษเฐียร  กลับแควน 
  ย่ิงคิดจิตคือไฟ  เผาแผด 
  ย่ิงคิดจิตยิ่งแคน  ขุนหมอง 
          

กวีสมัยใหมใชส่ือเปรียบไฟกบับริบทของสงัคมรวมสมัย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ
ความรุนแรงทางการเมือง  โดยยังคงสื่อความคิดตามพทุธศาสนาที่เห็นวาไฟ คือ กิเลส ทั้งไฟโลภ  
ไฟโกรธและไฟหลงเผาผลาญทําลายลาง  ไฟทางการเมืองนี้สราง “ความวิปโยค”  แกประชาชนผู
บริสุทธิ์ เม่ือนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนรวมกันประทวงรัฐบาลเผดจ็การนําไปสูการ
ปะทะนองเลือดในเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เนาวรัตน พงษไพบูลย ไดส่ือสะทอนถึง
บรรยากาศทางการเมืองยุคนั้นไวใน  อาทติยถึงจันทร วา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๗๔  

 

        กําเริบกิเลสราย  แรงเหลือ 
 ไฟโลภไฟโกรธลน  ลวกรอน 
 ไฟหลงผิดแผดเจือ  จุดวิป – โยคเวย 
 ธารสัจธรรมทนดาว  ดับไฟ 
         

 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวียังคงสรางจินตภาพเปรยีบเทียบความโกรธกับไฟ  เชน 
ไฟกัลปตามขนบวรรณคดไีทย แตไดนาํมาสืบสรรคหรือใชในบริบทใหมในสังคมรวมสมัย โดย
กลาวถึง  “ขุนมารชาญศักดา”  หรือผูนําเผด็จการไมพอใจที่นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และ
ประชาชนลุกข้ึนเดินขบวนประทวงในเหตกุารณ  ๑๔  ตุลาคม ๒๕๑๖  ดังในบท “ตะลุงทาชาง”  
ใน  เจาขุนทองไปปลน  ของสุจิตต  วงษเทศ  วา   
 
         จะกลาวถึงขุนมารชาญศักดา  

ใหโมโหโกรธานิสิตนักศึกษาดังไฟกัลป 
  วาเหวยวาเหวยพวกมัน  มันทําโอหัง 
  เดินขบวน  (เดินขบวน)   หลายครั้ง  ทําใหไขวเขว 
     
 ใน มากานกลวย ของไพวรินทร  ขาวงาม กลาวเปรียบเทียบภาวะความโกรธแคนกับ
ไฟในบริบทของสังคมรวมสมัย อันมีเหตมุาจากการพลัดพรากจากถิน่ฐานบานเกดิมาเผชิญชีวิตใน
เมืองหลวง  ซึ่งมีปญหาตางๆ คอยบบีคั้น  ทําใหเกิดความรูสึกเคืองแคนในชะตากรรมที่ตองมาทน
ทุกข  กวีไดกลาวแทนกลุมชนที่มาเผชิญโชคในสังคมเมอืง  วา 
 
       หนึ่งคนทกุข  สะทอนแทนคนแสนลาน 
       ผูพลัดบานพรากเรือนสะเทือนสมัย 
       แคนเพียงหน่ึง  ประหนึ่งแคนอีกแสนใจ 
       โลกจะลุกเปนไฟเพราะใจแคน 
     

อารมณโกรธเปนไฟนี้ นอกจากจะสื่อถึงกําลังแรงแหงความโกรธแลว กวีไทยยังส่ือ
ภาวะนี้ตามหลักพุทธศาสนาวาความโกรธเปนกิเลสที่กลุมรุมจิตใจ และกิเลสนี้คือไฟเผาใจตัวเอง
ใหเดือดรอน ผูทีต่กอยูในอารมณโกรธจึงเทากับทาํตัวใหประสบผลรายทางใจ อันเปนการ
ประทุษรายใจ  ทั้งนี้มีเหตุมาจากการตกเปนทาสของกิเลส ซึ่งเปนอกุศลธรรมที่ทําใหจติขุนมัว 
เศราหมอง  และภาวะความโกรธที่มีกําลงัแรงยังเปนไฟเผาผูอ่ืนใหเดือดรอน  โดยเฉพาะไฟแหง
ศึกสงครามและไฟที่เกิดจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๗๕  

 

กวีแตอดตียังส่ือแสดงอานภุาพของอารมณโกรธเปนความเจ็บแคน  ซึ่งเปนความรูสึก
เสียใจและแคนระคนกนัอันมีเหตุมาจากการถูกดูหม่ิน ถูกเหยาะหยันหรือไดฟงคําที่ทําใหเจ็บใจ 
ดังใน ไตรภูมพิระรวง กลาวถึงพระญาอชาตศตัรูคดิโลภอยากไดทรัพยสมบัติของโชติกเศรษฐี  แต
คําพูดของเศรษฐีที่กลาววา ทรัพยนั้นเกิดแตบุญของตน  หากมิออกปากยกใหผูใด  ผูนั้นก็ไม
สามารถเอาไปได  ทําใหพระญาอชาตศตัรูโกรธมาก  ดังความวา 
 

พระญาอชาตศัตรูครั้นวาไดยินโชติกเศรษฐีกลาวดั่งนั้นกม็ีใจเดือดฟุงนักหนา 
อุปมาดั่งนาคราชแลทานเอาคอนเหล็กตทีี่โคนหางนั้นแล  

                   
 จินตภาพดังกลาวปรากฏสืบเนื่องมาถึงผลงานของกวีไทยสมัยหลัง ดังใน พรหมลิขิต
คําฉันท ของสุภร  ผลชีวนิ  ซึ่งเปนงานเขียนชวง พ.ศ. ๒๔๙๙  ตอนกลาวถงึพระสุรสีหไดฟง
พราหมณทูลแนะนาํใหบวงสรวงพระเสาร เพ่ือจะไดพนเคราะห แตกลับกลายเปนวาสรางความ
โกรธแคนใหพระสุรสีห  เพราะเห็นวาเปนการหมิ่นเกียรติยศของตน  ดังความวา 
 
          ธกระทบือธิบาท  และประกาศกุธะลาม 
  นยนาพระวะวาม  วิยะอัคคนิเผา 
          อุจะนาคะระทด  ณขนดขณะเอา 
  ศิละดอยก็กําเดา  ดุและเดือดระอุแด 
          
 กวียังส่ืออารมณโกรธที่เปนความเจ็บแคนกับการถูกอาวธุอันแหลมคม  เชน ศร  ตรี  
หรือหอกทิ่มแทง  ซึ่งอาจมีเหตุมาจากการถูกหมิ่น  ถูกเยาะเยย  ความผิดหวัง  ความขัดเคืองใจ  
ดังใน อิเหนา  พระราชนิพนธในรัชกาลที ่๑   ตอนสังคามารตารบกบัวิหยาสะกํา  เมื่อไดฟงคาํของ
ศัตรูเยาะหยันก็โกรธแคนเหมือนมีตรีเพชรมาทิ่มแทงที่หู  ทําใหเจบ็ปวด  วา 
 
           เม่ือนัน้          สังคามารตาเรืองศรี 
  ฟงวิหยาสะกําพาที          ดังตรีเพชรแสลงมาแทงกรรณ 
  ใหพิโรธโกรธแคนแนนจิต        จึงทูลพระทรงฤทธิ์รังสรรค 
  อันไพรีหยาบชาเจรจานั้น          ตัวมันจะเปนกระไรมา 
           

กวียังเปรียบเทียบความโกรธแคนโดยเทียบกับระยะเวลาวาเหมือนเปนไขมาเปนป  
อันเปนการสื่ออารมณโกรธวายังคงอยูไมวาย   ดังความใน  เพลงยาวความเกา ภาค ๗  วา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๗๖  

 

           พ่ึงรูรสเจ็บรักนี้หนักเหลือ ดั่งหนามเหนบ็เนตรเนื้อจะทําไฉน 
         สุดแสวงหทยาระอาใจ แสนแคนประหนึ่งไขสักปปลาย 
          
 ใน รามเกียรติ์  พระราชนพินธในรัชกาลที่ ๒  เม่ือพระรามมารับนางสีดากลับเมือง 
นางทูลฤษีวัชมฤควา นางจดจําการกระทําของพระรามที่กระทํากับตน ครั้งถูกนางอดุลปศาจลวงให
วาดรูปทศกณัฐ  ครั้งนั้นพระรามสั่งฆาและขับไลตน  ดงัความสื่ออารมณโกรธที่เปนความเจบ็แคน
อันยากจะจางหาย  วา 
                   อันความแคนของขาครานี้             สักแสนปก็ไมหายวายคิด 
          
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีส่ือแสดงอารมณโกรธดวยการเทียบระยะเวลาเปนชาตวิา
ความเคียดแคนนั้นก็ยังไมหาย หากมไิดมเีหตุมาจากความผิดหวังในรัก แตเปนเหตกุารณในสังคม
รวมสมัยในวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๑๖  เมื่อนักศึกษารวมตัวกันประทวงรัฐบาลเผด็จการกอเกิดเปน
การปะทะนองเลือด  กวีบนัทึกเหตุการณและอารมณนีไ้ว  ดังใน  อาทิตยถึงจันทร  ของเนาวรตัน  
พงษไพบูลย  วา 
          หยาดเลือดเปอนหยาดน้ํา ตาไหล 
  ปวดแปลบแสบวิญญาณ  ลึกซึ้ง 
  เจ็บกายกับเจบ็ใจ  เจ็บช่ัว   ชาตเิวย 
  กี่โลกกี่ฟาขึ้ง   เคียดครอง 
          
 กวีสมัยใหมยังสืบสรรคการแสดงภาวะโกรธแคน โดยเปรียบเทียบกับปรากฏการณ
พิเศษตอนสิ้นโลก  ซึ่งตัวบทเดิมในวรรณคดไีทยแตกอน  กวีนิยมนาํมาสื่ออารมณรักที่หนักแนน
และย่ิงใหญวา แมขุนเขาพระสุเมรุอันเปนหลักหรือแกนกลางของโลกจะขาดสลายไป  แตความรกั
นั้นก็ยังคงอยู  แมสวรรคทั้งหกช้ันฟาอันประกอบดวยจาตุมหาราชิกา  ดาวดึงส  ยามา   ดสิุต  
นิมมานนรด ี  และปรนิมมติวสวัตดีสูญสิน้ไป  แมพระอาทิตย  พระจันทรจะจากโลกนี้ไป  แม
ไฟบรรลัยกัลปจะลางมหาทวีปทั้งส่ี  คือ บุรพวิเทหทวีป  อมรโคยานทวีป  อุตตรกุรุทวีป  และ
ชมพูทวีป  แตมิอาจทําใหความรักที่มีตอนางนั้นสญูสิ้นตามไปดวย  ดังความใน  นิราศนรินทร  วา 
 
          ตราบขุนคิริขน  ขาดสลาย   แลแม 
  รักบหายตราบหาย  หกฟา 
  สุริยจันทรขจาย  จากโลก ไปฤๅ 
  ไฟแลนลางส่ีหลา  หอนลางอาลัย 
          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๗๗  

 

 ตัวบทใหมกวยีังคงถอยคําสํานวนและจินตภาพการสิ้นโลก แตปรับเปลี่ยนความให
เปนตรงกันขามจากอารมณรักตราบฟาดนิสลายเปนอารมณโกรธแคนคลั่ง ดังความในบท “ตลุา
รําพึง”  ใน นาฏกรรมบนลานกวาง  ของคมทวน  คันธนู  วา 
 
          ตราบขุนคิริขน  ขาดสลาย 
  แคนบหายตราบระเหย  ระเหิดฟา 
  วีรภาพพลุงกําจาย  จารึก 
  ไฟแลนลางทั้งหลา  เร่ืองขจร 
 
 กวีสมัยใหมนําตัวบทเดิมมาสืบสรรค เพ่ือส่ืออารมณความรูสึกที่มีตอเหตุการณรวม
สมัยในเหตุการณ ๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙  อันเปนความแคนใจที่มตีอเผด็จการหรือผูนําบานเมืองที่ใช
อํานาจกระทําการอันรุนแรงตอประชาชนผูบริสุทธิ ์ และยังสดุดีวีรกรรมของวีรชนวาจะยังอยูแมไฟ
กัลปจะลางโลกไปแลวกต็าม 
 กวียังแสดงภาวะโกรธแคนทีเ่ห็นประชาชนถูกกระทําอยางโหดรายทารณุ  ทั้ง “เลือด
ชโลมทะลักที่ราง” ทั้งเพลิงที่ “สะพร่ึบปะทุศพเผา” ทําใหรูสึกเจ็บแคนเหมือนถกูอาวุธทิ่มแทง   
อันเปนการนําจินตภาพเดิมที่นิยมใชกับสภาพอารมณที่ผิดหวังหรือการไดฟงคําเยาะเยย ดูหม่ิน   
ดูแคลนมาสบืสรรค โดยใชในบรบิทของความโกรธแคนอันเกิดจากการเห็นภาพเหตุการณดังกลาว
วาเหมือนมีอาวุธท่ิมแทงทางกระบอกตาจนแตก ดังความในบท “ตลุารําพึง”  ใน นาฏกรรมบน
ลานกวาง  ของคมทวน  คนัธนู  วา 
 
           จดจาํบจางทุกขณะจิต  มินั่งคิดหรือนอนคอย 
           ซึ่งผลสําเร็จที่สุดจะสอย  จักสัมฤทธิ์เพราะเรงเรา         
               จําเลือดชโลมทะลักที่ราง  ตองชะลางโดยเลือดเรา 
           จําเพลิงสะพรึ่บประทุศพเผา  ก็พลายพรางดวยเพลิงแคน 
                          ปวดปมประหนึ่งอาวุธครา  กระบอกตาจนแตกแตน 
               ความปวดจึงแปรจากสิบเปนแสน คณนาขนัดเนือง 
          
 กวียังส่ือความเจ็บแคน ในลักษณะการพาดพิงถึงตัวบทเดิมในวรรณคดโีบราณของ
ไทยมาปรับเปลี่ยนเลนลอเพ่ือเสียดสี วิพากษวิจารณ เหตุการณทางการเมืองและส่ือความแคน
เคืองที่เพ่ือนรวมอุดมการณตองถูกสังหารอยางอยุติธรรม  ดังความวา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๗๘  

 

          ธรณีภพนี้เพง  ทิพยญาณ  หน่ึงรา 
  เราผิดสมควรตาย  แตเบื้อง 
  เราถูกถูกสังหาร  เห้ียมโหด 
  หน้ีน่ีเราตองเปลื้อง  ปลดใคร? 
          ใดใดในโลกลวน  อนิจจัง 
  คงแตสัจธรรมยัง  เจิดจา 
  งัดเลหงัดกลบัง  เบือนบิด  ไดฤๅ 
  วันหนึ่งยอมเปดหนา -  กากเจาฆาตกร 
          
 ตัวบทแรก  กวีพาดพิงถึงโคลงโบราณที่เช่ือกันวาเปนฝปากของศรีปราชญ กลาวแชง
เจาเมืองนครผูส่ังใหประหารชีวิตตน  ความเดิมในโคลงบทนี้มีวา 
 
          ธรณภีพนี้เพง  ทิพญาณ    หนึ่งรา 
  เราก็ลูกอาจารย  หนึ่งบาง 
  เราผิดทานประหาร  เราชอบ 
  เราบผดิทานมลาง  ดาบนี้คนืสนอง 
          
 คมทวนนาํตัวบทนี้มาพาดพงิ โดยยังคงพื้นอารมณและถอยคําวรรคแรกไว  อันเปน
สารสื่อความแคนที่ตองการใหผืนแผนดนิเปนพยาน โดยไดปรับเปลีย่นความ จากเหตุการณใน   
ตัวบทเดิมนั้นตัวบุคคลถูกประหารมาเปน “เรา” หรือประชาชนผูบริสุทธิ์ที่ “ถูกสังหาร  เห้ียมโหด” 
และจากคาํแชงใหผูกระทําไดรับผลกรรมมาตั้งคาํถามทวงผลตอหนี้ชีวิต ที่ประชาชนถูกฆาอยาง
โหดรายทารุณนี้  “เรา” จะไป “เปล้ืองปลด”  หรือทวงไดที่ใคร 
 การพาดพิงถึงความที่ให “ธรณีโลก” เปนพยานดวยอารมณโกรธแคนกลาวแชง
ผูกระทําใหไดรับผลกรรมนั้นยังปรากฏในผลงานของกวีสมัยใหมกอนหนานี ้   โดยไดปรบัเปลี่ยน
ความเปนการสาปแชงถึงผูทีท่ําใหอยุธยาเมืองหลวงของไทยในอดีตลมสลายวาเกิดชาติไหนก็ขอให 
“ง่ังดักดาน” และ “สุขแตเสพกาม” อันเปนการแชงใหตกต่าํไมมคีุณคาแกการเกิดมาเปนมนษุยแต
อยางใด  ดังความใน  บางกอกแกวกําศรวล  ของอังคาร  กัลยาณพงศ วา 
  
          โอมธรณีโลกนี้  เปนพยาน 
  ใครฆาอยุธยาลาญ  ลมมวย 
  เกิดไหนงั่งดกัดาน  บัดซบ 
  สุขแตเสพกามดวย  ดิ่งบาสามานย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๗๙  

 

 สวนตัวบทที่พาดพิงถึงขอความในเรื่อง ลิลิตพระลอ นัน้ คมทวนยังคงความวรรค
แรกไว  และอาศัยความในความหมายเดิมที่มีสารแสดงถึงความไมเท่ียงแทแนนอนของชีวิตสัตว
โลกมาส่ือความคิดใหม  ซึ่งความเดิมของตัวบทนี้มีวา 
 
         ส่ิงใดในโลกลวน  อนิจจัง 
  คงแตบาปบุญยัง  เท่ียงแท 
  คือเงาตดิตัวตรัง  ตรึงแนน     
  ตามแตบญุบาปแล  กอเก้ือรักษา 
          
 คมทวนนาํตัวบทเดิมนี้มาสบืสรรคดวยการปรับเปลี่ยนความ เพ่ือส่ือเจตนารมณที่มี
ตอสังคมรวมสมัยวาเมื่อใดความจริง “เจิดจา”  เมื่อนัน้ “เลห”  และ “กล”  ที่ถูกบิดเบือนไวก็จะ
ถูกเปดและความจริงเกี่ยวกับการสังหารหมูประชาชนยอมเผยหนากากของ “ฆาตกร”  นัน้ 
 การสื่อภาวะโกรธที่เปนความเจ็บแคน อันเกิดจากการถูกกระทําใหเสียใจระคนแคนที่
ฝงรากลึกยากที่จะหายไดนี้   กวีจะสื่อแสดงโดยเทียบกับการถูกทํารายทางกาย   ความเจบ็ปวย   
และระยะเวลาแหงความโกรธแคนเปนกัปกัลป รวมถึงการอาฆาตมาดราย การผกูใจเจ็บมาแสดง
ภาวะนี้ ในขณะเดียวกันก็เปนการสื่อความรุนแรงของอารมณโกรธนั้นวาจะประทุษรายใจของบุคคล
นั้นใหเดือดรอนไปนานเชนกัน อันเปนการสื่อความคดิตามแนวทางแหงพุทธศาสนาวาความโกรธ
เปนอกุศลที่ทาํใหจติมีโรค  ผุโทรม  เส่ือมเสียคุณภาพและสมรรถภาพทางจิต๒๔ 
 การแสดงใหเห็นความรุนแรงของอารมณโกรธ กวีจะนําความรอนทั้งตามธรรมชาติ
และในอดุมคติมาเปนสื่อเปรียบ  และใชตามขนบสบืเนื่องกันเรื่อยมา  รวมทั้งนํามาใชในบรบิท
ใหมเพ่ือส่ือความหมายใหม  ซึ่งเก่ียวเนื่องกับเหตุการณของสังคมรวมสมัย  ตลอดจนนําจนิตภาพ
เดิมมาสรางใหม  โดยปรับเปลี่ยนความเพื่อส่ืออารมณที่มีตอบริบททางสังคมรวมสมัย 
 
๕.  ความมุงมั่น 
 ความมุงมั่นหรือความอุตสาหะเกิดจากความเพียร ความตั้งใจเดด็เดีย่วแนวแน ความ
แกลวกลา และความสามารถในการรบเอาชนะศตัรู  ภาวะดังกลาวนีส้ามารถจําแนกไดเปน ๓ ชนิด  
คือ ความกลาหาญในการตอสู ความกลาหาญในการทําทาน และความกลาหาญในการปฏิบัตธิรรม     
ลักษณะดังกลาวนี้เปนความมุงมั่นที่แสดงความกลาหาญอันเปนคุณลักษณของวีรบุรุษ๒๕ ตลอดจน
บุคคลธรรมดาที่มีความมุงม่ันในการตอสูชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม 
 
__________________________ 
 ๒๔พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต),  พุทธธรรม, ๑๖๖. 

๒๕กุสุมา  รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, ๑๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๘๐  

 

 กวีไทยแตอดตีแสดงความมุงมั่นในวีรกรรมของวีรบุรุษในฐานะจอมทพั  โดยจะสราง
จินตภาพที่ส่ือใหเห็นถึงพลังใจที่เขมแข็ง  กลาหาญ  และเด็ดเดี่ยวในการเอาชนะขาศึก ดังใน ลิลิต
ยวนพาย  กวีสมัยอยุธยาแสดงความอตุสาหะของวีรกษัตริยคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ตอสู
ศึกกับพระเจาติโลกราชแหงเชียงใหม  วา 
 
          สรรเพชญภูวนารถแกลว การยุทธ   ยิ่งแฮ 
  ตามตอยไพรพัีง  พายลาน 
  จยรจอมครุทธผลาญ  แผลงเดช 
  สยงสรเทือนพยงคาน  คนเมร ุ   

     
 ความมุงมั่นในการรบของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผู “แกลวการยุทธ” กวีแสดงให
เห็นความกลาในการจูโจมเอาชนะศตัรูดวยการ  “ตามตอยไพรี”  หรือตามตีขาศึกจน “พังพาย”  
โดยไดเทียบกบัการสําแดงฤทธิ์เดชของ “จอมครุฑ” หรือพระนารายณที่ตามพิชิตศตัรู จนเสยีง
สะเทือนเลือนลั่นราวกับภูเขาพระสุเมรุพังโคน มาเปนการสื่อแสดงวรีกรรมของกษัตริยผูเปนจอม
ทัพที่มีความอตุสาหะในการรบดวยใจอาจหาญ 
 ฝายพระเจาตโิลกราช เม่ือทราบขาวสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยกทัพมาก็เกิดความ
กลัววาจะปองกันเมืองไวไมได จึงรีบเคลื่อนพลออกจากเมืองหนีไป  กวีส่ือแสดงใหเห็นความมุงมัน่ 
ของวีรกษัตริยไทย ซึ่งทรงนาํกําลังพลเขาจูโจมอยางแกลวกลาวาเหมือนครั้งพระอินทรตามตีขาศึก 
ดังความวา 
           สรรเพชญกรูเกล่ือนพอง พลพฤนทร 
  โจมจายลาวฦๅฤทธ ิ  รอนแกลว 
  พยงพระสุรินทรา  ธิกราช 
  ตามตอยไพริศแลว  เลิศบรรพ  

     
 กวีแสดงความกลาหาญของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกับพระอินทร  เทพเจาผูเปน
นักรบ โดยเฉพาะการรบกบัทาวไพจติราสรูหรือเวปจิตต ิ  เมื่อพระเจาติโลกราชหนไีปกวียังเทียบวา 
“คือไวปจติต ิสุรราช หนีสํเดจเหงาไท  พายพัง”  ทาวเวปจิตตินี้เปนอสูรอยูใตภูเขาพระสุเมรุ อดีต
แตเดิมนั้นเปนพระอินทรครองสวรรคช้ันดาวดึงส แตมีความประพฤติมิชอบอนัเกิดจากการเสพ
สุรา พระอินทรองคใหมจึงจับเหวี่ยงลงมาอยูอสูรพิภพ เม่ือตนจติตปิาตลบิานครั้งใดก็หวนคิดถงึ
ความหลังจึงพากันกรีธาทัพไปแยงชิงดาวดึงสสวรรค  แตก็พายแพกลับมาทุกครั้ง ใน ๑๐๐ ป ก็จะ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๘๑  

 

ยกทัพไปรบกนัครั้งหนึ่งและฝายอสูรก็พายแพกลับมาทกุครั้งเรียกการรบนี้วา เทวาสุรสงคราม๒๖ 
กวีนําเหตุการณนี้มาเทียบ เพ่ือแสดงพระปรีชาสามารถดานการรบของพระมหากษตัริยผูมีความ
อุตสาหะในการปราบขาศึกศตัรูเสมอพระอินทรผูมีชัยในการผจญขาศกึทุกครั้ง 
 กวีไทยยังแสดงความอุตสาหะของจอมทัพ   โดยเทียบกบัอานภุาพความหาญกลาของ
พระราม  ตามคติของอินเดียพระราม คอื อวตารของพระนารายณ   เม่ือไทยเรารับเรื่องพระราม
เขามา เรามีความเชื่อเร่ืองสมมติเทพที่รับมาจากขอมเปนพื้นฐานเดิมอยูกอนแลว จึงถือวา
พระมหากษัตริยไทยคืออวตารของพระนารายณ  พระรามในวรรณคดีจึงมีฐานะสูงสงเทียบเทา
พระมหากษัตริย  แมวาจะนําเร่ืองมาแตงเพ่ือความบันเทิง แตแนวคดิของกวีก็ยังคงผูกพันกับเรือ่ง
บุญญาธิการของพระราม   การกลาวถึงพระรามจึงออกมาในรูปของการยกยองความเกงกลาอัน
เกิดจากบุญบารมี๒๗ ดังกวีนํามาเปรียบเทียบในบริบทใหมวา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงมี
ฤทธิ์เหมือนพระรามที่ติดตามผลาญราพณ   อันเปนการยกยองสรรเสริญความอุตสาหะในการทาํ
ศึกสงครามจนมีชัยชนะ  ดงัความวา 
 
  พระฤทธิ์พางพระราม  รอนราพ     ไสแฮ 
 
 นอกจากผูนําทัพแลว  กวียังแสดงความกลาหาญของบุคคลซึ่งเปนทหารในกองทพัที่
มีความองอาจไมครั่นคราม แมอยูทามกลางศตัรูมากมายวาเปนผูที่มีใจกลาแข็งในการประหตั 
ประหารขาศึก ดงัทหารฝายไทยที่ “แลนเขา” หรือวิ่งเขาไปปะทะขาศกึอยางรวดเร็วเพียง “ดดีนิ้ว”  
ทหารไทยสิบคนตอทหารลาวพันคน ซึ่งมีตัวสูงใหญ  แตฝายไทยก็สามารถ “ห่ัน”  หรือตัดหัวห้ิว
มาถวายจอมทพัไดทนัใด  ดงัความวา 
 
       หมวกทองลุกแลนเขา  ซบฟน  ตอนา 
  เขาปะทะไดกล  ดีดน้ิว 
  สิบคนตอลาวพัน  ภูใหญ 
  ห่ันเด็จหัวไดห้ิว  ถั่งถวาย 
          
 
__________________________ 
 ๒๖ศักดิ์ศรี   แยมนัดดา, “พระอินทร,”  ใน วทิยารัตนากร : รวมบทความวิชาการ 
อักษรศาสตรของศาสตราจารย ดร. ศักดิ์ศรี  แยมนัดดา (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้ง  แอนด
พับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๔๕), ๑๕๙. 

๒๗กุสุมา  รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, ๒๔๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๘๒  

 

การแสดงภาวะความมุงมั่นยังปรากฏกับตัวละครที่เปนวีรบุรุษ  ดังการสําแดงความ
กลาหาญของพระสมุทรโฆษที่ตอสูศึกกับสิบกษตัริย   กวีแสดงจินตภาพการรบดวยการใหตัวละคร
ใชอาวุธอยางแมนยําและรวดเร็วทําใหคูตอสูส้ินชีวิต เปนเหตใุหฝายตรงขามเกิดความระส่ําระสาย
เหมือนทั้งสามโลกจะพลิกคว่ํา  ดังความใน  สมุทรโฆษคําฉันทตอนตน  วา 

 
         พระก็ยิงศรศรเหิรหัน หอกเพชรทบทัน 
 ก็หักดวยศรสหัสสา 
         พระก็แผลงศรหนึ่งคือมหา ภุชงควางมา 
 ก็ตองอุระมถุเรนทร 
         ลมทาวมถุเรนทรภูเบนทร พลพายคือจะเพน 
 จะพกทั้งภพนัตไตร 
         
การตอสูในสมรภูมิรบดังกลาว   กวียังส่ือแสดงความมุงม่ันของตัวละครที่สามารถเอา 

ชนะศตัรูอยางไมครั่นคราม  แมอยูทามกลางศัตรูมากมาย   หากยังคงตอสูศึกกับนายทัพอ่ืนตอไป
อยางหาญกลา ดังใน ลิลิตพระลอ เม่ือพระลอกับพระเพื่อนพระแพงและพี่เล้ียงทั้งส่ีตอสูกับทหาร
ของเจายาอยางองอาจ  ตางดํารงสตไิวอยางมั่นคง  ไมหวาดหวั่นพรัน่พรึง  ดังความวา 
 

         ...พระบาทเสดจ็อยูกลาง สองนางแนบสองขาง เจาชางจูบสองศรี  สองกษัตรยี
จูบทาว  สองนายนาวสองนาง  กอดกันพลางชมเชย   มินานเลยเขาเขา   เทาถึงทวาร
ปราสาท  นายแกวฟาดดาบฟน   นายขวัญแทงสุดทาว  ลาวฝูงขาพายหนี  ตีกัน
ปอขึ้นคลุก  ทาวธก็รุกโรมฟน  ตายทับกันกลากลาศ  หัวขาดตกเปนกลุม  เขาเรง
ทุมหินผา  ดากันเขาระเรง   ไมไลเทงฝาทลาย   สวนสองนายพี่เล้ียง   รํารอนรับ
อยูเพี้ยง  ดั่งชางเมามัน.. 

     
เหตุการณดังกลาวขางตน ตัวละครตกอยูในวงลอมของทหารฝายตรงขาม แตก็มไิด

ตื่นตระหนก ตางมีสติมัน่และใหกําลังใจกันและกัน เม่ือตองปะทะกบัศตัรูก็ตอสูดวยความอุตสาหะ
และกลาหาญ  กวีสรางจินตภาพเปรยีบเทียบการสูรบในลักษณะประชิดตัว มีดาบเปนอาวธุใช 
“ฟาดฟน”  และ  “แทง”   ทั้ง “รุกโรมฟน”  ทําใหอีกฝายตายทบักันเกลื่อนกลาด  ศีรษะขาด
เร่ียราย แมฝายศัตรูจะบุกเขามากระชั้นชิดเพียงใด สองพ่ีเล้ียงก็ใชอาวุธฆาฟน โดยไมครั่นคราม
เหมือนอาการของชางตกมัน   ซึ่งจะปะทะกับสิ่งกีดขวางทุกอยางโดยไมหวาดเกรง  และดวยกําลัง
แรงและเร็ว 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๘๓  

 

 กวียังส่ือแสดงภาวะความมุงม่ันของวีรบุรุษกับพระกฤษณะ ซึ่งเปนอวตารปางหนึ่ง
ของพระนารายณผูรักษาโลกใหเกิดความสงบสุขเปนผูปราบพาล หรือยุคเข็ญใหส้ินไปเชนเดียวกับ
พระเจาตากสินเสด็จไปปราบผูกอการกบฏดวยความอตุสาหะ ดังใน โคลงยอพระเกียรติพระเจา
กรุงธนบุรี  ของนายสวน  มหาดเล็ก  วา 
 
          ยกพยุหยาตรเยื้อง  บทศร ี
  ดังพระกฤษณตรี  โลกสิ้น 
  พลหาญหื่นมหิทธิมี  ฤทธิภาพ 
  ทะลวงลวงเขตนครปลน  ไลลุยทะลุยไป 
          เจาปาตลิบุตรนั้น  อัปรา  ชัยเอย 
  ไปสถิตยเทพาพา  พวกแพ 
  หนีเขาพึ่งตนนา  ทัพเลา 
  ทัพราชรีบรบแหร  แขกมวยเมืองทลาย 
 
 ขบวนทัพของพระเจาตากสินมีจอมทัพและกําลังพลที่มี “ฤทธิภาพ” เปนเหตุใหเจา
เมืองปาตลีบตุรผูกอการกบฏพายแพ เพราะเมื่อพระองคทราบเหต ุ “พระยกพยุหรุด รานราบ” 
ทันทีดวยความมุงมั่น แมฝายกบฏนั้นจะหนีไปทีใ่ด จอมทัพไทยนี้ก็สามารถปราบปรามไดเปน
ผลสําเร็จ  ทั้งนี้ดวยเดชานุภาพและความองอาจทําใหศัตรูครั่นคราม 
 ในสมัยตนรัตนโกสินทร กวีแสดงความอตุสาหะของพระมหากษตัริยในฐานะจอมทพั
ที่ทรงบัญชาการรบและนาํทพัหลวงออกรบกับขาศึกดวยพระองคเอง ดังเชนใน ลิลิตตะเลงพาย  
เหตุการณครั้งพระนเรศวรตอสูศึกสงครามกับพระมหาอุปราชาจอมทพัฝายพมา ดวยความกลา
หาญ เดด็เดี่ยวโดยไมหว่ันเกรงวา “ไปเกรงประภาพเทาเผา ภักตรทานผองฤๅเศรา  สูเส้ียนไปหนี” 
และยังกลาวคาํเชิญชวนใหพระมหาอุปราชาออกกระทํายุทธหัตถี กวพีรรณนาใหเห็นวากษตัริยทั้ง
สองพระองคมีความสามารถในการรบทดัเทียมกัน ตางตอสูกันดวยเชิงช้ันและฝมือ ฝายพระมหา
อุปราชาไดแสดงความมุงมัน่ในการพิชิตจอมทัพไทย วา 
 
          ดําเนนิหนุนถนดัได  เชิงชิด 
  หนอนเรนทรทิศ  ตกดาว 
  เสดจ็แสดงวราฤทธิ ์  รํารอน  ขอแฮ 
  ฟอนฟาดแสงของาว  อยูเพี้ยงจักรผัน  
          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๘๔  

 

 แมพระมหาอุปราชาจะใชพระแสงของาว  “ฟอนฟาด”  แตพระนเรศวรทรง “เบี่ยง
พระมาลาผนิ  หอนพอง”  การสูศึกครั้งนี้จอมทัพฝายไทยทรงพิชิตผูนาํทัพพมาได ทั้งนี้เพราะ 
“พระราญอริราชดวย  เดโช” อันเปนความมุงมั่นที่เกิดจากเดชานภุาพทําใหขาศึกครั่นคราม  กวี
แสดงใหเห็นวาขาศึกเกรงกลัวพระองคเปนอยางยิ่ง  วา 
  
          เหนประภาพเจาชาง เช่ียวกวาเชี่ยวเหลืออาง 
  เออกอ้ืออัศจรรย  ยิ่งนา ฯ  
          
 ความกลาหาญในการรบเอาชนะศตัรูของพระนเรศวรอันยากที่จะพรรณนาไดนี้ เปน
การสื่อแสดงใหเห็นอานภุาพ เดชานภุาพ ความองอาจ  ความไมหวาดหวั่นเมื่ออยูในสนามรบหรือ
อยูทามกลางขาศึกมากมาย การสื่อภาวะดังกลาวนีย้ังทําใหผูอานเกิดความศรัทธาในบคุลิกภาพ
และน้ําพระทยัอันเด็ดเดี่ยวของจอมทัพผูเปนวีรบุรุษอยางแทจริง 
 การแสดงภาวะความอตุสาหะของสมเด็จพระนเรศวรนี้กวียังคงสืบทอดขนบดวยการ 
สรางจินตภาพเปรียบเทียบความเปนวีรบุรุษผูมีความกลาหาญในการเอาชนะขาศึกวา   ทรงมีฤทธิ์ 
เหมือนพระรามผลาญราพณ  ดังความวา 
 
          บญุเจาจอมภพพื้น  แผนสยาม 
  แสยงพระยศยินขาม  ขาดแกลว 
  พระฤทธิดั่งฤทธิราม  รอนราพณ  แลฤๅ 
  ราญอริราชแผว  แผกแพทุกพาย 
          
 ในการแสดงความมุงมั่นในการรบเอาชนะศัตรูของวีรบรุุษในวรรณคดีสดดุ ี กวีอาจ 
ไมแสดงรายละเอียดของการสูรบ แตจะสรางจินตภาพสื่อความเกงกลาดวยการเทียบกับเทพเจา    
ผูมีความเชี่ยวชาญทางการรบตามขนบวรรณคดีแตกอน  โดยเทียบกับความมีชัยของพระอินทร  
พระนารายณ พระกฤษณะ ตลอดจนพระรามผูผลาญราพณ ดังตัวอยางใน โคลงดั้นเฉลิม        
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ของพระยาตรัง ไดแสดงความอุตสาหะของ
พระมหากษัตริยวา “พางองคอมรเมศแมน  อมรินทร”  ที่มี “พระฤทธิ์ประกอบแกลว  การยุทธ”  
หรือในโคลงยอพระเกียรติ ๓  รัชกาลของพระยาไชยวิชิต (เผือก) วา “พระไตรพระเกียรติเพ้ียง  
พระกฤษณ  ปางเสด็จแสดงศิลปสิทธ ิ แกวนแกลว” หรือใน โคลงนริาศฉะเชิงเทรา วา  “พระฤทธิ์
พระรามผลาญ    แผลงราพณ  เพียงพอ”  การสื่อแสดงภาวะความอุตสาหะดังกลาวนี ้ปรากฏเปน
ขนบนิยมในชวงตนรัตนโกสนิทรเปนอยางมาก ในขณะที่วรรณคดีสดุดีสมัยหลังเกิดขึ้นในภาวะที่
บานเมืองสงบปราศจากการทําศึกสงครามกับศตัรู กวีมักจะยอพระเกียรติถึงพระราชกรณียกิจที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๘๕  

 

พระมหากษัตริยทรงทํานุบํารุงบานเมืองใหเจริญรุดหนาเทียบเทาตะวันตกเปนสวนใหญ  การส่ือ
แสดงความมุงม่ันทางการรบ จึงไมปรากฏเชนวรรณคดีสดดุีที่กวีประพันธข้ึนยามบานเมืองตกอยู
ในภาวะสงคราม หรือหลังเกิดเหตกุารณดวยความซาบซึ้งประทบัใจจากการไดเห็นหรือไดฟง
เร่ืองราวของวีรบุรุษนักรบ 
 กวีไทยสมัยใหมไดส่ือแสดงวรีกรรมของวีรบุรุษ โดยกลาวพาดพิงถึงการสูรบระหวาง
พอขุนรามคําแหงชนชางกับขุนสามชนเจาเมืองฉอด  สมเด็จพระนเรศวรทรงเชิญพระมหาอุปราชา
ใหเสด็จออกมาทําสงครามยทุธหัตถ ี การตรัสเชิญครั้งนั้นมิอาจทาํใหคูสงครามปฏิเสธคําทารบได  
และความอตุสาหะของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ที่ไสชางชวยพระมหาจักรพรรดิเขาชนชางกับพระเจา
แปรจนตนสิ้นชีพ กวีกลาวสดุดีวีรกษตัรยิเพ่ือช้ีใหเห็นความมุงมั่นอนัเปนความกลาหาญในการรบ  
โดยไดนํามาสบืสรรคหรือใชในบรบิทแหงสังคมรวมสมัย เพ่ือใชเปนบทปลุกปลอบใจใหวีรชนมีใจ
หาวหาญ  เขมแข็ง  เด็ดเดี่ยวในการตอสูกับความอยตุิธรรม  คร้ังผูนําใชอํานาจเผด็จการในการ
ปกครองประเทศในเหตุการณ    ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๑๖   ใน   อาทติยถึงจันทร      ของเนาวรัตน   
พงษไพบูลย  วา 
 
          งามมิ่งเมืองละมอมแมน เมืองสรวง 
  หาวประวัตศิาสตรสอน  เศิกหาว 
  ขุนรามพอคอนควง  คชสาย 
  ขุนสอดผาดผายนาว  ผละหนี 
  ......................................  .................. 
          พระพี่พระผานเผา  ภพเตลง 
  เชิญเชษฐชวยจุนเจิม  ภพแจง 
  เพียงประโยคเดียวเอง  จากพระโอษฐ 
  เลือดก็หล่ังลางแหง  โหดหาย 
          คชยุทธอุกโฆษดาว  แดนขวัญ 
  แผพระเกียรติกําจาย  เจิดหลา 
  วีรกรรมฉ่ําชั่วกัลป  ช่ัวกัปป 
  เลือดแหงความกราวกลา  แกรงไกร 
          งามเอยงามทัพพูน  พระศรี 
  ศรีสุริโยทัย   ประทับชาง 
  ชางทรงอาทรงลี-  ลาศยาตร 
  ยาตรพระยศย้ําสราง  ศักดิ์สยาม 
           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๘๖  

 

 กวีไทยยังแสดงวีรกรรมของวีรชนที่เขาปะทะกับฝายอํานาจเผด็จการ ดวยใจหาญกลา  
และเสียสละ  แมจะถูกฝายตรงขามกระทําอยางโหดรายทารุณ  แตก็มิไดถอยหนกีลับตอสูอยางไม
กลัวตาย  ดังคําที่กวีกลาวสดุดีวาเปน “วีรบท”  เม่ือฝายประชาชนทีต่อสูคดัคานเผด็จการไดขับรถ
ประจําทางเขาปะทะกับรถถงัดวยภาพ “เหาะ”  และ “โผนพุง”  จนถูก  “หากระสุน”  จํานวนมาก  
“สาดโหม”  ดงัในเรื่องเดียวกันนี้  วา  
 
                ใครเอยเคยสดับบาง วีรบท 
  ขับรถเมลเรหาว  เหาะรอน 
  โผนพุงปะทะรถ  ถังรบ 
  หากระสุนซอนซอน  สาดโหม 
          
 การสื่อแสดงการตอสูดวยความมุงมั่นของวีรชนในเหตุการณ  ๑๔  ตลุาคม  ๒๕๑๖  
ยังปรากฏในกวีนิพนธของสจุิตต  วงษเทศ  ในบท “กลอมวีรชน”  ใน  เจาขุนทองไปปลน  โดยกวี
ไดนําทาํนองตบัพระลอเสี่ยงน้ํามาขบักลอมดวยเนื้อหาการตอสูอยางกลาหาญของนกัเรียน นิสิต  
นักศึกษา  และประชาชน  ซึง่ตอสูโดยปราศจากอาวุธใด ๆ และเปรียบเทียบการตอสูครั้งนี้ดวยการ
พาดพิงวาสืบสายเลือดมาจาก “บางระจนั” อันเปนการนําจนิตภาพเดิมมาสืบสรรคในบริบททาง
การเมืองรวมสมัยเพื่อแสดงความกลาหาญ  เดด็เดี่ยวของเหลาวีรชนที่เขาปะทะกบัฝายเผดจ็การ
อยางไมคดิชีวิตเหมือนนักรบไทยที่เขาตอสูกับพมาดวยเลือดเนื้อและชีวิต ดังความวา 
 
       (เจริญศรี)   

        อายุเยาวเรศรุนเจริญศรี พลังมีรวมมิตรสโมสร 
เก่ียวกอยรอยแขนไมคลายคลอน รบรอนเผด็จการอันตราย  (เอย) 

      (ลาวเลนน้าํ) 
             พอคุณเอย ยังบเคยพบเห็น 

ถูกปนกระเดน็ กลับเตนเขาสูตาย 
หาใดไปเหมอืน เห็นเพื่อนวางวาย 

  ยืนเคียงเรียงราย โดยไมมีอาวุธเลย 
  ............................. ………………… 

        มือเปลาตนีเปลาหาวหาญ แกวงกระบองคลุกคลานกลางถนน 
น่ีคือพลังของประชาชน  ทุกคนสืบเลือดบางระจัน 

      (สรอย)   เจาหนุมสาวเอย  เจาเคยแลวหรือยัง  (ซ้ํา) 
ตายเพื่อสราง   ตายเพื่อสรางเสรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๘๗  

 

 กวีไทยสมัยใหมนี้ยังไดนํา “เจาขุนทอง”  ซึ่งมีที่มาจากเพลงกลอมเด็ก  “วัดโบสถ” 
ของชาวบาน  มีเนื้อหาแสดงการสูรบระหวางไทยกับพมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา  โดยเจาขุนทองได
แสดงวีรกรรมเขาปลนคายพมา และชวยเชลยคนไทยหนีรอดมาได แตตัวเองถูกพมาฆาตาย    
“เจาขุนทอง”  จึงเปนวีรบุรุษในตํานานทีก่วีสมัยใหมนํามาเปนชื่อเรียกนิสิต  นักศึกษาที่เขาสูรบกับ
อํานาจเผดจ็การในยุคประชาธิปไตยเบงบานในชวง พ.ศ. ๒๕๑๖  ดังปรากฏครั้งแรกในกวีนิพนธ
ของสุจิตต  วงษเทศ  ภาพของนักศึกษาในบท  “เจาขุนทอง”  นั้น  “เจามิใชนักรบ  ที่เคยประสบ 
ร้ิวรอย  รูปรางก็นอยนอย   เพราะเรียนหนังสือหลายป”  และการตอสูนั้นเปนการสูดวยอุดมการณ
และสันติวธิี  “ลูกบอกวาลูกรู  จึงสูแบบอหิงสา”  ในผลงานของไพบูลย  วงษเทศ ไดนํา “เจา
ขุนทอง”  มาสื่อแสดงความมุงมั่นในการตอสูดวยความอุตสาหะ  ไมหว่ันเกรงตอภัยอันตรายใด ๆ 
อันเปนการตอสูของนักศึกษาในครั้งเหตุการณ  ๖  ตลุาคม  ๒๕๑๙  ดังในบท “นครใบ” ใน   
หมายเหตุรวมสมัย  วา 
 

        เจาขุนทองลองเรือแตเม่ือสาง        ฟาสวางยอดไมใจหดหู 
ขุนทองเกาะกิ่งจันทนแลวขันค ู        วาดาบคูนี้จะเขาไปเอาชัย 
        เคียนผาขะมาคาดอาจหาญ        เอาอังคารแมพอหอไถ 

 ประเจียดชาดคาดแดงตางแรงใจ        เหล็กไหลผูกมั่นที่บัน้เอว 
        ผูกลํานาํนาวาไวทาชาง        วาพลางรองพลางก็โหเหว 

 เปลวเพลิงลุกโพลงประกายเปลว        หลายศพแหลกเหลวอยูกลางลาน 
        หล่ังเลือดโลมดินไมดิ้นได        บางทะลักตับไตเลือดแดงฉาน 

 เจาขุนทองรองดังกองกังวาน        รําดาบคูประจัญบานอยูหนาทัพ 
        เจาว่ิงเขาเอาชัยดวยใจกลา        เปรี้ยงปนหวาดผวาวิญญาณดับ  
เปรี้ยงปนรัวกราวเจาลมทับ        เหยียดยาวอยูกับประชาชน 

        
 ภาพเจาขุนทองของไพบูลยนี้แตกตางจากของสุจิตตโดยเปนภาพของผูที่จะออกทําศึก 
มีเครื่องรางของขลังคูกาย  ทั้งคาดผาประเจียดแดงหรือผาลงเลขยันต  ผูกเหล็กไหลที่เอว  และนํา
กระดูกบุพการีใสไถหรือถุงเปนของคูกายและ “ตางแรงใจ” ไพบูลยแสดงภาวะความมุงมั่นในการ
รบของ “เจาขุนทอง” ในทามกลาง “เปลวเพลิง”  และศพที่ “แหลกเหลว”  มีเลือดไหลทวมนอง
ผืนแผนดนิ  มีตับไตทะลักออกมา แตดวยความกลาหาญ  กวีสรางจินตภาพให “เจาขุนทอง” ใช
ดาบเปนอาวุธคูกายเขา “ประจัญบาน” ดวย “ใจกลา” อยูหนาทพัจนถูกอาวุธปนสังหารอยาง
เห้ียมโหดกลายเปนศพ ซึง่มีจํานวนมากมายตางลมทบักันยาวเหยียด “เจาขุนทอง” หรือนิสิต  
นักศึกษาก็พลีชีพอยูเคียงขางประชาชน  ณ  ที่นั่นดวย  อันเปนการสรางความมุงมั่นที่ทําใหผูอาน
ไดรับรสชื่นชมและประทับใจในความ “หาญกลา” ของวีรชนไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๘๘  

 

 นอกจากการตอสูอยางพลีชีพแลว กวีไทยสมัยใหมยังแสดงภาวะความมุงมั่นทางใจ 
อันเขมแข็งเพ่ือตอสูกับสิ่งเลวราย อํานาจมืด หรืออํานาจเผดจ็การโดยกวีจะสื่อภาวะนี้ดวยการใช      
จินตภาพความมืดและความสวาง มาเปนคูเทียบใหเห็นพลังใจอันแนวแนมั่นคงในการตอสูทาง
สังคม  ความมืดนั้นเปรียบเสมือนภาพสังคมที่ถูกอํานาจเผด็จการเขาครอบงํา  กวีแสดงการตอสู
ไปพรอมกับมวลชนวา “เราจะกาวฝาไป”  โดยเปรียบเทียบความตั้งใจจริงที่จะสูกับอํานาจความ
เลวรายนั้นวาเปนดั่งเทียนทีพ่รอมจะเผาไหมตัวเองเปนแสงสองทาง และจะ “คลองแขน” กัน “เขา
ประจัน” อยางไมหว่ันเกรงเพื่อประกาศชยัชนะใหแกประชาชนจากเหตุการณครั้ง ๑๔ ตุลาคม  
๒๕๑๖  ดังในบท “เพลงกลอมเพื่อน”  ใน  เพียงความเคลื่อนไหว  ของเนาวรัตน  พงษไพบลูย  
วา 
  ทางยังมืดยืดยาว       เราจะกาวฝาไป 
         เปนแสงเทียนสองไทย       พรอมเผาไหมตัวเอง 

เราจะคลองแขนมั่น       เขาประจันไมหว่ันเกรง 
         ฆองระฆังจะวังเวง        มาอยูเยือนกับเพื่อนยา 
  พอเสียงปนดังเปรี้ยง       เราจะเรยีงดาหนา 
         ไปสืบทอดเจตนา        ประกาศชัยประชาชน 
          
 ใน  ตากรุงเรืองโพยม  เนาวรัตนยังคงส่ือแสดงความมุงม่ันในการตอสูกับ “ความมดื
มิด”  หรืออํานาจเผดจ็การทางการเมือง  โดยใชจินตภาพการชูคบไฟอนัเปนสือ่แสดงการชูแสง
สวางหรือการชวยกันขับไลความเลวรายในสังคม  ดวยการ “จับมือกันมั่น”  และพรอมจะพลีชีวิต
เพ่ือสูใหสังคมกลับคืนสูสภาพแหงความเปนจริง  อันเปนการ “กูสัจธรรม” ดังความในบท “นิยาย
สนามหญา”   วา 
 
                 จากความมืดมาสูความสวาง        เราคือเพ่ือนรวมทางที่ใหญยิ่ง 
       จบัมือกันมั่นชัยไปชวงชิง        ไมทอดทิ้งทางประชาสามัคค ี
               เราจะชูคบไฟแหงความคิด        ขับไลความมืดมิดทกุทิศที ่
       เพื่อนเรามีมากมายในโลกนี้        พรอมจะพลีพรอมจะสูกูสัจธรรม 
          
 กวีส่ือภาวะความอุตสาหะในการตอสูกับอาํนาจเผด็จการหรือความเลวราย ความ
รุนแรงที่เกิดข้ึนในสังคมดวยการเปรียบเทียบวาเปนการลอยเรือฝาคล่ืนลม ซึง่มีกําลังแรงดวย
ความมุงมั่น  ยืนหยัด  ไมหวาดหวั่น  และยังเทียบกับการผจญกบั “ฝนแสนหา”  อันมีความรุนแรง
มหาศาล  แตกวีก็แสดงความมุงมั่นที่จะตอสูอยูเคียงขางประชาชนวา “เราจะฝาแสนหน”  เพ่ือชัย
ชนะของผูกลาทุกคน  ดังความในบท  “เพลงเรือวังหนา”    วา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๘๙  

 

          ลอยนาวาฝาคลื่น  ดวยแรงยืนแรงหยัด 
  มือตอมือกําหมัด  หมัดหมาย 
          ถึงฝนจะแสนหา  เราจะฝาแสนหน 
  นั่นธงชัยประชาชน  สะบัดชาย 
          
 กวียังประกาศดวยใจมุงมั่นกลาแกรงที่จะตอสูกับความเลวรายทั้ง “ทุรชน” และ 
“ทรราช”  ในผลงานของกวีรวมสมัยในบท “สํานึกขบถ”  ใน  บนถนนและทางผาน ของคมทวน  
คันธนู   แมจะมี “รอยแสนอุปสรรค”  และอํานาจมืดนั้นเปนดั่ง “เมฆพายุทะมึนกระหน่ํา”  แตกวี
ก็มีความอุตสาหะที่จะตอสูดวยการ “ถือคมทวน” ที่มคีวามแข็งแกรงประดุจ “คันธน”ู  และ “ถือคํา
สัตย”  อีกทัง้จะ “ชูธง” มาเปนส่ือเปรียบแสดงพลังใจอันเขมแข็ง  เดด็เดี่ยวที่จะสูเพ่ือชัยชนะ 
“ตราบตัวตาย”  อันเปนการตอสูเพ่ือคุณความดีและอุดมคติของตนดวยจิตศรัทธา  ดังความวา 
 
          ถึงหนทางทุรชนจะฉกและกัดดวยปน 
  คนนีน้ะหยัดยนื  มิยอม 
          ถึงหนทางทรราช – สมุนจะรุมจะลอม 
  คนนีบ้คดินอม  คํานบั 
          แมรอยแสนอุปสรรคจะซัดภยจะสับ 
  สํานึกยิ่งกลับแนน  สนิท 
          แมเมฆพายุทะมึนกระหน่ํา  ณ  สารทิศ 
  ศรัทธายังทอนิจ  นิรันดร 
          ถือคมทวนกเ็พราะทาสประชาจะปอง – ประจัญ 
  เขมแข็งประหนึ่งคัน  ธนู 

        ถือคําสัตยปฏิญาณเทานานมนจะชู – 
  - ธงตานศัตรูตราบ  ตัวตาย 
         
 คมทวนยังสรางจินตภาพแสดงความมุงมัน่ดวยการใช  “พิราบสีขาว” อันหมายถึงคน 
หนุมสาว  ซึ่งเปน “ผูรักศักดิ์ศรีเสรีภาพ”  นั้นบินหาญสูมรสุมหรือความโหดรายรุนแรงในสังคม
ดวยชีวิต อุดมการณและจติวิญญาณ  และยังแสดงใหเห็นความอุตสาหะในการตอสูวา  แม
หนทางขางหนาจะตองฝาเหวหรือความเลวรายตาง ๆ  ก็จะ  “ฟาดฟน”  อยางไมหว่ันเกรง   โดย
จะยืนหยัดและเคียงคูไปพรอมกัน  ดังความในบท “นิยายแผนดิน”   วา 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๙๐  

 

         เรา – พิราบสีขาวเหมือนสาวหนุม      จะหาญสูมรสุมโดยกลาหาญ 
 ดวยชีวิตสั่งสมอุดมการณ         และวิญญาณสั่งสมอดุมทัศน 
         เรา – ผูรักศักดิ์ศรีเสรีภาพ         เม่ือแรกอาบเลือดปราปวดสาหัส 
 แตทวาอนาคตปรากฏชัด          เรายังหยัดยืนสูเคียงคูกัน 

        แมหนทางขางหนาตองฝาเหว         มีความเลวเขารายลอมหลายขั้น 
 ถึงหนทางถูกบีบจนตีบตัน         ก็จะฟาดและจะฟนไมหว่ันกลัว 
         ถาเลือดไดไหลหล่ังอีกครั้งหนึ่ง         เปนเลอืดซึ่งไหลหลามลางความชั่ว 
 ถาน้ําตาตกนองอีกของตัว          จักหยดลางความหมองมัวในหัวใจ 
         
 หากเปนความมุงมั่นในการตอสูกับอุปสรรคดานการงาน กวีไทยสมัยใหมจะสื่อภาวะ
นี้ดวยการสรางจินตภาพการตอสูหรือการตานทานความเลวรายรุนแรง อันเปนอปุสรรคในชีวิตนั้น
ทํานองเดียวกบัการตอสูกับอํานาจเผดจ็การ  ดวยการปลุกเราใหมีศรัทธาในการตอสู โดยใช     
จินตภาพ เชน การยืนอยูทามกลางพายทุี่โหมกระหน่าํ   โดยกวีเปนผูช้ีแนะใหมุงมั่นและกลา
เผชิญหนา  เพ่ือจะไดรับมอืกับอุปสรรคได  ดังความในบท “เธอคอืดวงดาว” ใน  ตากรุงเรือง
โพยม  ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย วา 
 

         เพื่อนรัก                          งานที่หนักน้ันคืองานที่สรางสรรค 
     อุปสรรคขวากหนามในทามกลาง          ยอมทาทายใหยางใหวางเทา 

  ไมยืนกลางพายุที่โจมจู          จะรูสูพายุที่ไหนเลา 
         สูพายุตรงกลางที่ตั้งเคา          สูสิ่งเกาตรงทรากที่หักพัง 
          
 กวีไทยสมัยใหมยังสรางสรรคจินตภาพการตอสูชีวิต ดวยความมุงม่ันกับการออกรบ
ดวยใจเดด็เดีย่ว โดยกลาวถึง “เจาตนกลา” หรือชาวนาทีต่องจากถิ่นฐานที่อยูไปทํางานในเมือง
หลวง ซึ่งกวีเปรียบเทียบภาวะความมุงมัน่ในการจากไปนี้วาเปนศึกที่ “หนักหนวง” เปน “สมรภูม”ิ  
แตก็ขอสูอยางถวายชีวิต  เพ่ือความเปนอยูที่ดีข้ึน  เพราะ  “ไมรบไมอาจสุขสงบ”  แตถาสูก็อาจ
เอ้ือมเอาธงแหงชัยชนะนั้นได การตอสูครัง้นี้เปนการตอสูทางเศรษฐกิจ หากกวีนาํมาเทียบกับการสู
ศึกสงคราม อันทําใหเห็นความอุตสาหะในการใชชีวิตของชาวชนบทในสังคมรวมสมัยที่ตองฝาฟน
อุปสรรคอยางยากลําบาก  ดังความในบท “เจาตนกลาไปรบ” ใน  มากานกลวย  ของไพวรินทร    
ขาวงาม  วา 
                 แดดบมลมโบยดั่งบา       ลูกชายชาวนาผิวกราน 
            ตรากตรําทํานาชานาน       จาํตองจากบานไปไกล 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๙๑  

 

             จากแมไปรบในเมืองหลวง         ศึกน้ีหนักหนวงกวาศึกไหน 
    เพลงศึกกกึกองหัวใจ          สมรภูมิเมืองใหญไฟสงคราม 
             รันทดระทมลมทุง         ส่ังเสียแลวมุงเดินขาม 

     ลากอนแผนดินถิน่คาม          อยาเลยอยาปรามหามกัน 
             ไมรบไมอาจสุขสงบ         แมรบแลวพายพับฝน 
     ขอสูถวายชีวัน          สักชาตหิน่ึงอันอาจอง 
             ดวยเกียรติภูมิลูกทุง         แมไมโรจนรุงสูงสง 
     หนึ่งสมองสองมือซื่อตรง         อาจเอือ้มถือธงแหงชัย 
             เขาวาศึกน้ีหนักหนวง         แมจาอยาหวงถึงไห 
     ขอแตแมสงแรงใจ          ลูกทนสูไดไมกลัว 
             แมเพียงมือเปลาใจเปลี่ยว         ขอเที่ยวรบทาไปทั่ว 
     กลองศึกคกึเราระรัว          ระเรงเพลงยั่ววิญญาณ 
             ขึ้นช่ือเจาตนกลา         เลือดเนื้อชาวนาตองกลาหาญ 
     คราเคียวสนิมกรอนรอนราน         คราจําจากบานไปรบ 
          
 ในบท  “ดษุฎีสังเวย” ใน ในเวลา  ของแรคํา  ประโดยคํา กลาวถึงความมุงมั่นในชวีิต
การทํางานวางานเปนพลัง เปนศักดิ์ศรีแหงความเปนมนษุย อันทําใหเปน “นรชาต”ิ จึงควรทํา
อยางเต็มความสามารถดวยสมองและสองมือ  กวีไดแสดงความอตุสาหะในการประกอบการงาน
ดวยการ “ถือแทงเทียนไทย” อันเปนจินตภาพของแสงสวางที่นิยมใชเปนสื่อแสดงการตอสูกับ
อํานาจเผดจ็การมาสื่อความหมายของการมีพลังใจในการตอสูชีวิตอยางมีความหวัง  ดังความวา 
 
          งานของชีวิต  ของพลังนฤมิต 
  ยอมทรงศักดิ์ศรี  ลองฝากฝมือ 
  ใหคนร่ําลือ   หนึ่งในปฐพ ี
  อยาไดถอยหนี  อยาทอรอรี 
  กัดฟนสูไป 
          ดวยมือทั้งสอง  ดวยพลังสมอง 
  รวมศกสมัย   เปนนรชาติ 
  ยังเต็มสามารถ  จะหวาดอะไร 
  ถือแทงเทียนไท  หมายมุงกําชัย 
  ตามวิถีงาน 
            

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๙๒  

 

 การสื่อภาวะความมุงมั่นในการตอสูนี้ กวีจะปรับเปลีย่นไปตามบริบททางสังคมและ
การเมือง  กวีแตอดตีจะแสดงวีรกรรมของวีรบุรุษ ดวยการพาดพิงถึงวีรกรรมของเทพมาสืบสรรค  
เพ่ือส่ือความอุตสาหะของวีรกษัตริย  การตอสูในสมัยหลังจะเปนวีรกรรมของวีรชนที่ขับไลอํานาจ
มืดทางสังคม  รวมถึงการตอสูอุปสรรคในชีวิต  โดยกวีจะสรางจินตภาพเปรียบเทียบปญหาหรอื
ความเลวรายเปนความมดื  สภาวะทางธรรมชาติอันนาสะพรึงกลัว  ซึ่งมนุษยจะตองฟนฝาดวยใจที่
มุงมั่น  กวีจะเทียบพลังศรัทธาแหงการตอสูเปนความสวางขับไลความมืด จนกลายเปนขนบของ 
กวีนิพนธไทยสมัยใหม  และยังคงมีการสรางสรรคจินตภาพขึ้นใหม  ตลอดจนนาํจินตภาพเดมิมา
ใชในบริบทแหงสังคมรวมสมัย          
  สําหรับภาวะอตุสาหะในการบําเพ็ญทานนัน้คือการให  โดยจะตองปฏิบัตใินทานดวย
การสละให จนถึงใหไดทุกอยาง  อันจดัเปนธรรมที่เปนคุณหรือเปนความเกื้อกูลที่ตองอาศัยการ
บําเพ็ญเพียร กลาวคือ จะตองตัดกิเลสคือราคะ  โทสะ  และโมหะออกจากจิตใจเสียกอน จึงจะ
บําเพ็ญทานไดโดยสะดวกดวยใจที่หนักแนน  มั่นคง  เรียกวาเปนความกลาหาญในการใหทาน
อยางแทจริง ดังพระเวสสันดรตั้งพระทัยมั่นตั้งแตประสูติจากพระครรภพระราชมารดา ก็ตรัสขอ
พระราชทานทรัพย เพ่ือประทานใหแกคนทั่วไป และยังตั้งจิตบําเพ็ญทานวาหากผูใดมาขอพระ
หทัย  พระเนตรหรือขอพระองคไปเปนทาสก็จะทาํตามความปรารถนานั้น  อันแสดงถึงความ
อุตสาหะที่จะใหทานทั้ง “อัชฌัตติกทาน” คือทานภายใน  ไดแก  การใหอวัยวะตางๆ ในกาย  และ
ชีวิต กับ “พาหิรกทาน”  คือทานภายนอก  ไดแก  การใหทรัพยสิน  การใหบตุร  และการใหภรรยา  
พระองคไดบําเพ็ญทานทั้งการใหทรัพยสินและการบําเพ็ญทานอนัยากยิ่งที่บุคคลทัว่ไปจะกระทาํได  
คือ การใหโอรส  ธดิา และมเหสี  โดยกวีจะสื่อแสดงใหเห็นภาวะที่กระทํานี้ดวยการสรางจินตภาพ
โดยใชวัสดุคือธรรมชาติ  ทัง้ส่ิงไรชีวิต  สัตว  และเทพรวมรับรูดวยอาการหวั่นไหวแปรปรวน เพ่ือ
แสดงความยิ่งใหญในความกลาหาญในการบําเพ็ญทานของมนุษย ดงัตัวอยางใน มหาชาตคิําหลวง  
ครั้งพระเวสสันดรประทานสองกุมารแกชูชก วา 
 

          ...ในเมื่อไทธประสาท ลูกรักราชเปนทานนนน ... แผนดินดาลไหวหวั่น  รอง
กองปนนปรดิรพย  ทววแล  ตทาสิ  ยํ  ภึสนกํ  ฟฟนนแมนเมืองฟา  ฟฟนนหลา
เมืองคน โสดแล ...ขนลุกโลกถวนหนา ดินฟาสาธุการชมชื่นแล… 

      
 กวีใหธรรมชาติรวมรับรู ดวยความชื่นชมยินดีกับการบําเพ็ญบุตรทานบารมีของพระ
เวสสันดร ไมวาจะเปนภาพผืนแผนดนิที่หว่ันไหวปนปวน  มีเสียงรองดังกึกกองทั่วทุกทิศจนถึง 
“เมืองฟา” หรือสวรรค และ “พ้ืนหลา”  หรือโลกมนุษย  หรือภาพที่มนุษยและเทพตาง “ขนลุก”  
และรองกองชื่นชมกับภาวะความอุตสาหะอันยากยิ่งที่มนุษยปุถุชนจะกระทําได แตดวยบุญบารมี
ของผูที่เปน “สุขุมาลชาต”ิ  คือ มีชาตติระกูลที่ละเอียดออนหรืออยูในตระกูลสูงเปนถึงกษัตริยและ
ยังไดช่ือวาเปนพระโพธิสัตว  การบาํเพ็ญทานดวยความตั้งมัน่จึงทําใหสามารถประหารกิเลสอัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๙๓  

 

เปนเครื่องรอยรัดใหพายแพไปไดในที่สุด  การสรางจินตภาพดังกลาวนี้จะทาํใหผูอานเกดิรสแหง
ความชื่นชมยินดีและอัศจรรยใจไปพรอมกัน 
 ในการบําเพ็ญทานของสมเดจ็พระเจากรุงธนบุรี กวีแสดงภาวะความอุตสาหะของ
พระองคที่มา “มอบชีพ”  และชวยชีวิตพสกนิกรดวยการใหทานทั่วทุกทิศและทรงบริจาคทานเปน
นิตย สวนหนึง่เปนพระราชอุตสาหะที่จะผดุงพุทธศาสนาใหดํารงอยูสืบมา และดวยความมุงมั่นของ
พระองคนี้เปนเหตุใหธรรมชาติ  เชน  แผนดนิ  “หวาดไหวไหว” เพ่ือ “ช้ีชมผล”  แหงการบําเพ็ญ
ทาน ทั้งนีเ้ปนการแสดงใหเห็นความยิง่ใหญอันเปนภาวะทางอารมณที่หนักแนนและตั้งพระทัย
อยางแนวแนของพระมหากษัตริยผูทรงธรรม  ดังความใน  โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี  
ของนายสวน  มหาดเล็ก  วา 
 
          พระมามอบชีพชอน ชีพิต 
  อวยโภชนทานอุทิศ  ทั่วได 
  อเนกบริจาคนิตย  สนองศาส  นานา 
  ธรณิศหวาดไหวไหว  เชิดชี้ชมผล 
 
 กวีแสดงภาวะความอุตสาหะในการบําเพ็ญทานของผูทรงธรรม โดยใหธรรมชาติรวม
รับรูและ “ชมชื่น” กับภารกิจอันประเสริฐนั้น  นอกจากนี้กวียังแสดงใหเห็นภาวะความมุงมั่นในการ
บําเพ็ญทานของมหาบุรุษทีต่องอาศัยพลงัจิตอันเขมแข็ง เพราะในการบริจาคอัชฌัตติกทานแตละ
ครั้งทรงอดทนตอความเจ็บปวดและทุกขเวทนาอยางแสนสาหัส  แตดวยใจประเสริฐที่สุดจึงมุง
บําเพ็ญบารมีเพ่ือรักษาธรรม  ดงัความใน พระปฐมสมโพธิกถา  ตอนพระอรรถกถาจารยกลาว
สรรเสริญการบําเพ็ญทานของมหาบุรุษ  วา 
 

          ...ชนทั้งหลายใดๆ จะนําไปซึ่งทรัพยแลองคแลชีวิตแหงพระมหาสัตวๆ บมิ
ไดเอ้ือเฟอแกพระองค ทรงบําเพ็ญซึง่มูลปณิธิกุศลจนสําเร็จดุจใจ ดวยพระทัย
ปรารถนาจะใหเปนประโยชนแกนรชนทั้งหลายอันทองเที่ยวอยูในสงสารมรรคา ดุจ
น้ัน  แตพระองคใหพระโลหิตเปนทาน  ก็มากกวากระแสน้ําในมหาสาคร  ทั้ง ๔ แต
ใหพระมังสะเปนทาน  ก็อาจยังพื้นแผนมหาปฐพีใหพายแพ แตตดัพระเศียรกบัทั้ง
พระเกศโมลีใหเปนทาน ก็ประมาณสูงกวาเขาพระสเินรุราช  แตควักพระเนตรให
เปนทาน ก็มากกวาดวงดาราในนภากาศ แลจําเดิมแตบาํเพ็ญกฤษฎาภินิหาร   แต
บาทมูลสมเดจ็พระพุทธทีปงกรเปนตน  แตบาํเพ็ญพระสมดึงสบารมี มาสาํเร็จลงใน
ชาติเปนพระเวสสันดรนั้น ฯ ...    
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๙๔  

 

 การบําเพ็ญทานนี้ กระทาํดวยความมุงม่ัน เพราะ “มิไดเอ้ือเฟอแกพระองค”      
กลาวคือ ทรงบําเพ็ญโดยมิไดคํานึงถึงชีวิต พระมหาบุรุษทรงตั้งพระทัยแนวแนในการบริจาค      
ทรงบําเพ็ญเปน “ปณิธ”ิ หรืออยางสมํ่าเสมอ เพ่ือประโยชนแกปวงชน การบําเพ็ญทานของ
พระองคแตอดีตชาติจนถึงพระชาติเปนพระเวสสันดร หากจะเปรยีบการบาํเพ็ญทานบริจาคโลหิต
เปนทานนั้นมากกวากระแสน้ําในมหาสมทุรทั้งส่ี  การบริจาคพระมังสะนั้นจะเทียบกับผืนแผนดนิก็
ยังไมเทียมเทา การบริจาคพระเศียรทั้งพระเกศโมลีใหเปนทานนั้นกป็ระมาณสูงกวาภูเขาพระสุเมรุ  
ซึ่งสูงใหญที่สุดในจักรวาล การบริจาคพระเนตรเปนทาน ดวงพระเนตรนั้นก็มากกวาดวงดาวใน
ทองฟา   อันสื่อแสดงปริมาณการบริจาคทานที่มากมายเหลือคณานบั และการบาํเพ็ญทานนี้ก็เปน
การบําเพ็ญดวยการสละชีวิต ทั้งตัดพระเศยีรและเชือดพระมังสะหรือเนื้อ และบาํเพ็ญดวยการสละ
อวัยวะอันยิ่งใหญทั้งโลหิตและดวงตาดวยพระทัยกลาหาญ และเปยมไปดวยพระมหากรุณาธิคณุ 
อันยากที่บคุคลธรรมดาจะปฏิบัตไิด 
 ในการสรางจนิตภาพเพื่อแสดงภาวะความอุตสาหะในการบําเพ็ญทาน  นอกจากกวี
จะใชส่ือเปรียบธรรมชาตติามอุดมคตแิลว กวียังนําเร่ืองราวหรือตัวละครจากตัวบทเดิมอันเปนที่
รูจักในการบาํเพ็ญทานมหากศุล มาใชส่ือความในบริบทของการสรรเสริญภาวะความมุงมั่นในการ
บริจาคทานของพระมหากษตัริย  ดังใน  กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเดจ็  
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ของนายมี ไดกลาวถึงวาทรงบําเพ็ญกุศลดวยการบริจาคพระราชทรัพยใหแก
โรงทานมิไดขาด โดยกวีไดเปรียบเทียบการบําเพ็ญทานของพระองคกับพระเวสสันดร  ดังความวา 
 
          ย่ิงพูนเพิ่มก็ย่ิงเติมพระกุศล      บําเพ็ญผลมิไดขาดในศาสนา 
          ไมเสื่อมสูญพูนพระราชศรัทธา       ดังมหาเวสสันดรไมรอนรน 
        โรงทานใหไมขาดพระราชทรัพย       ออกจายจับเจือจานหวานกุศล 
        ทั้งหวานคาวเชาเย็นไมเวนคน       ออกสับสนแซซองมากองกิน 
          
 กวีไทยสมัยหลังยังคงแสดงภาวะความอตุสาหะในการบาํเพ็ญทาน แตมิไดเปนการ
บําเพ็ญกศุลทีมุ่งบรรลุพระสัมโพธิญาณเชนพระโพธิสัตว หรือสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีที่ทรงสราง
สมบารมีเพ่ือ “เปนหนอพุทธพงศกลา กอสรางโพธิญาณ” หากเปนการบําเพ็ญทานและปฏิบตัิตาม
คําส่ังสอนของพระพุทธองคดังความกลาวสรรเสริญพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  ใน ลิลิตพระองคเจาคัคณางคยุคล วา  “กอการบุญบมเิบื่อ  เผื่อแผทานบมิราง สราง
กุศลเชิดชู   สาสนูปถัมภก   ยกบวรยืดยืนยง  ดํารงพุทโธวาท”  การสื่อภาวะความอุตสาหะของ
การบําเพ็ญทานไดแปรเปลี่ยนไปเปนการสือ่ความ ซึ่งเปนการบาํเพ็ญพระราชกุศลของพระราชาที่
เปนมนุษยมากกวาเปนพระโพธิสัตว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๙๕  

 

 กวีสมัยใหมยังคงสื่อความมุงมั่นในการใหในลักษณะของการชวยเหลือผูอ่ืน  โดยใช
การสรางสรรคงานวรรณศลิปของตนเปนวัสดุแหงการบําเพ็ญธรรม ดังการตั้ง “ปณิธาน” ในการ
รจนากวีนิพนธเพ่ือสรางความสุขใหแกโลก ใน  ลํานาํภูกระดึง ของอังคาร  กัลยาณพงศ  ได
ตระหนักในคณุคาอันยิ่งใหญของกวีนิพนธ ทั้งในแงของความ “งดงาม” และความวิเศษอัน
นาช่ืนชมของ “ปรัชญาแกว”  ที่จะชวยละ “กิเลสมารราย”  กวียังเห็นวาการสรางสรรคกวีนิพนธ คอื 
การสั่งสมบุญบารมี  กวีนิพนธนี้เปนดั่งดอกไมทิพยที่ดงีาม วิเศษ  ประดับดวงใจ  และ “ประสาท
แสงแดแหลงหลา”  สรางความสุขความสงบงดงามใหแกโลก  ดังความวา 
 

        ...งานลายสือสุนทรีย  เรารมณียเกียรติยศ งดงามแงวรรณศิลป  ถวิลถึงรส
ทิพารมณ  ช่ืนชมปรัชญาแกว ไวแววแรงใจพิเศษ  หวังละกิเลสมารราย หมายบม
บุญบารมี  ในงานกวีที่แสนรัก  จําหลักลงวิญญาณ   วารลี้ลับปรโลก   สทิธิโชค
มงคลชัย    ในอํามฤตมนตรมิ่ง   สิงขวัญกัลปาวสาน   ปานสุคันธมาลยแมนสรวง  
ประดับดวงใจหอมซึ้ง  ถึงแกนสารทิพยขลัง  ปลั่งรุงสุริโยภาส  ประสาทแสงแด
แหลงหลา  เพื่อแผนดินนํ้าฟา   เฟองฟุงเกษมศานต ิ สุขเทอญ   

         
 ใน  บางกอกแกวกําศรวล  กวีแสดงความอุตสาหะในการสรางสรรคกวีนิพนธวาทั้ง
ชีวิตเทิดทูนไวในกาพยกลอน  ซึ่งมี “พลังขลัง”  ใหแกนแทอันเปนสัจธรรม  โดยกวีไดส่ือถึงส่ิงที่  
กวีนิพนธใหเปน “ทาน” ดวยการใชจินตภาพเปรยีบเทียบวาเหมือนดอกไมหอมชื่น สะอาด  
บริสุทธิ์  และมีคาสูงสุดดังเมฆที่ลอยต่ําลงเปนฝนใหความชุมฉ่ําแกโลก  ดังความวา 
 
          เทอดทนูชีวิตไว  ในกาพย  กลอนแฮ 
  ใครลวงเกินอาจสาป  แชงมวย 
  ล้ินกวีน่ีอบอาบ  กายสิทธิ ์
  เรืองรุงพลังขลังดวย  แกนแทสัจจธรรม 
          บานเปนทานเชนไม บุปผชาติ 
  หอมชื่นหวานวิสุทธิ์สะอาด เพริศพริ้ง 
  สูงสุดอยูนภากาศ  เสมือนเมฆ 
  แลวต่ําลงโปรยทิ้ง  คาใหโลกเกษม  ฯ 
          
 อังคารยังเทียบความอตุสาหะในการสรางสรรคงาน ดวยการพาดพิงหรือเปรียบกับ
แบบอยางของพระโพธิสัตวผูมุงมั่นบาํเพ็ญความดีเพ่ือโพธิญาณ  และไดช้ีใหเห็นวาชีวิตของมนุษย
นั้นสั้นนักควรจะใชเวลาในการสรางสรรคส่ิงที่มีคาเพ่ือ “กํานัลโลก” ส่ิงประเสริฐนั้น คือ งาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๙๖  

 

วรรณศิลป  อันจะยังประโยชนใหมนุษยมีจิตใจอนัสูงสงและเปนสุข  กวีจึงมุงมั่นวาจะเกิดชาตภิพ
ไหนก็จะขอ “โอยทาน” งานศิลปะนี้เพ่ือโลก “สูอารยะวิสัย”  และทั้งชีวิตยอมใหเพ่ือประโยชนอัน
เปนมงคลที่มีคาแสนวิเศษเปน “งานปญญาคาทิพย” มอบไวใหแกโลก ดังความในบท  “เกียรติยศ
แหงชีวิตมนุษย”  ใน กวีศรีอยุธยา  วา 
 
             เกียรติยศอยูกลางใจมนุษยแท           ไมพายแพทุกกาละเทศะสถาน 
 แววเกียรติยศสถิตยไวในงาน           แกนสารประโยชนยิ่งมิ่งมงคล 
            ถามีพรสวรรคก็บรรลุประเสริฐ         มิเลอเลิศก็บากบั่นฝกฝน 
 แสวงครูผูรูจริงรูเลิศลน            อดทนเพียรเรียนรูคาสารพัน 

           แบบอยางโพธิสัตวแจมชัดปณิธาน    กลาหาญอุดมคติอมตะใฝฝน 
 เจียระไนวิญญาณงานเลิศลํ้าอัน           นฤมิตมนุษยโลกนั้นเลอแกวมณี 
             รูบญุคุณจักรวาลงานงามอุกฤษณ       ชีวิตเล็งผลเลิศประเสริฐศรี 
 นอบนอมทุกคาแทอุทศิชีพพลี           ใชหนีข้ลังสังสารวัฏฏมหัศจรรย 
            น้าํไหลอายุขัยก็ไหลลวง           ใบไมรวงชีพก็รางอยางฝน 
 ฆาชีวาคือพราคาคนืวัน            จะกํานัลโลกนี้มีงานใด 

           พินัยกรรมสุดประเสริฐเลิศแลว       คือวรรณศิลปแกวลึกซึ้งสบสมัย 
 ประโยชนเพื่อมนุษยสรรพสัตวเสมอไป         สูอารยะวิสัยเกษมสขุทุกกาล 
            ..........................................         ..................................... 
            อุบัติภพไหนใจนี้แกวมณีรุง          รุงเรืองกายสิทธิ์คดิรูเหนือสมัย 
 โอยทานศิลปวิญญาณแดภพไตร          ใหคาใหมพริ้งพะแพรวพรรณราย 
            ถวายชีวิตเพื่อสิบทิศประโยชน           อุโฆษคาแทเหนือทพิยหลากหลาย 
 ดวยธาตุเมตตากรุณามากมาย          เสมอสายมหาสมุทรสุดเกียรติยศยง 
          
 นอกจากนี้ อังคารไดแสดงภาวะความมุงมัน่ดวยความอหังการในการใหวาตนนัน้ยอม
สละมิไปนิพพานหรือสละความหลุดพน  เพ่ือเวียนวายอยูในโลกและทําหนาที่สรางสรรคกวีนิพนธ
ให “ลบทุกขโศก  ณ  โลกมนุษย”  อันคงคุณคาทั้งแกมนุษย  โลก  และจักรวาล   ดังคาํกลาวอาง
ของกวี  และยังกลาวดวยการใชจินตภาพเกินจริงเพ่ือเปนสื่อแสดงภาวะความมุงมัน่อีกวา “แมฉนั
จะปนปนดนิดาน”  หรือชีวิตจะดับสูญแลวแตยังเปน “ฟอสซิล” คอยจองมองอยู  อันเปนการ
กระทําภารกิจที่ไมมีที่ส้ินสุด  เมื่ออําลามนุษยชาติไปแลวก็ยัง “จักมุงนฤมิตจติรจักรวาล”  เพ่ือ
บําเพ็ญธรรมแกเทวโลก “ใหซึ้งซาบกาพยกลอนโคลงฉันท”  และเปนการสราง  “กุศลศิลป”  ให
ทั้งแกมนุษย  ทวยเทพ  อันสื่อพลังแหงความอุตสาหะในการสรางสรรคงานวรรณศลิปเพ่ือมอบให
เปนสวนหนึ่งของจักรวาลตราบนานเทานาน ซึ่งการสื่อความมุงมั่นในการให “คาทิพย” หรือคุณคา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๙๗  

 

อันอมตะและวิเศษนี้มไิดใหดวยใจและกายในชาตินี้เทานั้น  แตจะใหยัง “พรหมโลก” ดวย  และให
ไว “อนันตกาล”    มาเปนสื่อสรางวีรรสใหผูอานเกดิความประทับใจในการใหอันบากบั่น หาญกลา
นี้ รวมถึงจะยังประโยชนใหมองเห็นคุณคาอันยิ่งใหญของงานศิลปะ  ดังความในบท “ปณิธานกวี”  
วา  

          จะไมไปแมแตพระนิรพาน           จะวนวายวัฏฏะสังสารหลากหลาย 
 แปลคาแทดาราจักรมากมาย           ไวเปนบทกวีแดจักรวาล 

          เพื่อลบทุกขโศก  ณ  โลกมนุษย         ที่สุดสูยุคสุขเกษมศานต 
 วารนั้นฉันจะปนปนดินดาน            เปนฟอสซิลทรมานอยูจองมอง 

          ส้ินเสนหวรรณศิลปชีวิตเสนอ            ละเมอหาคาทิพยไหนสนอง 
 อเนจอนาถชีวทีุกธุลีละออง             สยดสยองแกถานเถาเศราโศกนกั 

          แลงโลกกวีที่หลาวูบฟาไหว            จะไปรจนารุงมณีเกียรติศักดิ ์
 อําลาอาลัยมนุษยชาตินารัก            จักมุงนฤมิตจิตรจกัรวาล 

          ใหซึ้งซาบกาพยกลอนโคลงฉันท         ไปทุกช้ันอินทรพรหมพิมานสถาน 
 สรางสรรคกศุลศิลปไวอนันตกาล             นานชาอมตะอกาลิโก 
 
 ในกวีนิพนธของไพวรินทร ขาวงาม ไดส่ือภาวะความมุงมั่นในการสรางสรรคงาน
เพ่ือใหประโยชนทางปญญาและความคดิแกคนในสังคม ดวยการใชจินตภาพเปรยีบเทียบ “กอไฟ
ในราตรี” หมายถึง ไฟในการสรางสรรคงานของกวีที่จะชวยสรางความงอกงามแกแผนดนิ อีกทั้งยัง
เปนการ “บรรเทาโศกเศราสรอย”  ใหแกโลก  โดยผานทางวรรณศิลปดวยจติมุงมั่นดังการตั้ง
ปณิธานของกวี  ใน   คําใดจะเอยไดดังใจ  วา 
 
                ศรีมิ่งส่ิงคิด  นฤมิตสวัสดิ ์  พัฒนาแผนดนิ 
 เผยวิญญาณจาํนรรจ  กอฝนเปนจริง สรางทุกส่ิงใหเสร็จ  สําเร็จสํารวจ 

ตรวจตราชีวิต   ตรวจจิตตรวจใจ กอไฟในราตรี    ทําวันน้ีเพื่อวันหนา 
 หาความรักมาโรยโลก  บรรเทาโศกเศราสรอย 
 จิบนํ้าจอกนอย  แหลงแลงแบงปน  
          
 ไพวรินทร ขาวงาม ยังแสดงความอตุสาหะในการสรางสรรคกวีนิพนธ โดยสราง   
จินตภาพเปรยีบเทียบวา จะใชชีวิตตางน้ําหมึกเปนสือ่บรรจงสรางลงในแผนดนิ ซึ่งแทนกระดาษ 
เพ่ือสอง “ประทีป” หรือแสงสวางทางปญญาแกประเทศ  และยังเปนการ “สืบอดีตปจจุบนัสาน
อนาคต” รวมถึงให “สัจธรรม” อันเปนอุดมคติทางสังคม นัน่คือ มุงหวังวากวีนิพนธจะใหความสุข  
ตลอดจนจรรโลงสังคมและโลก  ดังความในบท “กราบปราชญของแผนดิน” ใน   ฤดีกาล วา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๙๘  

 

          หวังจุดประทีปประเทศให ชัชวาล  เถิดเอย 
  ดูปราชญฝากรอยงาน  รากเหงา 
  สืบอดีตปจจบุันสาน  อนาคต 
  เวียนสัจธรรมค่ําเชา  หล่ังรอยกระแสศิลป 
          แผนดินตางกระดาษใช ขีดเขียน 
  ชีวิตตางหมึกเวียน  หยาดสราง 
  จารึกเจตนาเรียน  รอยโลก 
  บทแบบปราชญทานอาง  กลาวใหแสวงหา 
          
 กวียังเนนย้ําปณิธานของตน โดยกลาวอยางเช่ือมั่นที่จะสรางสรรคกวีนิพนธ เพ่ือ
จรรโลงโลกดวยความอุตสาหะไมหวาดหวั่นตอความชั่วรายในสังคม ดวยการใชจินตภาพความ
ขัดแยงจากถอยคําที่มีความหมายตรงกันขามมาเทียบ  เพ่ือส่ือความหมายใหคมชดัขึ้น  โดยกลาว
เปรียบเทียบวาผัสสะทั้งหาจะยังคงกระทํากิจตามหนาทีอ่ยูตลอดเวลาทั้ง “ปากจะพูด” ไมยอม 
“ใบ” “ใจจะคดิ” ไมยอม “บา”  “ตาจะเบิ่ง”  ไมยอม “บอด”  “หูจะสอดสดบั”  และ  “จมูกยังผอน
ลม”  เพ่ือสรางสรรคงานเปนเครื่องปลุกปลอบใจและศรทัธาใหโลกนี้  “ตื่นฟน”  จากสิ่งเลวรายอัน
จะกอเกิดเปน “บุปผาแกว” ที่มี “กล่ิน” และ “สี” อันเปนความดีงามประดับโลก  ดังความในบท 
“สีสมัย”  ใน ฤดีกาล  วา 
          เร่ืองราวจะเรี่ยราด  ประวัติศาสตรจะซ้ําซาก 
  ปากจะพูดบยอมใบ  ใจจะคิดบยอมบา 
  ตาจะเบิ่งบยอมบอด  หูจะสอดสดบัฟง 
  จมูกยังผอนลมเคลื่อน  เคล่ือนไหววิญญาณยุค 
  ปลอบปลุกดวงใจสมัย  ไวแววตาโลกกวาง 
  เพงสรางศรัทธาตื่น  ฟนโลกอันแหลกแลว 
  ประดับปวงบุปผาแกว  กล่ินสี 
          
 กวีไทยสมัยใหมส่ือภาวะความมุงมั่นในการบําเพ็ญทานซึง่มิใชวัตถุส่ิงของ แตใชพลัง
แหงการสรางสรรคในบทกวีแทนทรัพยสินเงินทองมาบริจาคใหแกเพ่ือนมนุษย โดยมีจุดประสงค
แหงการใหที่เปน  “สาธารณะ”  หรือใหแกบุคคลทัว่ไปในลักษณะของการสรางความสุขชื่นบาน
หรือการยกระดับจติใจของมนุษยใหสมบรูณงดงามกวาเดิม อันเปนประโยชนทางใจทั้งทางปญญา
และความคดิแกมวลมนุษยชาติ  กวีมุงมัน่ดวยการสื่อ “ปณิธาน”  ที่จะใหงานสรางสรรคหรืองาน
ศิลปะนี้เปน “ทาน”  แกโลก โดยทุมเทแรงกายแรงใจ  ตลอดจนพลชีีวิตใหเพ่ือประโยชนแกสังคม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๑๙๙  

 

โลก การสื่อภาวะความมุงมัน่ดวยจติอันเปน “กุศล” นีย้ังสงผลกระทบใจผูอานใหเกิดรสแหงความ
ช่ืนชม  ประทบัใจในความหาญกลาในการใหอันเปนทานนี้ดวย 
 ในการสื่อภาวะความมุงมั่นในการให อันเปนการทําประโยชนตอโลกอยางสม่ําเสมอ  
กวีจะใชจินตภาพดวงอาทติยที่สองแสงสวางใหแกโลกเปนนิตย มาเทยีบกับนักปราชญที่เพงเพียร
รํ่าเรียนเพื่อประโยชนแกมนษุยชาต ิ เชนเดียวกับกวทีี่ทาํหนาที ่ “แจกสิ่งสันติสุขจา”  ดวยความ
อุตสาหะเพื่อใหเกิดความสงบสุขในสังคมโลกและจักรวาล  ดังความใน  บางกอกแกวกําศรวล  วา 
 
          พระอาทิตยทาวลม  หลับไหล  ดังฤๅ 
  ยอมสองจักรวาลไป  ตราบไหม 
  เวลาวางมีไหม  พักผอน    พระเอย 
  ถาวางเวนงานไซร  โลกสิ้นอวสาน 
          เปรียบปานปราชญเปรื่องรู ศิลปศาสตร 
  เพียรเพงเรียนฤๅขาด  คาแกว 
  ประโยชนเพื่อมนุษยชาติ  สรรพสัตว   ดวยแล 
  หลงง่ังเกียจครานแลว  โลกนี้เจริญไฉน 
          ........................................ .............................. 
          ฝากฝนทิพยสวยฟา จักรวาล 
  หวานเสนหวิเศษแกนสาร  เกงกลา 
  สรางมนุษยคาแทนาน  อมตะ 
  ใหญย่ิงประโยชนหนา  เพื่อหลาเลิศสมัย 
          
 ไพวรินทร  ขาวงามไดแสดงภาวะความมุงมั่นแหงการเปนกวีของตน โดยยังคงเทยีบ
กับพระอาทติยที่สองแสงสวางใหแกโลก “นานนบักัปกัลป” เปนสื่อแสดงความอุตสาหะทีจ่ะ
สรางสรรคประโยชนสุขแกโลก  แมจะตองทํางานหนักเพียงใดหรือตองพบกับความเจ็บปวด  แต
การ “ผานรัตติกาล” หรือความมืดมิดอนัเปนความทุกขทนทรมานก็ยงัมี  “รุงอรุณ”  ใหไดพบกบั
ความสุขและเปนพลังที่ทําใหกลาแกรงข้ึน  ดังความใน  “แดโลก”  ใน  ฤดีกาล  วา 
 
          เย่ียงดวงสุริเยศจา  ผจงแสง 
  สองโลกสุขโศกแสดง  ค่ําเชา 
  บเหน็ดบเหน่ือยแรง  งานหนัก   จริงนอ 
  นานนับกัปกัลปเฝา  ฝากสรอยสุรยีศรี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๐๐  

 

          โลกมีมนุษยชาติใช  งานใด    ก็ด ี
  งานมนษุยหนกันักใน  โลกกวาง 
  ทุกภารกิจสมยั  เสมอชีพ    หนึ่งแล 
  ทุกขสุขทุกรสสราง  คาน้าํใจหอม 
 

การสื่อภาวะความมุงมั่นหรืออุตสาหะนี้  กวีจะแสดงคณุลักษณะของพระโพธิสัตวและ
บุรพกษัตริย โดยสรางจินตภาพใหธรรมชาติรวมรับรู  รวมถึงการพาดพิงถึงบุคคลพิเศษผูบําเพญ็
ทานที่ประเสรฐิที่เปนคุณลักษณของชนชั้นสูง  และการบําเพ็ญของปุถุชนที่อุทิศตนสราง “กุศล
ศิลป”  เพ่ือประโยชนสุขของมวลมนุษยโดยยังคงพาดพิงถึงแบบอยางเชนพระโพธิสัตวมาสื่อพลัง
แหงความอุตสาหะนั้น และนําส่ือเปรียบทีเ่ปนแสงสวางมาเปนพลังใจแหงตนใหกระทํากิจที่
ปรารถนาใหบรรลุ  อันปรากฏเดนชัดในผลงานของกวีไทยสมัยใหม   
 สวนความมุงม่ันในการปฏบิัตธิรรมหรือบารมี  ซึ่งมคีวามหมายวาเปนความดี เปน
คุณธรรม เปนสิ่งที่กระทําไดยากยิ่งผูปฏิบัติจะตองมีใจเด็ดเดี่ยวแนวแน  รวมถึงมีความสามารถใน
การขมและบังคับอินทรียทั้งรางกายและจติใจ  ดังภาวะความอุตสาหะในการปฏิบัตธิรรมของพระ
เวสสันดร ขณะประทับอยูในปาทรงบาํเพ็ญเพียรทางธรรมอยูตลอดเวลา จนมีพระนามวา  “ผูคลาว
คลงงธรรม”  “พระมหาสัตวทรงธรรม”  หรือ “ผูจงจําเรอญธรรม”  คร้ังพรานเจตบตุรบอกหนทาง
ไปสูเขาวงกตใหชูชกทราบไดกลาวสรรเสริญการบําเพ็ญเพียรในทางธรรมของพระองค  วา 
 

       ...ดาวใดหืนหรรษาโมทย  ดาวนนนโพธิสํานักนิ  สหปุตฺเตหิ  สมฺมติ ดวยลกูรักแล
เมียมิ่ง นักธรรมยิ่งใจบุนย  ธาเรนฺโต  พฺราหฺมณวณฺณํ  อดุลดวยเพศพรต  จําศีล
สงดบําเทอง อาสทฺจ  มสฺชฏํ  เถกองกุณฑวิธี  โมลีเทิอดชฎาธาร  จมฺมวาสี  ฉมา  
เสติ  สําราญปลยวเปลาอาศน แฝกเฝอคาดคากรอง  ชาตเวทํ  นมสฺสติ  โหมกุณฑ
กองสการ  อางองคอาริยปรเตยก  ตั้งวิเวกวักกรรม  อยูน้ัน ฯ… 

      
 กวีแสดงใหเห็นความมุงมั่นในการปฏบิัตธิรรมของพระเวสสันดรโดยทรงเพศนักบวช  
ผมเกลาเปนมวยสูงคลายชฎา  นุงหมดวยคากรอง  กระทําการบูชาไฟอยูเนืองนิตย  โดยเทียบการ
ปฏิบัติอันเครงครัดนี้วาเหมอืนพระปจเจกพุทธเจาบูชาไฟ ซึ่งเปนผูตรัสรูธรรมวิเศษ คือพระ
โพธิญาณเหมอืนกัน  แตทรงรูเฉพาะพระองค  มิไดเทศหรือส่ังสอนใคร 
 หากเปนการบาํเพ็ญธรรมของพระมหากษตัริยไทย กวมีักส่ือแสดงการปฏิบัตธิรรมที่
เปนความดี ความงาม ความถูกตอง และธรรมที่พึงปฏิบัติในฐานะของบุคคลที่เปนผูปกครอง  
ธรรมนี้เปนไปตามแนวทางแหงพุทธศาสนาคือ ทศพธิราชธรรมหรือธรรม ๑๐ ประการ อัน
ประกอบดวยทาน  ศีล การบริจาค ความซื่อตรง ความออนโยน  ความเพียร  ความไมโกรธ  ความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๐๑  

 

ไมเบียดเบียน  ความอดทน ความไมทําผิด  ธรรมนี้เปนกุศลธรรมที่พระมหากษตัริยไทยแตอดีต
ทรงตั้งอยูในทศพิธราชธรรม  ดังใน ลิลิตยวนพาย  กวีกลาวสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
วาทรงประกอบดวยทศบารมีวา “ทศบารมีสรร  เพชญพอ  กลพอ”  อันหมายถึงทรงธรรมนี้เหมือน
พระพุทธองค และแนวความคิดเรื่องการบาํเพ็ญธรรมของพระมหากษตัริย รวมถึงการเปรียบเทียบ
ภาวะความอตุสาหะทางการปฏิบัตธิรรมนี้กับพระพุทธเจายังคงปรากฏสืบมา ดังตวัอยางเชน โคลง
ดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ของพระยาตรังไดกลาวสรรเสริญการ
บําเพ็ญธรรมของพระมหากษัตริยวา “ทรงทศธรรม” เสมอเหมือนพระพุทธองคโดยแท  ดังความ
วา 

        บารมีบรเมศแท  พุทธรง-กูรพอ 
  ทรงทศธรรมย่ิงเยียว  ย่ิงสราง 
  พระพุทธสาสนปาง  ปองโปรด 
  พระเสด็จเมตตาลาง  บาปเบียน 
          
 กวีไทยยังคงสื่อแสดงภาวะความอุตสาหะ ในการบาํเพ็ญธรรมของพระมหากษัตริย
กับพระพุทธเจาสืบมา ดังใน โคลงยอพระเกียรติ  ๓ รัชกาล วา  “พระธรรมเฉกพระสยมภูวนารถ”    
หลักธรรมดังกลาวเปนที่ปฏิบัติของผูครองแผนดนิหรือผูปกครองประชาชนใหมีความสุขโดยธรรม
จวบจนกระทั่งรัชกาลปจจุบนัที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการอันจัดเปนความมุงมัน่ในการบาํเพ็ญ
ธรรมวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม”    ซึ่งธรรมในที่นี้หมายถึงหลักทศพิธราชธรรมที่นําพาให     
ผูอยูใตปกครองมีความผาสกุ  รมเย็นสืบมา  
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีส่ือแสดงการปฏิบัติธรรมดวยความมุงม่ัน โดยไดแสดง
อุดมคติแหงชีวิตที่จะบาํเพ็ญเพียรเพื่อใหบรรลุถึงนิพพาน  ดังปรากฏในบท “สําเภาทอง”  ใน    
ลํานําภูกระดึง*ของอังคาร กัลยาณพงศ ไดใชจินตภาพเปรียบเทียบชีวิตของกวีเปนสําเภาทอง  ซึ่ง
จะลอยลองขามหวงวัฏสงสารโดยอาศัยการบําเพ็ญบารมีสิบประการ เพ่ือจะได “ไปเวียงแกวอมตะ
พระนิพพาน” อันเปนการสื่อความมุงมั่นในการปฏิบตัิธรรม เพ่ือเก้ือกูลมนุษยชาติเชนเดียวกับ
พระโพธิสัตวผูมีพระกรุณาคุณแกสัตวโลก  ดังความวา 
 
           อนิจจาอัตตาสําเภาทอง       ลอยลองมหาวัฏฏสังสาร 
 ไปเวียงแกวอมตะพระนิพพาน       สะเบียงอาหารสัปตะโพชฌงค 
         เนกขัมมะบารมีเปนกัปตัน       มั่นในสมณะธรรมวิสุทธิ์ประสงค 
 ศีลสมาธิปญญายิ่งยงปลง       รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ 
         วิริยะบารมีเปนลําสําเภา       เอาจตุปธานเปนใบไพศาล 
 เบญจพลังเปนโยธาทํางาน       ปณิธานสมาธิแลงนิวรณ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๐๒  

 

        เมตตาบารมีอยางหางเสือ       นําเรือหลีกกิเลสตัณหารอน 
 สติแกวช้ีทิศทิพยอลงกรณ       จะลิ่วมรคาโพธิสัตวตรง 
         อธิษฐานบารมีถือวิชชามั่น       ฝาฟนพายุรายโลภโกรธหลง 
 ใหวิชชาฆาอวิชชาปลิดปลง       ประสงคสุจริตในไตรทวาร 
         ปญญาบารมีใจสําเภา       เอามรคาประเสริฐวิเศษแกนสาร 
 คือมัชฌิมาปฏิปทางาน        เสนาธิการแวนแกวเกามณี 
         ศีลบารมีคือใสใจใส       เห็นสรรพภัยอับปางถวนถี่ 
 หินโสโครกกิเลสคาวโลกีย       หลีกหลบลี้ลับฉับไวไกล 
         ขันติบารมีมุงที่หมาย       อยางขวัญหายใจมั่นเหนือสมัย 
 สรางศรัทธาสัมมาทิฏฐิใจ        กลาหาญไปเชนน้ันนิรันดรกาล 
         อุเบกขาบารมีมีญาณทิพย       เห็นเลิศลิบหลาฟามหาสฐาน 
 ตามแกนจริงแทแนชานาน       ช่ัวอนันตกาลบเปล่ียนแปรไป 
         สัจจบารมีขลังพลังมุงมั่น       สรางสรรคสรรพสิ่งวิเศษสบสมัย 
 คือจตุรูปฌานอันเกรียงไกร       ตราบใหมพริ้งอรูปฌานญาณ 
         ทานบารมีพลีชีพสละแลว       เพื่อโลกแกววิเศษสุขเกษมศานต 
 ชวยสรรพสัตววิมุติกิเลสมาร       กลาหาญปนฟาหลาดินตรี 

        สําเภาทองของมโนคติแกว       จะลิ่วแลวหางโลกลับล้ี 
 เล่ือนโลชะเลบุญสุดสุนทรยี       มีกัปตันพุทธธรรมนําไป 
          
 กวีกลาวเปรียบเทียบชีวิตตนเปนสําเภาทองที่ลอยสูมหานครนิพพานนั้น จะตองมี
เสบียงอาหาร  ซึ่งกวีกลาวเทียบวาเปน “สัปตะโพชฌงค”  หรือโพชฌงค  ๗  อันเปนธรรมที่เปน
องคแหงการตรัสรูประกอบดวยสต ิ ความระลึกได   ธมัมวิจยะ  ความพินิจพิเคราะหธรรม  วิริยะ  
ความเพียร  ปต ิ  ความอิ่มเอมใจ  ปสสัทธิ  ความสงบกายสงบใจ  สมาธิ  ความมีใจตั้งมั่น  และ
อุเบกขา  ความมีใจเปนกลางเพราะเห็นตามเปนจริง และมีบารมีอันเปนการบาํเพ็ญความดีที่วิเศษ
ยิ่ง ประกอบดวยเนกขัมมะบารมีหรือการปลีกตัวปลีกใจออกจากกาม เพ่ือปลีกตนออกจากทุกข  
ยึดมั่นในความดีอันกอปรดวยศลี สมาธิ  ปญญา  และไมยึดติดอยูในรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  
และวิญญาณ  มีวิริยะบารมีหรือความเพียรเปนลําสําเภา  จตุปธานหรือความเพียรทั้ง ๔  คือ เพียร
ระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรม  เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว  เพียรทํากุศลธรรมที่ยังไมเกิด  
และเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวใหตั้งมั่นเปนใบเรือ  เบญจพลงั คือ สัทธา  ความเชื่อ  วิริยะ  
ความเพียร  สติ  ความระลกึได  สมาธิ  ความตั้งจติมัน่  และปญญาความรูทั่วชัดเปนพลโยธา   มี
เมตตาบารมีเปนหางเสือนาํพาเรือชีวิตใหหลีกกิเลสตัณหา โดยอาศัยสติเปนเครื่องช้ีนําพา มี
อธิษฐานบารมีหรือความตัง้ใจมุงมั่นฝาฟนพายุรายหรือความโลภโกรธหลง ใชวิชชาหรือความรูแจง
ฆาอวิชชาหรือความไมรู  ประสงคซึ่งความสุจริตทางไตรทวารทั้งทางกาย  วาจา และใจ    มีปญญา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๐๓  

 

บารมีหรือความรอบรูเปนใจเพื่อใหถึงทางอันวิเศษ คือ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง   มศีีล
บารมีคือความประพฤติดีงามถูกตองใสใจ เพ่ือหลบหลีกส่ิงเปนภัย  มีขันติบารมีหรือความอดทน
ถึงส่ิงที่มุงหมาย ดวยความมุงมั่น  ศรัทธา และถูกตองตามทํานองคลองธรรม มีอุเบกขาบารมีหรือ
ความวางใจเปนกลาง เท่ียงธรรม มีญาณหรือความหยั่งรูอันเปนทิพยที่ทําใหเห็นแกนแท มสัีจจ 
บารมีหรือความจริงเปนพลังสรางสรรค  รูปฌาน  ๔ หรือฌาณมีรูปธรรมและอรูปฌาน หรือฌานที่
มีอรูปธรรมเปนอารมณ   มทีานบารมีหรือการใหเพ่ือโลกเกิดสันติสุขและชวยสรรพสัตวใหรอดพน
บวงกิเลสมาร๒๘ เรือชีวิตซึ่งอาศัยการบาํเพ็ญบารมดีังกลาวนี้จะนําพาใหเขาถึงความหลุดพนโดยมี
พุทธธรรมเปนผูพาไป 
 การใชความเปรียบวาชีวิตเปนเรือสําเภา ซึ่งจะพาลองขามหวงวัฏสงสารนี้ปรากฏใน
วรรณคดีไทยมาแตอดตี ดงัใน มหาชาตคิําหลวง  กวอียุธยากลาวเปรียบเทียบสองกุมารเหมือนกับ
เรือที่จะพาพระเวสสันดรขามหวงมหรรณพ  อันหมายถึงความเกิด  ความแก  และความตายไปสู
การตรัสรูเปนพระพุทธเจา  วา “สองเจาแพงเภตรา  แกพอผูจะปราถนาเปนพระพุทธนนน  ...
พยงแผนดนิบตรอาล  ขามสงสารเสมอ  อรรณพนนน”    
 ในบท “ธารน้าํไหล”  ใน  ฤดีกาล ของไพวรินทร  ขาวงามไดใชกลวิธีบุคลาธษิฐาน
โดยใหธรรมชาติแนะใหมนษุยศึกษาและปฏิบัตธิรรมดวยตนเอง เพ่ือจะไดเขาถึงแกนของหลัก
ธรรมะอยางแทจริงมิใชเช่ือตามคาํสอน  แตจงใช “ธรรม”  เปนเครื่องพิสูจนใหถึงหลักธรรมนั้นทั้ง
ศีล  สมาธิ  และปญญาเปนเคร่ืองขัดเกลากิเลส  ให  “วิเศษชีวิต”  และ “วิจิตรดวงใจ”  ดวยความ
อุตสาหะอนัเกิดจากการใชใจปฏิบัติอยางรูเทาทันวา 
 

           โอวาขานี้กิเลสหนา      เดนิทางมาสูรมไมไดนิ่งตระหนัก 
พบธารน้ําหนึง่ไหลไดกมวัก      ช่ืนความเย็นเห็นรูจักทักสนทนา 

           “น้ําจา  ขายังเปนทาสโลก      ยังถือสุข   แบกโศก  ไวเต็มบา” 
 น้ําบอก  “จงวางใจในอนตัตา      เรียนรูวา  โลกทุกขและเปล่ียนไป 
 น้ําจะชุมรอยแลง    ณ  แหลงโลก      ธรรมรํางับดบัโศกแกโลกได 
 ธรรมชาติธรรมดา  อยูเชนใด      โลกยอมใหธรรมดาเธอเชนนั้น 

อยาฟงเพียงเสียงพระพูด                     จงใชธรรมย้ําพิสูจนถึงธรรมนั่น 
 จงใชใจ  ปฏบิัติใจในปจจบุัน      อยางรูตัวทั่วทันการเปลี่ยนแปลง” 
 
__________________________ 
 ๒๘พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต),   พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม  
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), ๒๘๔.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๐๔  

 

 กวีไทยสมัยใหมส่ือภาวะความมุงมั่นในการปฏิบัตธิรรม โดยยังคงความเชื่อและ
ศรัทธาตามแนวคิดแหงพุทธศาสนา นัน่คือ ความดบักิเลสและกองทุกข อันเปนทางหลุดพนที่
เรียกวานิพพาน และยังคงสืบทอดขนบการสรางจินตภาพตามวรรณคดีไทยแตอดตี รวมทั้งมีความ
เช่ือมั่นวามนษุยสามารถใชปญญาปฏิบตัธิรรมไดดวยตนเอง อันมีเหตุมาจากการใชใจพิจารณา
ความเปนไปของธรรมชาติตามสภาพความเปนไปของสิง่นั้นๆ  มาเปนสื่อสอนใจ 
 การสื่อแสดงภาวะความมุงมัน่ของบุคคลหรือตัวละครในวรรณคดีไทย  หากเปนงาน
แตอดตีสวนมากมักจะแสดงคุณลักษณของวีรบุรุษที่มีความกลาหาญทั้งในการรบ การบําเพ็ญทาน
และการปฏิบตัิธรรม การปฏิบัตดิังกลาวทําใหผูอานเกิดรสชื่นชมที่ไดรับรูวีรกรรมอันหาญกลาและ
การแสดงธรรมอันเปนสิ่งสูงสงซึ่งยากที่มนุษยปุถุชนจะกระทําได  การสื่อแสดงภาวะดังกลาวยังส่ือ
ถึงความคิดในการสรางงานของกวีที่มักจะนําเทพเจาที่มฐีานะสูงสงในความคดิของคนทั่วไป และยัง
มีความสามารถทางการรบมาแสดงความกลาหาญของวีรบุรุษ และการปฏิบตัิในธรรมทั้งการ
บําเพ็ญทานและการปฏิบตัธิรรมอันเปนสิง่สูงสงนั้น กวีไทยจะสื่อแสดงโดยเทียบกับพระโพธิสัตว
และพระพุทธเจา   อันบงบอกการยกยองผูปกครองวามีคุณลักษณะพิเศษอันประเสริฐ 
 สวนกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีจะสื่อแสดงภาวะความมุงมั่นทางการรบอันเปนไปตาม
บริบททางสังคมที่มีเหตุการณการตอสูทางการเมือง โดยเฉพาะการตอสูของวีรชนกับอํานาจเผด็จ
การที่ปกครองบานเมืองในขณะนั้น และการตอสูอุปสรรคในชีวิตทีต่องฟนฝากับความโหดรายของ
สังคมเมือง และกวียังแสดงความมุงมั่นในการบาํเพ็ญทาน โดยมุงเนนประโยชนทางความคดิและ
ปญญา รวมถึงความมุงมั่นในการปฏบิัตธิรรมที่กวีสมัยใหมยังคงสืบทอดความคิดตามวรรณคดี
ไทยแตโบราณ และส่ือสารความคิดอนัเกิดจากการใชปญญาปฏบิัตธิรรมดวยจิตของตน และในการ
ส่ือพลังแหงความมุงมั่นนี้กวีจะสรางสรรคจินตภาพขึ้นใหม และนําจนิตภาพเดิมมาใชใหม  โดยมัก
นิยมพาดพิงถึงตัวละครในวรรณคดีโบราณมาเปนสื่อแสดงความหมายในบริบทใหม  
 
๖.  ความนากลัว 
 การสื่อภาวะความกลัวในวรรณคดีไทย นอกจากจะเปนการแสดงอารมณพ้ืนฐานที่มี
ประจําตัวมนษุยแลว  กวียังมีจุดมุงหมายโดยตรงในการใชวรรณคดเีปนเครื่องชักจูงหรือส่ังสอนให
ผูอานเห็นผลของความดีและความชั่ว  อันเปนสิ่งที่เปนนามธรรมใหปรากฏเปนรูปธรรม  เพ่ืองาย
แกความเขาใจและสงผลกระทบอารมณใหผูอานอยากกระทําความดหีรือหลีกหนีความชั่ว ในสวน
ของการแสดงผลที่พึงไดรับ หากทําความชั่ว กวีจะแสดงใหเห็นดวยการสรางจินตภาพที่นากลัว   
ดังใน ไตรภูมพิระรวง กลาวถึงนรกบาว กวีพรรณนาโทษทัณฑที่ผูตกอยูในนรกไดรับอยางเจ็บปวด
ทุกขเวทนา วา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๐๕  

 

        ...นรกนั้นมีหมอเหล็กแดง อันใหญเทาภูเขาอนัใหญหลายนัก หมอน้ันเต็ม
ดวยเหล็กแดงเช่ือมเปนนํ้าอยู   ฝูงยมบาลจับสองตีนคนนรกชันตีนขึ้น  แลหยอน
หัวลงเบื้องต่ําแลวแลพุงตัวคนนั้นลงไปในหมออันใหญน้ัน  แลสัตวน้ันรอนนักหนา 
ดิ้นไปมาอยูในหมอน้ันทนเวทนาอยูดังน้ันหลายคาบหลายครา แลทนอยูกวาสิ้น
อายุสมสัตวในนรกอันชื่อวาโลหกุมภนีรกนั้นแล… 

      
 กวีแสดงภาวะนากลัวของนรกที่มีหมอเหล็กแดง “ใหญเทาภูเขาอันใหญ” และหมอ
นั้นยังเต็มไปดวย “เหล็กแดงเชื่อมเปนน้ํา” ผูที่อยูในนรกนี้จะถูกลงโทษทัณฑดวยการถูกยมบาลจับ
สองเทาชันขึ้นแลวหยอนหัวลงไปในหมอแดงนัน้ ความรอนมหาศาลทําใหคนนรกดิ้นอยูไปมาและ
จะถูกกระทําอยางนั้นหลายครั้งจนกวาจะสิ้นอายุ   ผูอานผูฟงเมื่อไดรับรูถึงเหตุของกรรมวา   “แล
คนผูใดตีฝูงสัตว   สมณพราหมณาจารยผูมีศีลไส  คนผูนัน้ตายไปเกิดในโลหกุมภีนรกนัน้”  ก็จะ
เกิดความกลัวมิกลากระทําการดังกลาว 
  การสื่อภาวะความนากลัวนี้กวีมักจะแสดงรปูที่ผิดจากธรรมดาสามญั เชน ในสุนัขนรก
จะมีสุนัข “ใหญเทาชางสาร” มีฝูงแรงและกา “ใหญเทาเกวียน” ปากแรง ปากกา และเล็บเทาเปน 
“เหล็กแดงลุกเปนเปลวไฟ”  และสัตวเหลานี้จะจิก แหกหัวอก  ขบ  ตอดใหคนนรกเจ็บปวดแสน
สาหัส   และในนรกเหลานี้กวีมักแสดงขนาดของอาวธุ ซึ่งใชทํารายทุบตีวามคีอนเหล็กแดงใหญ 
“เทาลําตาล” มีหนามอนัใหญ “เทาจอบ” รวมถงึแสดงความรอนวามีเหล็กแดงลุกเปนไฟอยู
ตลอดเวลา  ตลอดจนมีการทํารายรางกายทั้งการไลแทง  ไลตี  ไลฟน  บดิคอใหขาดในลักษณะ  
“หลายคราวหลายครา”  คอืทําโทษดวยวธิีการนั้นๆ ซ้าํแลวซ้ําเลา  ซึ่งเปนวิธีการสรางจินตภาพที่
ทําใหผูอานเกดิความกลัวในภพภูมดิังกลาว 
 กวีไทยสมัยอยุธยาส่ือภาวะนากลัว ยามบานเมืองจะถึงกาลวิบตัหิรือเขาสูยุคเข็ญ  
เพราะผูปกครองมิไดตั้งอยูในทศพิธราชธรรม เหตุอัศจรรยที่เกิดขึ้นนั้น  กวีสรางจินตภาพดวยการ
แสดงความวิปริตแปรปรวนใหเกิดข้ึนแกธรรมชาติ โดยเฉพาะสิ่งไรชีวิตทั้งทองฟา แมน้าํ และ
แผนดิน โดยสื่อแสดงรูปหรือแสงสีอันนากลัวประกอบวา ทองฟาจะเปนสีเหลืองอันหมายถึงสีเพลิง 
แมน้ําจะเปนสแีดงสด และแผนดินจะปนปวน อีกทั้งยังแสดงภาพแหงความขดัแยงท่ีกระตุน
ความรูสึกใหเกิดความกลัวมากขึ้น เม่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เช่ือกันวาเปนผูคุมครองบานเมืองไมอาจ
ปกปองไดอีกตอไป   แตกลับจะมีส่ิงที่เปนตัวแทนแหงความชั่วรายเขาสิงสูเมือง  ดังความใน  
เพลงยาวพยากรณกรุงศรีอยุธยา  วา 
 

        คือเดอืนดาวดินฟาจะอาเพศ           อุบตัิเหตุเกิดทั่วทุกทิศาน 
        มหาเมฆจะลุกเปนเพลิงกัลป           เกิดนิมิตพิสดารทุกบานเมือง 
        พระคงคาจะแดงเดอืดดั่งเลือดนก        อกแผนดินเปนบาฟาจะเหลือง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๐๖  

 

        ผีปาก็จะวิ่งเขาสิงเมือง            ผีเมืองนั้นจะออกไปอยูไพร 
        พระเสือ้เมืองจะเอาตัวหนี            พระกาลกุลีจะเขามาเปนไส 
        พระธรณีจะตีอกไห             อกพระกาลจะไหมอยูเกรียมกรม 

 
 กวีไทยสมัยหลังส่ือภาวะนากลัว  อันเกดิจากพฤติกรรมของบุคคลที่มีอํานาจในการ
ปกครองประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ ์  ธนะรัชต  โดยเทียบกบัผี  เปรตทีแ่สดงกิริยากูรอง 
แลบล้ิน กินเลือด  และความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติ ทั้งแผนดินเดอืด  ทองฟาเปนสีเลือด  
อันเปนภาวะทีน่ากลัว  ดังความใน  โคลงสรรเสริญเกียรติกรุงเทพมหานครยุคไทยพัฒนา  ของ
จิตร  ภูมิศักดิ ์ วา 
 

        โอม...ธรณีประลัย แผนดินไทยดั่งดินเดือด ฟาสเีลือดคํารณคราง เกียรติ
กระดางลางลอืระบัด อา... ยุคพัฒนาการ จอมอันธพาลเถลิงอํานาจ  ปวงประชาราษฎร
อาเภท  เปรตกูกองรองคระเมิม กระหายเหิมแลบลิ้น อยูวะวาบวะวาบ แสยะเขี้ยว
เขียวปลาบอยูวะวับวะวับ  จับชนเลือด   เลือดสดสด   ซดอิ่มเอมเปรมแประทอง 
รองโฮกฮือ… 

      
 กวีไทยสมัยใหมส่ือภาวะความนากลัวของสังคมรวมสมัย อันมีเหตุมาจากผูมีอํานาจ
ทางการปกครองใชอํานาจกดขี่ ทําดีเพ่ือเอาหนา  เห็นแกเงิน  และไมจริงใจ  สภาพการณที่นากลัว  
นี้กวีส่ือแสดงความคดิดวยการใชจินตภาพผีรายเขาสิงเมืองไทย ประชาชนทั่วไปตางเกรงกลัวใน
อํานาจบารมีของชนชั้นเหลานี้  เนื่องจากอาจทําใหไดรับโทษถึงข้ัน  “ตัดหัว”ได  จึงจําตองตกอยูใน
ภาวะดังกลาว  ดังความใน  ลํานําภูกระดึง  ของอังคาร  กัลยาณพงศ  วา 
 
  พลามแตดีผักชีโรยหนา          แทบูชาเงินตราใหญย่ิง 
        ชาติหนาไหวหลังหลอกเลหลิง          ฤๅผีรายสิงสยามครามกลัว 

ถาประชาราษฎรฉลาดวันใด        มีโทษผดิใหญถึงตัดหวั 
       โชคดีราษฎรเปนควายวัว          จําเกรงกลัววาสนาบารมี !  
          
 ในบท “บทเพลงแหงเดือนตลุาคม”  ใน  เพลงขลุยเหนือทุงขาว  เนาวรัตนส่ือภาวะ
ความกลัวของประชาชน  อันมีเหตุมาจากการใชอํานาจของผูนําในเหตุการณ  ๑๔  ตุลาคม ๒๕๑๖   
เม่ือผูนําเผด็จการใชอํานาจกระทําตอผูประทวงโดยยกชาติ ศาสนา  และพระมหากษตัริยมาอาง
เพ่ือผลประโยชนฝายตน  และใสรายนิสิต  นักศึกษา  ประชาชนวาเปนผูกอการราย “จักชักชาติ
เปนแดง   หมดแลว”  และทํารายกลุมชนผูตอตานอยางโหดราย  ทารุณ  กวีกลาวถงึชาวบานทีต่าง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๐๗  

 

“รังเกียจเกลียดกลัวลน” และแสดงความกลัวโดยไดสรางจินตภาพสื่อภาวะนี้วาเปนเหมือนการกลัว
ผีที่อยูในรางคน ซึ่งไดหลอนหลอกประชาชนชาวไทยมาหลายชั่วอายุคน  ดังความวา 
 
          กลัวผีที่ปลุกปน  เปนตน 
  หลอนหลอกหลายชั่วคน  ครอบไว 
  ส่ังสมสิ่งสับสน  สํานึก 
  ผิดวาถูกปลุกให  เหารองขรมขรม 
          
 เนาวรัตนยังส่ือภาวะความนากลัวในยุคเผด็จการกุมอํานาจทางการเมืองดวยการสราง
จินตภาพความ “มืดหมนมวั”  เขาครอบคลุมทั่วเมือง  ประชาชนเกิดความหวาดกลัวอํานาจผูกขาด
ของผูปกครองทั้งการ “กินเมือง”  และการใชอภิสิทธิ์ตางๆ ทําใหผูใตปกครองเสียสิทธิ์ตองอยู
ภายใตอํานาจมืดที่กระทําผดิใหเปนถูก  และถูกใหเปนผิด  จนกอเกิดเหตุจลาจล  กวีส่ือแสดงดวย
การเนนย้ําภาวะนี้วา “ผีโขมด” เขาเมือง พรอมทั้งสรางบรรยากาศอนัสัมพันธกับสภาพแวดลอมให
ผูอานเกดิความหวาดกลัววา ทองฟาเปนสเีพลิง  ดวงตะวันเปนสีเลือด  เดือนเดือด  ดาวดบั  อัน
นําไปสูการเกดิ “เหตุหฤโหด” หรือเกิดการเขนฆากลายเปน “ปาชา”  ที่มีแตศพของวีรชนใน
เหตุการณวันมหาวิปโยค  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๑๖  ดังใน  อาทติยถึงจนัทร  วา 
 

         ...มืดหมนมัวทั่วเมือง  ระเคืองระคายคัน  อันตรายากาศ   พินาศนาอรรณพ     
พิภพพิราลัย   หายหทัยไทยขาดดาว   ราวราวระริกรัว  ความกลัวเขาครอบกรุง  
อํารุงอุรารัฐ  อัตคัดอุราราษฎร  อํานาจอํานวยเนือง  กินเมืองกันหมักหมม  สะสม
อภิสิทธิ์  ไพรผิดติดตะราง ขุนนางกินตําแหนง  ผดิแตงตั้งเปนถูก  ลูกเมียเขาเนียนัว  
ครอบครัวเขาครอบครอง  จองผูกขาดราชกิจ  ทําผดิใหเด็กเห็น   เด็กเปนวาเด็กปลอม  
เด็กผอมวาเดก็พี  เด็กดีกลับดดุา  เด็กซือ่วาเด็กซน  จนเกิดเหตุหฤโหด ผีโขมดเขามา
เมือง  ฟาเหลืองตะวันเลือด  เดือนเดอืดดาวดิ่งดับ  ไทยขับไทยเขนฆา  ปาชา
ประชาชน  จลาจลประจัญบาน… 

     
 ใน  เสภาเผด็จการ ของสุจิตต  วงษเทศ ไดส่ือภาวะนากลัวดวยการสรางจินตภาพ  
“ปศาจดดูเลือด”  มาเปนสือ่แสดงบริบททางสังคมชวงหลังเหตุการณ  ๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙  กวี
เรียกผูปกครองยุคนี้วา  “พระสังข” ซึ่งมนีายธานนิทร  กรัยวิเชียรเปนนายกรัฐมนตรี  รัฐบาลชดุนี้
ไดกวาดลางจบักุมผูตองสงสัยวาเปนคอมนิวนิสตอยางเขมงวด อีกทั้งมีการคุกคามสิทธิเสรีภาพ
และรังแกประชาชนอยางไมเปนธรรมทําใหเกิดความเสยีขวัญและเสื่อมศรัทธาในหมูขาราชการและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๐๘  

 

ประชาชนทั่วไป๒๙  กวีส่ือความกลัวของประชาชนในสมยันี้วาเหมือน “ปศาจจะมาสาวเอาเลือดริน”  
วา 

          กาลเวลาผานไปไมนานนัก           ประชาชนก็ประจักษกันนักหนา 
สงสัยพฤติกรรมผิดธรรมดา           ตางจบัตาจริงจังพระสังขปลอม 

         ธาตแุทของปศาจก็พลาดพลั้ง           ปกตกิล่ินพระสังขนั้นแสนหอม 
 นี่หมกเหม็นไปทั้งหนาทั้งตามอม           ทั้งชอบลอมลิ้มรสของสดคาว 
         ชอบดูดเลือดราษฎรเมื่อนอนหลับ        คนเขาจับไดช่ือจึงอ้ือฉาว 
 ราษฎรนอนเสียวอยูเกรียวกราว           เกรงปศาจจะมาสาวเอาเลือดริน 
 
 กวีไทยสมัยใหมยังแสดงความวิปริตที่นากลัวในสังคมไทย อันมีเหตุมาจากความ
โหดรายของผูปกครองประเทศในยุคเผดจ็การเรืองอํานาจ จากเหตุการณรุนแรงครั้ง ๖ ตุลาคม  
๒๕๑๙  โดยยงัคงลีลา  น้ําเสียง  ตลอดจนการใชจินตภาพตามขนบกวีแตโบราณทีไ่ดพยากรณกาล
วิบัติของบานเมืองแตครั้งกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏใน เพลงยาวพยากรณกรุงศรีอยุธยา แตกวี
สมัยใหมไดสืบสรรคโดยนาํมาแสดงบริบทของสังคมรวมสมัย  ดวยการสรางจินตภาพแหงความ
ขัดแยงตามขนบเดิมวามีผปีาวิ่งเขาสิงเมือง และสรางจินตภาพขึ้นใหมเพ่ือใหเห็นความเลวรายอัน
นากลัว  รวมถึงแสดงความจริงทางสังคมวา  พระภิกษผุูสืบทอดพุทธศาสนาและนกัปราชญตางหนี
หาย  และจากเหตุการณครั้งนี้ไดมีการกวาดลางจบักุมผูตองสงสัยวาเปนคอมมิวนสิตอยางเขมงวด  
จนทําใหนิสิต  นักศึกษา นักเขียน นักวิชาการ  ประชาชนตางพากัน “ข้ึนเขาเขาปา”  รวมขบวนการ
ตอสูแบบจรยทุธกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย๓๐ และกวียังสรางความนากลัวอีกวาจะเกิด
เพลิงไหมทุงหญาซึ่งจะรุกลามไมหยุด น้ําตาของผูตอตานอํานาจเผด็จการจะสูงกวาภูเขา เหตุการณ
อันรุนแรงนากลัวนี้กวียังแสดง “คําสาป”  ไวตอนทายถึง “คนที่มือเปอนเลือด” หรือผูกอเหตุการณ
ทั้งหมดจะเดือดรอนถึงที่สุดวา “แมที่ซุกหัวนอนก็ไมม”ี  ดังความในบท “พยากรณ” ใน หมายเหตุ
รวมสมัย ของไพบูลย วงษเทศ  วา 
 

เมื่อสิ้นแสงสิน้ศรีสุริเยศ        ทบเทวษไพรฟาตางหนาเหลือง 
       ผีปาตางว่ิงเขาสิงเมือง         ภิกขุเปลื้องเครื่องคาดรัดตะคด 
  …………………………              …………………………. 

วาจะเกิดเพลิงไหมในทุงหญา    เมื่อนํ้าตาสูงย่ิงกวาสิงขร 
        คนที่มือเปอนเลือดจะเดือดรอน         แมที่ซกุหัวนอนก็ไมมี 
__________________________ 
 ๒๙กวนีิพนธไทยรวมสมัย : บทวิเคราะหและสรรนิพนธ   (กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๔๔), ๒๒. 
 ๓๐เรื่องเดียวกัน.       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๐๙  

 

 ใน หมายเหตรุวมสมัย ของไพบูลย วงษเทศไดนาํ “สุดสาคร”  ซึ่งเปนตัวละครใน
วรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี ของสุนทรภู มาเปนคําเรียกคนหนุมสาว นักเรียน นักศึกษาที่
รวมกับประชาชนตอสูกับอาํนาจเผด็จการครั้ง  ๑๔  ตลุาคม  ๒๕๑๖  และยังนาํความตอนฤๅษีมา
ชวยสุดสาครซึง่ถูกชีเปลือยผลักตกเหวมาสบืสรรค  ดังความเดิมวา 
 
             บัดเดีย๋วดังหง่ังเหงงวังเวงแวว              สะดุงแลวเหลียวแลชะแงหา 
           เห็นโยคีข่ีรุงพุงออกมา              ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพต 
           แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย              มนัแสนสุดลึกลํ้าเหลือกําหนด 
           ถึงเถาวัลยพันเกี่ยวที่เล้ียวลด              ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน 
          

  ไพบูลย นาํความดังกลาวมาใชในบริบทใหม โดยใหฤๅษีกลาวคําสอนสุดสาคร ซึ่ง
หมายถึง คนหนุมสาวที่ตอสูในเหตุการณทางการเมืองดังกลาวขางตนวามิใหไวใจ  “ปศาจ”   หรือ
กลุมผูกุมอํานาจของบานเมืองในขณะนั้น  โดยใหแสดงภาวะความนากลัวอันเปนความโหดรายของ
ปศาจนั้นวา “เผลอก็ฆาเชือดไดไมปราณ”ี วา 
 

                บัดเดี๋ยวดังหงางเหงงวังเวงแวว     สะดุงแลวเหลียวแลชะแงหา 
        เห็นโยคีขี่รุงพุงออกมา              ปลอบเจากุมาราประโลมใจ 
                สอนวาอยาไวใจปศาจ              เผลอพลั้งจะถงึพลาดพายได 
        ยามน้ีหนูเจายังเยาววัย              เขาก็แตรุกไลจนเจาลา 
                เถาวัลยพันเกี่ยวที่เล้ียวลด              ยังไมคดเหมือนหวัใจปศาจกลา 
       เหมือนตบหัวลูบหลังทําพรางตา              เผลอก็ฆาเชือดไดไมปราณี 

        
 ไพวรินทร ขาวงามยังคงนําภูตผีที่คนทั่วไปเกรงกลัวมาสื่อภาวะความนากลัวในบริบท
ของสังคมรวมสมัยวามีผีในรางคนหลอนหลอกอยูในสังคม โดยสื่อใหเห็นจากผูประกอบมิจฉาชีพ
วาเปนผีทีน่ากลัว ซึ่งมีอยูมากมายทุกถ่ินที ่ ดังในบท “โจรรายในกุฏิราง” ใน  ที่ใดมีรัก  ทีน่ั่นมีรัก   
วา 
          กุฏิรางยังราง  ณ  วัดราง  ณ ทางเลี้ยว 
  บาตรใบเกาบดิเบี้ยว  เปลาเปลี่ยวรางระหวางวิถี 
  ใครจะสวดสงศพ  ใหไปพบกับความด ี
  อันซอนไวไกลล้ี  สุดวิถีสังคมราย ! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๑๐  

 

      คลายเพียงผีเรรอน  สิงซับซอนอยูสับสน 
  ในสังคมของคน  ในแหงหนแหงฉิบหาย 
  หลอนทุกยานบานแตก  ทุกใจแตกแหลกกระจาย  
  อานจบขาวสุดทาย...  “ผีโจรรายระบายยิ้ม”  
 
 การสื่อภาวะนากลัวในผลงานของกวีสมัยหลังและสมัยใหม จะแฝงไวดวยจุดมุงหมาย
ของการสื่อ “สาร” ซึ่งมิไดตองการใหเกิดความหวาดกลัว และหลีกเล่ียงไมกระทําความชั่วเชน
วรรณคดีไทยแตกอน แตไดนําจนิตภาพเดิมนั้นมาสบืสรรคในบริบททางสังคมใหม อันสื่อความ
กลัวสังคมที่มีคนเปนผีคอย “หลอน”  ทําให “ใจแตกกระจาย” เพราะพิษภัยที่มาจากพฤติกรรมอัน
เลวรายและนากลัวของคนในสังคม  รวมถึงไดใชภาวะนี้เปนสื่อวิพากษวิจารณสังคมรวมสมัยวาจะ
นําไปสู “หนทางแหงฉิบหาย” โดยยังคงบรรยากาศแหงความนากลัวไวดวย 
 กวียังส่ือภาวะนากลัวอันมีเหตุมาจากการกระทําของมนุษยดวยกันเอง ดังใน  ตากรุง
เรืองโพยม ของเนาวรัตน พงษไพบูลย ไดใชจินตภาพการเปรียบตางระหวางมหันตภัยที่มาจาก
ธรรมชาติกับมนุษย  แมภยัจากธรรมชาติจะ “พิฆาตมนุษย” แตคนก็เรงศึกษาใชวิชาเอาชนะความ
เลวรายของธรรมชาติได  หากภัยที่เปนมหันตภัยยิ่งใหญเปนภัยที่มาจากมนุษยดวยกันเองที่คอย 
“ใสรายปายส”ี  และ “กดข่ีบีฑา”  ทําใหตองอยูกันอยางหวาดระแวง  ไมมีวันสุขสงบ  กวีจึงเห็นวา
ภัยอันนากลัวนั้นมาจากมนษุย  ถึงภัยอืน่ๆ    จะมีพิษรนุแรงปานใดกส็ามารถเอาชนะหรือแกไขได   
แตภัยมนุษยนัน้ไมสามารถเอาชนะได  ดังความวา 
 

             มหาภัยธรรมชาติพิฆาตมนุษย         คนก็กาวหนารุดเรงศึกษา 
   เรงพิชิตธรรมชาติดวยวิชา             ดวยความรูนานาบรรดามี 
            แตขณะเดียวกันมหันตภัย                คือภัยอันย่ิงใหญในทุกที ่
   ภัยจากมือมนุษยเองเรงราวี              เรงใสรายปายสีเขาใสกัน 
            คอยปนปลุกคุกคามตามฆาเขน            คอยกอกรรมทําเข็ญทุกเขตขัณฑ 

    คอยกดขี่บฑีาสารพัน               ยังแบงชนแบงช้ันยังหล่ันลด 
            อยูกันอยางคลางแคลงระแวงภัย           อยูกันอยางไมไวใจทั่วไปหมด 

     .................................................              ..................................... 
           ภัยจากคนดวยกันจึงรายกาจ              ยังคุกคามพิฆาตสาหัสสา 

    เอาชนะอะไรอะไรไดนานา             ภัยจากคนหมดปญญาเอาชนะ 
 
 กวียังคงใชจินตภาพความวปิริตแปรปรวนของธรรมชาติ มาเปนสื่อแสดงความนากลัว
ในยุคสมัยของ “คนคดสบถขาน  ปริมาณสิมากมูน”  เปน “ยุคบาปหยาบบม  สังคมโสโครก”  ซึ่ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๑๑  

 

ผูมีอํานาจมักกดขี่ขมเหงผูนอย   กวีแสดงความนากลัวในสังคมนีด้วยการสรางบรรยากาศวาเกิด
พายุพัด  หมูเมฆทะมึนทยอยเขาปกคลุมทองฟา    มหาสมุทรมีคลื่นแรง   ฟาแลบและฝนกระหน่าํ
อยางรุนแรง พระอาทิตยส้ินแสง สรรพสัตวทั้งหลายตกอยูในภาวะหวาดกลัว เพราะมี “ฝูงอสรพิษ” 
และ “เงาอุบาทว”  อันเปนสื่อแทนความชั่วรายของคนในสังคมเขาครอบครองเมือง ดังความในบท 
“ดาวประจาํเมอืง” ใน บนถนนและทางผาน   ของคมทวน  คนัธนู วา 
 
             เบื้อง  ณ   บูรพาก็พายุพัด 
  แหละเมฆทะมึนทยอยอุบัติ วิบัติคลุม 
          หวงมหาสมุทรคระครั่นละลุม 
  ระลอกกระฉอกกระฉานผชุม สน่ันชล 
          ฟาวะแวบปละแปลบประเปรี้ยงทุรน 
  ทุรายทุลักทุเลและฝน  ฟะฟาดฟอง 
          ฝูงอสรพิษก็พลันผยอง 
  เผยอขวะไขวคะคึก่คะนอง ขนัดคลาน 
          นํ้าทะเลทะลักทะลวงทะลาน 
  พิภพพิโยคสะเทิ้นสะทาน  สะทกครวญ 
          ดวงตะวันสิอันตรธานบหวน 
  ละสัตตะรัศมกีระสวน  กษัยแสง 
          สรรพสัตวชรัดวิบากแชรง 
  ชรแรงชรเรือดก็เลือดแสยง สยองหัว 
          อกสะทึกสะทกสะเทือนระรัว  
  เพราะเงาอุบาทวสะลึมสลวั สลอนงํา 
          
 นอกจากนี้ กวียังส่ือภาวะนากลัวที่มีเหตุมาจากการศกึสงครามในเหตุการณสงคราม
เวียดนาม โดยไดส่ือใหเห็นความนากลัวของประเทศคูสงครามหรืออเมริกาที่กระทําการอันทารุณ
วาเปนยักษที่   “กินโลกเกลีย้งเพียงชั่วคืน” โดยกวีไดนาํ “เพลงเปลญวน”  อันเปนเพลงกลอมเด็ก
มาสืบสรรคเพ่ือส่ือใหเห็นความโหดรายของสงคราม และปลอมประโลมหรือขับกลอมเพ่ือนรวม
โลกที่ตองประสบกับชะตากรรมดังกลาว ในบท “เพลงเปลญวน” ใน เพียงความเคลื่อนไหว  วา 
 
          “จะซื้อเปลญวน          ที่สายหยอนหยอน 
  จะเอานองนอน          ไกวเชาไกวเย็น” 
          อยารองไหไปเลยเจา         เดี๋ยวใครเขาจะมาเหน็ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๑๒  

 

  น้ําตาเจาจะเปน            รอยเปอนบนปรางทอง 
  ............................            .............................  
 เปลญวนเอยเออระเหยกลอมนองนอนเปล         โอละเหเอละชา   นองอยาดิ้น 
 เดี๋ยวยักษใหญมันจะตื่นขึน้มายิน            มันจะกินโลกเกลี้ยงเพียงช่ัวคืน 
 เปลญวนโยนหยอนระยาใจวาเหว                  ไมรูเหหาใคร   ตกใจตื่น 
  ยักษคํารามรองลั่นอยูครั่นครื้น            เปนเพลงปนปูพรม  ถลมญวน 

 
 ภาวะนากลัวอนัรุนแรง กวีไทยสมัยใหมไดแสดงใหเห็นจากความโหดรายของสงคราม
นิวเคลียร  ซึ่งจะทําใหโลกถูกลางดวยไฟกัลปกลายเปน “อเวจี” หรือแดนนรกผลาญชีวิตผูคนจน 
“เลือดทวมโลก”  ทําใหสูญสิ้นเผาพันธุมนุษยชาติ  รวมถึงการทําลายอารยธรรมใหพินาศ  และกอ
เกิดความวิปรติมากมาย  กวีจึงตองการใหหยุดสงครามเลวรายนี้  เพราะไมตองการใหเกิดความ
สูญเสียแกโลก  ดังความในบท  “โลก   ดาราจักร  และพระพุทธเจา”  ใน  ปณิธานกว ี   ของ
อังคาร  กัลยาณพงศ  วา 

 
        ทุกประชาชาติเพริศพร้ิงส่ิงประเสริฐ      เลอเลิศชวีิตอิสระทุกแหงหน 

 ซาบซึ้งสันติสุขทุกใจคน          เลิกปลนมลางโลกดวยไฟกัลป 
         คือหยุดเลิกสงครามนิวเคลียร         ใครชนะก็สูญเสียโลกและสวรรค 
 จะพบแตอเวจีอเนจอนาถอนันต         โลกันตสดสดสถุลเลือดทวมโลกตาย 
         จะสูญสิ้นนานาพันธุมนุษยชาติ         วินาศอารยธรรมวิเศษแหลกสลาย 
 เปนความผิดอุกกฤษฏวิปริตมากมาย         ขายหนาทุกฟานานาจักรวาล 
          
 จะเห็นไดวาการสื่อภาวะนากลัวปรากฏในผลงานของกวีแตอดตีจนถึงปจจุบนั โดยกวี
ไดแสดงใหเห็นเหตุของความนากลัวนัน้แตกตางกันไป  ในผลงานแตอดีตนั้นกวีส่ือภาวะนากลัวไว
ดวยจุดประสงคที่จะชักจูงผูคนทําความดี  ละเวนความชั่ว การสื่อความกลัวรูปหรือเสียงอันผิดปกต ิ 
กวีจะแสดงภาวะนี้โดยใชส่ือเปรียบที่เปนสิง่ล้ีลับหรือส่ิงที่มีอํานาจใหโทษใหคุณได เชน ภูตผี ปศาจ  
ยักษ มาร ซึ่งลวนแลวแตเปนอมนุษย  ตลอดจนสภาพความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติที่มนษุย
มิอาจควบคุมได ในขณะทีก่วีไทยสมัยใหมส่ือความกลวัคนและสภาพสังคมอันโหดรายมากกวาจะ
กลัวอํานาจเหนือธรรมชาต ิ โดยยังคงใชส่ือเปรียบแสดงภาวะความนากลัวตามขนบวรรณคดไีทย
แตกอน แตไดนาํมาสืบสรรคหรือใชในบริบทใหม เพ่ือแสดงความนากลัวในสังคมรวมสมัย อันเกิด
จากการใชอํานาจในทางมิชอบของบุคคล  รวมถึงพฤติกรรมอันเลวราย ตลอดจนมหันตภัยที่เกิด
จากฝมือของมนุษย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๑๓  

 

๗.  ความนารังเกียจ   
 ความนารังเกียจเปนอารมณพ้ืนฐานที่มอียูในมนษุยทุกคน  เหตุทีท่ําใหเกิดความรูสึก
นี้มาจากการเห็นหรือถูกตองส่ิงสกปรกนารังเกียจ รวมถึงพฤติกรรมของบุคคล ตลอดจนรูปพรรณ
สัณฐานอันนาชิงชัง   การสื่ออารมณนี้ยังคงปรากฏในงานสรางสรรคของไทย  อันเปนภาวะที่ทําให
ผูอานรบัรูรสได การแสดงเรื่องราวที่มีส่ิงสกปรก ของเนาเหม็นจะทาํใหผูอานรูสึกขยะแขยง  ถา
เปนพฤติกรรมของตัวละครที่แสดงออกทางวาจาหรือการกระทําอันเปนสิ่งเลวราย เปนที่เดือดรอน
หรือสรางความรําคาญแกผูอ่ืน จะทําใหผูอานเกิดความเกลียดชัง  รังเกียจ  เบื่อหนายรําคาญและ
ขยะแขยงในที่สุด   รวมถึงรูปลักษณที่ไมนามองก็จะทาํใหเกิดความรูสึกนี้ดวย  ทั้งหมดนี้เกิดจาก
การไดรับรูส่ิงที่ไมนาปรารถนา  ซึ่งส่ิงนัน้มีโทษโดยกลิน่  รส  สัมผสั  เสียง  และรูปที่สรางความ
เดือดรอนทางจิตที่มนษุยปุถุชนมิอาจระงับได 
 กวีสมัยสุโขทัยสื่อแสดงภาวะความนารังเกียจ อันเกิดจากผลของการกระทําความชั่ว
โดยมีจดุมุงหมายเพื่อใหผูอานผูฟงเกดิความเกลียดกลัว ไมกลากระทําการอันเปนผดิบาปหรอื
สรางความเดอืดรอนแกผูอ่ืนในสังคม  ดังการกลาวถงึคนนรกซึ่งทํากรรมดวยการฆาผูอ่ืน  ตีผูอ่ืน  
ทั้งผูที่รักตนและผูเปนมติร จะทําใหไดรับผลแหงการกระทํานั้นเมื่อส้ินชีวิตไปแลว  ดังความใน  
ไตรภูมิพระรวง วา “คนนรกนั้นอยูในแมนํ้าใหญอันหนึ่งเต็มไปดวยลามกอาจมแลเหม็นนักหนา 
แมนวาอยูไกลไดแลโยชนก็ดียังเหม็นอยู  เขายืนอยูนักหนา เขาอดบมิได   เขาก็กินอาจมนั้น
ตางขาวตางน้ําทุกวันแล..”   
 การสื่อภาวะความนารังเกียจอันเปนผลของการกระทําความชั่ว กวีแสดงใหเห็นรูปอนั
นาเกลียดที่สรางความรูสึกรังเกียจ  ขยะแขยงใหผูอานรับรู  ดังตอนกลาวถึงผูกระทําความชั่วดวย
การเอายาใหผูอ่ืนกินเพื่อใหแทงลูกเมื่อผูนั้นตายไปตองรับกรรมเปนเปรตกินลูกตวัเอง ดังความวา 
 

         ...เปรตฝูงผูหญิงจําพวกหนึ่งเทียรยอมเปลือยอยู แลมีตนอันเหม็นนักหนาทั่ว
สารพางคแล  มีแมลงวันตอมอยูเจาะกินตนเขามากนัก  แลตนเขานั้นผอมนักหนา  
หาเน้ือบมิไดเลยสักหยาด  เทาวามีแตเอ็นแลหนังพองกระดูกอยูไส  เปรตเหลาน้ีอด
อยากนักหนา  หาสิ่งใดอันจะกินบมิไดเลยสักหยาด  แลเมื่อเขาจะคลอดลูก แลลูก
เขานั้นไดแลเจ็ดแลเจ็ดตน  เขาหากกินลูกเน้ือลูกเขานั้นเอง  เขากบ็มิอ่ิมโสด... 

      
กวียังส่ือภาวะนารังเกียจเพื่อแสดงจิตอนัเขมแข็งของตัวละคร ดังใน พระปฐมสมโพธิ

กถา ตอนพระมหาบุรุษออกบิณฑบาต ทรงรับอาหารคาวหวานจากผูมจีิตศรัทธา  อาหารนั้นปะปน
ผสมคลุกเคลาอยูในบาตร  เมื่อพระองคจะเสวยก็เกิดปฏิกูลสัญญา  กลาวคือ เกิดรูสึกขยะแขยงสิ่ง
สกปรกนั้น หากเปนอาหารก็มองดูนาเกลียด  เหตุจากพระองคเคยเสวยแตกระยาหารอันประณตี  
แตดวยพระสติปญญาอนัสขุุมคัมภีรภาพ  ทรงพิจารณาปฏิกูลสัญญานั้น  และใหโอวาทแกพระองค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๑๔  

 

เองวาเปนบรรพชิตมิควรยึดติดในรสอาหารจิตจึงปราศจากความมัวเมาในกองกิเลส พระองคจึง
เสวยอาหาร “ดุจอมฤตรสปราศจากรังเกียจ”  ดังความวา 

 
        ...ทรงพิจารณาภัตตาหารในบาตรดวยปฏิกูลสัญญา ในขณะนั้นก็บังเกิดปฏิกูลย่ิง
นักปานประหนึ่งวาลําไสใหญจะกลับออกทางพระโอษฐ เหตุพระองคเคยเสวยประณีต
โภชนาการปานประดุจทิพยสุทธาโภชน มิไดเคยทรงทัศนาการซึง่มิสกาหารดังนั้น จึง
บังเกิดปฏิกูลเปนอันมาก.. 
 

 กวีส่ือภาวะความนารังเกียจในอาหารที่ผสมคลุกเคลามานั้นวาปานประหนึ่งลําไสใหญ
จะกลับออกทางพระโอษฐของพระพุทธองค  อันเปนสื่อแสดงความรูสึกในขณะนั้นวาทรงรังเกียจ 
ขยะแขยง เหตุเพราะลําไสใหญเปนสวนทีรั่บกากอาหารที่ผานการยอยพรอมจะถายเทออกมา  เม่ือ
ลําไสใหญกลับออกทางปาก ส่ิงที่จะออกมาทางทวารหนักก็จะออกทางปากแทน  เปนการสือ่ที่ทํา
ใหผูอานรับรูไดถึงภาวะความนารังเกียจ  ขยะแขยงแหงสภาพการณนัน้ 
 กวียังส่ือความนารังเกียจในตัวบุคคลที่มพีฤติกรรมหรือการกระทาํ อันแสดงถึงวาเปน
คนใจราย  นารังเกียจ  ทําใหเกิดความรูสึกชิงชัง  ดังใน  มหาชาติคาํหลวง  ตอนพระเวสสันดรทูล
พระเจากรุงสัญชัยถึงความรายกาจของชูชก ซึ่งตีสองกุมารตอหนาทําใหใจตนแทบแตกสลาย  โดย
ไดแสดงใหเห็นความนารังเกียจของชูชกดวยการเปรียบเทียบวาเหมือนผีเส้ือยักษทีหั่กคอ  แลบลิ้น  
และกินเลือดเปนอาหาร ทั้งยังเหมือนภตูผีที่คอยเหลอืกตาหลอก อันสื่อความรูสึกเกลียดชัง  
รังเกียจและขยะแขยงในที่สุด  ดังความวา 
 

       ...อันวาพราหมณผูใดนนนพยงผีเสื้อ  คือจะฉกีเน้ือเถือทั้งเปนเปนภักษ คือจะ
หํ้าหักคอ แลบล้ินเลียกินเลือดแล ...เถากลีลาภโลภ  แบมือลโมบมักได  สมพยาธิไร
รูปรางพางบรางควานผีปา  ผีภูตหาเหวโหง ขึ้นจับโลงเหลือกตาหลอกลูก  ตูแล… 

 
 การสื่อภาวะความนารังเกียจดังกลาวขางตนนี้ยังรวมถึงรูปลักษณของชูชก      ซึ่งพระ 
เวสสันดรวิจารณวา “ไรรูปราง” เหมือนผปีา อันทําใหผูคนรังเกียจ ไมอยากเขาใกล ทํานองเดียวกับ
รูปลักษณที่อัปลักษณของขุนชาง  ซึ่งเหมือน “อายผีโลนท่ีไหนปนใสมา”  ดวยเหตุนี้จึงทําใหนาง
เทพทองผูเปนแม  “ไมมีใจที่จะใครเขาอุมชู  เหมือนคางครอกหลอกกูดูขายหนา”  ทั้งนี้เพราะ
ความรูสึกอันเกิดจากสิ่งที่ประสบอยูนั้นไมนาปรารถนา  เปนผลทําใหเกิดภาวะชิงชัง  รังเกียจ 
 นอกจากรูปลกัษณแลวจิตใจที่โลเล  ไมมัน่คงยังเปนที่รังเกียจของคนทั่วไปดวย กวจีะ
สรางจินตภาพเปนหนอนและของเหม็นตางๆ ที่ทําใหเกิดความคลื่นเหียน ดังใน  กากีกลอนสุภาพ  
กวีเปรียบใจของนางกากีวาเหมือน “กิมิชาติเบียนบอน” หรือมีหนอนอยูภายในใจ อันสื่อความรูสึก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๑๕  

 

ขยะแขยง เกลียดชัง การกลาวถึงหญิงที่มีใจไมซื่อสัตยนี ้  กวีมกัจะสื่อความนารังเกียจใหเห็นวา
ภายในใจนั้นสกปรก ดังใน นิราศพระประธม  ของสนุทรภูกลาวเปรียบเทียบดวยน้ําเสียงชิงชังวา
เหมือนปลาราที่ “อุจาด”  หรือนาเกลียด วา 
 
          อนึ่งหญิงทิ้งสัตยเราตัดขาด              ถึงเนื้อน้าํธรรมชาตไิมปรารถนา 
          ขางนอกนวลสวนขางในใจสดุา        เหมือนปลารารายกาจอุจาดจริง 
          
 ใน ขุนชางขุนแผน กวีแสดงความรูสึกของขุนแผนที่หวนคดิถึงน้ําใจรักของนาง      
วันทอง  ซึ่งตกไปเปนของขุนชางแลว  หากตนจะกลับไปรักนางอีกก็เหมือนจะกินน้าํ แตเห็นปลิง
อยูในน้าํนั้นกกิ็นไมลง อันเปนการสื่อความนารังเกียจหรือความรูสึกของขุนแผนที่รูสึกรังเกียจ  
ขยะแขยงคนรักเกาของตน วา 
 
         แตก็หวนสงสัยน้ําใจนาง                    เม่ือขุนชางสูสมเขาชมได 
                        เปนกินนํ้าเห็นปลิงทุกสิ่งไป              จะคืนรักเขากระไรใหรําคาญ 
 
  กวีไทยสมัยใหมส่ือแสดงความนารังเกียจ      โดยยังคงเปนเรื่องน้ําใจรักของนางเชน 
เดียวกัน   โดยกวีเห็นวาผูหญิงนั้นไมมีคณุคาคูควรกับความรักของตนที่จะมอบให    เปนไดเพียง
สินคาที่วางขายตามขางทาง และยังบริภาษเสียดสีวาผูหญิงเปนเหมือน “ปลิงเกาะสวรรค”  อันเปน
การสื่อแสดงภาวะความนารังเกียจ  เพราะ “ปลิง” เปนสัตวช้ันต่ําทีดู่ดเลือดสัตวอ่ืน  การเกาะกิน
เลือดผูอ่ืนเปนสิ่งที่นารังเกียจ นาขยะแขยงเหมือนการกระทําของนางที่เห็นแกเงินหรือความสุข
สบาย ในบท “ชาติหนาถามจีริง”  ใน  กวีนิพนธ  ของอังคาร  กัลยาณพงศ วา  
 
  โอนารีน้ีอมตะ       ภาวะเหนือกาลนานยิ่ง 
  จะลองลอยออยอ่ิง       เสมือนปลิงเกาะสวรรคนิรันดร   
  
 ในบท “สีชัง” ใน กวนีิพนธ ของอังคาร ไดแสดงความรังเกียจสตรี โดยไดกลาว
เปรียบเทียบอารมณของผูหญิงตามขนบวรรณคดีไทยทีฝ่ายชายมักกลาวตอวาหญิงคนรัก ซึ่งมใีจไม
มั่นคงกับทะเลหรือแมน้ํา ดังใน กากีกลอนสุภาพ ของเจาพระยาพระคลัง (หน)  ไดใหพระยาครุฑ
ตอวานางกาก ีเม่ือรูความจริงวานางเปนชูกับคนธรรพวา “นํ้าใจนางเปรียบอยางชลาลัย  ไมเลือก
ไหลหวยหนองคลองละหาน”  ซึ่งเปนภาพของสายน้ําไหลที่มีความตอเนื่องกัน ไมขาดสาย ไมมี
วันหยุดนิ่ง  และจะไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ําหรือลงสูทางน้ํา  โดยไมเลือกถ่ินที่  กวีนาํมาเทียบกบัใจ
นางที่มีหลายรักโดยไมเลือกวาเปนใคร   หรือในจันทะโครบ  กวีใหพระอินทรซึ่งปลอมเปนเหยี่ยว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๑๖  

 

มาลองใจนางโมรา  เมื่อเห็นจริงวานางมีใจโลเล  มีเลหเหล่ียม  หลายรัก  ก็ประจานให  “เจ็บจํา” 
วา “อารมณนองเหมือนทองทะเลลึก ตามแตนึกปรารถนาลงอาศัย” อันเปนภาพแสดงพื้นที่หรือ
บริเวณที่กวางใหญ  เปนที่อาศัยของพืชและสัตวนานาพันธุ  กวีนาํมาเทียบกับใจนางที่ “มิไดเลือก
สมาคม”  แมกระทั่ง  “ถึงสัตวใดแตบรรดาในปาดอน  ขยับแยมเจาก็เย้ือนไมเบือนพักตร” การใช
จินตภาพทะเลมาแสดงสภาวะจิตใจของสตรีปรากฏสืบมา ในผลงานของอังคารไดแสดงจนิตภาพ 
“อารมณของหญิงราย” วาเหมือน “ละลอกคลื่นทั้งมหาสมุทร”  ซึ่งเปนภาพทีต่างจากวรรณคดี
ไทยแตกอน เพราะจะเนนใหเห็นภาพของความปนปวน อันสื่อถึงความไมคงที่ ไมแนนอน 
ปรวนแปรอยูตลอดเวลา  และยังสรางจินตภาพเปรียบเทียบขึ้นใหมวานางเปนปาชา  หรือเปนที่ฝง
ศพชายที่มาหลงรัก   เปนสตรีที่มีแตรางกาย  ไมมีจติใจ  เขาจึงรูสึกชิงชังรังเกียจ  โดยกลาววาจะ 
“อวสานสวาทขาดกัน” และไมขอพบนางเชนนี้ทุกภพชาติและจักรวาล  วา 
 
          ละลอกคลื่นทั้งมหาสมุทร๓๑ ดุจอารมณของหญิงราย 
  นางเปนปาชาชาย  ไวชาติหนามาดูใจ 
          สามชายรายสามรัก  มิพักเหนื่อยบาง ฤ ไฉน 
  พระพรหมลืมอะไร  จึงปนรางรางวิญญาณ 
        สีชังชิงชังเจา  ค่ําเชาตั้งจิตรอธิษฐาน 
  ทุกภพชาติจักรวาล  อวสานสวาทขาดกันเอย 
          
 นอกจากจติใจที่นารังเกียจแลว การกลาววาจาอันเปนเท็จก็เปนสิ่งที่นารังเกียจเชนกัน  
กวีไทยสมยัหลังส่ือความคดินีไ้วใน กนกนคร ของ น.ม.ส. เม่ือนางกนกเรขาจับไดวาอมรสิงหกลาว
เท็จเรื่องเมืองทอง  ทําใหนางโกรธมากกลาวเปรียบเทียบแสดงความรังเกียจบุคคลอยางอมรสิงห
วาเปน “ชนชาติช่ัว” โดยเปรยีบกับสัตวเล้ือยคลานประเภทต่าํสุดคือเห้ียหรือตะกวด   ซึ่งตามความ
เช่ือนั้นสัตวชนิดนี้เปนสตัวอัปมงคล  หากข้ึนบานใคร  บานนัน้จะมีแตความอับโชค จึงเปนสตัวที่
คนทั่วไปรังเกยีจ  การใชส่ือเปรียบดังกลาวจึงเปนสื่อแสดงใหเห็นวานางกนกเรขามีความชัง  ความ
รังเกียจ  และขยะแขยงบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกลาวเปนอยางมาก  ดังความวา 
 
  เผยอจิตตพูดจาพาท ี      ยอมเห็นเปนที่เส่ือมเสีย 
  อันชนชาติช่ัวปวเปย      เหมือนเห้ียขึ้นเรือนเปอนพลัน 
 
 
__________________________ 
 ๓๑ตามตนฉบับ        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๑๗  

 

 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม อังคารแสดงความนารังเกยีจของคนโดยเฉพาะคนที่กลาว
วาจาวกวนและยังซอน “กริชแสนคดแสนคม” ไวคอยเชือดเฉือนและยังสรางจินตภาพเปรียบเทียบ
ข้ึนใหมวา “ที่ปลายลิ้นลวนมีปาชา”  ซึ่งเปนที่ฝงศพมาสื่อแสดงการกลาววาจาหลอกลวง  เปนคน 
“หนาเนื้อใจเสือ” หรือมีหนาตายิ้มแยมแจมใส  แตในใจดุราย  ไมมีความซื่อตรงเหมือนกับเลี้ยง
อสรพิษไวในใจ  มีหาเหล่ียมแปดคม  อันสื่อถึงความไมนาไววางใจ  เปนคน “หนาไหวหลังหลอก
หรือตอหนา “นอมไหว”  ลับหลัง  “กลับกลอก”  คือ ตอหนาทําอยางหนึ่ง  พอลับหลงัก็ทําอีกอยาง 
หนึ่ง  แม “ผตีายโหงรอยปาชา”   ก็ยังไมรายเทา  กวจีึงรังเกียจ  ขยะแขยงบุคคลผูมีพฤติกรรม
ดังกลาว โดยจะขอหางไกล “ตราบไฟลางฟา”  ดังความใน  ลํานําภูกระดึง  วา  
 
         อเนจอนาถเข็ดขยาดคําคน       วกวนกวานํ้าลนเวียนไหล 
 ลมปากเชนเปนลมพัดไป        นอกหนาใสแตในใจดาํ 
         ทั้งสี่หองของดวงจิตร       ซอนกริชแสนคดแสนคมล้ํา 
 ใครหลงลงอาบหวยนํ้าคํา        จะชอกช้ําจมน้ําตาตาย 
         ที่ปลายลิ้นลวนมีปาชา       มารยาเหวลึกนึกขวัญหาย 
 หนาเน้ือใจเสอืเหลือราย        อันตรายทุกทุกลมหายใจ 
         กลางอกเลี้ยงแตอสรพิษ       อิจฉาริษยาตารอนใหญ 
 หารอยเหลี่ยมแปดคมวองไว       เกลือในสมุทรเปนมนุษยมานา 
         ลับหลังแลวหลอกกลับกลอกกลิ้ง     น่ิงนอมไหวลวงไวตอหนา 
 ผีตายโหงรอยปาชากลา        หารายเทาไมไดเขาใจ 
         ขอหางรางไกลไปทุกชาติ       ไมปรารถนาพบณภพไหน 
 ตัดขาดมขิอเหลือเยื่อใย        ตราบไฟลางฟาอาดูรเอย 
          
 ใน  ดวยน้าํใจไมตร ี  ที่ระลึกถึงสุวรรณี  สุคนธา  อังคารสื่อภาวะนารังเกียจ “คน
พาล” ที่มีใจชัว่รายฆาคนสุจริต  จึงสรางจินตภาพสื่ออารมณความรูสึกวาจะขอหางไกล “ลับลี”้  ช่ัว  
“โกฏิหลาฟาสลาย”  และยังไดนาํโคลงโลกนิติที่สอนใหหลีก “ทรชน” มาอางอิงประกอบไวดวยวา  
หลีกเกวียนใหหลีก “หาศอก”  หลีกมาใหหลีก “สิบศอก”  หลีกชางใหหลีก “ยี่สิบศอก”  และถา
เห็นคนชั่วให “หลีกหางพนลับหาย”  อันแสดงใหเห็นภาวะอันนารังเกียจของคนประเภทนี ้  ดัง
ความวา 

       โพลเพลวาเหวไร  ญาติขาด    มติรสนิทแม 
  มาลมลมอเนจอนาถ  ชาติน้ี 
  ขึ้นช่ือวาพาลอุบาทว  บาปถอย 
  ขอลิ่วไกลลับล้ี  โกฏิหลาฟาสลาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๑๘  

 

          “หลีกเกวียนใหหลีกหา ศอกหมาย 
  มาหลีกสิบศอกกราย  อยาใกล 
  ชางยี่สิบศอกคลาย  คลาคลาด 
  เห็นทรชนหลีกให  หางพนลับหาย” 
          
 กวีไทยสมัยหลังแสดงภาวะความนารังเกียจ เพ่ือเปนเครื่องเตือนใจถึงความเปนจริง
ของชีวิตที่มนุษยทั้งหลายตองประสบ  นั่นคือสภาพรางกายที่เนาเปอย   แมครั้งเปนมนุษยจะมี
ความงามสงาเพียงใดก็ตาม  แตทายที่สุดรางกายนั้นกต็องเนาเปอย  ดงัความในบท  “เพียงโลงผี” 
ใน ขอบฟาขลิบทอง  ของอุชเชนี วา 
 
           อาทิตยแจงแสงกราดสาดทะล ุ        เห็นโปรงปรุเน้ือเฟะเละพาเหียน 
 แมงวันหวูพรูวอนรอนวกเวียน        แนวหนอนเนียนแนบน่ิมเขาชิมชอน 
         กล่ินหมาเนาเคลาคล่ําก่ําอากาศ       ใจแทบขาดคลื่นซากกรากขยอน 
 จงระลึกนึกหนออรชร         น่ันแหละภาพงามงอนเมื่อตอนตาย 
         แมอาจเดนเชนดาวพราวละลิบ         แมอาจหยิบฉัตรกั้งบลัลังกหลาย 

มงกุฎเกลาเกลาเก็จเพชรระบาย         แมอาจกรายกรีดทั่วเหนือหัวคน 
        ชีวิตผุลุโยงเพียงโลงผี         ที่จักล้ีหลบเห็นไมเปนผล 

 ขางหลังภาพทาบสนิทติดตัวตน         คือรางปนเปรอะเนาเปอยเปลาเอย 
          
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีส่ือแสดงความนารังเกียจถึงรูปลักษณของตนเอง ซึ่งเปน
เหตุใหขาดไรนางที่รัก  โดยกลาวเปรียบเทียบวาตนนัน้ขี้ร้ิวยิ่งกวาหนอนและ “จรกา” ตัวละครใน
วรรณคดีเร่ืองอิเหนาผูมีรูปอัปลักษณ  ดังในบท “ดึกดืน่แลว” ใน กวนีิพนธ ของอังคาร           
กัลยาณพงศ วา 
              เราขี้ริ้วจริงย่ิงกวาหนอน           เจาะบอนจรกามิดีกวาหรือ 
       ใจแบกะดินจนเลาลือ            แถมเปลาคือหมาก็มิกิน 
          
 กวียังแสดงความรังเกียจบุคคล ซึ่งหลงตนเองวามีความสามารถถึงข้ันเปนกวดีวยการ
เปรียบเทียบคนประเภทนี้วาเหมือนกบที่อยูใน “กะลา” ซึ่งมีขนาดเล็ก แตหลงนึกไปวาเปนจักรวาล
อันกวางใหญไพศาล  กวีไดแสดงความ “ชัง” หรือรังเกียจถึงคนเหลานั้นวาเปนเหมือนสวะ มิใช 
“รุงแกวมณี” ที่มีคาแตอยางใดดังในบท “ฤๅแผนดินสิน้กวี” ใน กวนีิพนธ ของอังคาร กัลยาณพงศ 
วา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๑๙  

 

  ฤๅแผนดินสิน้กวี         จึ่งมีปศาจฉกาจราย 
       กบเขียดนอยรอยควาย         หล่ังนํ้าลายใบบานาชัง 
  เฉกสวะปฏิกลู         ไปปนรุงแกวมณีขลัง 
       กะลานอยนิดอนิจจํ          อ่ึงคลั่งหนักกวาจักรวาล 
          
 หากเปนคนทีไ่มรูจักคุณคาของกวีนิพนธ อังคารจะสื่อแสดงความรังเกียจดวยการ
เปรียบเทียบบคุคลเหลานัน้วาเปน “สัตวเศรษฐกิจ” ซึง่ลุมหลงบูชาแตเงินทอง จึง “ไรรางกาพย
แกว” หรือไมใฝใจและมองไมเห็นคุณคาของงานสรางสรรคเชนวรรณคดี ทาํใหโลกนี้ไมมีสุนทรียะ
สรางความ “อํามหิต”  ใหแกจิตใจ  กวีจึง “รังเกียจนักกักขฬะอธรรม”  ดังความในบท “กาพย
กลอน”  ใน กวีนิพนธ วา 
 
          ในหฤทัยของใครบาง       ทีไ่รรางกาพยแกววิสุทธิ์ศรี 
       ในใจสตัวเศรษฐกิจไมมี       แมแตธลีุละอองของวรรณกรรม 
          ชาติงกโลภหลงกอบโกยกิน      ไมส้ินสุดกิเลสมารมากล้ํา 
     รังเกียจนักกักขฬะอธรรม        ทําโลกระยําอํามหิตนิจกาล 
 
 อังคารยังส่ือภาวะนารังเกียจ อันมีเหตมุาจากการทําสงครามดวยอาวุธรายแรงของ 
“หมูมนุษยชาติโฉงเฉง   ช่ัวราย”  โดยไดแสดงความรงัเกียจดวยการสรางจินตภาพเปรียบเทียบวา
เปน “สัตวช่ัวราย” และแสดงสภาวะอันนารังเกียจของยุคสมัย  ซึ่งกวีสรางจินตภาพวา “ถึงยุคแหง
เช้ือโรค ครองพิภพ” อันจะทําใหโลกถูกทําลายลง เพราะความเห็นแกตัวของมนษุยในสังคมทีต่าง
แสดง “อํานาจบาตรใหญ”  เปนผูที่อยู “เพ่ือทําลาย  โลกไหมแหลกสลาย”  กวีจึงรูสึก “เข็ดหลาบ” 
และ “เหนื่อยหนาย” อีกทั้งรังเกียจคนเหลานี้จะขอหนไีปจนสุดสิน้ดนิ  ฟา  มหาสมุทร  ดังความใน  
บางกอกแกวกาํศรวล  วา 
          วันนัน้ฟาเนาส้ิน  สกลโลก 
  สรรพสัตวจักแสนโศก  หมนมวย 
  ถึงยุคแหงเช้ือโรค  ครองพิภพ 
  อํานาจบาตรใหญดวย  เบงรายมหึมา 
          ฟานี้มนุษยชาติสราง  หรือไฉน 
  เปลานั่นสตัวชนิดใด  ช่ัวราย 
  มันอยูเพ่ืออันใด  ในพิภพ 
  อยูเพ่ือทําลายให  โลกไหมแหลกสลาย 
  ………………….  …………….. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๒๐  

 

          สิ้นดินแดนแผนฟา  มหาสมุทร 
  ขอเปลาใจไปสุด  ช่ัวหลา 
  เข็ดหลาบตอหมูมนุษย  เหน่ือยหนาย 
  หนีหางหายซอนหลา  ปาชาเดือนดาว 
 
 กวีสมัยใหมส่ือแสดงความคิดถึงเหตุการณทางสังคมและการเมือง ในครั้งจอมพล ป. 
พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี  รัฐบาลชุดนี้ไดดําเนนินโยบายการสรางชาติ  เพ่ือนําประเทศไปสู
ความเปนมหาอํานาจ  โดยไดปฏิวตัิทางวัฒนธรรมเพือ่ปลุกจิตสํานกึของคนในชาติ  และไดใช
อํานาจเผดจ็การเขาแทรกแซงทั้งในเรื่องสวนตัวของประชาชน  กวส่ืีอใหเห็นวารัฐบาลรังเกียจการ
กินหมากจากการเปรียบเทียบวา “เคี้ยวหมากหยับ ๆ อยูคลื่นไส”  มีน้ําหมากไหลยอยเหมือน “ผี
ดิบดูดเลือด” ทําให  “อับอาย” คนทั้งโลก  ดังความใน เสภาเผด็จการ  ของสุจิตต  วงษเทศ  วา 
 
        คนไทยตายหาเมื่ออาปาก          เคี้ยวหมากหยับๆ อยูคล่ืนไส 
        นํ้าหมากยอยปากอยูเปรอะไป          เหมือนผีดิบไดดูดเลือดมา 
        ยามยิ้มยิงฟนก็ฟนดาํ          ไมขาวขําเหมือนฝรั่งชังน้ําหนา 
        อับอายไปทั่วทั้งโลกา           จะขายหนาตอไปไมไดแลว 
 
 ใน  กําสรวลโกสินทร  ของคมทวน  คันธนูไดแสดงใหเห็นความแตกตางของคนใน
สังคม  โดยใหประชาชนผูอาศัยในชุมชนแออัดกลาวเปรียบเทียบวากลุมชนของตนนัน้ถูกกระทํา
โดยกลุมคนจากสังคมเดียวกัน  ดวยเห็นวาผูอยูในชุมชนเปน “โรคมะเร็ง” เปน “บาดแผล”  ทีน่า
รังเกียจ  อันจะทําใหสังคมไทยตอง “จมปลัก”  และประเทศไทยจะ “ย่ําแย”  จึงขับไลโดยการจดุ
ไฟเผาใหเรรอนเหมือน “หมาเที่ยวหากิน”  ดังความวา 
 
         แคเกิดในที่นี่เพียงเทานั้น       ถูกกีดกันถูกกดนาอดสู 
 ความเคืองเข็ญเย็นชาตางตราชู       สําหรับชุมชนผูอยูอัดแอ 

          “เราคือโรคมะเร็งรายทําลายชาติ      เราคือความอุจาดคือบาดแผล 
 หนวงสังคมจมปลักชักชาแท        ชาติจักหยุดย่ําแยตองแกเรา” 
         คนืหนึ่งดังเทวดาเหินมาโปรด        พรางกองเพลิงพลุงพิโรธขึ้นผลาญเผา 
 สลัมกวางกลางกรุงจรดรุงเชา        มิเหลือเสาสักตนปกบนดิน 
         เกิดที่น่ีอยูที่น่ีตายที่อ่ืน        เขาขับไลเรานับหมื่นจนหมดสิ้น 
 รอนเรเหมือนหนึ่งหมาเที่ยวหากิน             น้าํตารินตัง้แตเกิดกระทัง่ตาย 
         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๒๑  

 

 คมทวน คันธนู ยังส่ือภาวะนารังเกียจดวยจุดมุงหมายวิพากษวิจารณพฤติกรรมของ
บุคคลดวยน้ําเสียงชิงชัง ดังในบท “กาลเวลาจะพิสูจนคําพูดคน” ใน นาฏกรรมบนลานกวาง 
ไดเปรียบ “ทุรชน”  หรือคนชั่วรายกับ “กระสือ” และ  “อสุรกาย”  ซึ่งไดประกาศอุดมการณนัน้วา
จะเปนเพียงคาํพูดที่ลอยตามลม หรือบิดเบือนหรือมีสัจจะ  กาลเวลาเทานัน้ที่จะเปนเครื่องพิสูจน
ไดวาแทจริงจะเปนเชนหนอนที่ทําทาทีองอาจเปน “ภุชงค”  หรือพระยานาคลงแหวกวายในอาจม  
ดังความวา 
             บนทางที่ระดะดวยกระสือ อสุรกาย 
  เปลือยตัวตะโกนขาย  ขรม 
          บนทางที่ทุรชาติประกาศประลุ   อุดม 
  การณเพียงจะผายลม   พิเรน 
          บนทางที่ทุรชนสลอนตะลอนตระเวน 
  บิดเบือนและบายเบน   คด ี
          ………………………………………….. 
          กาลเวลาจะประเมินประมวล  ณ  พฤติกรรม 
  ทุกข้ันและทุกคํา   จะคง 
          สังเวชเมือ่กิมิชาติผงาดจะเปนภุชงค 
  เห็นเว็จไยแหวกลง   ระเริง 
  
 ในบท “ไผเลาไผ.....” คมทวนแสดงภาวะนารังเกียจในบริบททางสังคม อันเปน
เร่ืองราวชีวิตชาวอีสานที่เขามาเผชิญโชคในเมืองหลวง กวีส่ือแสดงชาวเมืองรังเกียจคนอีสานวาเปน 
“เศษซากศพ”  ในขณะเดยีวกัน กวีใหคนเหลานีแ้สดงความนารังเกียจคนเมืองวาเปน “กระสือ
สังคม” วา 

            เพ่ินมองเห็นเปนลาวเปนชาวบาน      หนาเซอเซอจากอีสานสังเวชสิ้น 
     เหม็นสาบเนื้อเหง่ือไคลทีไ่หลริน          รูวากนิขาวเหนียว... “ทุดเสี่ยวจัง” 
            ทุกคาํพูดไหลพรูลวนดูถูก          สั่งขี้มกูนํ้าลายเหมือนอายง่ัง 
     เห็นเปนเศษซากศพเดนิเซซัง          ห้ิวลูกหลานสะพายหลังแลวแบมือ 
            การกระทําเพ่ือที่ตอชีวิต          ขอยมีสิทธิ์เฮ็ดไดบใชหรือ 
     ที่เพิ่นเสพยสุขสบายมาหลายมื้อ          เปนกระสือสังคมอยูนมนาน 
          
 ใน   กถาจรดปกาศติ  ของคมทวน  คันธนู ไดกลาวถึงสภาพสังคมไทย  ซึ่งเปนเมือง
แหงพุทธศาสนา  แตกลับมีแตการคดโกงไมยกเวนกระทั่งการทํานบุาํรุงศิลปะทางศาสนา  เพราะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๒๒  

 

เหตุจากกิเลสท่ีครองใจคนจงึไมรูคาถึงความผิดชอบชั่วดี  กวีแสดงภาวะนารังเกียจของผูกระทํา
การเชนนี้วาสกปรกเหมือนสุนัขที่กินกองคูถและน้าํลาย  ดังความวา 
 
          อาไทยที่ทะนุพุทธศาสนะแสดง 
  แตไฟกิเลสแฝง  เฟอะฟอง 
          โกงกินกันสกปรกประหนึ่งสุนขปอง 
  กองคูถและกองเข-  -ฬะคาว 
          
 กวียังส่ือความนารังเกียจคนซึ่งลุมหลงใน “อํานาจ”  ที่มักจะมอง “ตน” เปนใหญ  
และไดเปรียบเทียบอํานาจทีผู่คนมองไมเห็นวาเปน “ผลชั่ว”  เปนดั่ง “อาจม”  หรือ “กองคูถ”  ที่
ทับถมหรือสาดใสจนเลอะไหลนารังเกียจ  และเหมือนโคลนตมที่หมักหมมทับถมกัน  แตคนกย็ัง
มัวเมาสิ่งนี้อยู  แทที่จริงแลวมิไดมีคาอันใด  คนที่ยดึตดิอยูในอาํนาจก็จะยิ่ง “วายวนเวียน” และถูก
ชักจูงไดงาย  ดังความใน  รุงสายอันรายสรวง ของคมทวน  คนัธนู  วา 
  
         มันที่นีม้ีนามวา  “อํานาจ”       คนฉลาดล้ําเลอยังเผยอหลง 
 ยังคนงั่งหวังงมยิ่งโงงง        เฝาเวียนวงเวียนวายเหมือนควายวัว 
         ไปมองเห็นเขมนหาเวหาหวง       เห็นแตชวงฉอฉลจากผลชั่ว 
 เห็นอยูแตแคตนไมพนตัว        ยิ่งเกลือกกล้ัวเกลือกกล้ิงย่ิงกลืนกลม 
         ดังอาจมถมจับทับอุจาด       เหมือนคูถสาดคูถใสเลอะไหลผสม 
 คลายโคลนเตอะเลอะตองกับผองตม       มาหมักหมมหมมหมักมวลมากมาย 

        ถืออํานาจมิอาจนําคาอํานรรฆ       คนถือมกัมัวเมาทิ้งเปาหมาย 
 พัวพันผูกถูกผลผูกสนตะพาย       วกวนวายวนเวียนเฉวียนวน 
          
 กวีไทยสมัยใหมยังส่ือภาวะนารังเกียจ อันมีเหตุมาจากความเสื่อมโทรมหรือมลพิษ
จากสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้เกิดจากความเจริญทางเทคโนโลยี กอปรกับการใชชีวิตที่สะดวกสบายของคน
ไทย ทําใหมีปริมาณการใชรถยนต “ทวมทนเมืองไทย”  กอเกิดอากาศเปนพิษ  สงกล่ินเหม็นเนา
นารังเกียจ  ดงัความใน  บางกอกแกวกําศรวล  ของอังคาร  กัลยาณพงศ วา 
 
          ชมรถยนตรทวมทน  เมืองไทย 
  มากหมูจิ้งเหลนไหล  ล่ันเปรี้ยง 
  อากาศเนาหายใจ  แสบจมูก 
  ปุยกระดูกเหม็นเพี้ยง  หมื่นสวมแตกเสีย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๒๓  

 

 ในบท “บทสรรเสริญกองขยะ”  ไพวรินทร ขาวงามใชจินตภาพกองขยะโดยใหแสดง
พฤติกรรมเสมือนเปนสิ่งมชีีวิตหรือมีอารมณความรูสึก รวมถึงแสดงลักษณะโดยการใชความ
ตรงกันขามมาสื่อสภาพสิ่งของนั้น    ซึ่งมีอยูมากมาย “ริมวิถีไทย”   เมื่อทับถมกันมากเขาก็สงกล่ิน
เหม็นมี  “แมลงวันรุมตอมเศษอาหาร”   และหนอนยั้วเยี้ย  กวีกลาวเปรียบเทียบวา “เสมือนฉลอง
เทศกาลบุรีรมย”  และ “เสมอวาเฉลิมฉลองกองขยะ”  และยังส่ือความดวยน้ําเสียงประชดประชัน
วาประเทศไทยนั้นมี “อารยะ” หรือความเจริญรุงเรือง  เปนเมืองวิเศษที่มี “แมลงวันชวนหนอน
สัญจรอาจม”  เพราะคนไทยหลงบริโภคนิยม  จึงทําใหบานเมือง “อุดมด”ี  อันเปนผลตอเนื่องที่ทํา
ใหเกิดสิ่งแวดลอมเปนพิษ  ดังความใน  ที่ใดมีรัก  ทีน่ัน่มีรัก  วา 
     
         ลมอับ  แดดอาว  เชานี ้             ริมวถีิไทยประเทศวิเศษสวรรค 
 กองขยะความจริงนิ่งงัน              กองขยะความฝนนิ่งงง 
         ขาวของเครื่องใช   ไมใชคา             ทิ้งถอยโฆษณานาลุมหลง 
 เศษเหล็ก  เคยแกรงก็กรอนลง             ศักดิ์เคยสูงสงก็อันตรธาน 

        ขาวของเครื่องกิน  กล่ินไมหอม             แมลงวันรุมตอมเศษอาหาร 
 ย้ัวหนอน  เย้ียหนอน   สําราญนาน             เสมอืนฉลองเทศกาลบุรีรมย 
         เสมอวาเฉลิมฉลองกองขยะ             อารยะไทยประเทศวิเศษสม 
 แมลงวันชวนหนอนสัญจรอาจม             หลงโลกบริโภคนิยม  อุดมดี  
 
 ใน  ดินน้ําลมไฟ  ของแรคํา  ประโดยคํา  ไดส่ือแสดงภาวะนารังเกียจที่เกิดข้ึนกับ
ทะเล  ดวยการใชถอยคําแสดงรูปและกลิน่วา “ศพ”  ทั้ง “ศพเนา”  หรือ “ศพขยะ”  และ “ศพใคร
ก็ไมรู”  ลอยอยูในทะเลตางสงกล่ิน “เหม็นเนาเทาที่มีกล่ินเหม็น”  และ “กล่ินคาวคลุง”  อันเปนสิ่ง
ที่นารังเกียจ  นาขยะแขยงวา “ลวนแลวแตลวนใชชวนด”ู ทาํใหความสวยงามของทองทะเลหมดสิ้น
ไป  กวียังแสดงจินตภาพดวยการใหพืชและสัตวในทะเลเกิดความเบือ่หนาย  ซึมเศรา  หมองหมน  
ทั้ง “สาหรายสายหราแตหนาเศรา” และ “ปูปลากุงหอยพลอยซึมเซา”  เพราะความเสื่อมโทรมของ
สภาพทางธรรมชาติดังกลาวนั้น  วา 
 

อนิจจามาพบศพนองพ่ี  ตรงนี้ศพปลามาแข็งทื่อ 
       นั้นเปนศพขยะกระยึกกระยือ  โนนหรือศพใครก็ไมรู 

เหม็นเนาเทาที่มีกล่ินเหม็น คาวคลุงลําเคญ็ใชเปนครู 
        ลวนแลวแตลวนใชชวนดู  ลากศพไปสูประตูทะเล 
  เว้ิงวางทางที่ไมมีทา  แดดกลาหอมหมลมรุมเห 
        คาวเค็มเล็มกลืนกลายพื้นเพ  ลางเสนหทันทใีนที่นัน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๒๔  

 

  หยุดยั้งร้ังรอดูกอไม  พอตอตาํใจใหปวนปน 
       ทาํเลชายเลนเวรตามทนั  พลิกผันเลนตมหมดรมเงา 
  ดูทุกทุกสิ่งย่ิงเบื่อหนาย  สาหรายสายหราแตหนาเศรา
         ปูปลากุงหอยพลอยซึมเซา  ทั่วทั้งลําเนาเสื่อมเคาเดิม  
 
 กวียังแสดงความรังเกียจความเจริญทางวัตถุ ซึ่งเขามาครองใจมนุษยแทนความงาม
ตามธรรมชาต ิโดยไดเปรียบเทียบวาเปนสัตวช้ันต่าํสุดที่นําพาความอัปมงคลมาให  แมเพียงมมีโน
สํานึก  “เห็นเหี้ยไคลคลา”  ก็เกิดความรูสึกรังเกียจขยะแขยงวา    “ก็เห็นเสนียดจญัไร”      เพราะ 
ความกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ นั้นเปนเพียงสิ่ง “จอมปลอม”  มิไดใหคุณคาทางใจอยางแทจริง
เปนเพียงสิ่งสมมุติที่มนุษยเปนผูกําหนดคา  และไมสามารถปฏิเสธวัตถุความเจริญนัน้ได  ดังความ
ในบท  “ในหวงนึก” ใน ลานชเล  ของแรคํา  ประโดยคาํ วา 
 
             ไลศัพทสุโนกเสนาะนาน ไลหมอกละไมมาน 
  ไลธรรมชาตินิราศทรวง 
          บัดใหเห้ียเปลี่ยวทั้งปวง ครองใจทั้งดวง 
  โดษดุษณีคะนึง 
              ……………………….. …………….. 
               กับวิทยาการจอมปลอม อารยจํายอม 
  กับวัตถธุรรมจําเริญ 
          เห้ียเปลี่ยวจึงเที่ยวลวงเกิน อวดลายยายเดิน 
  สมบูรณอยูในจินตนา  
          แคเพยีงมโนนึกตรึกตรา เห็นเห้ียไคลคลา 
  ก็เห็นเสนียดจัญไร 
          
 ใน ตุกตารอยทราย ของศักดิ์สิริ มีสมสืบ ไดแสดงภาวะนารังเกียจมาใชเสียดสี
พฤติกรรมของนักบวช ดวยการสรางจินตภาพสตัวชนิดตางๆ ทั้งแมลงวัน  หมาดํา หนูผี  หอยทาก  
กําลังรุม “ทึ้งของเหม็น” และ “รุมกินซาก” อีกทั้งคางคาวหลายหมื่นตัวกําลังออกหากิน  อันเปนไป
ตามธรรมชาตหิรือวิสัยของสัตวนั้น  เหตกุารณนี้เกิดข้ึนบนถนนในยามดึก  เมื่อถึงรุงสางกวีแสดง
ภาพพระสงฆออกเดินบณิฑบาตผานหลายหลังคาเรือน ครั้นถึงกุฏิไดเปดฝาบาตร  กวีแสดงใหเห็น
พฤติกรรมของพระเมื่อเห็นอาหารวา “เบิกตาโอษฐอา” และส่ือความคิดถึงอาหารที่อยูในบาตรซึ่ง
ไดรับมานัน้วาเปน “อาจม” อันเปนการสือ่ความคดิของพระที่รังเกียจอาหารเหลานั้น  และเสียดสี
พฤติกรรมอันนารังเกียจของพระสงฆไปพรอมกัน  ดังความวา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๒๕  

 

(๑)     (๒) 
  ถนนเอย  ถนนยามดึก   คางคาวฟนคม 
  สกปรก  รถขยะ  สารพัด  หลายหมื่นตัวหลายหมื่นปก 
  แมลงวันพลันเปนแมลงคืน กระพือ  พรึ่บพรั่บ  พรึ่บพรั่บ 
  ห่ึงหึ่ง  ห่ึงหึ่ง   ทึ้งของเหม็น  ขยะใบบางบางตางลอยปลิว 
  หมาดําทําถังขยะลมลงกลาดเกลื่อน ปลิวรอนวอนวายเปนวงควง 
  หนูผีขี้เรื้อนเกล่ือนกลุมรุมกินซาก ... จวบลวงใกลสางรางเรืองเรือง
  สิบแสนหอยทากดูดกระดกู แลเห็นคนหมขาวมาปดกวาด 
  ดูดดื่มคราบมูกอาจม                              พระสงฆอุมบาตรผานมา 
                          แวะหลายเคหา 

   ผานหลายชายคาลวงเลย 
     หนักอ้ึงนักเอยกนบาตร 
     ถึงกุฏิวางบาตรเปดฝา 
      เบิกตาโอษฐอา...อาจม 
    
 การสื่อภาวะนารังเกียจขางตน กวีสมัยใหมนํามาใชเปนสื่อแสดงความคดิวิพากษ 
วิจารณพฤติกรรมของมนุษย  ตลอดจนสภาพทางสังคมรวมสมัย อันเปนการสืบสรรคดวยการใช
จินตภาพที่เปนสิ่งสกปรกมาใชในบริบทใหม ซึ่งมิไดยังผลใหเกิดความเกลียดกลัว แตเปนสื่อแสดง
ความชิงชังหรือใหเห็นความชั่วรายของมนุษยในสังคมปจจุบัน 
 การสื่อภาวะนารังเกียจในวรรณคดีไทยเกดิขึ้นเมื่อกวีหรือตัวละครประสบเหตุการณที่
ทําใหเกิดความรูสึกเกลียดชังหรือขยะแขยง จึงตองส่ือภาวะดังกลาวไวดวยเพื่อความสมจริง ในการ
ส่ือภาวะนี้กวีสรางจินตภาพเปรียบเทียบโดยใชส่ิงอันนารังเกียจทั้งส่ิงสกปรก  ของเนาเหมน็   และ
ความนาเกลียดที่มาจากการหลอนหลอกของภูตผ ี  รวมถึงสัตวช้ันต่าํมาเปนสื่อเปรียบ ในผลงาน
ของกวีแตอดตีจะสื่อภาวะนีด้วยวัตถุประสงคของการสื่อความคดิบางอยาง อันยังผลใหผูอานเกิด
ความเกลียดกลัว ไมกลากระทําส่ิงที่ทําใหเกิดความรูสึกดังกลาว ในขณะที่กวีสมัยใหมใชภาวะนี้
เปนสื่อวิพากษวิจารณคนในสังคม  ตลอดจนวฒันธรรมรวมสมัย  และยังเปนการสื่อความใหผูอาน
เกิดรสขยะแขยงหรอืรับรูไดถึงความรูสึกรังเกียจ ความเกลียดชัง ขยะแขยงที่มนุษยมีตอพฤติกรรม
หรือการกระทําของมนุษยดวยกัน 
 
๘.  ความนาอัศจรรยใจ 
 ความนาอัศจรรยใจหรือนาพิศวงเปนสิ่งซึ่งทุกคนสามารถประจักษหรือรับรูได  โดยมี
เหตุมาจากการไดประสบกบัสิ่งที่ไมคาดคิดหรือไดรับ  ไดเห็น  ไดฟงส่ิงที่ไมนาจะมีหรือไมนา
เปนไปได  รวมถึงไดรับรูถึงคุณลักษณของวีรบุรุษหรือมหาบุรุษที่พิเศษสูงสงกวามนุษยธรรมดา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๒๖  

 

ทําใหเกิดความอัศจรรยใจ และการสื่อแสดงภาวะนาพิศวงที่ปรากฏในงานสรางสรรคของไทยยัง
เปนการสื่อความคิดทีต่องการแสดงออกถงึส่ิงที่มีความพิเศษ  ตลอดจนเปนการแสดงความคดิที่มี
นัยเกี่ยวเนื่องกับความเปนบุคคลพิเศษใหผูอานรับรู    
 กวีส่ือภาวะความนาพิศวงดวยตองการสรางรสสุนทรีย อันเปนรสแหงความอัศจรรย
ใจเสมือนวาผูอานผูฟงไดพบเห็นหรือไดรับสิ่งที่เปน “ทิพย”  อันหมายถึง  ดเีลิศ  วิเศษ  และ
อมตะ  ซึง่มิใชส่ิงที่ปรากฏเปนปกติวสัิยหรือเปนสิ่งสามัญที่พบเหน็ไดทั่วไป และการสื่อภาวะ
ดังกลาวยังแฝงไวดวยจุดประสงคของการสื่อสารอันแตกตางกันไปดวย 

กวีแตอดตีสื่อภาวะนาพิศวง โดยนัยของการชักจูงใหผูอานเห็นผลของการทําความดี  
โดยจะสื่อใหเห็นความนาพิศวงของความดี เพ่ือทุกคนจะไดแสวงหาและปฏิบตัส่ิิงที่ดีงามอันจะ
ไดรับผลแหงความดนีั้น ดงัความใน ไตรภูมิพระรวง กลาวไววา “ผูใดแลจะปรารถนาไปเกิดใน
เมืองสวรรคไส   อยาไดประมาทลืมตน  ควรเรงขวนขวายกระทําบญุกุศลบญุธรรม ใหทานรักษา
ศีลเมตตาภาวนาอุปฏฐากบดิามารดา   ผูเถาผูแกครูอุปชฌายอาจารยแลสมณพราหมณผูมีศีลไสก็
จะไดไปเกดิในสวรรคแล”  สวรรคคือส่ิงที่เปนทิพยที่ทุกคนปรารถนาจะไดอยู  กวไีดแสดงใหเห็น
ภาวะนาพิศวงของเมืองทิพยนี้วา “ผูใดไดกระทําบุญไดไปเกิดเปนเทพยดา ยอมมีประสาทแกวเงิน 
ทอง  สมบัติเปนทิพยอันอเนกแล”  อันเปนการสื่อใหเห็นวาจะไดรับสิ่งซึ่งดีที่สุด  ส่ิงที่วิเศษสุดที่
หาไมไดในเมอืงมนุษย ดังความกลาวถึงภาวะนาพิศวงของนิมมานรดสีวรรค  วา 

 
         ...ช้ันฟาอันชื่อนิมมานรดนีั้นเทียรยอมมีปราสาทแกวแลปราสาททองเปนวิมาน  
แลมีกําแพงแกว กําแพงทองลอมรอบ  แลมีแผนดินทอง  ราบเพียงเสมอกันงามทุก
แหง แลมีสระน้ําอาบ แลนํ้าสรงสรรพทุกสิ่งทุกอัน แลมีสวนแกวเหมือนกันดั่งช้ันอัน
ช่ือวาดุสิตสวรรคน้ันแตวาย่ิงงามยิ่งดีขึ้นไปกวาแล… 

     
กวีสมัยอยุธยายังส่ือภาวะนาพิศวงเพื่อชักจูงใหคนทาํความด ี ดังความใน พระมาลัย

คําหลวง พระนิพนธเจาฟาธรรมธิเบศร กลาววาผูใด  “ทําบุญหมายมากมวล” ผูนั้นจะไดเกิดในยคุ
พระศรีอาริย กวีไดแสดงใหเห็นถึงความนาอภิรมยของบานเมืองในยคุนี้อันเปนสิ่งท่ีนาพิศวง วา 

 
        ...หาฝนสวรรคไหลหลั่ง... เย็นพางพื้นปถพี  แผนธรณีมีรส ปรากฏทวีปชมพู  
บริบูรณหมูพฤกษาชาติ  วัลยลดาดาษดวงดอก...แผนพสุธรราบเรียบ  หนากลอง
เปรียบปูนปาน แผนดินดาลบลุมลอน หลักตอดอนหอนเห็น  ดุจปราบเปนปรากฏ...
อันวาชนบทนิคม   เปนอุดมเนืองนอง   บานถิ่นถองแถวถนน  ลวนฝูงชนคับคั่ง  
เรือนติดตั้งเตม็ไป... ฝายราชธานีกรุงไกร เนืองนองในพสุธา ไอสวรรยาเพียบพูน  
ทรัพยบริบูรณมั่งคั่ง  เตมิเต็มคลังเงินทอง...   หอนมีภัยแพงโภชน   สาลีโสดเพิ่มพูน    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๒๗  

 

ชนบริบูรณอาหาร... หอนมีการกสิกรรม วานิชบทํานิจกาล  รูแตเกษมสานตภิรมย...
ทั้งบุรุษาแลสตรี   เปรมปรีดีโอฬารึก  เสพกรรมพฤกษเล้ียงกาย บไดขวนขวาย
กิจการ...รูปยรรยงเยาวมาลย   อับสรปานปูนเปรียบ  สมบัติเทียบชาวสวรรค สวนวา
พรรคสตรี บเสพสามเีปนสอง  ฝายบุรุษครองหญิงเดียว... ครอบครองกัน ทุกเมื่อแล 

    
รูปลักษณตางๆ ของแผนดินยุคพระศรีอาริย ทั้งความอุดมสมบูรณของพืชพันธุไม  

ผืนแผนดนิที่ราบเรียบเสมอกัน  บานเมืองบริบูรณดวยผูคนและทรัพยสินเงินทอง ชายหญิงลวนมี
รูปงามนี้เปนภาวะอันนาพิศวงที่เปนเครื่องจูงใจใหผูอานผูฟงอยากกระทําบุญกศุล เพ่ือผลบญุจะ
ไดสงใหไดเกิดเปนสุขในยุคนั้น 

ความนาอัศจรรยใจหรือนาพิศวงยังเกิดจากการไดเห็นสถานที่อันนาร่ืนรมย กวีไทย
มักจะสรางจินตภาพเปรียบเทียบกับสวรรค ตามคตคิวามคิดความเชื่อของคนไทยที่วาส่ิงใดดีเลิศ
งามเลิศมักจะอยูบนสรวงสวรรค ดังความใน โคลงเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ ของพระ
ศรีมโหสถ ไดกลาวเปรียบเทียบความงามของอุทยานกับสวนจติรลดาวันของพระอินทร  วา 
 

        สวนศรีพฤกษชาติชอย หลายพรรณ 
 งามดอกดวงใบบัน  คล่ีเคลา 
 คือจิตรลดาวัลย  วชิราช  
 บานแบงคนธรสเรา  เฟองฟุงขจรถวาย 
           
กวีไทยยังคงเปรียบความงดงามของอุทยานกับความงามของสวนของพระอินทร  ดัง

ใน  พระสุธนคําฉันท  ของพระยาอิศรานุภาพ (อน)  ตอนพรานบุณฑริกเดินทางกลางปาจนถึง
เมืองทาวทุมราชพบอุทยานซึ่งงดงามมาก วา 

 
         ถึงอุทเยนไท  ทุมวงษวิทยา 
 เฉกนันทวันสา  ศุขรมยโอฬาร 
         
ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวียังคงเปรียบเทียบความงดงามของสถานที่อันนาร่ืนรมย

กับสวนสวรรคของพระอินทร  ดังความใน  ลํานําภูกระดึง  ของอังคาร  กัลยาณพงศ  วา 
  

   ฝนเอยฝนถงึภูกระดึง             งามซึ้งดั่งไตรตรึงษาสวรรค 
 เมฆอบร่ํากุสุมรสสุคันธ              อาบมิ่งขวัญตางทิพยธารา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๒๘  

 

 กวียังส่ือแสดงภาวะนาพิศวงของบุคคลผูเปน “สุขุมาลชาต”ิ อันเปนความสูงสงดวย
ชาติกําเนิดที่กอปรดวยบุญบารมี เพ่ือใหผูอานเกดิความอัศจรรยใจในบุญญาธิการที่มีความพิเศษ
และสูงสงกวามนุษยธรรมดา โดยกวีจะแสดงภาวะนัน้ทั้งการกําเนิดและการบาํเพ็ญบารม ี ดังใน 
มหาชาตคิําหลวง  เมื่อพระโพธิสัตวประสูติกวีแสดงภาวะนาพิศวงวา “อันวาพระมหาสัตวเม่ือออก
จากครรภพระมาดา ก็ทอดไนยนาลืมพลันฯ ปสาเรตฺวา ก็เหยียดพระหัตถก็ตรัสพระวาจา อมฺม  ขา
แตพระมาดา  ทรัพยอันใดมีมา ขาจะขอใหทานบดันี ้ จงพลัน ฯ”  
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรส่ือแสดงภาวะนาพิศวง เม่ือพระมหาบุรุษจะเสด็จปฏิสนธใิน
พระครรภพระราชมารดาไดเกิดบุพนิมติ ๓๒ ประการ  อันเปนความมหัศจรรยที่แสดงถึงความ
ยิ่งใหญของผูที่จะคนพบสัจธรรมดวยตนเองจึงกระทําใหโลกธรรมชาติเกิดความแปรปรวน ดัง
ตัวอยางใน  พระปฐมสมโพธิกถา  วา 
 

        ...บังเกิดกัมปนาทหวาดไหวแลรัศมีสวางไปทั่วหมื่นโลกธาตุ ๑ ในโลกันตมหา
นรกที่มืดอยูเปนนิตยน้ันก็บันดาลเปนแสงสวาง ๑ ชนที่จักษุอันธการก็แลเห็นรูปวัตถุ
ตางๆ ๑ ...กระแสน้ําในนทีมิไดหล่ังไหล หยุดอยูดุจนํ้าในสระ ๑ โลโณทกะวารีใน
มหาสมุทรแปรเปนมธุรส ๑ สรรพปทุมชาติมีพรรณ ๕ ก็บังเกดิปรากฏเดียรดาษ… 
  

 ความหวั่นไหวที่เกิดข้ึนกับธรรมชาติ   มนุษย   และโลกันตนรกนี้เปนเหตุมหัศจรรย
ที่บังเกิดในลักษณะที่เปนคณุ กลาวคือ   พืชพันธุไมออกดอกงดงาม   ไมมีภัยจากลมและน้ํา  คนที่
มีรูปพิการทางใดก็กลับคืนดดีังเดิมแมคนนรกก็คลายความทุกขเวทนา ทําใหสรรพสิ่งในโลกมนษุย
และธรรมชาตไิดรับผลด ี อันสื่อถึงพระมหากรุณาธคิุณของผูที่จะเปนพระพุทธเจาแหงมนุษยโลก 
 หากเปนการสือ่ภาวะนาพิศวงของวีรบุรุษ กวีไทยจะแสดงวามีความสูงสงกวามนุษย
ธรรมดาโดยเทียบองคพระมหากษัตริยกับเทพเจา ดังใน ลิลิตยวนพาย  กวีกลาวถึงพระบรมไตร
โลกนาถวาทรงมีกําเนิดมาจากเทพถึง ๑๑ องค คือพระพรหม พระนารายณ พระอิศวร  พระอินทร  
พระยม  พระพาย  พระวรุณ  พระเพลิง  ทาวเวสสุวรรณ  พระอาทิตยและพระจนัทร อันเปนการ
สรางความนาพิศวงในคณุลักษณของวีรบุรุษที่นอกจากจะสูงสงแลวยังกอปรดวยบญุบารม ี โดยได
แบงภาคจากเทพเจาเสด็จลงมาอุบัติเปนพระมหากษัตริย  เพ่ือดํารงรักษาโลก  ดังความวา 
 
           พรหมพิศณุบารเมศวรเจา จอมเมรุ  มาศแฮ 
  ยมเมศมารุตอร  อาศนมา 
  พรุณอัคนีกุเพนรา  สุรเสพย 
  เรืองรวิวรฟาจา  แจมจันทร ฯ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๒๙  

 

           เอกาทศเทพยแสรง เอาองค 
  เปนพระศรีสรรเพชญ  ที่อาง 
            
 กวีไทยสมัยหลัง กลาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
กับพระนารายณ ดังโคลงของพระยามหาอํามาตย  (หรุน  ศรีเพ็ญ) วา 
 
          อัญชลิตสารส่ําซอง  เคียมคัล 
  เบื้องบาทจุฑาถวัลย  ราชเรื้อง 
  ดั่งองคกฤษณสรรค  สฤษฎิ์รุง  เรอืงนา 
  แบงภาคจากเกษียรเบื้อง  สมุทรหองผทมสินธุ 
          
 กวีสมัยใหมยังแสดงภาวะนาพิศวงในบญุบารมีของพระมหากษัตริยองคปจจุบนักับ
เทพเจา เชนพระนารายณ  ดังใน   กูเปนนิสิตนักศึกษา  ของสุจิตต  วงษเทศ วา 
   
          พระพุทธเจาขาเอย  พระรัศมีพระสุริยศรี 
  พระราชวงศพระจักรี  พระภูมิพลพระโพธิ์ทอง 
  เพียงพระนารายณพระอวตาร พระแผวอสรพิษผยอง 
  โอ   พระรมโพธิ์ทอง  พระพุทธเจาขาเอย ฯ 
          
 มีขอสังเกตวา  กวีไทยแตอดีตจนถึงปจจบุันนิยมเปรียบเทียบพระมหากษตัริยกับพระ
นารายณ ซึ่งเปนเทพเจาสําคัญในพระผูเปนเจาทั้งสามของพราหมณ ทั้งนี้อาจเปนตามความคดิ
ความเชื่อวาเทพองคนี้เปนผูรักษาและคุมครองโลกใหเปนสุข เม่ือใดเกิดความเดือดรอนในโลกกจ็ะ
อวตารมาปราบยุคเข็ญใหสงบ กวีจึงนิยมนํามาเทียบแสดงพระเกียรติยศของพระมหากษตัริยไทย  
 กวีไทยสมัยใหมยังแสดงพระเกียรติคุณของพระบรมวงศานุวงศโดยไดกลาวสรรเสริญ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีดวยการเปรียบเทียบพระองควา “เย่ียงขุนแผว
มฤตยูแทนงูใหญ”  ซึ่ง  “ขุนแผวมฤตย”ู  คือ  ผูอยูเหนือความตาย  และมี “งูใหญ” หรือพญานาค
เปนแทนที่ประทับ ลักษณะดังกลาวนี้เปนของเทพเจา คือ พระนารายณผูปกปองคุมครองโลก
เชนเดียวกับ “พระทูนกระหมอมแกว” ผูเปน “จอมธรรม” และเปนทีพ่ึ่งของประชาชน ทั้ง “ส่ีหลา” 
และ “หกช้ันฟา” ตางยกยองวาพระองคทรงปญญาล้าํเลิศ  ดังความใน  เสภาเบ็ดเตล็ด  ของสุจติต  
วงษเทศ  วา 
         โอ  พระทูนกระหมอมแกว            เย่ียงขุนแผวมฤตยูแทนงูใหญ 
         สี่หลาฟาชระแลงหกแหงไกล               ยกใหวาพระองคทรงปญญา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๓๐  

 

         บรรลุไตรภูมิโลกวนิจิฉัย            บนัลอืไตรปฎกงามสามตะกรา 
         ทูนกระหมอมจอมธรรมราชา            ไพรฟามาพึ่งพระสัทธรรม 
          
 ในบทกวีขางตน สุจิตตส่ือภาวะนาพิศวงแหงบุญบารมีของ “พระทูนกระหมอมแกว”  
ดวยการใชส่ือเปรียบพระนารายณ ซึ่งตามปกติกวีไทยมักนิยมใชเปนสื่อแสดงคุณลักษณของ
วีรบุรุษมากกวาวีรกษัตรีย และยังใชภาษาไทยโบราณแหงสมัยอยุธยาตอนตนมาเปนสื่อแสดงความ
ขรึมขลังตามแบบ “โองการแชงน้ํา”  ซึ่งใชอานหรือสวดในพธิีถือน้าํศักดิ์สิทธิ ์ดังคําเรียกและแสดง
ลักษณะพระนารายณวา “แผวมฤตยู  เอางูเปนแทน” สุจิตตนํามาใชโดยตรงวา “ขุนแผวมฤตยแูทน
งูใหญ” และตอนอัญเชญิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาชุมนมุ เพ่ือเปนพยานในพิธี กวีสมัยอยุธยากลาว
เชิญ “ฟาชระแลงหกคลอง  ชวยดู” อันหมายถึงเทพยดาผูเปนใหญในสวรรคทั้งหกช้ัน  สุจิตต
พาดพิงถึงโดยคงถอยคําเดิมวา “ฟาชระแลงหกแหง” และ “ส่ีหลา”   ตาง  “ยกใหวาพระองคทรง
ปญญา” อันเปนการนําถอยคําเดิมมาสืบทอดและสื่อความหมายใหมทั้งนี้เพ่ือแสดงพระอัจฉริยะ
ของ “พระทูนกระหมอม”  ผูเปน “จอมธรรม”  ใหผูอานเกิดความพศิวงในคณุลักษณของพระองค 
 กวีสมัยใหมยังส่ือแสดงความพิศวงในบุญบารมีของพระมหากษัตริย ในลักษณะที่เปน
มนุษยปุถุชนทีม่ีความพิเศษ  มิใชเหนือมนุษยหรือเปนเทพ  โดยกวกีลาวสรรเสริญวาเปน “คนดี
มนุษยมณีภูมพิลมหาราชเจา” ซึ่งมบีุญบารมีและพระมหากรุณาธิคณุที่ปกเกลาปวงชนชาวไทยให
รอดพนจากวกิฤตการณครัง้ “พฤษภาทมิฬ”  มิใหเกิดความรุนแรงเพิ่มข้ึน  ในครั้งนั้นทรงทําให
เหตุการณคลีค่ลายและเขาสูสภาวะปกต ิ  อันเปนการ “ดับสรรพันอนัตราย”  ในฐานะประมุขของ
ประเทศที่เปนมนุษยธรรมดา แตทรงกระทําไดอยางนาพิศวง ดังความใน ราชสดุดี มิ่งขวัญ
ประชาธิปไตย  ของอังคาร  กัลยาณพงศ   วา 
 

         ตํารวจทหารฆาประชาราษฎร         อํามหติขนาดอเวจีมิปรารถนา 
 สาปแชงใหเกิดโลกันตช่ัวกลัปา-         วสานหนาอยามาใหเห็นเลย 

        โอมศานติสุขเพราะพระบารมี         คนดีมนุษยมณีภูมิพลมหาราชเจา 
 ทรงเห็นขุกเขญ็วิปโยคโศกเศรา         อยูเกลาฯ เมตตาดบัสรรพันตราย 
 
 ในบท  “อัญชลี  พระมิ่งแมปนหลาขวัญสยาม”  ใน อลังการจากอังคาร  กัลยาณพงศ  
กวีกลาวเปรียบเทียบพระเกียรติยศและพระเมตตาบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
วา 
          สมเด็จพระแมฟา  หลวงสยาม 
  อุบัติเพ่ือแผนดินงาม  เลิศแลว 
  สังวาลยฯ อยูเกลานาม  อมตะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๓๑  

 

  เกียรติยศย่ิงนางแกว  คูหลาสยามขวัญ ฯ 
          พระเมตตาดั่งฟา  มหาสมุทร 
  กวางใหญมิติลึกสุด  กลาวได 
  เพ่ือนมนุษยยากไรรุด  ไปชวย   เสมอแล 
  ฝนหลั่งทิพยแมไซร  ช่ืนซึ้งไผทสยาม ฯ 
 

อังคารแสดงพระเกียรติยศยิ่งใหญของ “สมเด็จพระแมฟาหลวงสยาม”  วาทรงกําเนดิ
มาเพื่อ “แผนดินงาม” และ “คูหลาสยามขวัญ”  โดยเปรียบเทียบวาย่ิงกวา “นางแกว” หรือนางใน
อุดมคติที่เกิดมาคูบารมีพระยาจักรพรรดิราช  เปนหญิงมีบุญอันกระทํามาแตกาลกอน และมี
คุณสมบัติสมบูรณพรอมในลักษณะที่เปนอุดมคติ  คือ งามเลิศ  ดีเลิศ หาที่ติมไิด  และแสดงพระ
เมตตาที่มากลนดวยการเทียบกับทองฟาและมหาสมุทร ซึ่ง “กวางใหญมิติลึกสุดกลาวได” มาเปน
ส่ือแสดงความนาพิศวงที่พระองคมีตอประชาราษฎร รวมถึงการชวยเหลือเพ่ือนมนุษยซึ่ง “ยากไร” 
เปรียบประดุจ “ฝนทิพย” ที่นําความชุมชื่นเปนสุขอยางลนพนใหแกประชาชนชาวสยาม 
 ในการแสดงภาวะนาพิศวงแหงบุญบารมีของพระมหากษัตริยหรือตัวละครชั้นสูง กวี
จะแสดงภาพบานเมืองหรือส่ิงกอสราง  เพ่ือเปนการแสดงพระเกียรติยศวาเหมือนกับสวรรค หรือ
เทวดามาเนรมิต  ดังกวีสมัยอยุธยากลาวเปรียบเทียบบานเมืองของพระลอกับเมืองสวรรค ใน ลิลิต
พระลอ  วา 
  เมืองบพิตรเจาหลา   แมเพี้ยงเมืองสวรรค    
          
 กวีไทยสมัยหลังไดกลาวเปรียบเทียบความงดงามของเมืองวาเหมือน “เขียน”  ไว  
และเหมือนนาํเมืองสวรรคจากฟามาสูมนษุยโลก  ดังใน  ลิลิตของพระองคเจาคคัณางคยุคล วา 
 
          อุดมเมืองพิศแมน  เมืองเขียน  ไวฤๅ 
  ดั่งเล่ือนชะลอเจียน  จากฟา 
  รายรอบรัถยาเตียน  แลล่ิว 
  งามยิ่งงามทุกถา  หลากลวนแลหลง 
          
 กวีไทยสมัยใหมส่ือแสดงความงดงามของเมือง  เพ่ือแสดงใหเห็นพระเกียรติยศของ
พระมหากษัตริย  ดังในบท  “ศรีสัชชนาลัย”  ใน กวศีรีอยุธยา ของอังคาร  กัลยาณพงศ ไดกลาว
ชมความงามของสุโขทัยราชธานไีทยในอดตี   ซึ่งงดงามดวยบญุบารมีของบุรพกษัตริยวางามดั่ง 
“ช้ันฟา”  หรือเมืองสวรรค วา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๓๒  

 

  โอศรีสัชชนาลัย           เวียงชัยพระรวงเปนเจา 
  กอนพูนหลายรอยเขา           ราวชั้นฟาพลัดมาดิน 
          
 ใน  คาํหยาด  ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย ไดกลาวเปรียบเทียบความงดงามของ
เมืองไทยตามขนบวางามดั่งเมืองสวรรค  ในบท “รมอาราม”  วา 
 
          เมืองสยามงามเหมือนเล่ือนลอยฟา       พระปรางคประสาทแกวแพรวสถาน 
            เกิดแตเพรงพระบรมโพธิ์สมภาร             ปตศิานติสุขปลุกศรัทธา 
          
 ใน  เสภาไพร  ของสุจิตต  วงษเทศ ไดกลาวเปรียบเทียบกรุงเทพมหานครวางดงาม
เหมือน “หยาดฟาลงมาดิน”  หรือเมืองสวรรคลงมาสูพ้ืนโลก  ดังความวา 
           

ขนานนามวากรุงเทพมหานคร เปนบวรรัตนโกสินทร 
        เหมือนหยาดฟาหยดฟาลงมาดิน  เสมอมหินทรายุธยามา 
          
 นอกจากนี้กวีสมัยใหมยังแสดงภาวะนาพิศวงของสิ่งกอสรางดังการกลาวถึงความงาม
ของปราสาทพระเทพบิดรวาผูสรางคือคนไมใชเทวดา  ซึง่สรางดวย “ก่ีมือก่ีนิ้ว”  สรางมา “ก่ีชีพก่ี
ชนม”  ที่รังสรรคไวดวยฝมืออันประณีตเหมือนจะลอ “มือสรวง”   ดังความใน  ชักมาชมเมือง  
ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย   วา 
 
          ละลายละภาพปน  ปรุงใจ 
  แจมประจักษจิตไพ-  จิตรแผว 
  ละเอียดละออไหว   หวานรูป  
  ประณีตจตินักแลว  หนวงเรารุมฤด ี
          กี่มือกี่น้ิวน่ี  นะหนอ 
  จึ่งประมวลมาชลอ  หลอไว 
  กี่กัปกี่กัลปพอ  พันลึก 
  กี่ชีพกี่ชนมใช  ชวยสรางรังสรรค 
          เทวันทานอยูฟา  อยูฝน 
  ฤๅจักลอยลงสรรค  เสกสราง  
  มือมนุษยน่ีแหละบัน-  ดาลอุบัติ 
  เหงื่อหยาดละหยาดลาง  หลอลอมือสรวง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๓๓  

 

 ในบทกวีขางตน กวีส่ือแสดงความคดิตามแนวมนุษยนยิม ซึ่งมุงเนนคุณลักษณะ
สําคัญของมนษุยในพืน้พิภพ  โดยปฏิเสธอํานาจของเทพเจา  เนาวรัตนกลาวชมความงดงามของ
สถานที่อันประจักษแกใจนี้วามิใชเทพเนรมิต เพราะ “เทวันทานอยูฟา  อยูฝน ฤๅจักลอยลงสรรค  
เสกสราง” และความดังกลาวนี้ยังเลียนลอวรรณคดีไทยแตอดตีที่มักจะเทียบความงดงามของเมือง
ตามแนวอุดมคติ ดังนายนรินทรกลาวชมความงามของบานเมืองวา “อยุธยายศลมแลว ลอยสวรรค  
ลงฤๅ” อันเปนการกลาวเทียบวาเมืองนั้นงดงามเปนเมืองสวรรค ซึ่งเกิดจากเทพหรือเทวดา
เสกสรรคและไดลอยลงมาสูมนุษยโลก  เนาวรัตนกลาววาเทพนั้นอยูบนสรวงสวรรค  มิอาจที่จะ 
“ลอยลงสรรคเสกสราง” ไดผูเนรมติที่แทจริงคือ “มือมนุษย”  ตางหากที่สรางความพิศวงใหแก
มวลมนุษยดวยกัน   
 กวีไทยยังแสดงสิ่งเสริมบารมี ซึ่งส่ือใหเห็นภาวะนาพิศวงแหงบุญญาธิการขององค
พระมหากษัตริยและตัวละครชั้นสูง  เชน  มีพาหนะทีท่รงอานุภาพ กวีไทยสืบทอดขนบนิยมการ
เปรียบเทียบกับสัตวในเทพนิยาย  ซึ่งเปนพาหนะของเทพเจา  เพ่ือแสดงใหเห็นฤทธิ์เดชและพลัง
อํานาจอันนาพิศวง  และมีกําลังทัพที่มีแสนยานภุาพ ดังใน สมุทรโฆษคําฉันทตอนตน กวีแสดง
ภาวะนาพิศวงของกําลังทัพที่มีแสนยานภุาพ ดวยการสรางจินตภาพทางเสียงซึ่งดงักึกกองราวกับ
เสียงฟาผากระทบภูเขา เสียงคลื่นที่มีกําลังแรงซัดสาดน้ํากระจายดั่งดอกไมบานสะพรั่ง กําลังพล
มหาศาลที่เคลือ่นไปนั้นบดบงัทั้งฟาและดนิ  มีเพียงฝุนฟุงกระจายเหมือนดังจะพลิกแผนฟา  จะ
เอ้ือมเอาเดือน  ตะวัน  และดวงดาวไวได  การยกพลครั้งนี้เปรียบดงัคล่ืนที่เคลื่อนไหวเปนระลอก  
ตอเนื่องกันไมขาดสาย  ทาํใหเห็นภาพของผูคนหรือกําลังพลที่เบียดเสียดหนุนเนื่องกันเปนจํานวน
มาก  ดังความวา 
  
          บรัศวบรรพสําเนียงพลอึง เอาไชยเสียงสึง- 
  หนาทเต็มธรณี 
          ดุจฟาฟาดเพชรคิร ี ดุจเสียงชลธี 
  รลอกกระฉอกผกาแจรง 
          บดดินบดฟาบดแสง สุริยศักดิ์สําแดง 
  ตระหลบดวยธุลีเลือน 
          คือจะพกแผนหลาฟาเฟอน คือจะเห็จเอาเดือน 
  ตระวันแลดวงดารา  

         พระสมุทรยกพลยาตรา คือรลอกในมหา- 
  สมุทรเคลื่อนคลาฟอง  
           
 กวีไทยสมัยหลังยังคงสืบทอดขนบการสื่อภาวะนาพิศวงของกองทัพ ที่มีกําลังพลมาก
กับคลื่น  ดังใน  สามกรุง ของ น.ม.ส.  กลาวถึงศึกเกาทัพที่เขามาตไีทยทางดานเจดียสามองค  วา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๓๔  

 

       ...ดานที ่๕  คือทัพกษตัร  จัดเปนหากองทัพ  นับประมาณเกาหมื่น    ถนัดดั่ง
คล่ืนสงคราม   เขาทางสามเจดีย    เสนานีคือองค    ปดุงผูทรงเดชกลา   เอิบอิทธิด์ุจ
ปลิดฟา  เฟองแกลวการรณฯ... 

      
 กวีไทยสมัยใหมไดสืบสรรคจินตภาพ การสื่อภาวะนาพิศวงของขบวนทัพที่มีกําลังพล
จํานวนมหาศาล ซึ่งวรรณคดีไทยแตกอนนิยมเปรียบเทียบกับคลืน่ มาใชในบริบททางสังคมรวม
สมัยในเหตุการณ  ๑๔  ตลุาคม  ๒๕๑๖  กับภาพขบวนนักศึกษาประทวงขับไลอํานาจเผดจ็การ  
ดังความใน  อาทิตยถึงจันทร  ของเนาวรัตน  พงษไพบลูย วา 
 
          นัทธีตีฟดฟุง  ฟูมฟอง 
  คลื่นกระฉอกกระฉอนขาว ขุนขน 
  สุเมรุออนเอนรอง  ละมุนมาศ 
  ตื่นติมิงคสะทานทน  สะเทือน 
          คือคลื่นคืนหาดหวง แหงประชา 
  กระหน่ํายํ่าทยอยเยือน  ยานกวาง 
  แทบทุงพระเมรุมหา  โหมหัก 
  แตกติมิงคแกวราง  ลมเมือง 
          โหแหนแสนศักดิ์หาว เหิมหาญ 
  กัมปนาทกราดกองเนือง  สน่ันแควน 
  บดเดือนตะวนัฉาน  ฉายฉาด 
  บังแผนดินฟาแมน  มิดเหมือน 
          
 กวีแสดงความยิ่งใหญของขบวนนักศึกษาจํานวนมหาศาล ที่เคลื่อนพลดังกระแสน้ําที่
มีคลื่น “กระฉอก”  หรือกระเพื่อมอยางแรงเพราะความสั่นสะเทือน  แมแตเขาพระสุเมรุ ซึ่งสูงที่สุด
ในจักรวาล   อีกทั้งเปนหลักหรือแกนกลางของโลกยังออนเอนลง  และฝูงปลา เชน   ติมงคล  ซึ่ง
อยูในสีทันดรสมุทรและทําหนาที่หนนุโลกยัง “สะทาน” และส่ันสะเทือนมาสื่อแสดงภาวะนาพิศวง
ของการเดินขบวนใหญ โดยจัดเปนริ้วขบวนตางๆ  ตั้งตนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมุงสู
อนุสาวรียประชาธิปไตย   พลังประชาชนหรือกลุมผูเดินขบวนเหลานี้มีจาํนวนมากตางสงเสียงดัง
กัมปนาทจน “บดเดือนตะวนัฉาน”  หรือบดบังทําใหมดืมิด  มองไมเห็นเดือน  ตะวัน และยัง “บัง
แผนดิน ฟา แมนมดิเหมือน” หรือบังแมแผนดิน  แผนฟา อันเปนการใหภาพมหาชนอยาง
มหาศาลที่เรียกวา มืดฟามวัดิน โดยวธิกีารสรางจินตภาพดังกลาวนี้ กวีไดนาํเอาภาพขบวนทพัที่
หาวหาญของตัวละครชั้นสูงในวรรณคดไีทยมาสืบสรรค เพ่ือแสดงภาพเหตุการณทางสังคมรวม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๓๕  

 

สมัย และจินตภาพปรากฏการณในอดุมคติขางตนกวแีตกอนไดใชแสดงภาพรถทรงอันนาอัศจรรย
ของตัวละครชั้นสูงเชนทศกณัฐ  ดังใน รามเกียรติ์  พระราชนิพนธในรชักาลที่ ๒ วา 
 
                     รถเอยรถที่นั่ง          บุษบกบัลลังกตั้งตระหงาน 
        กวางยาวเทาเขาจักรวาล          ยอดเยี่ยมเทียมวิมานเมืองแมน 
        ดุมวงกังหันเปนควนัควาง          เทียมสิงหวิ่งวางขางละแสน 
        สารถีขับขี่เขาดงแดน           พ้ืนแผนดินกระเด็นไปเปนจุณ 
        นทีตีฟองนองระลอก          คล่ืนกระฉอกกระฉอนชลขนขุน 
        เขาพระสุเมรุเอนเอียงออนละมุน          อนนทหนุนดินดานสะทานสะเทอืน 
        ทวยหาญโหรองกองกัมปนาท          สุธาวาสไหวหวั่นล่ันเล่ือน 
        บดแสงสุริยันตะวันเดือน          คลาดเคลื่อนจัตุรงคตรงมา 
          
 กวีแตกอนสรางจินตภาพรถทรงมีความใหญโต โดยเทียบกับความกวางยาวของภูเขา
พระสุเมรุ ความสูงเทียมวิมาน และยังส่ืออานภุาพที่มีกําลังแรงดวยการเทียมดวยสิงหจํานวนขางละ
แสน  เมื่อขับเคลื่อนทําใหธรรมชาติทั้งตามปกติและในอุดมคติ เกิดความแปรปรวน  เนาวรัตนนํา 
จินตภาพธรรมชาตินี้มาแสดงภาพการเคลื่อนขบวนของนักศึกษา เพ่ือแสดงใหเห็นความยิง่ใหญ
เกรียงไกรของคลื่นมหาชนเรอืนแสนที่กําลังเคล่ือนขบวน สวนกองทัพที่ติดตามรถทรงมานั้นมี
กําลังมากมายจนบดบังพระอาทิตยพระจนัทร  กวีก็นํามาใชกับพลังประชาชนที่ “หาวเหิมหาญ”  
จนสะทานสะเทือนแผนดิน 
 คมทวน  คนัธนูยังแสดงจาํนวนคนที่มีปริมาณมากกบัคลื่น    ดังเหตกุารณนองเลือด  
๖  ตุลาคม ๒๕๑๙  เมื่อนิสิต  นักศึกษาและประชาชนลกุฮือข้ึนตอสูคดัคานเผด็จการ เหลามหาชน
จํานวนมากมายนี้ตางเคลื่อนขบวนมีลักษณะเปนระลอก  ตอเนื่องกันไมขาดสายเหมอืนคลื่น  และ
กวียังแสดงความแข็งแกรงวาเหมือนเสาหนิสูงเสียดฟาขณะปะทะกบัลมแรงกลา  แตยังคงตานทาน
ไวได  ในบท  “ตุลารําพึง”  ใน  นาฏกรรมบนลานกวาง  วา 
 
          ดวยเลอืดและชีวิตผนึก ก็โหมฮึกราวไฟฟอน 
  ดวยวีรศัพท  ณ  อนุสรณ  ก็บังเกิดขบวนการ 
          ดังคลื่นคระหึมละลองระลอก ขึ้นกระฉอกกระฉอนฉาน 
  ดังเสาศิลาเง้ือมคคนานต  ขณะลมทะลวงแรง 
          
   ใน   อาทติยถึงจันทร  ของเนาวรัตน  พงษไพบูลยยงัแสดงภาวะนาพิศวงของกําลัง
พลเมื่อนักเรียน  นิสิต  นกัศึกษากําลังจะเคลื่อนขบวนไปตามบาทวิถี  ซึ่งมีทั้งหญงิและชาย  กวี
กลาววาผูหญิงงามสงาขณะเดินไปนัน้มีผูชายเปน “เพ่ือนปอง”  การเคล่ือนพลเพื่อตอสูกับอาํนาจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๓๖  

 

เผด็จการนี้เหมือนการเคลื่อนกระบวนทัพใหญ  มีลักษณะเปน “ภชุงค”  หรือพระยานาคกําลัง
เคลื่อนกาย  ทําใหเห็นลีลาการเดินทัพทีม่ีความองอาจ  สงางาม  สงบ และแฝงไวดวยอํานาจ  ดัง
ความวา  
          งามสงบสามเสงี่ยมลน ลามวิถี 
  หญิงสงาชายตระหงานเปน เพื่อนปอง 
  เพียงพยุหบาตรยาตรลี-  ลาทัพ 
  คือภุชงคคลอยคลอง  เคล่ือนผัน 
              
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวียังแสดงภาวะนาพิศวงของบุคคลธรรมดาที่มคีวาม
พิเศษ  ดังในบท “แดอัจฉริยะพระธรรมปฎก”  ใน  กวศีรีอยุธยา  ของอังคาร  กัลยาณพงศ  ได
กลาวถึงพระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตโฺต) วาเปน “พระมหัศจรรย”  ผูเช่ียวชาญพระไตรปฎกและ
วิริยะใน “พุทธศาสตร”  เปนมิ่งขวัญทั้งดนิฟา  มีคุณคาเปน “รุง”  ที่มีความงดงาม  เรืองรอง  อัน
เปนสื่อแทนศรัทธาของมนุษยที่ไมมีวันเสือ่มสลาย  ดังความวา 
 
          มหัศจรรยมนุษยมณีสมณแกว ธรรมปฎก 
  ยอดยิ่งสงฆเลิศดิลก  เพื่อหลา 
  อัจฉริยเพงเพยีรยก  พุทธศาสตร 
  เหนือมิ่งขวัญดินฟา  คารุงอมตะสมัย 
          
 อังคารยังส่ือภาวะนาพิศวงของ “มนุษยวิเศษ” ที่ชวยเหลือโลกและมนุษยโดยกลาวถึง
ศูนยการแพทยศิริกิตติ์ที่ชวยเหลือชีวิตมนุษยดวยความเกื้อการุณวาเปนเหมือน “ระบบสุริยะ” ที่
ชวย “อุมโลกและดารา  อ่ืนไว”  และจติใจนั้นยิ่งใหญเหมือนพระโพธิสัตวหรือบุคคลผูมุงบรรลุ
สัมมาสัมโพธญิาณ  เปนผูมีคุณลักษณพิเศษในแงของการชวยเหลือหรือเสียสละเพ่ือผูอ่ืนที่มนษุย
ธรรมดามิอาจปฏิบัตไิด  ดังในบท “แดเพ่ือนมนุษย”  ใน กวีศรีอยุธยา วา 
 
          ระบบสรุิยะอยางฟา เมตตา 
  อุมโลกและดารา  อ่ืนไว 
  โพธิสัตวสุดคณนา  ใจใหญ  ย่ิงแล 
  เลิศอยางมนุษยวิเศษไซร  ชวยหลาวิเศษสมัย 
          ใครเมตตาโลกไซร  วิเศษวิศิษฏ  เสมอนา 
  ใจกวาฟานฤมิต  ใหมแพรว 
  โพธิสัตวน่ิงสงิสถิตย  ในทาน  เสมอเทอญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๓๗  

 

  ชวยดับสรรพทุกขแลว  ทั่วหลาอัญชลี 
   .............................  .......................... 
           ศูนยการแพทยออนไท ศิริกิตติ ์
  หมายชวยชุบชีวิต  มนุษยไว 
  เมตตาตอบุญฤทธิ์  เรืองรุง      เร็วรา 
  เชิญชวยเพ่ือนมนุษยไซร  โลกซึ้งสรรเสริญ 
         
 กวียังกลาวถึง “ศิลปน”  ผูสรางสรรคผลงานศิลปกรรมวาเปนผูนํา “คาฟา”  หรือ 
“คาสูงสุด”  จากสวรรคมาสูมนุษยโลก  ดวยเสนหของศิลปะที่จะชวยสราง “มนตขลัง”  แกโลก  
แมชีวิตมนุษยจะดบัสลายในเวลาอันสั้น  แตศิลปะจะยังคงอยูตราบโลกสลาย  ดังความในบท 
“ศิลปนแหงชาต”ิ  ใน  กวีศรีอยุธยา วา 
 
          ชีวิตสิ้นสุดสั้น  ขวัญหาย  คดิแฮ 
  ศิลปะอยูคูโลกสลาย  เลิศแลว 
  เสมอมนุษยหนึ่งสูญกาย  สถิตยอยู  ใจเอย 
  ยืนคูอมตะศิลปะแกว  เพริศแพรวรมณีย 
          ศิลปกรรมนําคาฟา  ไอศวรรย  มานา 
  เสนหมิ่งมนตศิลปฝน  พรางแพรว 
  พลังโลกเพื่อโลกพลัน  กายสิทธิ์  ขลังแล 
  สถิตยจติรศิลปนแกว  รวงรุงมณีศิลป 
          
 นอกจากอังคารจะสื่อใหเห็นภาวะนาพิศวงของมนุษยธรรมดาที่มีความพิเศษดังกลาว
ขางตนแลว  ยังไดแสดงคณุลักษณพิเศษของบิดามารดา  โดยกลาวเปรียบเทียบบุญคุณของบดิา
นั้นเทียบไดกับดวงอาทติย  และบุญคณุของมารดาเทียบไดกับดวงจันทร  ซึ่งเปนพลังงานทาง
ธรรมชาติอันมีคาแกโลกมหาศาล  เชนเดียวกับบญุคณุของพอแม  แมจะ “พลีชีพก่ีชาต”ิ  ในการ
รจนากวีนิพนธจารึกบญุคุณก็มิอาจจะลบคาหนี้แหงชีวติได ดังในบท “วิญญาณกวเีกิดที่น้ํานมนาง”  
ใน กวศีรีอยุธยา  วา 

                เปรียบบุญคณุบิดาพระสุรยิา        คุณมารดาจันทราแจมฟาซึ้ง 
           พลีชีพกี่ชาติรจนาจึง                         ถึงคาของหนี้ชีวาลัย 
          
 ในบท “บุพการี”  ใน ปณธิานกว ี  อังคารแสดงความพิเศษของบิดามารดาโดยยังคง
เทียบกับพระอาทิตยพระจนัทร  และส่ือความสูงสงของบุพการีวา “เสมอพระเจา  บนสวรรค”  อัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๓๘  

 

เปนการสื่อความคิดถึงมนุษยธรรมดาที่เปนบุคคลพิเศษ  ทั้งเปนผูใหกําเนิดและแสงสวางในชีวิต
ของลูก  รวมถึงเปนผูมีคุณธรรมสูงสงที่ลูกทุกคนจะตอง “นอมมิ่งขวัญ  กราบไหว”  เพราะ “หอม
คาน้าํใจ”  ของพอแม  อันยากจะทดแทนไดหมด  ดังความวา 
 
          ใครแทนพอแมได  ไปมี  เลยทาน 
  คือคูจันทรสุรยีศรี  สวางหลา 
  ส้ินทานทั่วปฐพี  มืดหมน 
  หมองมิ่งขวัญซอนหนา  นิ่งน้ําตาไหล 
          พอแมเสมอพระเจา บนสวรรค 
  ลูกน่ิงนอมมิ่งขวัญ  กราบไหว 
  นํ้าตาตางรสสุคันธ  อบร่ํา  หอมฤๅ 
  หอมคานํ้าใจไซร  ทานใหหมดเสมอ 
 
 อังคารยังส่ือแสดงใหเห็นภาวะนาพิศวงของกวีนิพนธไทย    โดยไดกลาวเปรียบเทียบ
วากวีนิพนธทาํใหโลกมีชีวิตชีวาราวกับได “ฝนหาแกว”  จากสรวงสวรรค  ซึ่งชวย “ดับรอน” ใหแก
มนุษยโลก  และยังส่ือแสดงใหเห็นวากวีนพินธนัน้ใหความสุขใจ  ช่ืนใจ     มิใชเพียงโลกนี้เทานัน้  
แตยังรวมถึงปรโลกดวย  ดังความในบท “ปณิธานของกวี”  ใน กวีนิพนธ  ของอังคาร กัลยาณพงศ  
วา 
          ลายสือไหววิเวกให  หฤหรรษ 
  ฝนหาแกวจากสวรรค  ดับรอน 
  ใจปลิวล่ิวไปฝน  โลกอื่น 
  หอมภพนี้สะทอน  ภพหนามาหอม 
          
 ในบท “ตามเยี่ยงอยางแกวมณีแหงชีวิต”  ใน  ปณิธานกวี  อังคารไดนาํโคลงจาก
วรรณคดีโบราณเรื่อง ลิลิตพระลอ ที่มีเนื้อหากลาวถึงบาปบุญวาเปรียบเสมือนเงาตดิตามตวั
ผูกระทํามาสบืสรรคในเรื่องการดําเนินชีวติ โดยกลาวถึงชีวิตของนักปราชญนั้นควรเปนไปในทางที่
เปนเลิศหรือดงีามเหมือนแกวมณีที่สงประกายสุกใส  ปราชญหรือผูสรางสรรคงานวรรณศิลปอัน
งดงามดุจ “รุงมณี” และม ี “คาวิเศษ” นี้ชวยสรางความสุขใหแกมนุษย  กวไีดส่ือแสดงภาวะนา
พิศวงของการอุทิศตนตามปราชญผูสราง “ทางทิพย”  อันบริสุทธิ์และวิเศษนี้วาประเสริฐกวาการได
ครองความเปนใหญในแผนดิน  ดังความวา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๓๙  

 

   ใดใดในโลกลวน  อนิจจํ    ก็ด ี
  จริงแตนามอโุฆษดัง  คูหลา 
  ชีวิตปราชญเลิศขลัง  อมตะ  ตามเทอญ 
  เย่ียงปราชญมณีระยับฟา  เฟองฟุงไอศวรรย 
          อาถรรพขวัญเปยมดวย  งามด ี
  ปราชญเปรื่องแววรุงมณี  คูฟา  
  วรรณศิลปคาวิเศษศร ี  สูงสง 
  ชุบชื่นหลายชาติหนา  นิ่งพร้ิงเหนือสมัย 
          ไหวชีวติอุทิศแดหลา  คณะมนษุย 
  ตามเยี่ยงอยางมหาบุรุษ  เกงกลา 
  ทางทิพยแหงจิตรวิสุทธิ ์  วิเศษยิ่ง 
  คือสิ่งประเสรฐิเลิศฟา  กวาไดมไหศวรรย 
          
 กวีไทยสมัยใหมจะสื่อภาวะนาพิศวงที่เกิดจากบุคคลธรรมดาแตมีความพิเศษ  อันทํา
ใหคนในสังคมเกิดความอศัจรรยใจหรือรูสึกไดถึงคุณลักษณพิเศษนัน้ โดยมิตองเปนวีรบุรุษหรือ
มหาบุรุษที่สูงสงดวยชาติกําเนิด  แตเปนผูมีความรอบรูเปนเลิศ  ผูทําคุณประโยชนแกมนุษยชาต ิ 
ผูใหกําเนิดและผูสรางสรรคงานศิลปะ             
 กวีไทยสื่อความนาพิศวงของบุคคล ทั้งผูเปนสุขุมาลชาติและบุคคลธรรมดาที่มีความ
พิเศษ หากเปนการกลาวถงึภาวะนาพิศวงแหงบุญบารมีของบุคคลที่มีคุณลักษณพิเศษทั้งพระมหา
บุรุษและพระมหากษัตริย     กวีจะสื่อแสดงใหเห็นถึงชาติกําเนดิอนัสูงสงในลักษณะของการแสดง
อภินิหารหรือการเทียบกับเทพเจา  ซึ่งตามคตคิวามเชือ่คือผูที่มีความสูงสงและมีเดชบารมีที่มนษุย
ธรรมดามิอาจเทียบไดมาเปนสื่อแสดงคุณลักษณะพิเศษใหผูอานเกิดความพิศวง รวมถึงมีความ
ศรัทธาในผูมบีุญ  ตลอดจนกอเกิดเปนความประทับใจและอัศจรรยใจที่พึงพบไดในตัวของมนษุย
ที่มิใชปุถุชนธรรมดาแตเปน “จอมพิภพ” หรือพระเจาแผนดินที่เปน “เทวราช”  ปกครองผืน
แผนดินแผนฟาในสากลโลกใหสุขสงบสืบมาและยังเปนพระมหาบุรุษผูทรงธรรมอันสูงสง อีกทั้ง
พร่ังพรอมไปดวยสิ่งเสริมบารมีโดยกวีจะแสดงภาวะนาพิศวงวาเปนของเทพหรืออยูบนสรวงสวรรค
แตมาอยูคูกับบารมีของพระมหากษัตริยในมนุษยโลก รวมถึงพลังงานธรรมชาติที่หลอเล้ียงโลก    
ซึ่งเปรียบเสมือนพระมหากษัตริยผูเปนบคุคลพิเศษที่เล้ียงมนุษยโลกใหสุขเกษมสืบมา 

สวนบุคคลธรรมดาที่มีความพิเศษ กวีไทยจะแสดงคุณสมบัติอันเปนเลิศใหผูอาน
ประจักษหรือเกิดความพศิวง มีทั้งการแสดงความเปนอัจฉริยะบุคคล ซึ่งเกิดแตมนุษยธรรมดา  
การแสดงจติอนัเปนกศุลธรรมหรือการบําเพ็ญธรรม ดวยมโนคติอันงดงามวา “กวาฟานฤมติ”  
รวมถึงการแสดงฝมือทางศลิปวัตถุ ซึ่งเกิดจากการประดิษฐสรรคสรางหรือเนรมิตดวยมือของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๔๐  

 

มนุษยโลก ตลอดจนการสื่อภาวะนาพิศวงของบุคคลผูมีฐานะพิเศษดวยภาพลักษณของมนุษย
ธรรมดาที่มีความพิเศษ มิใชภาพแบบอดุมคติอันสูงสงหรือไกลเกินเอื้อมอีกตอไป 
 การสื่อภาวะนาพิศวงในวรรณคดไีทย กวจีะใชส่ือเปรียบที่แสดงความสูงสงมีลักษณะ
เปนอุดมคติ คือ ดีเลิศ วิเศษ มิไดปรากฏเปนปกติหรือประจําโลก  อันสื่อแสดงความคิดของมนษุย
วาส่ิงใดดีเลิศ งามเลิศ มักจะอยูยงัเทวโลกหรือสวรรคมาเทียบกับสิ่งปกติในมนษุยโลก ทาํใหผูอาน
เกิดความอศัจรรยใจ กวียังคงใชจินตภาพนี้ตามขนบ อันปรากฏเดนชัดในผลงานของกวีแตอดีต 
และในผลงานของกวีสมัยใหม นอกจากจะสืบทอดจนิตภาพตามบุรพกวีแลวยังมีการสรางจินตภาพ
ข้ึนใหม รวมถึงนําจินตภาพเดิมมาสรางใหมเพ่ือส่ือความหมายใหมที่เก่ียวเนื่องกับเหตุการณรวม
สมัย และส่ือความคดิใหมเสมือนเปนการตั้งคําถามกับสิ่งเดิม หรือตองการบงช้ีวาส่ิงที่กอใหเกิด
ความอัศจรรยใจมิไดมีที่มาจากสิ่งที่เปนอุดมคติเหนือมนษุย หากเกิดจากฝมือมนุษย และส่ือแสดง
ภาพของบุคคลธรรมดา แตมีความพิเศษเปนคณุลักษณสําคัญ ซึ่งกอใหเกิดความอัศจรรยใจได
เชนกัน 
 
๙. ความสงบ 
 ความสงบเกิดจากความรูจรงิอันถองแทเก่ียวกับดวงจิต ซึ่งมีลักษณะผอนคลาย  
สม่ําเสมอ  ไมเครียด  ไมเดอืดรอน  ไมกระสับกระสาย  ไมเปล่ียนแปลง ประกอบดวยความตั้งมั่น
แหงใจที่ก้ันกระแสอินทรียรับรูหรือการรับรูดวยตา  หู จมูก  ล้ิน กาย  และก้ันการทํางานของ 
กรรมอินทรีย  คือ  มือ เทา ปาก ทอง และอวัยวะสืบพนัธุ  ความสงบจึงเปนความสุขและประโยชน
แกสัตวโลกทั้งปวง๓๒ 
 การแสดงภาวะความสงบแหงจิตใจ  กวีไทยแตอดีตกลาวถึงสภาวะนิพพาน  อันเปน
ภาวะทีไ่รตัวตน ไรรูปรางและไมมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือการดํารงอยูอยางสงบเปนปกติ การ
ส่ือถึงสภาวะดงักลาวใหเห็นเปนรูปธรรมหรือเดนชัดในความคิดของผูอาน กวใีชการสรางจินตภาพ
เปรียบเทียบโดยวิธีการเปรยีบตางแสดงความตรงขามระหวางนิพพาน อันเปนสภาวะที่กอใหเกิด
สุขสงบเพราะพนจากสงสารวัฏกับความไมเท่ียง ความปรวนแปรของจิตซึ่งเกิดจากเครื่องรอยรัด
หรือกิเลสตัณหา ทําใหมนษุยยังคงเวียนวายตายเกดิอยูในหวงแหงทุกข    ดังใน ไตรภูมิพระรวง  
กวีกลาวเปรียบเทียบสภาวะของนิพพาน  วา 
 

       อันวาฝูงคนทั้งหลายในโลกนี้บมิเที่ยงมิแทแลแปรปรวนไปมาดังกลาวมานี้แล  
ลางปางเปนดีแลวเปนราย  เปนรายแลวเปนดี  บหอนเที่ยงสักคาบเลย  อันวาคนใน
โลกนี้บมิเที่ยงเลย  คนผูมีปญญาควรเอาอาการดั่งนี้ใสใจแลรําพึงเถิงอนิจจังสงสาร  แล
เรงกระทําบุญธรรมจงนักใหพนจากสงสารอันบมิเที่ยงแลใหพนพลันเถิงสมบัติคือ มหา 

__________________________ 
 ๓๒กุสุมา  รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, ๑๒๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๔๑  

 

นครนิพพานอันหมั้นอันบมิไหว  บมิรูฉิบหาย  บมริูตาย  บมิรูจากที่ลางที่ดย่ิีงกวา
สมบัติทั้งหลายอันมีไตรโลกนี้แล 

 
กวีกลาวถึงภาวะความสงบของนิพพานวาไมมีเกิด    แก     เจ็บ    ตาย    ไมมีความ 

เปล่ียนแปลงใดๆ  โดยนาํจินตภาพทีต่างหรือตรงกันขามกันมาเขาคูกัน  กลาวคอื จินตภาพของ
ความไมเท่ียงในโลกนี้ ซึ่ง “ลางปางเปนดีแลวเปนราย เปนรายแลวเปนด ีบหอนเที่ยงสักคาบเลย”  
มาเทียบกับสภาวะของนิพพานที่ “บมิไหว  บมิรูฉิบหาย  บมิรูตาย  บมิรูจากทีล่างที่” ทําใหการ
อธิบายถึงนิพพานเปนไปไดชัดเจนขึ้น  ภาวะสูงสุดที่เรียกวานิพพานนี้    มีพระพุทธพจนวา “นตฺถิ  
สนฺติ  ปรํ สุขํ... นิพพานํ  ปรมํ  สุขํ”   ซึ่งแปลวา “ความสุขอยางอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี  นิพพาน
เปนความสุขอยางยิ่ง”  ความสุขในที่นี้เปนความสงบจากการดับกิเลสและตัณหา  ซึ่งทําใหจติใจ
รอนรน กระวนกระวาย เปนทุกข นิพพานเปนความหลุดพนหรือวิมุตต ิ แตมิใชหลุดพนไปรวมกับ
ตัวตนที่สมบูรณเท่ียงแทเปนอมตะใดๆ เพราะตัวตนนั้นไมมีเหมือนไฟทีด่ับ ไฟก็หายไป ความ
รอนก็หายไปเหลือแตความดับเย็น๓๓   
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรแสดงจิตที่อยูในภาวะสงบหรือจิตมีความสะอาด  สงบ และ
สวาง  เพราะพนจากอาํนาจของกิเลสตัณหา  ดังตอนพระบรมโพธิสัตวตรัสรูพระสัทธรรม  ใน พระ
ปฐมสมโพธิกถา  วา 
 

        ..แตตถาคตทองเที่ยวมาในชาติสงสารประมาณเปนอันมากสบืเสาะแสวงหาชางอัน
กระทําเรือนกลาวคือตัณหาอันกอสรางนามรูป ก็มิไดพบพานทรมานเสวยชาติทนทุกข
ลําบาก  แลวๆ เลาๆ ดูกอนตัณหาผูเปนชางกระทําเรือนใหตถาคต  กาลบดันีต้ถาคตพบ
ทานแลว  เห็นตัวทานแลว  ตั้งแตนี้สืบไปในเบื้องหนา  ทานมไิดกระทําเรือนใหตถาคต
สืบไปอีกแลว  แลกลอนเรือนทั้งปวงของทาน  ตถาคตกภ็ินทนาการหกัทําลายเสียสิ้นแลว 
ชอฟาเรือนของทาน ตถาคตก็ประหตัประหารขจัดขจายสิ้นแลว แลจิตของตถาคตก็
ปราศจากสังขารทั้ง ๓  ซึ่งจะตกแตงใหบังเกิดในไตรภพสืบตอไปอกีนั้นหามไิดแลว  แล
สันดานแหงตถาคต  ก็ถึงซึ่งส้ินสูญจากตัณหาเปนนิราวิเศษโดยแท.. 

 
ขอความขางตน  กวีสรางจนิตภาพสมมตุภิาวะโดยใหพระพุทธองคทรงกลาววาจากบั

ตัณหา เพ่ือแสดงจิตทีป่ราศจากเครื่องรอยรัด  ทําใหสงบ ตัณหาเปรียบเปนชางกระทําเรือนที่
กอใหเกิด “นามรูป”   ไดแก  เวทนา คือ  สวนที่เปนการเสวยอารมณ  ความรูสึกสุข   ทุกข    หรือ 
__________________________ 
 ๓๓ปรีชา  ชางขวัญยืน, ปรัชญากับวิถีชีวิต (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, ๒๕๔๙), ๘๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๔๒  

 

เฉยๆ   สัญญา  คือ สวนที่เปนความจําไดหรือรูอารมณ  เจตนา  คือ ความตั้งใจ     ความแสวงหา 
อารมณ  ผัสสะ คือ ความกระทบอารมณ  และมนสิการ  คือ ความกระทําอารมณไวในใจ๓๔ เม่ือ 
ทําลายเรือนหรือตัณหาเสียไดจิตกป็ราศจากสังขารหรือปจจัยทั้งหลายที่ปรุงแตงข้ึนทําใหเขาสูภาวะ
จิตสงบหรือนพิพานอันหลดุพนจากกิเลสตัณหาหรือกองทุกขทั้งปวง 

กวีไทยสมัยหลังแสดงภาวะของจิต  โดยสรางจินตภาพแสดงการเปรียบตางระหวาง
จิตที่ไมสงบวาเหมือนกับมาปาที่ไมไดรับการฝก จึงวิ่งเตลิดอยูไปมา สวนจิตที่สงบหรือจิตที่ฝกดี
แลวเหมือนมาที่ไดรับการฝก จะไมตื่นตกใจงายหรือวิ่งเตลิดไปมา และกลาวถึงจิตที่ฝกดีแลว
เปรียบเทียบกับกระจกวาเมือ่นําไปสองรับแสงอาทิตย กระจกนั้นจะรวมแสงฉายเปนจุดลงขางใต 
สามารจุดบุหร่ีติดได อันสือ่ถึงพลังแหงแสงนี้เหมือนจิตที่สงบนิ่ง แนวแน สวนจิตที่ขาดการฝก
กระสับกระสายหรือแปรปรวน ซึ่งกวีเรียกวา “จิตสามญั” เปรียบเหมือนกระจกที่มีแสงพราเลือน
หรือไมรวมแสง ทําใหออนแรง ไมมีพลังแหงความรอน  ดังความในบท “อนุบุพพิกถา ของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา” ใน โคลงกลอนของครูเทพ วา 

 
               อันจิตตแหงเราทาน    ยอมเพนพานเหมือนมาปา 
           แลนเตลิดเปดไปมา    ไมเหมือนมาฝกแลวด ี
           จิตตที่ฝกดีแลว     เปรียบแวนแกวสองสุริยศรี 
           เก็บแสงรวมแหงมี    จุดบุหรี่ติดฉับพลัน 

           แสงพราเหนือหนาแวน    น้ันเปรียบแมนจิตตสามัญ 
           เพราะพราจึงพากัน    ออนแรงไมคลายอัคค ี
 
 จินตภาพการเปรียบตางขางตน  กวีแสดงการทํางานของจิต  โดยเฉพาะจติที่สงบจะมี
พลังขมอินทรียไมหลงใหลอยูกับรูป  รส  กล่ิน  เสียง  และสัมผัสหรือมีจิตใจอยูในภาวะคงที่  ไม
เปล่ียนแปลงหรือหวั่นไหวแตประการใด 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม  กวีแสดงสภาวะการดํารงอยูอยางสงบเปนปกติ  ดังในบท 
“ตรีมูรติ” ใน เพียงความเคลื่อนไหว  ของ เนาวรัตน พงษไพบูลย  วา 
 

                     (๑)               (๒) 
        มณีงามสามดวงโชติชวงชัด             หินสามกอนซอนกันและกันอยู 

          สองขจัดความไมแจงทุกแหงหน     มันไมรูมันไมเห็นวาเปนหิน 
__________________________ 

๓๔พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม   
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), ๓๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๔๓  

 

สับทําลายความไมจริงทุกสิ่งกล       มาอยางไรอยูอยางไรไมยลยิน 
สรางความรอดหลุดพนทุกหนทาง       จะดับสิน้อยางไรไมนําพา 

                 แกวหน่ึงคือความแจงแหงผูถือ              มันคือความสงบตามธรรมชาติ 
แกวหน่ึงคือความจริงพริ้งพรายพราง       ไมประกาศปรากฏกําหนดคา 
แกวหน่ึงคือความประจักษเห็นหลักวาง      ไมปกปดซอนเรนความเปนมา 
รวมความงามความสวางรางราคิน       ธรรมดา  ธรรมดา   ประสามัน 

   
 ในบทกวีขางตน  เนาวรตันสรางจินตภาพเปรียบเทียบหินสามกอนกบั “มณีงามสาม
ดวง”   หรือพระรัตนตรยั  ซึ่งเปนทีพ่ึ่งขจัดความไมแจงใหมนุษยดําเนนิไปสูความหลุดพนหรือ
นิพพานเหมือนกับการอยูของหินที่อยูอยางสงบ ไมทุกข  ไมสุข ไมแยแสตอส่ิงใด ๆ คือการดํารง
อยูอยางปราศจากการยึดมัน่ถือมั่น ไมหลงในสิ่งที่เปนมายาหรือไมมอียูจริง  กวีส่ือวาหินนัน้อยู
อยางหิน  โดยไมตองรับรูวาตนเปนหนิหรือรูสึกวามีตัวตน มีกอน  มีสภาพหรือสถานะหรือ
ประกาศกาํหนดคณุคาของตน  จึงอยูอยางสงบเย็น 
 ในบท  “บูชิต” ใน ในเวลา  ของแรคํา   ประโดยคํา ไดใชจินตภาพเปรียบเทยีบ
ระหวางความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติกับพระพุทธปฏิมา  ซึ่งเปนสรณะแหงการดําเนนิไปสู
การมีสภาวะจติสงบมาแสดงภาวะทางจติของมนุษย  วา 
 

          ...อันวาองคพระพุทธปฏิมามิ่งมงคลนาถประทบัขัดสมาธิบาํเพ็ญบารม ี โดยดุษณี
อิริยาบถ เหนือฐานบัทมอลงกรณกําหนดปรากฏเบือ้งบนหิ้งบวรขจิตแหงรโหฐานหอง 
มิไดไหวสะดุงกับเสียงฟารองแสงฟาแลบใกลไกล มไิดกังวลกับอนธกาลนัยอันอับอบ
ทบทวี มิไดไยดีกับโกลาหลทํานอง ตามครรลองธรรมชาติ หาไดหว่ันหวาดแตสักสิ่ง 
หาไดเกรงกริ่งแตสักอยางเสมือนประทับสงบระหวางสภาพการณปรกติธรรมดา 

 
แรคํานาํสภาพหรือลักษณะขององคพระพุทธปฏิมา ซึ่ง “มิไดไหวสะดุง” “มิไดกังวล” 

“มิไดไยด”ี และ “หาไดเกรงกริ่งแตสักอยาง” มาเปนภาพสื่อความสงบแหงใจ ในขณะที่ความวิปริต
แปรปรวนของธรรมชาติเปนภาพสื่อภาวะจติใจมนุษยที่สับสน วุนวาย กระสับกระสาย  หว่ันไหวอนั
เกิดจากอุปาทานหรือความยดึมั่นถือมั่นทาํใหจิตเปนทุกข  จิตไมสงบ  บุคคลผูตกอยูในภาวะนี้จงึ
ตองนอมนาํ “ขออาจหาญอัญเชิญศานติสงบแหงองคมาสถิตลงกลางสมรภูมิใจ” เพ่ือที่ “จะได
กําราบไพรีนานาอันกาํเริบฤทธิ์หมายพิชิตชิงชวงดวงใจ” 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๔๔  

 

 การฝกอบรมทางจิตมีความสําคัญ  เพราะจะเปนปจจัยทําใหใจเปนอสิระและมีอํานาจ
เหนือความยดึมั่นถือมั่น  ทําใหใจไมผนัผวนปรวนแปรไปกับสถานการณแวดลอม  ชีวิตยอมพบกับ
ความสงบสุขที่แทจริง  ในบท “จําเพาะเจาะจง”  ใน  ในเวลา  ของแรคํา  ประโดยคํา  ไดแสดง
สภาวะของจิตมนุษยกับการบรรลุนิพพาน  วา 
 

              (๑)                         (๒) 
 พิศโลกตรงหนาพาพิสมัย               วนรอบทบทวีโลกลีลา 
 โลกวิไลไมมีทีบุ่บสลาย                ลายโลกดาษดาพราเลือนไป 
 นิ่งสงบสยบตาแตทาทาย                หวิวหวิวระรัวในหัวอก 
 รางไรความหมายไปทั้งมวล             ตามโลกสะทกสะทานไหว 
 เปนโลกแปลกแยกแปลกประหลาด         ยิ่งกวาสับสนวังวนใจ 
 ยอขนาดเล็กกลมไดสมสวน             ตามสักเทาไรก็ไมทัน 
    ไมรับรูกระแสความแปรปรวน             หยุดโลกเอาไวใหเหมือนเกา  
    คาควรโลกสมมุติโลกสมญา                     ทรวงคอยบรรเทาจากไหวหวั่น 
 เอ้ือมมือการุณยหมุนโลกเลน              เพียงลูกพิภพสงบงัน 

                            จึงเห็นโลกหมุนตามหัตถา                 ใจกค็ลายพลันสงบเย็น              
            
กวีกลาวเปรียบเทียบจิตมนษุยกับโลกจาํลอง การปลอยจิตใหหมุนเวียนไปตามกระแส

โลกยอมสรางความสับสนและความทุกขเขาบีบคั้น ถาหยุดโลกหรือหยุดจิตใหเปนอิสระจากความ
ผันผวนปรวนแปร  สภาวะของใจจะสงบปลอดโปรง  เบาสบาย    ทําใหไดพบกับความสงบเย็น 

ในบท “จังหัน” ใน มือนั้นสขีาว  ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบยังคงแสดงสภาวะของจิต  โดย
เปรียบเทียบจิตมนุษยกับกังหันที่ถูกลมพัดหมุนเวียนอยูไปมา  ทาํใหไมประจักษแจงถึงจิตที่หมุนไป
ตามกิเลส  หากเมื่อใดกังหันหยุดหมุนหรอืหยุดการหมุนของจิต  จะทําใหควบคุมและขจัดกิเลสใน
จิต  คือ รัก  โลภ  โกรธ  หลง  ออกไปได  อันจะทําใหเขาสูความสงบสุขอยางแทจริง 

 
(๑)                                          (๒) 

          ลมหมุนจังหัน          ใบพัดมันมีส่ีใบ 
        เร็วจี๋กวาจักรผัน      คุณตาทําใหดวยใบลาน 
        เห็นมันเปนวงใสใส      จารอักษรไวทุกปลายใบ 
       ไมรูจังหันมีก่ีใบ      มันหมุนเวียนไวไวอานไมออก 
       นิ้วจิ้มลงตรงไหนก็ใบมนั     ตอนมันหยุดหมุนดอกจึงอานได        
       ใครชวยหยุดลมทีไดไหม     วา  รัก  โลภ  โกรธ  หลง  ตรงปลายใบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๔๕  

 

       อยากจะดูใบจังหัน      พอหันใหรบัลมก็หมุนวน 
       ลมไมหยุดก็ชางลมมัน     ไมมีใครสกัคนจะอานทนั 
       เธอเพียงหันจังหันใหหลบลม     ตอเมื่อใครหยุดมันจึงอานไดเอย 
              
การมีจิตที่สงบ จะทําใหรูเทาทันธรรมดาโลกหรือกฎธรรมชาติ ดวยปญญาวาส่ิง

ทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงไป  เปนทุกข  และเปนไปตามเหตปุจจัย  การรูเทาทนัตอส่ิงทั้งหลาย
จะทําใหจติใจเปนอิสระ แมถูกโลกธรรมทั้งฝายดีและฝายรายกระทบกระทั่ง  ผูที่เขาถึงความจริงแท
จะมีจิตใจสงบ  ไมเศราโศก  ไมหว่ันไหว  เกษม  มั่นคง  ปลอดโปรง  เรียกวาประสบประโยชนสุข
ข้ันสูงสุด  ทําใหมีชีวิตสมบูรณ  

ในบท “แกวงสารสม”  ศักดิ์สิริยังส่ือแสดงจิตที่เปนความสงบ โดยสรางจินตภาพขึ้น
ใหม วา 
                     (๑)                        (๒) 
       ตุมน้ีเออหนอน้ําขุนขน           ขุนกลายตกตะกอนนอนกน 
       ขุนจนชะโงกสองหนาไมเห็นเงา        ขางบนนั่นนํ้าน่ิงใส 
       จุมกอนสารสมแกวงนํ้าหมุนวน           ไรขุนเคลือบแคลง 
       ขุนขนจําแนกแยกตัว           สองหนาเห็นตนแจง   ประจักษใจ 
       ขุนมัวบดิเกลียวสูกน          ชวนพลางฉุดแขนแมมากมด ู
       เกลียวกราวอลวนทุรนทุราย         หนูเกงไหมแกวงจนน้ําใส 
       กระทั่งเกลียวคล่ังคอยผอนคลาย         แตเออหนาอยาใหกระทบกระทั่ง 
                   เดี๋ยวขุนขนจะกลับคลั่งข้ึนมาได 
 
 ในบทกวีขางตน ศักดิ์สิริแสดงสภาพจิตกบัสภาพของน้ํา กลาวคือ ในขณะที่น้ําขุนขน
เปนเสมือนจิตแหงความวาวุน  ขุนมัว  อันอยูในสภาวะไมปกต ิ  ทําใหไมสามารถมองเห็นสิ่งที่เปน
ความจริงแทของชีวิตหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนไดอยางมีสตหิรือตามความเปนจริง  เม่ือ
สามารถทําใหน้ําขุนนัน้ “ตกตะกอนนอนกน” จะกอเกิดเปนน้าํใสเสมือนจิตที่สงบ ปลอดโปรง  อัน
อยูในสภาวะปกติ ทาํใหสามารถมองเห็นทุกส่ิงไดตามจรงิ  การทําจติที่สับสน วุนวาย ใหเขาสูความ
สงบสุขเปนเสมือนการแยกตะกอนออกจากน้ํา  เมื่อไดน้าํใสหรือมีจิตที่สงบแลว มิควรใหส่ิงที่เขา
มากระทบกระทั่งมีอิทธิพลตอจิตมากเกนิไป  มิฉะนั้นจะเกดิน้ําขุนขนหรือจิตที่ขุนมัวข้ึนได 

การสื่อภาวะความสงบแหงจติใจนี้จะแสดงถึงส่ิงที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา  คือ “ส่ิง
ทั้งปวงไมควรไปยึดมัน่ถือมัน่” เพ่ือจะไดเขาสูสภาวะสูงสุดที่เรียกวา นิพพาน  กวไีทยแตอดีตจะ
แสดงความสงบเย็นแหงใจวาเปนสิ่งประเสริฐ เปนทางสูนิพพาน  หรือแสดงการตรัสรูอาตมัน  เพ่ือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๒๔๖  

 

ประโยชนสุขแกสัตวโลกทั้งปวง  ในขณะทีก่วีไทยสมัยใหมมุงชี้ใหคนในสังคมปฏิบตัตินดวยจิตทีไ่ม
ยึดมั่นถือมั่น  จะไดพบกบัความสงบสูงสุดในชีวิต 

จะเห็นไดวาการใชจินตภาพเปรียบเทียบเพื่อแสดงอารมณของตัวละครหรือกวีนั้น กวี
ยังคงใชส่ือเปรียบจากธรรมชาติตามปกตแิละอุดมคต ิ มาเปนสือ่แสดงใหเปนที่ประจักษใจของ
ผูอาน ซึ่งมทีั้งการสืบทอดตอเนื่องกันเรื่อยมาอันเปนการสื่อใหเห็นรสนิยมทางวรรณศิลปรวมกัน
และมีการแหวกออกจากขนบดวยการสรางสรรคจินตภาพขึ้นใหม รวมถึงมีการสืบสรรคดวยการนํา
จินตภาพเดิมมาใชในบริบทใหมในหลากหลายมิติ แตยังคงไวซึ่งแกนของอารมณเดิม  ตลอดจน
นําเอาจนิตภาพเดิมมาปรับเปลี่ยนดวยการสรางใหมใหกลายเปนตรงกันขาม  ทั้งนีด้วยจุดประสงค
ของการสื่อสารทางความคดิและสื่ออารมณอันตางจากเดิม 
 อารมณเปนสิ่งท่ีมีอยูในวิสัยของมนุษย  การแสดงออกซึ่งอารมณพ้ืนฐานของมนุษย
ใหผูอานเปนที่ประจักษไดนั้น กวีจะตองใชจินตนาการกอปรกับความสามารถในการถายทอด เพ่ือ
กลอมเกลาอินทรียของผูรับใหรับรูหรือเกิดอารมณรวมเชนเดียวกับตน อันเปนเครื่องพิสูจนใหเห็น
ความงดงามและคุณคาของศิลปะที่เปนความบันเทิงใจทางพุทธิปญญารวมถึงแสดงพลังสรางสรรค
และความสามารถของกวีอีกดวย  

การสรางจินตภาพเพื่อแสดงอารมณเปนสิง่สําคัญในวรรณคดไีทย เพราะนอกจากจะ
ทําใหผูอานเขาถึงความรูสึกนึกคิดของตัวละครแลวยังทําใหเขาใจความรูสึกนึกคิดของกวี ซึ่งเปน
บรรพบุรุษของเราวามองธรรมชาติเก่ียวกับอารมณพ้ืนฐานของมนุษยอยางไร อีกทั้งยังเปนบันทึก
อารมณและความคิดอนัหาไดยากจากเอกสารอื่น  และยังทําใหบังเกิดผลแกมนษุยในแงของการ
สรางความสําเริงอารมณหรือความบนัเทิงใจทางสุนทรียภาพ รวมถึงใหขอคิดและปญญาจากใจของ
กวีสูผูอาน อันจะยังผลใหเขาใจธรรมชาตจิิตใจและความคิดของมนุษยมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
   

 ๒๔๗ 

 บทที่  ๕ 
  

การสืบสรรคจินตภาพเพื่อแสดงคูเปรียบ 
 

การสื่อระบบคดิวาพ้ืนฐานความจริงเปนคู  (Dualism) มีมาแตโบราณ เชน จีนเชื่อวา
พ้ืนฐานของโลกเปนพลังคูของหญิงและชาย คือหยินและหยาง กลาวคือ ความทุกข ความสุข หรือ
ความรมเย็นของบานเมืองและผูคนนั้นขึ้นอยูกับความสมดุลของพลังหยินและหยาง  ในเปอรเซีย
มีศาสนาที่เรียกวา Manicheanism มีความเชื่อวาพ้ืนฐานของโลกเปนคูขัดแยงท่ีตรงขามระหวาง
ความมืดกบัความสวางหรือระหวางความเลวกับความด ี ในบางศาสนาอยางฮนิดูและพุทธมหายาน
บางสํานักเช่ือในความสมดลุระหวางพลังหญิง-ชาย ซึ่งจะนํามาสูความสงบสุขของจักรวาลจึงเกิด
คติศักติมาคูกับเทพเจาของฮินดู และนางตารามาคูกับพระพุทธเจาในพุทธแบบตนัตระ เปนตน๑ 
รวมถึงคําสอนเรื่องโลกธรรม หรือธรรมดาของโลกในพุทธศาสนายงัแบงเปนคูทีต่รงขามระหวาง
อิฏฐารมณหรือภาวะทีน่าปรารถนากบัอนฏิฐารมณหรือภาวะทีไ่มนาปรารถนา ไดแก ไดลาภกับ
เส่ือมลาภ ไดยศกับเสื่อมยศ นินทากบัสรรเสริญ  ความสุขกับความทุกข๒ อันเปนสิ่งที่เกิดไดทั้งแก
ปุถุชนผูมิไดเรียนรูและแกอริยสาวกผูไดเรียนรู จะแตกตางกันกแ็ตผูเปนปุถุชนยอมไมรูเห็นหรือ
เขาใจตามความเปนจริง มีความลุมหลงและยินดียินรายปลอยใหโลกธรรมเขาครอบงําหรือกระทบ
จิตใจทาํใหไมพนจากทุกข มีความโศก ความคร่ําครวญและความคบัแคนใจ  สวนอริยสาวกยอม
พิจารณาเห็นตามเปนจริงวา ส่ิงเหลานี้ไมวาจะอยางใดก็ตามที่เกิดขึ้นแกตนลวนไมเท่ียง เปนทุกข 
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา จึงไมหลงใหลมัวเมาเคลิ้มไปตามอิฏฐารมณ และไมขุนมัว  
หมนหมอง  คลุมคลั่งไปเพราะอนิฏฐารมณ    มีสตดิํารงอยูเปนผูปราศจากทุกข๓ 

ในสังคมของคนเรานั้นมักมองโลกและชีวิตโดยแยกความจริงออกเปนคูๆ หรือเปน
ข้ัวที่ตรงขามกัน เชน ความดีกับความชั่ว  ความสุขกับความทุกข  ความสําเร็จกับความลมเหลว  
ชีวิตกับความตาย มนุษยกับธรรมชาติ และยังไดแยกแตละคูออกเปนสวนๆ ไมเก่ียวของกัน  เชน  
แยกความดีออกจากความชัว่   โดยมีนัยวาชอบสิ่งหนึ่งและปฏิเสธอีกส่ิงหนึ่ง๔   การมองความจริง
ดวยระบบคิดที่เปนคูมิไดปรากฏในโลกแหงความเปนจริงเทานั้น   ในโลกของศิลปะหรือวรรณคด ี
_________________ 

๑ธีรยุทธ  บุญม,ี พหุนิยม  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๔๖), ๒๗.  
๒พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม  

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), ๒๕๓. 
๓เรื่องเดียวกัน, ๒๕๔. 
๔พระไพศาล  วิสาโล,  สองสวางทางไท  (กรุงเทพฯ : กลุมเสขิยธรรม, ๒๕๔๗), ๒๓๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๔๘
 

 
 

กวียังส่ือระบบความคดินี้ โดยใชจินตภาพเปนสื่อแสดงความคิดที่เปนคูเปรียบ  กลาวคือ แสดง
ขอคิดเห็นที่ตางกันหรือตรงกันขามกันมาเขาคูกัน เพ่ือทําใหแกนเรื่องหรือเนื้อเร่ืองตอนนั้นๆ 
เขมขนหรือชัดเจนขึ้น    
 ในการสื่อความคิดหรือการแสดงทัศนะตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งนั้น มักจะมีการประเมิน
คาอยูดวย เชน ดี งาม ผดิ ถูก  เหมาะสม ฯลฯ  ซึ่งแตกตางกันไปตามคานิยม  เจตคติของกวีหรือ
ผูเขียนแตละคน และความคดิที่ส่ือออกมานั้นจะชดัเจน ลุมลึก หรือตรงตามจุดประสงคที่ตองการ
ถายทอดเพียงใดนัน้ขึ้นอยูกับวิธีการแสดงออกใหผูอ่ืนไดรับรู  โดยการแสดงออกในรูปของภาษา
โดยเฉพาะการใชจินตภาพเปรียบเทียบ จะทาํใหการสื่อความคิดเปนไปอยางละเอียดและชัดเจน  
หากความคดิที่ส่ือแสดงมิไดเปนเพียงความคิดโดยทั่วไปเทานั้น กวีไทยยังส่ือความคิดในลักษณะที่
เปนคูเปรียบ อันทําใหการสื่อความหมายมีความคมชัดขึ้น ความคดิดังกลาวนี้จะมกีารปรับเปลี่ยน
ไปตามบรบิททางสังคมและเจตคติของกวี  ดังนี ้
 
๑.  ความดี - ความชั่ว 
 การสื่อระบบคดิที่เปนคูเปรียบระหวางความดีกับความชัว่ มีความสัมพันธกับแนวคดิ
ทางพุทธศาสนาเรื่องธรรมะชนะอธรรม โดยมีพระพุทธเจาเปนฝายธรรมะหรือเปนสื่อแทนความดี 
และมารเปนฝายอธรรมหรือเปนสื่อแทนความชั่ว กลาวคือ กอนที่พระมหาบุรุษโพธิสัตวจะตรัสรู
เปนพระพุทธเจา ทรงตอสูกับมารที่มาในรูปตางๆ อันหมายถึงกิเลสที่อยูในใจของพระมหาสัตว
หรือความมืด กอนที่จะตรสัรูเปน “พุทธะ” หรือไปสูความสวาง พระพุทธเจากับมารจึงเปนคู
เปรียบที่แตกตางหรือตรงขามกัน พระพุทธองคทรงเปนผูที่มีคุณลักษณะกําหนดจะไดตรัสรูเปน
พระพุทธเจา ทรงเปนมหาบรุุษคือบุคคลชั้นยอด เปนโพธิสัตว คือผูพอใจรักในการแสวงหาความรู
ความจริง พรอมทั้งพอใจรักในความดคีวามบริสุทธิ์และในสรรพสัตวดวยเมตตากรณุา  มีพระ
ปญญา  มีพระกรุณา  มีความดีความบรสุิทธิ์สูงกวาสามัญชน  แตมารนั้น คือ ความชั่วรายหรือส่ิง
ที่จะฆาบุคคลใหตายจากคณุความดีหรือจากผลที่หมายอันประเสริฐ   ส่ิงที่ลางผลาญคุณความดี  
ตัวการที่กําจดัหรือขัดขวางบุคคลมิใหบรรลุผลสําเร็จอันดีงาม๕ 
 ในการสื่อความคิดเรื่องความดีกับความชัว่เปนสิ่งที่เก่ียวของกับการกระทําของบุคคล
เปนสําคญั หากทําความดีจะเปนเครื่องเก้ือกูลตัวบุคคล เปนสวัสดิมงคลแกตัว  ถาทําความชั่วจะ
เปนเครื่องตัดรอนตัวบคุคล เปนอัปมงคลแกตัว  การทาํความดี  คือ การกระทําทุกอยางที่นานิยม
ชมชอบกอใหเกิดสุขประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน   สวนการทําความชั่ว คือ การกระทําทุกอยางที่
นาตําหนติิเตียน กอใหเกิดทกุขโทษแกตนเองและผูอ่ืน๖           อันเปนเกณฑการตดัสินดีช่ัวดวยการ 
_________________ 

๕สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช    สกลมหาสงัฆปริณายก, หลักพระพุทธ 
ศาสนา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสุรวัฒน, ๒๕๔๙), ๓. 
 ๖เรื่องเดียวกัน, ๒๒๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๔๙
 

 
 

พิจารณาลักษณะและผลของการกระทําเปนปจจัยสําคัญ 
การตัดสนิความดีความชั่วขางตนเปนเกณฑตามแนวทางพุทธศาสนา โดยมคีําสําคญั

อยูสองชุดที่ควรใสใจเปนพิเศษ  คือ  ๑. สุข  ประโยชน  ๒. ทุกข   โทษ  กลาวคือ  คําชุดแรกเปน
เกณฑสําหรับวินิจฉัยความดี  ส่ิงใดก็ตามที่ใหผลเปนสุขและประโยชน  ส่ิงนั้นยอมเปนความด ีคํา
ชุดที่สองเปนเกณฑสําหรับวนิิจฉัยความชั่ว  ส่ิงใดก็ตามที่ใหผลเปนทกุขและโทษ  ส่ิงนั้นถือเปน
ความชั่ว  ในทัศนะของพุทธศาสนานั้นคําวาทุกขและโทษยังมีความหมายที่เทากัน คือการกระทําที่
สงผลใหชีวิตของคนตกต่ํา และคําวาสุขและประโยชนก็มคีวามหมายเทากัน คือส่ิงใดก็ตามที่สงผล
ใหชีวิตของคนสูงข้ึนเจริญขึ้น๗  
 การสื่อความคดิที่เปนคูเปรียบระหวางความดีกับความชัว่ อันพิจารณาที่ลักษณะและ
ผลของการกระทํานี้ กวไีทยไดใชจนิตภาพเปรียบเทียบใหเห็นลักษณะดีและช่ัว วิธกีารแสดงออก
เชนนี้ปรากฏเดนชัดในวรรณคดไีทยแตอดีต โดยใชเปนสื่อหลักธรรมคําสอนใหผูอานประจกัษ
และเขาถึงแนวคิดดังกลาว ดังใน โคลงโลกนิต ิ สํานวนเกา ไดใชจินตภาพเปรียบเทียบแสดง
ลักษณะการกระทําที่แตกตางกันระหวางความดีกับความชั่ว ดังการแสดงลักษณะการกลาววาจา
ออนหวาน อันเปนการกระทําที่นานิยมชมชอบ เกิดสุขแกตนและผูอ่ืน รวมถึงทําใหมีมิตรมาก ซึ่ง
เปนความด ี  กวีกลาวเปรียบเทียบลักษณะนี้กับดวงจันทรที่ใหแสงนวล เย็นตา ใหความรื่นรมยแก
ชาวโลก และการกระทําทีต่รงกันขาม โดยแสดงลักษณะการกลาววาจาหยาบคาย อันเปนการ
กระทําที่นาตําหนิติเตียน  เกิดทุกขแกผูอ่ืน รวมถึงทําใหมีมิตรนอย ซึ่งจัดเปนการกระทําที่ไมดี  
กวีกลาวเปรียบเทียบลักษณะเชนนี้กับดวงอาทิตยที่ใหแสงอันรอนแรง จนผูคนตองหลีกหนีความ
รอนนั้น  ดังความวา 
          ใดออนอมฤตถอย  มิตรมาก 
  ใดหยาบคําสาํราก  มิตรนอย 
  แสงอาทิตยจนัทรยาก  เย็นและ  รอนแฮ 
  กษัตริยรายเรียบรอย  รอบรูอุปมา 
 
 การสื่อแสดงการกระทําที่เปนทุกขโทษ หรือประโยชนสุขที่ตรงขามระหวางความชัว่
กับความดีนี ้กวียังคงใชคุณลักษณะของพระอาทิตยและพระจันทรเปนคูเปรียบ ดังใน มนุษยสรวย
หรือไมสรวย  พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๖ ไดกลาวถึงการกระทําที่เปน “พาล” ทั้งกาวราวและไม
เกรงใจผูใด ทําใหผูพบเห็นมิอยากเขาใกล โดยเทียบลักษณะการกระทําเชนนี้กับพระอาทิตย  ซึ่ง
สองรัศมีแรงกลาและรอนแรง  อันเปนเหตุใหคนพากนัหลบไปใหพน   และเทียบความสุขรมเย็น
กับพระจันทร  ซึ่งมีรัศมีนวลออน  เย็นตา  ทําใหผูพบเหน็เกิดความชื่นบาน สุขใจ  ดงัความวา 
__________________________ 
 ๗สมภาร พรมทา,  พุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร โสเภณี  ทําแทง  และการุณยฆาต
(กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), ๓๖-๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๕๐
 

 
 

          หากใครนะกาวราว  และบเกรงหทัยใคร 
  พบเขากเ็ขาไซร  บมิอยากจะพบพาล 
          อาทิตยสิสองแสง  สุระรอนและแรงราญ 
  เขาอื่นบกลาทาน  ระวิสองประภาสุม 
          หนาน่ิวและคิ้วขมวด และก็รวดระเร็วซุม 
  เพื่อพนประภารุม  ระวิรอนระอาใจ 
          สวนเจาศะศิธร  บมิสองประภาไป 
  ราญชนนิกรให  ระอุรอนและรําคาญ 

        พิศจันทรสิใจเย็น  กลเห็นพะธูหวาน 
  ชวนจิตนิกรบาน  นรย้ิมละไมงาม 
          
 กวีไทยสมัยหลังยังไดสืบทอดแนวคิดตามหลักพุทธศาสนา เร่ืองพระพุทธเจาทรง
ชํานะมารหรือธรรมะชนะอธรรม โดยเปรียบเทียบความดีวาเปน “พระ” หรือพระพุทธเจามาโปรด  
อันเปนการฉายแสงธรรมใหหมูชนไดประโยชนสุข และเปรียบเทียบความชั่วเปนมารหรือส่ิงที่คอย
ขัดขวางมิใหบคุคลถึงคุณงามความด ี  ดงัความในบท “ชัยกอกับชัยทําลาย” ใน โคลงกลอนของ  
ครูเทพ ไดเปรียบเทียบคูตรงกันขามระหวาง “ชัยกอ”  อันเกิดจากการชิงชัยทางการคา  การศึกษา 
และการกีฬา ซึ่งกอเกิดประโยชนมิไดสงผลในทางตกต่าํ และ “ชัยทําลาย”  ซึ่งเปนชยัที่มาจากการ
ทําสงคราม เปนชัยที่ไมมีประโยชนสุขใด กวีสรางจินตภาพเปรียบเทยีบ “ชัยกอ”  กับพระพุทธเจา  
และ “ชัยทําลาย” กับมาร  ดงัความวา 
 

        การชิงชัยเปนไปอยูทกุเมื่อ         ประกอบเพื่อพาณิชยกิจขวายขวน 
 เพ่ือศึกษาเพื่อกีฬาเพื่อสากล         เพ่ือชุมชนชะนะโฉดโปรดมนุษย 
         เปนสัมมากัมมันตาพาสวาง         เขาแนวทางธรรมที่บริสุทธิ์ 
 ถึงชิงชัยก็มิใชสัปรยุทธ          ไมผิดพทุธวัจนประทานไว 

         ชัยเชนนี้ดีกวาชะนะศกึ         เพราะเปนปกแผนสรางอยางสุกใส 
 แตชัยเศิกเพิกถอนกรอนบัลลัย         ทําลายลางดังไฟประลัยกัลป 
         ผลชัยสรางสวางเหมือนพระมาโปรด   ผลชัยโฉดลางผลาญเหมือนมารบั่น 
 ศานติสมัยใฝใจอยูทั่วกัน          สงครามนั้นใครกลารับวารัก? 
             

การเปรียบเทียบดังกลาวขางตน  กวีแสดงทัศนะเรื่องการตอสูเพ่ือมีชัย  หากเปนผล
แหงชัยชนะที่เกิดจาก “สัมมากัมมันตา” หรือการกระทําชอบที่เปนคณุความด ี  เปน “ทางธรรม”  
ยอมเปนการกอใหเกิดสุขและประโยชน โดยเทียบกับบคุคลพิเศษ คอืพระพุทธเจา ซึ่งทรงตอสู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๕๑
 

 
 

หรือแสวงหาทางโมกขธรรมจนบรรลุธรรมวิเศษ และทรงชี้ทางสวางหรือส่ังสอนธรรมแกชาวโลก 
เปนแบบอยางของการตอสูเพ่ือความดีงามสูงสุด  สวนผลแหงการตอสูที่มีชัยชนะ แตตองแลกกับ
การทําลายลางชีวิตผูคนมใิชธรรม  ซึ่งกวเีทียบใหเห็นวาเปน “มาร” หรือความชั่ว  เพราะเปนทุกข
โทษแกผูอ่ืน 
 การสื่อความคดิที่เปนคูเปรียบระหวางความดีกับความชัว่นี้  กวไีทยสมัยหลังไดแสดง
ความรูสึกนกึคิดที่เก่ียวเนื่องกับบริบททางสังคมและการเมือง โดยไดกลาวถึงการใชอํานาจอยางไม
เปนธรรมของผูปกครองบานเมือง  และยังแสดงทัศนะในหลากหลายลักษณะ ทั้งการชี้นํา  ปลกุเรา
จิตสํานึกของผูคน  รวมถึงแสดงความเชื่อมั่นที่มีตอมวลชนวาส่ิงที่สงผลกระทบตอคนในสังคมนั้น 
ประชาชนหรือมวลชนยอมรูวาส่ิงใดดี ส่ิงใดชั่ว ดังในบท “คําเตอืน...จากเพื่อนเกา” ใน กวี
ประชาชน ของจิตร ภูมิศักดิ์ไดกลาวเปรยีบเทียบคูเปรยีบระหวางความดีกับความชั่วโดยสรางสรรค
จินตภาพขึ้นใหมวาความดีเปนทองแท  สวนความชั่วเปนอาจม  ดังความวา 
 
  เสียงคนนั้นถกูปน    เพราะเสียงปนคาํรามลั่น 
         ปนเงียบลงสิ้นควัน     จึงเสียงคนกองกังวาน 
  สูเอยอยาสําออย    ตะบอยพอ.... อายชาวบาน 
         ฆาคนเหมือนยักษมาร    ทั้งปายสียังข้ีแย 
  นักสูอยาปายสี    มาซดกนัอยางแฟรแฟร 
         พูดจริงอยาตอแหล     เอาดีช่ัวใหคนชม 
  มวลชนยอมเปนคน    มิใชควายทีโ่งงม 
         ทองแทหรืออาจม     เขายอมรูกระจางใจ 
  
 จิตรเขียนบทประพันธนี้ลงพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพประชาธิปไตย  ฉบับที ่ ๕ 
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยใชนามปากกา  “เพ่ือนเกา” และเขียนขณะถูกจําคุกแลวลักลอบสงลง
หนังสือพิมพเผยแพรตอสาธารณชนหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  ผูนาํเผด็จการสิ้นชีวติไป
แลว๘  ในบทกวีขางตนสื่อถึงการกระทําที่เปนเผด็จการของชนชั้นปกครองที่ถืออํานาจสูงสุด  ทําให
ประชาชนตองเดือดรอนและถูกฆา  แมฝายผูมีอํานาจจะบิดเบือนขอเท็จจริง  แตจิตรก็มั่นใจวา
มวลชนในประเทศยอมรูถึงการกระทํานั้นวาเปนสิ่งดีหรือชั่ว    
 ในบท “วิญญาณหนังสือพิมพ”  ของจิตร ภูมิศักดิ์  ไดปลุกจิตสํานึกของสื่อมวลชน
ใหทํางานดวยเกียรติและศักดิ์ศรี  และพรอมที่จะอยูเคียงขางประชาชน  โดยกระทําแตส่ิงที่ถูกตอง   
__________________________ 
 ๘เมือง  บอยาง, บรรณาธิการ, ความใฝฝนแสนงาม (กรุงเทพฯ : ดอกหญา, ๒๕๒๔), 
๒๐๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๕๒
 

 
 

กวีกลาวเปรียบเทียบการกระทําดังกลาวกับโคมทองที่สองแสงสวางนําทาง     เพ่ือให   “สัจธรรม”  
บังเกิดในใจของผูคน อันเปนอุดมการณที่ถือเปนความดีงาม เพราะเปนการกระทําที่กอใหเกิดสุข
และประโยชนตอสังคมโดยรวม  และเปรียบเทียบความชั่วกับปศาจ ซึ่งตามความนึกคิดของคน
โดยทั่วไปเปนสิ่งที่นากลัว กอปรกับเชื่อวามีพฤติกรรมอันเลวรายที่คอยหลอนหลอกและทํารายคน  
อันเปนการใหทุกขและโทษแกผูอ่ืน  ดังความวา 
 
     ทวนทองตองเปนทวน       ที่กลาแกรงบเปนกลาง 
         เปนทวนที่เขาขาง        อยูเคียงคูกับมวลชน 
     โคมทองตองสองทาง       และสัจธรรมแกใจคน 
        สาดแสงอันรอนรน        ใหปศาจปลาตหนี 
     นีค่ือจรรยาบรรณ       อุดมการทั้งมวลมี 
        คือเกียรติและศักดิศ์รี       อันสดุแสนจะแหนหวง 
          
 ในการแสดงคูเปรียบนี้ กวียังกลาวถึงการควบคุมใจตน  ซึ่งจะตองคอยกํากับใหอยู
กับสิ่งที่ดงีามและระมัดระวงัตนใหประพฤติอยูในขอบเขตที่ชอบดวยธรรม มิใหอํานาจมืดหรือ
ความกลัวมานาํพาไปในทางตกต่าํ  โดยกลาวเปรียบเทียบความดีทีม่ีอยูในตนกับอาวุธ  อันเปน
เครื่องคุมครองปองกันภัยใหดํารงตนอยู และคอยขัดขวางหรือทํารายความชั่ว ซึง่กวีเปรียบเทียบ
วาเปนผีมีฤทธิ ์ มีเดชใหโทษใหทุกขได  หากบุคคลปองกันตนดวยใจที่มีธรรมจะทําใหกาวพน
ความชั่วไดใกล “เธอ” หรือคุณงามความดี  ดังความในบท “แด  เธอ ผูเลอศักดิ”์  ใน  ดอกหญา 
สีชมพู  ของจินตนา  ปนเฉลียว วา 
 
              ทั้งน้ําปาผาชันสรรพสัตว         ทางรกชัฏเปล่ียวแหงแลงไปทั่ว 
      เหนืออ่ืนใดใจตนที่ทนกลัว         ร้ังใหมวัรีรอทอเกินทน 
              แวบเดียวเขวเรออกนอกทางผาน    ครูเดียวครานคดิพักจกัเสียผล 
      นดิเดียวทีถ่อยศรัทธาเสือ่มคาตน         ใจฉอฉลช่ัวคงเดินหลงทาง 
             คุณความดีที่ถือคอือาวุธ         สัปยุทธภัย  ผี  กาลีขวาง 
      ธรรมแหงใจไขจบภพนภางค         ย่ิงกาวหางชั่วไดย่ิงใกล “เธอ” 
          
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีไดแสดงอุดมคติแหงชีวิตวามนุษยเกิดมาเพื่อเรียนรู
และตระหนักถึงคุณคาความดีงามของธรรมชาติ ซึ่งเปนผูใหแกมนุษย   การปลูกฝงความดีงามใน
ใจมนุษยสามารถกระทําไดโดยใชธรรมชาติเปนเครื่องสอนใจหรือ “สรางแกนสาร” และทุกชีวิต
สามารถฝกจิตภาวนาจนเกิดปญญากําจดั “สัตวดิรัจฉาน” หรือกิเลสในจิตใจตน กวีกลาวเปรียบ 
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เทียบเมตตาธรรม ซึ่งเปนพลังแหงความด ี  เปนธรรมที่ค้ําจุนโลกเพราะเมตตาคือ ความปรารถนา
ใหผูอ่ืนเปนสขุ อันเปนการกระทําที่เก้ือกูลใหคนในสังคมอยูอยางปกติสุขเหมือนกับฝนที่โปรย
ปรายใหความชุมฉ่ําแกโลกทีแ่หงแลงใหกลับฟนคนืชีวิตชวีา  และเปรียบเทียบการกระทําความชั่ว
ที่สรางทุกขโทษแกคนในสังคมกับไฟนรกอเวจี  หากเมตตาธรรมดบัความทุกขรอนของโลกใหเย็น
ลงจะกลายเปนโลกแหงความสุข ดังความในบท “หวังแสวงอะไรในชีวา” ใน  กวีนิพนธ  ของ
อังคาร   กัลยาณพงศ  วา 
 
               เรียนรูอะไรในชาติหนึ่ง        รูซึ้งคาดนิฟามหาศาล 
      ช่ืนชมรสชาติของจักรวาล        สรางแกนสารตบะหฤทัย 
              ทุกจังหวะชีพจรสอนตาม        จนเกิดญาณปญญาแจมใส 
     กําราบปราบสัตวดิรัจฉานใน        ใจหมูมนุษยหยุดฤทธิร์ายแรง 
             โปรยปรายกรุณาเมตตาธรรม      เฉกฝนฉ่าํโลกอันแหงแลง 
    ดับไฟอเวจสีีเลือดแดง         ฉายแสงศรีอารยเมตไตรย 
  
 ความเมตตากรุณาเปนธรรมอันดีงามทีน่ําพาความรมเยน็มาสูสังคมมนุษย  เมื่อทุก
คนมีธรรมนี้อยูในใจจะกอใหเกิดประโยชนสุขแกตนและคนอ ื่น  การสื่อหลักธรรมดังกลาวกับฝนที่
ตกลงมาสูโลกปรากฏเปนจนิตภาพเปรียบเทียบในผลงานของกวีกอนหนานี้  ดังใน เวนิสวาณชิ  
พระราชนิพนธในรัชกาลที ่๖ จากคาํกลาวของนางปอรเชีย ซึ่งเปนผูตัดสนิความระหวางอันโตนโิย
กับไชล็อก  โดยไดขอใหไชล็อกผอนสัญญาที่จะเชือดเนื้ออันโตนโิยเพื่อใชหนี้  หากไชล็อกถาม
กลับวาจะบังคบัตนอยางไร  นางตอบโดยยกหลักธรรมมาแสดงวา “อันวาความกรุณาปราณี  จะ
มีใครบังคับกห็าไม  หลั่งมาเองเหมือนฝนอันช่ืนใจ  จากฟากฟาสุราลัยสูแดนดิน”  และ “ฝน”  
ที่ดับ  “ไฟอเวจี”  นี้จะนาํพามนุษยชาตไิปสูความสุขสงบ  ซึ่งกวีโยงใยไปถึงยุคแหงความสุขสงบ
ในสมัยของพระศรีอาริยเมตไตรย  
 กวียังสรางจินตภาพเปรียบเทียบแสดงความชั่ว ที่สรางทุกขโทษแกตนและผูอ่ืนกบั
ไฟที่เกิดจากกเิลส   ซึ่งมีพิษรายแรงกวาไฟไหมโลก  และไดแสดงทศันะใหมนุษยมีเมตตากรุณา
ตอกัน  อันเปนความดีเพราะเกิดจากจติใจที่เปนมิตรโดยเปรียบเทยีบกับมหาสมทุร ซึ่งเปนแหลง
น้ําธรรมชาติขนาดใหญทีโ่อบอุมสรรพชีวิตตางๆ ใหอยูอยางสุขสบาย ดังความในบท “ดับไฟไหม
โลก” ใน บางกอกแกวกําศรวล  ของอังคาร กัลยาณพงศ วา 
 
         โออัคนีที่มีมหิทธิพิษ        กวาฤทธิอั์คคีคุแหลงหลา 
 คือโรคไฟกเิลสมารแรงกลา      เสวยมหาอาณาจักรกลางใจ 
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         อยาดุรายใหมากมายเมตตา      กรุณาเสมอมหาสมุทรแหงสมัย 
 คือไมขุนเคืองแคนใครใคร      ละมุนละไมไมตรีจิตรนิจกาล 
         
 ในบท  “แดเพ่ือนมนุษย”  ใน  กวีศรีอยุธยา  อังคารกลาวเปรียบเทียบความดีอัน
เปนการกระทาํที่มีเมตตากบั “ระบบสุริยะ”  ซึ่งชวยโอบอุมโลก  ดวงดาว และสรรพสิ่งตางๆ ไว  
และดีเลิศอยาง “มนุษยวิเศษ”  ซึ่งเปนบคุคลพิเศษทีบ่าํเพ็ญความดดีวยการชวยเหลือและเสียสละ
เพ่ือผูอ่ืนเพื่อมุงสูโพธิญาณ ผูที่มีจิตเมตตาจึงเหมือนมพีระโพธิสัตวอยูในดวงจติ  เพราะชวยสราง
สุขหรือ “ดับสรรพทุกข”   และประโยชนทีเ่ปนการเกื้อกูลทําใหชีวิตของคนสูงข้ึน และเปรียบเทียบ
ความโลภซึ่งเปนการกระทําที่มิใชประโยชนเก้ือกูลตนหรือผูอ่ืน หากเบียดเบียนและกอทุกข  
รวมถึงทําใหชีวิตของคนตกต่ํา  โดยเปรียบเทียบในลกัษณะการพาดพิงถึงตัวละครในวรรณคดีแต
โบราณที่มีพฤติกรรมเบียดเบียนผูอ่ืนอยางชูชก ดังความวา 
 
          ระบบสรุิยะอยางฟา เมตตา 
  อุมโลกและดารา  อ่ืนไว 
  โพธิสัตวสุดคณนา  ใจใหญ  ย่ิงแล 
  เลิศอยางมนุษยวิเศษไซร  ชวยหลาวิเศษสมัย 
          ใครเมตตาโลกไซร  วิเศษวิศษิฏ  เสมอนา 
  ใจกวาฟานฤมติ  ใหมแพรว 
  โพธิสัตวนิ่งสิงสถิตย  ในทาน  เสมอเทอญ 
  ชวยดับสรรพทุกขแลว  ทั่วหลาอัญชลี 
          โฉมผีกลางปาชา  เอาอะไร  ไปฤๅ 
  แมแตธุลีเอาไป  ไปได 
  ชูชกโลภอจินไตย  ตายเปลา  เปลืองแล 
  ลืมเพื่อนมนุษยสิ้นไร  ช่ือไซรมนุษยไฉน 
            
 อังคารพาดพิงถึงพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญความดดีวยเมตตากรุณา เพ่ือเปรียบเทียบให
เห็นพลังของเมตตา  หากบุคคลมใีจมุงอนุเคราะหและเกื้อกูลผูอ่ืนโดยปราศจากเงื่อนไข จะทําให
โลกเกิดสันติสุข และพาดพิงหรืออางถึงชูชกมาเปนคูเทียบแสดงความตรงกันขามระหวางการให
ดวยจิตกศุลกับความโลภโดยเทียบกับพฤติกรรมการเปน “ผูขอ” ของชูชก อันเปนวิธีการสืบสรรค
ดวยการพาดพิงถึงบุคคลพเิศษและตัวละครในวรรณคดีโบราณ มาสื่อความหมายหรือเปนภาพ
เปรียบเทียบถึงการกระทําของคนในสังคมรวมสมัยระหวางผูใหที่กระทําประโยชนสุขแกผูอ่ืนกับผู
ที่มีความโลภกระทําการอันเปนทุกขโทษแกผูอ่ืน 
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 อังคารยังกลาวเปรียบเทียบคูเปรียบระหวางความดีกับความชั่ว ตามหลักพุทธธรรม 
โดยพิจารณาที่เหตุและผลของการกระทํา เหตุเกิดจากใจ หากใจมืดบอดใจชั่ว  จะทําใหการกระทํา
ทั้งกายและวาจาเกิดเปนทุกขและโทษติดตามตนเหมือนลอหมุนตามรอยเทาโค ถาใจบริสุทธิ์จะทํา
ใหการกระทําทั้งกายและวาจาเกิดเปนสุขและประโยชนอยูเสมอเหมือนแสงที่กอใหเกิดเงาตดิตาม
เปนปกติวิสัย  อันเปน “กุศลทิพย”  ความดีและความชั่วที่ตรงขามนี้เกิดจากการกระทํา  หากทาํ
ความดียอมไดด ี ทําความชั่วยอมไดช่ัว  ดังความในบท “กูดวงใจ”  ใน  ปณิธานกวี วา    
 
      (๑)   สรรพธรรมะทั้งหลายใตหลา           (๒)    สรรพธรรมะทั้งหลายใตหลา 
 หัวหนาคือใจเปนใหญหลวง          หัวหนาคือใจเปนใหญหลวง 
 ประเสริฐสุดสําเร็จทั้งปวง           ประเสริฐสุดสําเร็จทั้งปวง 
 เพราะดวงใจทําสําคญัจริง ฯ          เพราะดวงใจทําสําคญันัก ฯ 
         ถาจติรอํามหิตมดืมิดราย                  ถาจิตรคดิใสวเิศษวิสุทธิ์
 จุดหมายก็รายระยําไปทุกส่ิง         มุงวิมุตจิุดหมายทิพยสูงศักดิ ์
 กายวจีกรรมกระทําโลนลิง          กายวจกีรรมกระทํานั้นจัก 
 ยิ่งนําพิษทุกขอุกปลนใจ ฯ          ชักนําเกษมสุขสูเสมอไป ฯ 
         เลหลอหมุนตามรอยตีนวัว                   เปรียบใจอรุโณทัยเฉิดฉาย 
 มึนมั่วลากแอกอันหนักใหญ         แสงเกดิเงาไซรตามปกติวิสัย 
 คือทุกขบาปรายไหมตามไป         คือกุศลผลทิพยของดวงใจ 
 ทุกสมัยเวรกรรมมืดงําเอยฯ         ตามไปเกษมสขุทุกกปัปกัลปฯ 
               
 การสื่อความคดิตรงกันขามดังกลาวขางตน อังคารไดสืบทอดแนวคดิและจนิตภาพ
มาจากพุทธวจันะบทหนึ่งในคาถาพระธรรมบท ยมกวรรค วาดวยคูแหงความดแีละความชั่ว ซึ่ง
ความในคาถานั้นมีวา 
 

        ถาบุคคลมีใจอันโทษประทุษรายแลว กลาวอยูก็ตาม  ทําอยูก็ตาม  ทุกขยอมไปตาม
บุคคลนั้น เพราะทุจริต ๓ อยางนัน้ เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโคผูลากเกวียนไปอยู
ฉะนั้น  ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา  มใีจประเสริฐที่สุด  สําเร็จแลวแตใจ  ถาบคุคลมีใจ
ผองใส กลาวอยูก็ตาม  ทาํอยูก็ตาม สุขยอมไปตามบุคคลนั้น เพราะสุจริต  ๓ อยาง
เหมือนเงามีปกติไปตาม  ฉะนั้น๙ 

 
__________________________ 
 ๙พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย  คาถาธรรมบท เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒  ตอนที่ ๑,  
พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖) : ๑.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๕๖
 

 
 

 ความเดิมขางตนเปนคาถาที่เปนพระพุทธพจน  อังคารไดนาํคาถาพระธรรมบทมาใช
สรางพลังการสื่อสารในสังคมรวมสมัย โดยไดพยายามชี้นําใหมนุษยใสใจในการพัฒนาดวงจิต 
เพราะสรรพสิ่งทั้งปวงที่มากระทบและกระทําใหสุขหรือทุกขลวนเกิดแตจติใจ หากมีใจสวางหรือใจ
บริสุทธิ์ยอมพบกับสันติสุข ถามีใจมดืหรือใจชั่วรายยอมพบกับบาปทุกข   อังคารจึงช้ีแนะให “ดับ
เหตุบาปกรรมเวรทุกสมัย”  แลว  “เรงเจริญเมตตาสมาธิพิเศษ”   ซึ่งส่ิงเหลานี้จะทาํใหโลกมนุษย
เกิดสุขและสันต ิ
 อังคารยังนําคาํสอนทางพุทธศาสนาที่เปรยีบเทียบสัตวโลกผูเปนเวไนยนิกร คือ หมู
แหงผูที่ควรรับคําแนะนําหรือรูพระธรรม ซึ่งชนเหลานั้นมีตางๆ กันเปรียบไดกับดอกบัว ๓ 
จําพวก  ในบท “ปญญาที่เหนือกวาเวไนยสัตว”  อังคารไดกลาวถึงมนุษยหลงผิดเพราะอวิชชา  
โดยมีดวงตาทีม่องไมเห็นธรรม  จึงยังคงติดอยูในบวงแหงตัณหา  ซึ่งเทียบไดกับดอกบัวที่จมอยู
ในตมและกลายเปนอาหารเตาปลา    ไมมีวันโผลพนน้าํข้ึนมาได    สวนผูที่เขาถึงหลักธรรมอยาง
แทจริงหรือ  “เห็นแจง”    ในสภาวธรรมและความจริงโดยใชปญญาสูทางอันประเสริฐนั้นเทียบได  
กับดอกบัวที่โผลพนน้าํ  มคีวามงามที่สรางสุขใหแกผูอ่ืน กวีไดแสดงคุณลักษณะอนัตรงกันขามนี้   
โดยสื่อแสดงถึงการกระทําที่เปนทุกขโทษและสุขประโยชน ดังความวา 
                                                      
                        (๑)   ธรรมะอันไรสาระแกนทิพย           (๒)  ธรรมะเปยมลนสาระแกนทพิย 
 หยิบยกวาวิเศษสุดลึกซึ้ง           หยิบยกวาประเสริฐวิเศษวิศาล
 สรรเสริญอเวจีขย้ีดาวดึงส          แปดหมื่นสี่พันธรรมขันธปาน 
 ซึ่งมิจฉาทฏิฐน้ัินอันตราย           หวานสัมมาทิฏฐิสตปิญญา 
         เหยียบย่ําทํารายพระนิรพาน                 เทอดทูนอมตะพระนิรพาน 
 เทอดสถุลมารกิเลสหลากหลาย           ประหารกิเลสมารตัดตัณหา 
 เห็นแดดพิษผาวรอนมากมาย           เห็นแจงสภาวะธรรมนานา 
 วาสายธารานาอาบกิน             ตามฐานะสัจจะจรงิจัง 
         ฆาสัตวตัดชีวิตตางตาง                  เจริญจิตรคดิแตเมตตากรณุา 
 แอบอางอยางกุศลวิเศษศิลป          สรางมหากุศลใหโลกขลัง 
 ยกยองอํามหิตฤทธิ์ถอยทมฬิ          ปราบปรามอํามหิตอสรพิษพัง 
 เหยียบสิ้นทุกเมตตากรุณา           ส่ังอธรรมสิ้นฤทธิ์พิสดาร 
         หวังไฉนวาจะไปที่ประเสริฐ          แมนแลวไปแคลวที่ประเสริฐ 
 ตองเวียนเกิดวายวัฏฏะแหงตัณหา         เวียนเกดิเพื่ออาสวะอวสาน 
 อกจะอัดอกศุลพิษอวิชชา         ประโยชนยิ่งทุกส่ิงแดจักรวาล 
 เพราะดวงตาเห็นผิดนิจนิรันดร        สูนิรพานผานปรมาตมันต 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๕๗
 

 
 

         คือปทมุจมตมสุดต่ําตอย             คือปทุมทองผุดผองพนน้ํา 
 หนอนอยเตาปลากินสิ้นขวญั        งามเลิศลํ้าปฏิภาณมหทิธิมหันต 
 เปนปทปรมะอเนกอนันต         เปนอุคฆฏิตัณูมหศัจรรย  
 อันควรยิ่งตองทิ้งนรกานต         สัพพัญูแยมพระโอษฐเอย 
                    
 การสื่อแนวคดิเรื่อง “ธรรมะอันไรสาระแกนทิพย” กับ “ธรรมะเปยมลนสาระแกน
ทิพย” นี ้  กวีแสดงใหเห็นถึงการกระทําอันตรงกันขามระหวาง “มิจฉาทิฏฐิ” กับ “สัมมาทิฏฐิ”   
โดยใชการสรางจินตภาพเปรยีบเทียบสื่อความคิดใหเห็นถึงการกระทําที่ผิดและถูก ซึ่งเปนสื่อแทน
ความชั่วกับความด ี  โดยใชจินตภาพเปรียบเทียบที่ส่ือแนวคดิเรื่องนรก- สวรรคตามคติทางพุทธ
ศาสนา จากความหลงผิดอันเนื่องมาจากความเขลาทาํใหกระทําผิดพลาด โดยกวีแสดงภาพตรง
ขามวา “สรรเสริญอเวจี – ขยี้ดาวดึงส”   อันสื่อความคิดแทนสิ่งที่เปนนามธรรมคือ “นรกอเวจี” 
เปนความชั่ว  แตดวยเห็นผิดเปนชอบจงึหลงสรรเสริญวาด ี ในขณะที่ “ดาวดึงสสวรรค”  เปน
ความด ี หากเห็นผิดเปนถูกจึงเหยียบย่ําทําลายวาช่ัว และภาพตรงขามระหวางการปฏิบัตใินทางที่
เปนอธรรมคือ “เหยียบย่ําทํารายพระนิรพาน” กับธรรมะคือ “เทอดทูนอมตะพระนริพาน” พระ  
นิรพานหรือพระนิพพานเปนคําเปรียบเทยีบแทนความดี และการปฏิบัติที่เปนอธรรมยังกระทํา
โดย “เทอดสถุลมารกิเลสหลากหลาย” กับธรรมะนั้น “ประหารกิเลสมารตัดตัณหา”  กิเลสหรือ  
คําที่กวีเปรียบเทียบวาเปนมารนี้แทนความชั่ว รวมถึงการสรางสรรคจินตภาพขึน้ใหม โดย
เปรียบเทียบความชั่ววาเปน “อสรพิษ”  ซึ่งการปฏิบัตธิรรมะที่มีแกนสารได “ปราบปรามอํามหิต
อสรพิษพัง” ตลอดจนใชคําเปรียบเทียบที่มีคุณสมบัติเดนระหวางความรอนกับเย็นมาเปนสื่อ
เปรียบแทนความชั่วกับความดี เม่ือการปฏิบัตธิรรมะที่ไรแกนสารเห็น “แดดพษิ” หรือความชั่ว
เปน “สายธารา”  หรือความด ี
 ในการแสดงคูเปรียบระหวางความดีกับความชั่ว อังคารยังคงพาดพิงหรืออางถึง 
“พระโพธิสัตว” เปนสื่อเปรียบแทนความดีและ “มาร”  หรือ “พญามาร” และ “ผนีรก”  มาแทน
ความชั่ว  ดังความในบท “จะถูกขยี้มวยดวยกิเลสมาร” วา 
                           
     (๑)    โลกมักมากบริโภคอาหาร         (๒) ถารูประมาณการบริโภค 
 เกียจครานการงานทุกขทอถอย                สิทธิโชคศรัทธาพระธรรมขันธ 
 ความเพียรเหี้ยนเตียนสดุต่าํตอย      เพียบพรอมวิริยะทุกคืนวัน 
 พลอยเห็นกิเลสวาวิเศษด ี       หม่ันสมาธิสํารวมอินทรีย 
         เมาหมกมุนรูปรสกลิ่นเสียง              เลิกเมาหลงรูปรสกลิ่นเสียง 
 หลงใหลเพียงสิ่งเลิศประเสริฐศรี      เพียงอุปทานกิเลสมิวิเศษศรี  

ระเริงเหลิงลืมสํารวมอินทรีย      พญามารรายไมอาจย่ํายี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๕๘
 

 
 

 จะถูกขย้ีมวยดวยฤทธิ์มาร      พนฤทธิ์ผีนรกหมกไหมใจ 
       เสมอมหาวายุดุรายจัด           เสมอมหาวายุดุรายจัด 
 พัดไมข้ีโรคลมอวสาน      จะพัดเทือกผาหลวงลมไฉน  

ความเปนมนษุยแตกแยกแหลกลาญ     ความเปนมนุษยถึงจุดหมายชัย 
หนักจักรวาลนรกานตตลอดกัลป     ไปตามรอยโพธิสัตวสวัสด ี

                
 อังคารกลาวถงึผูที่หลงยึดตดิอยูกับ “กิเลส” หรือรูป รส กล่ิน เสียง โดยเปรียบเทยีบ   
ส่ิงเหลานี้กับ “มาร” ซึง่เปนความชั่วที่บั่นทอนชีวติมนุษยหรือนําพาชีวิตไปในทางตกต่ํา อัน
เปรียบเสมือน “ไมข้ีโรค”  หรือผุกรอน ไมมีความแข็งแรง เม่ือถูกลมพายุแรงก็หักลมทันใด  แต
ถามนุษยเลิกมัวเมาลุมหลงในกิเลสตัณหา ไมเกิด “อุปาทาน” หรือความยึดมั่น  กิเลสที่เปนความ
ช่ัวราย ซึ่งกวีเปรียบเทียบวาเปน “พญามาร” และ “ผีนรก” มิอาจกระทําตอชีวิตมนุษยไดเปรียบ
เสมือนภูเขาสูงใหญแมถูกพายุรายแรงเพียงใดก็ไมหักโคนลงได ชีวิตมนุษยจะมีความสมบูรณหาก
ตามแบบอยางคนดีพิเศษหรือ “พระโพธสัิตว” อันเปนสื่อแทนความดีที่จะนาํพาชีวติสูความสุขทัง้
แกตนเองและผูอ่ืน 
 กวียังส่ือความคิดเปรียบเทียบคูเปรียบระหวางความดีกับความชั่ว ในลักษณะที่เปน
การปลุกปลอบขวัญเพื่อนรวมโลก ดังความในบท “เพลงเปลญวน” ใน เพียงความเคลื่อนไหว ของ
เนาวรัตน พงษไพบูลย ไดใชบทเพลงเปนสื่อแสดงความทารุณโหดรายของสงครามและปลอบโยน
ผูประสบชะตากรรมไปพรอมกัน  ในการกลาวปลอบนัน้ไดสรางจินตภาพเปรียบเทยีบและใชเสียง
ของคําส่ือความหมายระหวางมือท่ีแกวงไกวสายเปลเปนมือแหงความดีหรือ  “มือพรหม” ซึ่งเปน
ผูสรางโลก มใิช “มือพราน” หรือความชั่วที่ทําลายลางชีวิตผูอ่ืน เปนมือแหงธรรมะหรือ “มือ
มารดร” ที่คอยปกปอง คุมครองดูแลมิใช “มือมาร” หรืออธรรมที่ลางผลาญใหส้ินสญู  ดังความวา 
 
  ทุกสายธารสุนทรียรอพลัง 
  มือที่ร้ังสายเปล   เหใหนอน 
  มือที่ลบโลกแลง    แหงและเปอน 
  เนรมิตมิใหเหมือนเมื่อวันกอน 
  คือมือพรหมมิใชพรานเทีย่วรานรอน 
  มือมารดรมิใชมารผลาญใหภินทน 
  เปลญวนเอยเออระเหยกลอมนองนอนเปล 
  โอละเหเอละชา   นองอยาดิ้น 
  เดี๋ยวยักษใหญมันจะตื่นขึ้นมายิน 
  มันจะกินโลกเกลี้ยงเพียงชั่วคืน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๕๙
 

 
 

 การสื่อความคดิเรื่องความดกัีบความชั่ว โดยพิจารณาจากผลของการกระทํานั้น กวี
ยังแสดงคูเปรียบดวยการใชส่ือเปรียบในรปูของความสวางกับความมืดโดยเทียบ “บาปกรรม” ซึ่ง
บาปนั้นเปนสิง่ที่ทําใหคนถึงทุคติ หรือไปในทางตกต่าํ เปนอกุศลกรรมหรือความชั่ว กวีเปรียบ 
เทียบวาเปนความมืด  อันทําใหมองไมเห็นสิ่งใด   และเทียบ “กุศลกรรม” หรือผลของความดีที่
สงผลใหเกิดความเจริญเพิ่มพูนหรือไปในทางที่สูงข้ึนวาเปนเหมือนแสงสวางที่กอใหเกิดประโยชน
สุขแกตนและผูอ่ืน ดังความใน ประคํากรอง ของ เนาวรัตน พงษไพบูลย วา 
 

           ใหบาปกรรมวานนี้เคยมีน้ัน          ดังตะวันตกดินสิ้นแสงเผย 
    กุศลกรรมวันน้ีที่ช่ืนเชย           ผองรําเพยเพียงอรุณอุนอุรา 

           ครั้งกอนคอยรังควาญลางผลาญเขา    บดันีเ้รารักใครไดหรรษา 
    ส้ินเราเขาคอยแตแผเมตตา          โลกนีน้าช่ืนฉ่าํสุขสําราญ 

 
 ในแงของการดํารงชีวิตของคนในสังคมปจจุบัน กวไีทยสมัยใหมไดส่ือแสดงความคิด
ที่เก่ียวเนื่องกับความเจบ็ปวยทางจิตวิญญาณของมนุษยโดยชี้ใหเห็นวาคุณธรรมความดีงามทั้งปวง
อันมีอยูในจติมนุษยกําลังถูกความชั่วเขาทําลายใหเส่ือมสูญสิ้นไป ผูคนเริ่มหมดหวังหรือสูญเสีย
พลังแหงใจที่จะดํารงอยูเพราะหมดศรัทธาตอความดีงาม   และมิรูจะมีหนทางใดชวยกอบกูให
กลับคืนสูภาวะเดิมไดอีก ดงัความในบท “ชีวิตปริศนาหลา”  ใน  มากานกลวย ของไพวรินทร  
ขาวงาม วา 
          ยุคอารยธรรมปวยไข ข่ืนขม 
  ดวงจิตกต็างตรม  โตรดเศรา 
  ชีพมีวิถีระทม  เท่ียวทอง 
  ทองเที่ยวทุกค่ําเชา  ชุมน้ําตาสมัย 
          สมัยจิตวิปริตอาง  วางนัก 
  โดดเดี่ยวเดียวดายอะดัก  ดาวดิ้น 
  ชีวิตประเดี๋ยวรัก  ประเดี๋ยวหนาย 
  เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกขส้ิน  กระหน่ําซ้ําสงสาร 
          วิญญาณถูกโรคราย  แรงรุม 
  ชีวิตถูกไฟสุม   สาปไหม 
  ละเมอละโมบกุม  พยาธ ิ
  กุมเคราะหกุมกรรมไว  กับหวงโศกศลัย 
          สรวงสวรรคในอกเศรา หนาวแสน 
  ขุมนรกขยายเขตแดน  ลวงลํ้า 
  ภูตผีย่ิงยศแทน  ทวยเทพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๖๐
 

 
 

  วิบัติวิบากกรรมซ้ํา  หมื่นไหมแสนหมอง 
          นรกจองจับเน้ือที่  สวรรคถอย 
  สวรรคหดถดหนีรอย  นรกสราง 
  นรกรุกรุงโรจนสอย  สวรรคลม 
  สวรรคเงียบเยียบเย็นราง  นรกเรื้องเรืองไร 
          หมอไหนจักอาจอาง  อวดยา 
  นักรบไหนจักมา  กอบกู 
  ทางไหนจักนําพา  โลกรอด 
  คําตอบกี่คาํรู   ก่ีถอยถกฝน 
          วันเลื่อนเดือนลวงแลว ปละลาย 
  ละแทงละเทียนพราย  พรางฟา 
  ละแทงละเทียนวาย  วับวอด 
  ชีวิตปริศนาหลา  มุงหนาไปไหน 
           

ในบทกวีขางตน ไพวรินทร ขาวงาม เสนอภาพชีวติและจิตวญิญาณของมนุษยวา
ประสบอยูกับความทุกขเดือดรอนตางๆ อันเปน “ยุคอารยธรรมปวยไข”  โดยเฉพาะการปวยทาง
ใจนั้นรนุแรงถึงกับสูญสิ้นศรัทธาในความด ี กวีกลาวเปรียบเทียบโดยใชนรกและสวรรคเปนสื่อ
เปรียบอันเปนไปตามความคดิเรื่องบาปบญุกับการไปสูนรกและการไปสูสวรรค   ตามคติทางพุทธ
ศาสนาบาปหรืออกุศลกรรมเปนความชั่วจะสัมพันธกับการไปนรก สวนบุญหรือกุศลกรรมเปน
ความดีจะสัมพันธกับการไปสวรรค  เมือ่ “สรวงสวรรค” ที่เปนคุณธรรมความดใีนใจของมนุษยใน
ภาวะของสังคมปจจุบันเกดิปวยไข  เพราะถูก “นรก” ซึ่งเปนความชั่วเขารุกรานจนทําลาย “สรวง
สวรรค” ไปสิน้ ดังกวีใชถอยคําตรงขามแสดงความเสื่อมถอยของคุณธรรมวา “นรกสราง-สวรรค
ถอย” “นรกรุกรุงโรจน - สวรรคลม”  และ “นรกเรื้องเรืองไร – สวรรคเงียบเยียบเย็นราง” รวมถึง
การใช “ภูตผ”ี  เปนสื่อเปรียบแทนความชั่ววา “ยิ่งยศ” กวา “ทวยเทพ”  ซึ่งเปนสื่อเปรียบแทน
ความด ี  

การสื่อความคดิที่เปนคูเปรียบระหวางความดีกับความชัว่นี้ กวีไทยจะแสดงลักษณะ
และผลของการกระทํา หากเปนการกระทําที่เปนศรีและมงคลแกตวัก็จัดเปนความดี ถาเปนการ
กระทําที่เปนกาลีและอัปมงคลแกตัวก็เปนความชั่ว  เมื่อกลาวถึงสังคมในวงกวางการกระทําความ
ดีจะกอเกิดเปนความสุขความเจริญใหแกสังคมและโลก สวนการทําความชั่วจะเปนเครื่องทําลาย
สังคมและโลก การสื่อความคิดแสดงความดีและความชั่วที่ตรงขามนั้น กวจีะแสดงทัศนะใน
ลักษณะที่เปนการชี้นําใหคนทําความดีและละท้ิงความชั่ว หรือการแสดงผลที่เกิดจากการทําความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๖๑
 

 
 

ดีกับความชั่ว   รวมถึงการตอสูระหวางความดีกับความชั่วในบริบทของสังคมการเมือง  ตลอดจน
ในมโนสํานึกของคนในสังคมปจจุบัน 
 การสื่อความคดินี้ยังแสดงใหเห็นวิธีคิดของกวีไทย ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิทางพทุธ
ศาสนาเรื่องพระพุทธเจาทรงชํานะมารหรือธรรมะชนะอธรรม กวีจะกําหนดใหพระโพธิสัตวและ
พระพุทธเจาเปนสื่อแทนความด ีและมารเปนสื่อแทนความชั่ว รวมถึงไดนาํเร่ืองนรกสวรรคมาเปน
คูเทียบแสดงความตรงขามระหวางความชั่วกับความด ี ตลอดจนนาํสภาพทางธรรมชาติที่โอบอุม
เก้ือกูลสรรพชีวิตอื่นๆ หรือทําลายชีวิตของผูอ่ืนมาแสดงจินตภาพเปรียบเทียบเพื่อส่ือความเปน  
คูเปรียบที่ทําใหการสื่อสารเขมขน การสรางจินตภาพเพื่อแสดงคูเปรียบดังกลาวมทีั้งการสืบทอด 
การสรางสรรคข้ึนใหม รวมถึงการนําจินตภาพเดิม ซึ่งบางสวนไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนา
โดยตรงมาใชเพ่ือส่ือสารเชิงช้ีแนะใหแกคนในสังคมรวมสมัย   

ระบบคดิที่เปนคูเทียบระหวางความดีกับความชั่วในผลงานของกวีแตอดีต มุงเนนผล
การปฏิบัตตินของบุคคลวาสงผลอันเปนประโยชนสุขหรือทุกขโทษแกผูอ่ืน  ในขณะที่กวีไทยสมัย
หลังมองผลการกระทําที่เปนสิ่งดีและช่ัวในสังคมวงกวาง ทั้งที่มาจากกลุมผูมีอํานาจทางการเมือง
การปกครองกระทําตอประชาชนและการประพฤติปฏิบตัตินของคนทั่วไปวาอยูในธรรมหรือละเวน
ธรรม  สวนกวีไทยสมัยใหมมุงกระตุนเตอืนใหคนในสงัคมรวมสมัยตระหนักถึงการกระทําความดี
เพ่ือมวลมนุษยชาติและเลิกการกระทําความชั่วที่เปนการทําลายโลกและสังคมมนุษย 
 
 ๒.  ความสูงสง – ความต่าํตอย 
 โครงสรางหรือระบบชนชั้นของสังคมไทย มีอิทธิพลตอการสื่อความคิดหรือทัศนะ
ของกวีโดยเฉพาะโครงสรางสังคมศักดนิาที่กําหนดบทบาทและสถานะของบุคคลตามชั้นทางสังคม  
ซึ่งส่ือแสดงดวยสัญลักษณตางๆ เชน สถานภาพ  ยศถาบรรดาศักดิ ์  เกียรติยศ  รวมถึงความ   
มั่งคั่งที่แตกตางกันของชนในแตละช้ัน๑๐นอกจากนี้ยังมคีานิยมซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากโครงสราง
ดังกลาวมาเปนเกณฑแบงแยกชนชั้นหรือกําหนดความแตกตางของบคุคลในสังคม กวีซึ่งอยูใน
ฐานะสมาชิกของสังคมยอมตกอยูภายใตอิทธิพลของสภาพการณทางสังคมแหงยุคสมัยนั้นดวย                       
 การแสดงความแตกตางหรือความไมเทาเทียมกันของคนในสังคม กวีจะถายทอด
ความคดิเห็น  ความรูสึก โดยการอาง “ศักดิ”์ หรือฐานะที่สูงหรือต่ําตอยในสังคม  วิธีการตดัสินวา
สูงศักดิ์หรือต่าํศักดิ์มีปจจัยทั้งทางชาติกําเนิด บทบาททางสังคมและเศรษฐกิจ การแสดงความคิด
ดังกลาวนี ้กวอีาจจะสื่อสารกับผูอานโดยตรงหรือผานทัศนะของตัวละครในงานประพันธนัน้   โดย
ใชวิธีการสรางจินตภาพเปรยีบเทียบแสดงความเปนคูเปรียบในรูปของความสูงสงกับความต่ําตอย  
ดังเชนการกลาวเปรียบเทียบแสดงอหังการในศักดิ์หรือฐานะที่สูงกวา  มีกลาวในตาํนานศรีปราชญ   
__________________________ 
 ๑๐สุพัตรา  สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย  คานิยม  ครอบครัว  ศาสนา  ประเพณี  
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖), ๓๑.      
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จากกรณีศรีปราชญพิพาทกบันางสนม เพราะไปพดูจาเกี้ยวพาราสี นางสนมไดแตงโคลงดูหม่ิน วา 
 
          หะหายกระตายเตน  ชมจันทร 
  มันบเจียมตัวมัน  ต่ําตอย 
  นกยูงหากกระสัน  ถึงเมฆ 
  มันบเจียมตัวนอย  ต่ําตอยเดียรัจฉาน 
 
 ขอความขางตนเปนความบรภิาษโดยยกฐานะมาเปนเครือ่งมือตอวา โดยตัวบทย้าํถึง
ความไมเจียมตน ต่าํตอยอยูหลายครั้ง และสรางจินตภาพเปรียบเทยีบแสดงฐานะของคูกรณีกับ
ตน  โดยใชคูเปรียบ “กระตาย” ซึ่งหมายชม “จันทร” และ “นกยูง”  ซึ่งคิดผูกพันอยูกับ “เมฆ”  
มาแสดงความตาง อันเปนการเทียบกับพฤติกรรมของสัตวที่มีตอธรรมชาติ กลาวคือกระตายนั้น
ในเวลากลางคนืจะชอบออกมากระโดดโลดเตนชมแสงจันทร กวีไทยแตอดตีนิยมแสดงลักษณะ
อาการดังกลาวไว เชน  โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณวา “ตายเตนลองเชิงไหล  โลด
เล้ียวชมจันทร” หรือในกาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง กวีพรรณนาถึงสัตวชนดินี้วา “กระตาย
หลายพงศพรรค เตนชมจันทรหันตัวตาม  ซอมซุมชมเหลือหลาม  ยามออกเลนเตนชมกัน”  สวน
นกยูงนั้นจะราเริงและดีใจเมือ่เห็นเมฆแหงฤดูฝน  เพราะฤดูนี้เปนฤดผูสมพันธุของมัน     แตดวย 
ความตางแหงถ่ินที่อยูของสัตวกับสิ่งที่ผูกพัน จึงเกิดการนํามาเปรียบเทียบ เพ่ือแสดงถึงฐานะของ
บุคคลทีต่างกัน โดยเฉพาะการใชเปรียบเทียบผูชายที่หมายปองผูหญงิที่มีฐานะสูงกวา 
 ในแงของการแสดงความสมัพันธระหวางผูชายกับผูหญงินี้ กวีซึ่งเปนผูชายจะสือ่
แสดงความรูสึกผิดหวังในตวันางที่รักเพราะ “โอสุดคดิสุดฤทธิ์เหนสุดรัก เพราะต่าํภักตรไมมีศกัดิ์
เสมอเหมือน” การสื่อความคิดวาตน “ต่ําภักตร” นี้สัมพันธกับคานิยมของสังคมไทยที่นิยมนับถือ
คนที่ความมีหนามตีาในสังคมอันหมายถึงมี “ศักดิ”์ หรือมีฐานะทางสังคมสูง ความคิดของฝาย
ชายที่คิดวาตน “ไมมีศักดิ์เสมอเหมือน” นั้น ไดกลาวเปนคูเปรียบตามขนบการสรางงานของกวีแต
กอนระหวางนกยูงหมายปองแสงอาทิตย และกระตายหมายปองพระจันทร ดังความใน  เพลงยาว
เจาฟาธรรมธิเบศร  วา “แสนรักจะรวมเรือนเหมือนบุหรง  ที่พิศวงภานุมาศประภศัษร  เม่ือเล้ียว
ลับศีขรินลงรอนรอน  สุดอาวรณที่นกยูงจะมุงปอง” และ “แสนวิตกเหมือนกระตายที่ใฝฝน  แสง
พระจันทรงามจรเวหาศหอง  พระจันทรอยูสําราญวิมานทอง  ฤๅจะปองใจหมายกระตายดง” มา
เปนคูเปรียบแสดงความแตกตางทางฐานะของคนในสังคม 
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรแสดงฐานะสูงต่ําของบุคคลที่ชาตติระกูล ซึ่งเปนสถานะที่
ไดมาโดยกําเนิดหรือเปนการสืบเชื้อสายที่อยูในวงศตระกูล เผาพันธุหรือเช้ือชาตินั้นๆ ดังใน 
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑ ตอนที่ดาบสทั้งส่ีพบธิดาพญานาคสมสูอยูกับงูดินก็เห็น
วาผิดวิสัยหรือลักษณะที่เปนอยู ไดกลาวถงึการกระทํานัน้วา  “เหตุไรวิสัยนาคิน  มายินดดีวยชาติ
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อันต่าํพงศ   ไมคดิสงวนศกัดิ์รักษาตัว   กล้ัวกาใหเสยีเผาหงส”  ความตางตระกูลนี้ กวีใชส่ือ
เปรียบกากับหงสมาเปนคูเปรียบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะกานั้นเปนสัตวที่มีรูปลักษณอัปลักษณจากขน
ที่มีสีดําสนิท  และมีพฤติกรรมชอบโฉบเฉี่ยวเพื่อลักขโมยของไปซึ่งๆ หนา  กาจึงมีลักษณะดอย
ทั้งรูปลักษณ ฐานะและศักดิศ์รี  ในขณะที่หงสเปนสัตวที่มีรูปงาม  สวยสงา  มีคอยาว  ระเหิด
ระหง  ขนกายขาวสะอาด  มีเสียงรองไพเราะและรักความสะอาด  หงสซึ่งเปนสตัวในจินตนาการ
จึงมีความงดงามและสูงสงในฐานะที่เปนพาหนะของเทพเจา  ลักษณะเดนของหงสนี้จึงเปนที่นยิม
นํามาเปนคูเปรียบเพื่อแสดงความตรงกันขามกับกาในเรือ่งรูปลักษณและศักดิต์ระกลูของบุคคล 
 การสื่อแสดงความสําคญัของชาติตระกูลที่สูงสงยังปรากฏใน อิเหนา  พระราชนิพนธ
ในรัชกาลที่ ๒  เม่ือทาวกุเรปนทราบวาทาวดาหายกนางบุษบาใหเปนคูครองแกจรกาไดกลาวแสดง
ความคดิเห็นโดยใหเหตผุลวา “จรกาซึ่งจะมารวมวงศ  ช่ัวทั้งรูปทรงแลศักดิศ์รี”  และ “ทั้งสุริยวงศ
พงศเผาก็ต่ํากวา  จะเปรียบขางพาราเขตขัณฑ   กับเมืองข้ึนของเราก็เทากัน” ดวยถือวากษตัริยวงศ
อสัญแดหวา ซึ่งเปนเชื้อสายของเทพยดา เปนวงศกษตัริยที่สูงสงเหนือกวากษตัริยวงศอ่ืน ถึงแมวา
จะเปนกษตัริยเชนกัน หากมิไดอยูในวงศเทวัญก็ถือวาต่ําศักดิ์ และสรางจินตภาพเปรียบเทียบ
แสดงความไมคูควรที่แตกตางกัน ทั้งชาตติระกูลและรูปลักษณระหวางจรกากับนางบุษบา วา “ดัง
เอาปดมาปนกับมณี   ไมควรที่จะใหครองกัน”  ปดหรือลูกปดเปนแกวที่ไมมีราคา  หากนํามา
ปะปนกบัแกวมณี ซึ่งมีราคายอมทําใหมณีเส่ือมคาลง  ลูกปดอยางจรกาจึงไมมคีาที่จะเทียบเคียง
กับแกวมณีอยางนางบุษบาได 
 นอกจากนี้ กวยีังสรางจินตภาพเปรียบเทียบแสดงศักดิต์ระกูลฝายจรกาซึ่งต่าํกวาวงศ
อสัญแดหวา  ดังความในสารที่ทาวลาสํ่าเชษฐาของจรกาสงมา  มีความตอนหนึ่ง วา “วงศระตไูมคู
เคียงบุญ ตองเคืองขุนบทมาลยพระภูธร”  โดยกลาวเปนคูเปรียบวา “ดังจอมปลวกกับพระสเุมรุ
มาศ  ดังชาติมฤคกับไกรสร  ดงัพื้นปถพีกับอัมพร”  อันสื่อความคิดที่ตระหนกัถึงศักดิต์ระกูล
ฝายตนนัน้ต่าํกวามากมิอาจเทียบเคียงกับฝายวงศเทวาได วงศระตูเปนดังจอมปลวกอยูต่ําเตี้ยบน
พ้ืนดินไมอาจเทียบวงศอสัญแดหวา ซึ่งเปนภูเขาพระสเุมรุอยูบนสรวงสวรรค  เปนกวางทีม่ี
เผาพันธุ และความหาญกลาไมอาจเทียบไกรสรที่เปนราชสีหตระกูลสูงและมีอํานาจฤทธานภุาพที่
เหนือกวาสัตวทั้งหลาย  และเปนพื้นดินอยูต่ําเตี้ยไมอาจเทียมแผนฟาซึ่งอยูสูงสุดได 
 เม่ือนางสนมกาํนัลเห็นจรกาตางก็วิพากษวจิารณ ถึงความแตกตางไมเหมาะสมคูควร
กับนางบุษบา โดยพิจารณาจากรูปลักษณภายนอกเปนสําคญัวา “เติบใหญกํายาํลํ่าสัน”  มิได  
“แบบบาง” อยางระตูหรือเจาเมือง  ระตูอยางจรกานัน้มีรูปอัปลักษณ  จึงถูกปรามาสซ้าํๆ วา 
“กระนี้ฤาชางมาตนุาหงัน  เห็นเกินหนาไกลกันทั้งศักดิศ์รี”  โดยใชคูเปรียบวา “ดั่งเพชรผูกเรอืน
รองดวยทองเหลือง” อันสื่อถึงความเปนคูครองที่แตกตางทั้งรูปลักษณและคุณคาในตนอยางที่สุด
ระหวางนางบษุบา  ซึ่งเปนเพชรเม็ดงาม แตกลับมีเรือนแหวนเปนเพียงทองเหลือง ซึ่งเปนโลหะ
เจือชนิดหนึ่งท่ีมีสวนประกอบเปนเพียงทองแดงและสังกะสี นอกจากนี้ยังเทียบอกีวา “เหมือน
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ทองคําธรรมชาติรุงเรือง  มารูกับกระเบื้องไมควรกัน” ซึ่งเปนการเอาสํานวนไทยแตเดิมมาใชใน
บริบทใหมที่ส่ือถึงลักษณะทีไ่มคูควรระหวางนางบุษบากบัจรกา โดยเปรียบนางบษุบาเปนทองคํา
ธรรมชาติหรือทองเนื้อดีที่สุด เปนทองแทหรือรูจักกันในนาม “ทองเนื้อเกา”  เพ่ือส่ือแสดงวานาง
นั้นงดงาม  มีคุณคา  อยูในตระกูลสูง  ในขณะที่จรกานั้นเปรียบเปนกระเบื้อง  ซึ่งเปนวัสดุที่ทํา
จากดนิและใชเปนเครื่องมุงหลังคาหรือปูพ้ืน จรกาจึงต่ําตอยดอยคา ทั้งศักดิ ์ สถานะ และ
รูปลักษณ การนําทองไปรูกระเบื้องจึงเปนการลดคุณคาของทอง และยังทําใหเกิดความเสียหาย
หรือของมีคาอยางทองตองเสียไปอีก 
 ครั้งอิเหนาสงสารที่ลิขิตดวยเล็บบนกลบีปะหนัน โดยไดใหนางคอมนําไปถวายนาง
บุษบา  ขอความในสารยังคงกลาวดูถูกดูแคลนวาจรกาโดยใชคูเปรียบระหวางกากับหงสตามขนบ
วา  “ไมควรคูเคียงพักตรสมัครสมาน ดังกากาจชาติชาสาธารณ  มาประมาณหมายหงสพงศ
พระยา” อันสือ่ความคดิเรื่องชาติตระกูลทีต่่ําและรูปลักษณของจรกานั้นเหมือนกบักามาหมายปอง
หงสหรือนางบุษบา ซึ่งอยูในตระกูลสูงศกัดิ์และมีรูปโฉมอันงามเลิศ 
 ใน ขุนชางขุนแผน  เม่ือขุนชางรบเรานางเทพทองผูเปนแมใหไปสูขอนางพิมพิลาไลย  
นางไมเห็นดวยโดยกลาววา “ออพิมพิลาไลยเขารูปงาม   ลํ้าคนในสุพรรณพารา”  ในขณะที่ขุนชาง 
“รูปเอ็งเหมือนผาละวายาม”  เปนการสือ่ความคดิวารูปไมงาม  ไมมีคา  มีราคาเชนผาละวาอัน
เปนผาคาดเอวที่เชลยละวาแถบปาดงนัน้ใชคาดกัน  นางเทพทองเห็นวาการไปสูขอนางพิมจะเปน
ความพยายามที่เปลาประโยชน  จึงกลาวแกลูกชายวา “แมจะเปรียบเนื้อความใหเขาใจ นางพมิ 
พร้ิมเพราดังจันทรา  เอ็งเหมือนเตานาอยูต่ําใต  อยากไดดวงจนัทรสวรรคไกล  เห็นจะไดแลว
หรือนะลูกอา” ซึ่งเปนคูเปรียบที่แสดงใหเห็นวานางพิมนั้นงดงามและสูงสงเหมือนดวงจันทรที่
งดงามอยูบนฟากฟา  สวนขุนชางนั้นอัปลักษณและต่ําตอยเหมือนเตานาที่อยูต่าํเตี้ยตามพื้นดิน
 ครั้นขุนชางใหเถาแกไปสูขอนางพิม  นางแกลงดาวาบาวไพรกระทบถงึขุนชาง  เพ่ือ
เปนสื่อเปรียบเทียบใหเห็นความไมเจียมตนวา “ชาติช่ัวตัวดังนกตะกรุม จะเอื้อมอุมอิงอกวิหก
หงส” โดยใชคูเปรียบที่แสดงใหเห็นลักษณะดอยและสอดคลองกับรูปลักษณของขุนชาง ซึ่งมี
ศีรษะลานวาเหมือนนกตระกรุม ในขณะที่นางพิมพิลาไลยนัน้รูปงามเหมือนหงส ซึ่งเปนนกที่มี
ความสวยงาม 
 ในตอนเณรแกวใชสายทองเปนสื่อใหตนไดสมหวังในความรักกับนางพิม หญิงสาวที่
ตนหมายปอง  แตดวยความเจียมตนและเกรงจะไมเปนดังที่ตั้งใจ  จึงออนวอนขอใหนางสายทอง    
พ่ีเล้ียงของนางพิมชวยโดยกลาวเปรียบเทียบสถานะของตนดวยคูเปรยีบตามขนบ วา “อันเณรนอง
เหมือนกระตายหมายจันทร  อยูดินหรือจะดั้นขึ้นไปได  แตตรมตรอมผอมรางก็บางไป   ดวย
ทางไกลกลางหาวเมื่อคราวปอง” 
 เม่ือพลายงามหรือจมื่นไวยออนวอนนางวันทอง ซึ่งอยูกับขุนชางใหกลับไปอยูกับตน  
เพราะเห็นวาขุนชางนั้นเปน “อายหินชาต”ิ และ “แสนอุบาทวใจจิตริษยา” กระทําการตางๆ กับตน
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และบดิาของตน  และเปรียบเทียบถึงความไมคูควรระหวางขุนชางกับมารดาของตนวา “เหมือน
แมลงวันวอนเคลาทีเ่นาชั่ว มาเกลือกกลั้วปทุมมาลยที่หวานหอม” และ “ดอกมะเดื่อหรือจะ
เจือดอกพะยอม” ซึ่งคูเปรียบดังกลาวสื่อแสดงถึงความไมเหมาะสมคูควร โดยกวีส่ือความคดิผาน
มุมมองของจมื่นไวยวาขุนชางเปนแมลงวนัที่ตอมของเนาเหม็น  แตกลับมาเกลือกกล้ัวกับดอกไม
ที่มีกล่ินหอม จะทําใหดอกไมอยางนางวันทองพลอยมัวหมองมีมลทิน   และขุนชางนั้นต่ําตอย
เหมือนดอกมะเดื่อจะไปอยูกับดอกพะยอมหรือนางวันทองที่อยูสูงสุดไมสอยไดอยางไร รวมถึงยัง
เปรียบเทียบการที่นางวันทองอยูกับขุนชางวา “ดังทองคําทําเลี่ยมปากกะลา”  ซึ่งทองคํานั้นมี
คุณคา  หาก “เล่ียม” หรือหุมปากของกะลาที่เปรียบเชนขุนชางยอมไมคูควรอยางมาก 
 ใน ลักษณวงศ ของสุนทรภู  เม่ือลักษณวงศพานางสุวรรณอําภาหนีออกจากเมอืง
มยุรา  ทาววิรุญมาศตามมาพบและขอรองใหทั้งสองกลับไป ลักษณวงศตอบกลับไปดวยความ
โกรธ  โดยกลาวเปรียบเทียบถึงความไมเหมาะสมคูควรระหวางพระมารดาตนกบัทาววิรุญมาศวา 
“พระชนนีมีศกัดิ์ดังเหมราช    มึงเหมือนชาติเชนกาอยามาหมาย”  เหตุเพราะทาววรุิญมาศนั้นตาง
พงศพันธุ  เปนอมนษุยหรือยักษ และยังมีนิสัยพาลเกเร โดยจบัตัวนางสุวรรณอําภาไปกักขังอยู
เมืองยักษ  ภายหลังลักษณวงศออกตดิตามสามารถชวยพระมารดาออกมาไดสําเร็จ 
 นอกจากนี้ การส่ือความคิดเรื่องศักดิ์และสถานะของบุคคล ยังปรากฏอยางสม่ําเสมอ
ในผลงานประเภทเพลงยาว โดยเฉพาะเพลงยาวสังวาสในลักษณะของการตัดพอตอวาเก่ียวกบั
ความรัก  ซึ่งฝายชายจะแสดงสถานภาพของตนวาต่าํกวาหญิงสาวทีห่มายปอง  ดังใน เพลงยาว
พระยาตรัง ไดกลาวแสดงความรูสึกนอยเนื้อต่าํใจวา “ไมเจียมตนหรอืวาตนเปนห่ิงหอย มาหิ้ว
รอยตามแสงพระสุริฉาน” และยังเปรียบเทียบโดยใชคูเปรียบอีกวา  “ทานเหมือนพลอยเพชรรัตน
ชัชวาล  ตัวนีป้านปนูปดหรือควรปอง   มาหมายแกวจอมจุลจักรพรรดิ   ใหเส่ือมสวัสดิ์รัศมีมณี
หมอง”  หรือใน เพลงยาวคารมเกา  สํานวนเจาสระแกว  ไดส่ือแสดงความรูสึกนกึคิดที่มีตอนาง
ซึ่งงดงามสูงสงเปน “สองศรีสมบูรณประยูรหงส” ทั้งสองนางนี ้  กวีเปรียบเทียบโดยสรางสรรค
จินตภาพขึ้นใหม วา “ดังอุบลมณฑาทิพยทั้งคู พึ่งผุดเผนเดนอยูในสระสวรรค” ดอกไมทิพยบน
สรวงสวรรคนี้งดงามสูงเดนอยูไกลลิบยากที่มนุษยธรรมดาจะไดเชยชม กวีเปรียบเทียบตัวเอง อัน
ส่ือถึงความต่าํตอยดอยคาวา “อันพี่นี้ประหนึ่งภูมรินรอน   ไมหาญฝาสาครตองหลบเลี่ยง  สูแวด
เวียนอยูแตไกลไมใกลเคียง  จะอุบายบายเบี่ยงเห็นสุดท”ี  
 กวียังกลาวเปรียบเทียบการหมายปองนางสูงศักดิ ์ โดยใชคูเปรียบที่แสดงความ
หางไกลเกินทีจ่ะไขวความาครอบครอง โดยกลาววา “เหมือนมยุราหมายเมฆาทิพากาศ” “เหมือน
มัจฉาหมายเสียงฟารอง” และ “ดั่งหงสทองหมายมุจลินทอินทร”  ซึ่งเปนการเทยีบใหเห็นวากวี
นั้นต่าํตอย  เพราะเปน “นกยูง” เปน “ปลา” และ “หงส” แตส่ิงที่มุงหมายหรือปรารถนานั้นมิได
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อยูบนพื้นดินเดียวกันหากอยูบนฟาทั้ง “เมฆ” “เสียงฟารอง” และอยูในถิ่นแดนทีม่ิใชโลกมนุษย
ดัง “สระมุจลินท”  ทําใหเห็นความแตกตางอยางเดนชดั 
 กวีไทยสมัยหลังยังคงสื่อความคิดเรื่องฐานะความแตกตางของบุคคล ดังใน ทาว  
แสนปม  พระราชนิพนธในรชักาลที่ ๖ เม่ือพระชินเสนหรือทาวแสนปมในรูปลักษณอัปลักษณเปน
ปุมปมทั่วกาย และมีกิริยาทาทางเหมือนยาจกเข็ญใจแสดงความพึงพอใจหรือหมายปองนางอษุา
หญิงสาวผูสูงศักดิ ์  โดยไดเปรียบเทียบศักดิ์และสถานะของตนกบันางตามขนบวา “อันกระตาย
นิยมชมจันทร  จะเหหันเหียนไปไมมีเลย”  
 ใน กนกนคร กวีไดกลาวเปรียบเทียบศักดิ์และสถานะของนางกนกเรขากับพอคา  ซึ่ง
พยายามจะลวนลามนาง  ขณะนางตามหาอมรสิงหอยูในปาวา “พอคาบาใจใครม ี  กษัตรีอยูเยา
เนาเรือน” โดยกลาวเปนคูเปรียบซึ่งเปนการสรางสรรคจินตภาพขึ้นใหมวา “เปรียบอยางนางสีหมี
ศักดิ ์  อยูพักโพรงหมาพาเปอน   คาดคดิผดิเปรอะเลอะเลือน  ฟนเฟอนไพรๆ ใจมัน”  อันสื่อ
ความคดิวานางกนกเรขานั้นมีฐานะสูงศักดิ์เหมือนนางราชสีห หากอยูในเรือนพอคา ซึ่งเปนคน
ธรรมดาเปรียบเหมือนอยูโพรงตามดนิที่เกิดจากการขุดคุยของสุนัข จะทําใหศกัดิ์ศรีและสถานะ
ของนางต่ําลงทันที 
 กวีไทยสมัยใหมส่ือแสดงความคิดเรื่องความแตกตางระหวางชายหญิงโดยสรางสรรค
จินตภาพเปรยีบเทียบขึ้นใหมวาฝายหญงิเปน “อุษาโยค” หรือเวลาใกลรุง สวนกวีหรือฝายชาย
เปน “สนธยา” หรือเวลาโพลเพลพลบค่ํา ซึ่งตางกันเปนความสวางกับความมดื และยังส่ืออารมณ
ความรูสึกแสดงความต่ําตอยดอยคา วา “เพลาโพลเพลวาเหวเหงา  ถวิลเงาเชาตรูอันสูงศักดิ”์ 
ความตาง “ศักดิ”์ นี้เกิดจากความรูสึกของกวี อันสืบเนือ่งมาจากปจจยัทางดานฐานะและรูปลักษณ 
นอกจากนี้ยังกลาวเปรียบเทียบนางทีต่นหมายปองเปน “แกวมณี” อันมีความหมายวางดงาม มคีา 
สวนตนไดสรางจินตภาพขึ้นใหมวาเปน “ลิงปา” เพ่ือส่ือวามีรูปลักษณอัปลักษณ  ไมมีคา และยัง 
“โงเขลา” รวมถึงมีฐานะยากไร ดังความในบท “อุษาโยคอยาโศกเศรา” ใน กวนีพินธ ของอังคาร 
กัลยาณพงศ วา 
 

             เรงเปอยซากสลายกระจายสิ้น          เปนฝุนดินดบัดิน้ถวลิหาย 
      ใหมนษุยสัตวเหยียบย่ําทําลาย          ใตฝาเทาทั่วหัวใจเรา 
              แกวมณีมีหรือปรารถนา          เสนหาลิงปาอันโงเขลา 
      อยาดิ้นเลยกระดูกถูกเงา          มึนเมาชีวิตพิษสงแพง 
 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหมนี้ กวียังไดนําจนิตภาพเดิมมาสืบสรรค  เพ่ือส่ือความหมาย
ใหมตามความคิดหรือทัศนคติของตน  โดยใชส่ือเปรียบตามขนบวา “มณี” คือส่ิงสูงสง มีคูเปรียบ
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คือ “ทราย”  ซึ่งมีความหมายวาต่าํตอยดอยคา  หากกวีนํามาเทียบกันเพื่อช้ีวามิควรชื่นชมอยูกับ
มณีหรือส่ิงที่มีคุณคาเทานัน้  เพราะโลกนี้อยูไดดวยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสิ่งที่มีคาสูง
และมีคาต่ํา  และกวียังใชคูเปรียบระหวาง “หงสทอง” กับ “กา” มาสนับสนนุความคิดดังกลาวแลว
วาไมวาจะเปนหงสทองหรือผูสูงศักดิ์งดงามหรือเปนกาหรือผูต่ําตอยอัปลักษณ ตางมีสวนรวมอยู
ในโลกนี้เทาเทยีมกัน การแบงแยกชนชั้นเปนการ “เมาสมมุติ”  ทําใหโลกเส่ือมสุขและขาดการ
เก้ือกูลหรือเปนมิตรที่ดตีอกัน  ดังความในบท “โลก”  ใน กวีนิพนธ  ของอังคาร  กัลยาณพงศ  
วา 
          โลกนี้มิอยูดวย  มณี  เดียวนา 
  ทรายและส่ิงอ่ืนมี  สวนสราง 
  ปวงธาตุต่าํกลางด ี  ดุลยภาพ 
  ภาคจักรพาลมิราง  เพราะน้ําแรงไฉน 
          ภพนี้มใิชหลา  หงสทอง  เดยีวเลย 
  กาก็เจาของครอง  ชีพดวย 
  เมาสมมุติจองหอง  หีนชาต ิ
  น้ํามติรแลงโลกมวย  หมดส้ินสุขศานติ ์
          
 กวีส่ือความคดิเรื่องการแบงแยกในแงคณุคาหรือชนชั้นเปนความหลง หรือยึดติดกับ
ส่ิงสมมุติ  การดํารงอยูของมนุษยในสังคมโลกจะมีสันติสุขตองพ่ึงพาอาศัยกันทัง้ส่ิงที่ดี เลว  สูง 
ต่ํา งดงาม และนาเกลียด  ถาทุกส่ิงประสานกลมกลืนกนัอยางสมดุลและเกื้อกูลกันยอมสงผลดีตอ
โลกและมนษุยชาต ิ
 อังคารยังส่ือความคิดถึงคณุคาอันเปนคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งตางๆ ที่ลวนมีคณุ
และมีความเทาเทียมกันในการเอื้อประโยชนแกมนษุยและโลก การตดัสินวาต่าํตอยหรือสูงสง โดย
พิจารณาแตเพียงรูปลักษณภายนอกเปนการยึดตดิอยูกับคานิยมทางโลก โดยมไิดพินิจถึงคุณคาที่
แทจริงของสิ่งนั้น ๆ ซึ่งตามความเปนจรงิแลวทุกส่ิงทุกอยางยอมเกื้อกูลหรืออาศยัประโยชนซึ่งกัน
และกันทั้งส้ิน  ดังความใน  ลํานําภูกระดึง วา 
 
  หลายหลายผงธุลีดินทราย  สรางปฐพีไวใหภพนี ้
        ประเสริฐเลิศแลวกวาแกวมณี  มากมีคาบริสุทธิ์ยุติธรรม 
  เหยียบย่ําทําไมดอกหญานั้น สวรรคประดับหลาคาเลิศลํ้า 
       สรรเสริญเยินยอแตทองคํา  ตะกั่วดําและเหล็กนอยใจ 
  หยาดนดิหนึ่งอยางหยดน้ําคาง มีสวนสรางมหาสมุทรใหญ 
      รุงแกวมณีจะมีคาอะไร                 ถาหากวาไรกรวดทรายดิน 
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 ในบทกวีขางตน อังคารย้ําความหมายหรือสารที่ตองการสื่อเก่ียวกับการมองเห็นคา
ของทุกส่ิงในโลก  โดยกลาวถึงส่ิงที่มีคาสูงต่ํา  ตามความคิดของคนทั่วไปที่เห็นวา “ธุลีดินทราย” 
นั้นเปนสิ่งทีด่ตู่ําตอยนอยคา  หากแทจรงิแลวผงธุลีดินทรายเหลานั้นตางก็มีคุณคาเปนสวนสําคัญ
ในการสรางโลกไมยิ่งหยอนไปกวา “แกวมณี” ที่ยกยองกันวาสูงสง  มีคา “ดอกหญา” ที่เหยียบย่ํา
กันนั้นก็ยังเปน “ส่ิงประดับ” ที่ทําใหโลกนี้งดงาม และ “ตะกั่วดํา” “เหล็ก” ตางก็มีคุณคาเปน
ประโยชนแกมนุษย ดังนัน้มคิวรลุมหลงอยูกับ “ทองคํา” วาเปนสิ่งสูงสง  มีคาเพียงฝายเดียว หาก
ควรจะมองถึงคุณคาตามความเปนจริงที่ทกุส่ิงจะดํารงอยูไดนัน้ลวนตองประสานเกือ้กูลกันและกนั 
 ในบท “แลงวรรณคดี” อังคารยังคงย้ํามิใหยึดตดิกับคานิยมของมนุษยโดยทั่วไปทีใ่ห
คาเฉพาะแกส่ิงสูงสงและดูหม่ินเหยียบย่ําส่ิงที่เห็นวาไรคา  ซึ่งความคิดนี้มไิดเปนจริงเสมอไป โดย
ใชจินตภาพเปรียบเทียบแสดงคูเปรียบทีส่รางข้ึนใหมระหวาง “ดวงดาว” ซึ่งเปนสิ่งที่อยูสูงมาเปน
ส่ือแสดงความหมายถึงความสูงสง  และใช “ปฐวี” หรือแผนดินที่อยูต่ํามาแสดงความต่าํตอย  ซึง่
ตามทศันะของกวีนั้นเห็นวาส่ิงที่มนุษยใหคาไวสูงสงนัน้อาจมีวันเสื่อมสลาย ในขณะที่ส่ิงที่เห็นวา
ดอยคาอาจมคีามหาศาลโดยที่มนุษยมิทันไดพิจารณาไตรตรองก็เปนได ดังความวา 
 
          ถึงปูนดาวคูฟา  เดือนป  ก็ด ี
  วารหนึ่งจะเปนผ ี  พุงไต 
  อยาดูหม่ินปฐวี  เหยียบย่ํา  ใดเลย 
  ลางแหงซอนเพชรไว  คาลํ้าภายหลัง 
 
 การสื่อความคดิเรื่องความสงูสงหรือต่ําตอยนี้  กวีสมัยใหมยังแสดงความแตกตางที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฐานะ  โดยสื่อความคดิผานมุมมองของชายหนุมอีสานทีเ่ฝารอหญิงสาว
คนรัก  ซึ่งเดนิทางจากถิน่ฐานบานเกดิสูเมืองหลวง  เพ่ือชีวิตความเปนอยูที่ดีกวา ในสายตาของ
คนชนบทนั้นการไดเขามาทาํงานในเมืองหลวงยอมทําใหฐานะดีข้ึนกวาอยูในชนบท กวีใหชายหนุม
อีสานแสดงความต่ําตอยวาเปน “กา” มิอาจเทียบ “นกเหยี่ยว” อันเปนคูเปรียบทีส่รางสรรคข้ึน
ใหม เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคนยากจนกบัคนที่มีฐานะดีกวา โดยนาํพละกําลังและ
ความสามารถของคูเปรียบดงักลาวมาเทียบกัน ดังความในบท “นาฏกรรมบนลานกวาง” ใน  
นาฏกรรมบนลานกวาง ของคมทวน  คันธนู วา 
 
         ผูหนุม        คืนขางแรม      นอนหลับบลง 
         ตาพี่คง       เบิ่งคางกลางจันทร 
         ทุกทุกวนั      อยากเห็นหนาเจา 
      อกเอย        ไดแตเฝา      เหมือนขาวอยากฝน 
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          ตัวพ่ี       เปนคนจน      บรูจักเจียม 
          ดังหน่ึง    กาไปเทยีม      บินเทียบนกเหยี่ยว 
        ยิ่งขาวเหี่ยว      เฉาแหงคาดนิ 
        ยิ่งถวิล       ถึงวันเจาจาก 
 
 การสื่อความคดิเรื่องความสงูสงกับความต่าํตอยนี ้ เกิดขึ้นจากการแบงแยกชนชั้นใน
สังคม  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับชาตติระกูล  สถานภาพ  บทบาทและฐานะทางสังคม  รวมถึงเศรษฐกิจมา
เปนปจจัยทําใหตวัละครเกิดความรูสึกวาตนมีศักดิแ์ละสถานะสูงหรือต่าํตอยกวาผูอ่ืน นอกจากนี้
ยังมีการนําปจจัยทางดานรูปลักษณ มาสื่อความคดิเรื่องความสูงต่าํหรือคูควรไมคูควรระหวางบุรุษ
กับสตรี  การสื่อความคดิดงักลาวนี้สอดคลองกับคานยิมของคนไทยที่ยกยองความมีหนามีตาของ
คนในสังคมจากปจจัยอยางใดอยางหนึ่งหรือโดยรวมทั้งหมด 
 วิธีการสื่อความคิดแสดงคูตรงขามในระบบชนชั้นนี้ กวีใชจินตภาพเปรียบเทียบโดย
นําธรรมชาติใกลตัวและในจนิตนาการ มาเปนสื่อกําหนดความแตกตางทางฐานะของบุคคล ซึ่ง
ธรรมชาติเหลานั้นจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัว ทั้งในแงของรูปลักษณ พฤติกรรม และความสวยงาม
อันเปนไปตามสภาพธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ หากกวีนาํสภาพความเปนจริงของธรรมชาติมาแสดง
หรือประสานกับความคิดดานขนบที่เก่ียวกับโครงสรางหรือระบบชนชั้นในสังคม  ทําใหเห็นวิธคีิด
ในการกาํหนดกฎเกณฑความมีศักดิ์และสถานะของบุคคลในสังคมไดเดนชัด   

การสื่อความคดิโดยวิธีการใชจินตภาพเปรียบเทียบแสดงคูเปรียบนี ้ มีการสืบทอด  
การสรางสรรคข้ึนใหม รวมถึงการนําจนิตภาพเดิมมาใชเพ่ือส่ือความหมายใหม อันบงบอกถึง
ขอกําหนดหรอืแนวคดิเรื่องระบบชนชั้นนัน้ นอกจากจะขึ้นอยูกับโครงสรางทางสังคมแลวยังข้ึนอยู
กับทัศนคติของกวี  หรือการแสดงออกทางความคดิที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยแสดงความสํานึกใน
คุณคาของธรรมชาติมาเปนสือ่แสดงความคิดความสําคญัของชนในทกุระดับชั้น 
 การสื่อระบบคดิที่ส่ือถึงความแตกตางหรือไมเทาเทียมกันของคนในสังคม กวีไทยแต
อดีตจะมุงเนนความตางที่มาจากระบบชนชัน้ และคานิยมของสังคมเปนตัวกําหนดฐานะทางสังคม 
ในขณะที่กวีไทยสมัยใหมส่ือความคดิที่เปนการประเมนิคาใหมวา คนทุกคนมีคณุคาเทาเทียมกัน  
ความแตกตางของบุคคลไมวาจะสูง  ต่ํา ดํา ขาว  รํ่ารวยหรือยากจนไมใชตัวกําหนดความสูงสง
หรือต่ําตอย  ชีวิตทุกชีวิตมีคาที่จะสรางสรรคสังคมและมีความเปนคนเทาเทียมกัน 
 
๓.  ความมีอํานาจ - ไรอํานาจ 
 การแสดงความคิดเรื่องอํานาจกับไรอํานาจ ที่ปรากฏเดนชัดในผลงานของกวีไทยแต
อดีตจะมีตนเหตุจากความเปนศตัรูตอกัน จนถึงข้ันทําลายลางหรือรบราฆาฟนกนั ซึ่งตามความ
เปนจริงฝายใดจะเปนฝายมอํีานาจ หรือดอยอํานาจก็ข้ึนอยูกับองคประกอบตางๆ อาจจะเปนการ
จัดกําลังของกองทัพ ซึ่งจุดนี้เปนการพิจารณาจากจาํนวนหรือปรมิาณวามากหรือนอยเพียงใด  
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สถานการณของการยุทธและการรบอันเกีย่วเนื่องกับสถานะของกองทัพ รวมถึงการรวมศูนยกําลัง 
และการกระจายกําลังทหาร ตลอดจนการเลือกเฟนภูมิประเทศที่เหมาะสม อันเปนภาพรูปลักษณ
ของการจัดการกระบวนทัพ  ซึ่งจะบงบอกถึงกองกําลังทางทหารที่มีอํานาจมากหรือดอยกวาได  
 ในการสื่อถึงอํานาจดังกลาวขางตนจะปรากฏในลักษณะของกําลังอํานาจ (force) คอื
อํานาจที่เกิดจากการใชกําลังกายและอาวธุบังคับ ดังการแสดงฤทธานภุาพของกองทัพในวรรณคดี
ไทย กวีจะแสดงภาพกอนหรือขณะการตอสูดวยการใหตัวละครนัน้ “อวดศักดา” ซึ่งอาจจะเปนจริง
ตามที่ปรากฏในเรื่องหรือตามความคดิของฝายใดฝายหนึ่ง โดยจะออกมาเปนแบบแผนเดียวกนั 
คือ กลาวแสดงอํานาจดานพละกําลัง ความเขมแข็ง ความหาญกลาฝายตน  พรอมแสดงความ
หม่ินแคลนใหเห็นความไรอํานาจหรือความออนแอของคูเปรียบ อันเปนการประกาศศักดานภุาพ
และขมขูขวัญกําลังใจของอีกฝายหนึ่งไปพรอมกัน 
 กวีไทยแตอดตีแสดงใหเห็นความเปนปรปกษของคูสงคราม ซึ่งสูรบกัน โดยไดนํา
ธรรมชาติของสัตวหรือแมลงที่ชอบเลนแสงไฟและสุดทายก็จบชีวิตลงมาเปนคูเปรียบ ในการตอสู
นั้นฝายที่มีเดชอํานาจ มอิีทธิฤทธิ์จะเปรียบเปนไฟทีม่ีพิษสามารถทําลายลางส่ิงตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว  สวนฝายที่ออนแอกวายอมตกเปนเหยื่อเปรียบเหมือนตั๊กแตนที่หลงแสงไฟ  ไมคิดถึงพิษ
ความรอนแรงนั้น  ดังใน สมุทรโฆษคาํฉันทตอนตน กวีกลาวเปรียบเทียบการสูรบระหวางสิบ
กษัตริยกับพระสมุทรโฆษวาสิบกษตัริยนั้น “ตอยุทธดวยพระนฤบด ี  บมิรูแรงพี-  ริยพระผูเดโชชัย   
เฉกตักแตนแหนโหมไฟ  เตนตกตายไป   คในสิขานลลาญ” อันเปนการเทียบฝายพระสมุทรโฆษ
มีความเขมแข็งเปนไฟ  ในขณะที่คูตรงขามคือ  สิบกษัตริยเปนเพียงตั๊กแตน  แมจะมีจํานวนพล
มากมายแตออนดอยฝมือการรบก็มิอาจเอาชนะอีกฝายหนึ่งได 
 ใน อนิรุทธคําฉันท เม่ือทาวกรุงพาณรบกับพระอนิรุทธไดประกาศทามกลางสนามรบ
วา “วาเหวยทาวใดล้าํอุตม  แกลวกลาอยาหยุด  จงมาประทะในสมร” ฝายพระอนรุิทธไดเขาสูรบ
อยางหาญกลา  และโตตอบทาวกรุงพาณโดยกลาวเปรียบเทียบ “วาเหวยมึงมาชิงไชย ดุจฝอยทอด
ไฟ  จะไหมพินาศบมินาน” และยังเปรียบเทียบอีกวา  “มึงเฉกจิ้งจอกสามาญ   หวังจักพพาน    
ดวยสีหราชบขาม” อันเปนการนาํเอาคณุลักษณะเดนของไฟที่มีฤทธิ์รายแรงมาเทียบกับฝายพระ 
อนิรุทธ เพ่ือเปนการแสดงฝมือการทําลายลางฝายตรงขามหรือทาวกรุงพาณที่เปรียบเปน “ฝอย” 
หรือส่ิงที่เปนเสนเล็กๆ ละเอียดจะทําใหถูกเผาเปนธุลีไป และนําสัตวที่มีความแตกตางทางดาน
พละกําลังมาเปนสื่อเปรียบวาทาวกรุงพาณนั้นเปนสุนัขจิ้งจอก  ไรซึ่งความกลาและพละกําลัง สวน
พระอนิรุทธเปนราชสีห ซึ่งเปนราชาแหงสัตวปา  มีฤทธิ์เดชและพละกาํลังมหาศาล 
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรแสดงวาทะของตวัละครกอนการสูรบกัน ดังใน รามเกียรติ์     
พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑ เม่ืออินทรชิตยกทัพเตรียมไปรบกับฝายพระราม   ขณะเดินทัพถึง
สมรภูมิรบไดส่ังใหหยุดทัพ และจดักาํลังเปนรูปครฑุพรอมทั้งคอยดูทาทีและกําลังของฝายตรง
ขาม  ครั้นเห็น “จอมโยธี” หรือแมทัพก็ซักไซทหารของตนวาเปนใครก็ไดรับคาํตอบวา “นีค้ือ  
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พระลักษณวิไลวรรณ  ทีต่องหอกกุมภกรรณยักษี  มิไดส้ินชีพชีวี  บดันี้กลับยกมารอนราญ” 
อินทรชิตทราบดังนัน้ก็ส่ังทหารใหขับรถทรงขึ้นไปพรอมรองทาทาย  ดังความวา 
 
  ไฉนจึ่งอาจองทะนงใจ  มาชิงชัยดวยเราผูฤทธ ี
  อุปมาดั่งหนึ่งลูกเน้ือ  จะเปนเหยื่อแกพระยาราชสีห 
        

พระลักษณกลาวตอบคําอินทรชิตวา 
 

  ตัวทานดั่งห่ิงหอยนอยแสง  ฤาจะแขงเคียงดวงสุริยฉัน 
 

กวีใหอินทรชิตแสดงตนวาเปน “ผูฤทธ”ี หรือมีฤทธิ์อํานาจเปรียบเปน “พระยา
ราชสีห” ที่สามารถฆาฝายตรงขามหรือพระลักษณ ซึ่งเปรียบเปน “ลูกเนื้อ” ใหเสียชีวิตหรือ
กลายเปนเหยื่อไดในทันท ี อันเปนการเปรียบเทียบโดยนาํสัตวเล็กและมีนิสัยขลาดกลัวและสตัว
ใหญอยางราชสีหที่จองจับกินลูกเนื้อนั้นมาเปนคูเปรียบ  และใชพลังแหงแสงสวางมาเทียบผาน
ความคดิของพระลักษณ  โดยกลาวเปรียบอินทรชิตเปน “ห่ิงหอย” ซึ่งมีแสงสวางออกจากตัวเพยีง
เล็กนอยจะเทียบกับตน ซึ่งเปน “ดวงสุรีย”  หรือแสงจากดวงอาทติยที่มีรัศมีแรงกลาสามารถเผา
ผลาญสิ่งตางๆ ใหมอดไหมไดอยางไร 
 การสื่อแสดงศกัดาของตัวละครดวยคูเปรียบที่แสดงความแตกตางกันนั้น กวียงั
เปรียบความออนแอหรือไรอํานาจกับลูกไก  ซึ่งเปนสตัวเล็กไมสามารถปกปองดูแลตัวเองได  และ
เปรียบความเขมแข็งหรืออํานาจกบัพระยาครุฑท่ีมีรูปลักษณะใหญและมีอิทธิฤทธิ์สามารถ “บนิ
หนักกวักละโยชน”  เปนที่เกรงขามแกสัตวทั่วไป ดังเหตกุารณตอนบรรลัยจักรรบกับพระพรตพระ
สัตรุดไดกลาวเปรียบเทียบกษัตริยทั้งสองพระองคเปน “ลูกไก” สวนตน เปน “พระยาครุฑ” วา 
“เหวยมนุษยใจพาลหยาบใหญ  จะมีศักดาเดชเพียงใด ดั่งลูกไกมาตอพระยาครุฑ” ทั้งสอง
พระองคตอบกลับไปวา  “เหวยเหวยอสุรีใจพาล  ทานดั่งห่ิงหอยนอยแสง  ฤๅจะแขงดวยดวงพระ
สุริยฉาน  สําหรับจะยับบรรลัยลาญ  ดวยศรกูผูชาญฤทธิไกร” 
 ใน  อิเหนา  พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒ ยังแสดงถึงอํานาจที่เหล่ือมล้ําไกลกันของ  
คูสงคราม  ดงัเหตุการณการรบระหวางระตูกะปาหลันกับปนหยีหรืออิเหนา  ระตกูะปาหลันกลาว  
ดูถูกปนหยีวาเปนโจรปา   ปนหยีกลาวตอบโดยเทียบฤทธิ์อํานาจของตนนัน้เปนไฟ  และเทียบ
ฝายตรงขามเปนยุง  ร้ิน  ซึ่งคงจะสูญเสยีชีวิตในไมชาวา  “เราเปนปนจุเหร็จก็จริงอยู   ไมเกรง
ฤทธิ์ระตูอยาดหูม่ิน อุปมาหมายมุงเหมือนยุงร้ิน  จะโผผินบนิเขามากองไฟ” ฝายระตูกะปาหลัน
คิดวาปนหยีเปน “โจรปาสามาญ” ก็ขมขูวางอํานาจวา “อยาอวดหาญสูกูผูเปนใหญ  ดังลูกฟาน  
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ลูกกระจงในพงไพร  จะสูไกรสิงหราชที่อาจอง” อันเปนคูเปรียบทีใ่หภาพความออนแอและดอย
อํานาจกับความเกงกาจและคงไวซึ่งอํานาจอยางเดนชดั 
 กวีไทยสมัยหลังยังแสดงความคิดเรื่องอํานาจกบัไรอํานาจ โดยใหตัวละครเปน        
ผูอวดอางฤทธานภุาพฝายตนและปรามาสอํานาจในการตอสูของฝายตรงขาม ดังใน วงศเทวราช  
ของหลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม สุขยางค) จากเหตกุารณการรบระหวางวิทยาธรกับพระอินทร 
ชายาทั้งส่ีของพระอินทรไดกลาวแสดงอํานาจฝายตนเทยีบกับฝายตรงขามวา “เปรียบประหนึ่งวา
ห่ิงหอยที่นอยแสง  จะมาแขงสุรศรีอันทรงสิน    คชสารฤาจะสูดวยนาคิน  อันงูดินฤาจะมาสูมังกร
กล” อันเปนการหมิ่นแคลนฝายวิทยาธร โดยใชจนิตภาพเปรียบเทยีบตามขนบทางดานพลังแสง 
และอิทธิฤทธิท์างการตอสูระหวางสัตวที่ออนดอยกับทรงพลังอํานาจ 
 ใน สามัคคีเภทคําฉันท  กวีใหวัสสการพราหมณแสรงสรรเสริญแควนวัชชีวาเปนนคร
ที่มีกําลังพลเขมแข็งและกลาหาญ และกลาวถึงแควนมคธวามีกําลังพลออนแอ โดยเปรียบเทียบ   
คูตรงขามระหวางแควนมคธกับแควนวัชชวีา “ดั่งอินทโคปกะผวา  มุหฝาณกองไฟ ห่ิงหอยสิแขง
สุริยะไหน  จะมินาชิวาลาญ”  อันเปนการใชคูเปรียบตามขนบระหวาง “แมงเมา” กับ “กองไฟ” 
และ “ห่ิงหอย” กับ “ดวงอาทิตย”  
 กวีไทยสมัยใหมแสดงความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคม ในลักษณะของการใชอํานาจ
เพ่ือผลประโยชนฝายตน ผูที่มีอํานาจจะกระทําตอผูไรอํานาจ ดังกวีสวมวิญญาณและกิริยาอาการ
เย่ียงมนุษยใหแกสัตว เพ่ือเปนคูเปรียบระหวางผูมีอํานาจและเขมแข็งเปน “สัตวที่มีเข้ียวเล็บ” 
และผูที่ไมมีอํานาจหรือออนแอเปน “สัตวที่ไมมีเข้ียวเล็บ”  ดังความในบท “ราคาของเขี้ยวเล็บ” 
ของอังคาร กัลยาณพงศ เม่ือสัตวที่รักความสงบรวมตัวกัน เพ่ือขอซื้อเข้ียวเล็บของสัตวที่ดรุาย  
โดยจะยอมจายราคาเปนเพชรนิลจินดาและสิ่งมีคาตาง ๆ แตดวยความเจาเลหของสัตวที่อางวาตน
รักความสงบ และตางก็ยังมีเข้ียวเล็บอยู ครั้นเห็นสัตวที่ดุรายเหลานั้นหลงกลและตางก็หมดเขี้ยว
เล็บแลว “พวกเข้ียวเล็บไดโอกาสกต็รงเขาขย้ําคอสัตวทั้งหลาย ดื่มเลือดกนิเนื้ออยางอิ่มหนํา
สําราญ พลางแหงนหัวเราะวา  ฮะฮา  ราคาเขี้ยวเล็บของเรามีคาเทากับชีวิตของเจาทีเดียว” การ
กระทําดังกลาวนี้ส่ือใหเห็นการใชเลหเหล่ียม  การเอารดัเอาเปรียบ  และการใชอํานาจในขณะที่
ตนอยูเหนือผูอ่ืนเขาฉกฉวยเอาผลประโยชนนั้น 
 อังคารยังเสนอจินตภาพทีต่รงขาม เพ่ือส่ือภาพความงดงามของธรรมชาติ โดยแฝง
ทัศนะเรื่องอํานาจกบัไรอํานาจ ซึ่งกลุมหรือบุคคลที่มีอํานาจ เม่ือมีโอกาสก็มักจะกระทําการเอา
เปรียบฝายที่ออนแอกวาเสมอ  ดังความในบท “ทุงขาว” ใน  กวีนิพนธ  วา 
 
      ทุงขาวเขียวขจี           สีสดชืน่ระรื่นลมไหว 
           ปูปลามาเล็มไคล            ในน้ําใสใตสันตะวา 

สาหรายชูดอกกระจิริด           แมลงนอยนิดไรเดียงสา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๗๓
 

 
 

          เกาะดอกหญาบนคันนา           แมงมุมตั้งทาตะครุบกิน 
  ควายเคี้ยวเอ้ืองนอนหนอง         แววตาหมนหมองไมสิ้น 
          เหลือบริ้นวนเวียนบิน           เกาะกินเลือดลนพุงกลวง 
  กบเขียดรองเสียงใส           เสมือนน้ําบนใบบัวหลวง 
         งูอะไรสีเงินยวง            เล้ือยไปลวงรูปูนา 
  ยางขาวถลาบิน           จิกปลากินเกาะกิ่งหวา 
         เงาเมฆสีหมนลอยมา           แสงแดดกลากึ่งกลางวัน 
 
 ในบทกวดีังกลาวนี้ กวแีสดงภาพแมลงตัวนอยไรเดียงสาเกาะอยูบนดอกหญากับ
ภาพแมงมุมตัง้ทาจะตะครุบกินแมลง ภาพควายนอนเคี้ยวเอื้องอยูในหนองน้ํากับภาพตัวเหลือบ 
ร้ิน กําลังเกาะกินเลือดควาย  ภาพกบรองเริงราเสียงใสกับภาพงูกําลังเล้ือยลงไปกินปนูาในรู    
ภาพนกยางสขีาวบริสุทธิ์กับการเปนนักฆาโดยกําลังจิกจบักินปลา  และภาพเงาสีเมฆหมนกับภาพ
แสงแดดยามเที่ยงวัน  ซึ่งภาพทีต่ัดกนัเปนคูเปรียบนี้เปนภาพธรรมชาติที่ตรงตามความเปนจริง  
หากยังแฝงความคิดหรือส่ือความหมายอนัเกี่ยวกับพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบ หรือการใช
อํานาจนี้วามไิดเกิดข้ึนเฉพาะแกสัตวเทานัน้   แตยังรวมถึงมนุษยในสงัคมอีกดวย  
 ในบท “หองประหาร”  ใน  ตากรุงเรืองโพยม  ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย ไดแสดง
เร่ืองการใชอํานาจเหนือผูดอยหรือออนแอกวา โดยยังคงใชสัตวมาเปนสื่อเปรียบแสดงพฤติกรรม
ของคนในสังคม  ดังความวา 
            แผลบแผลบแลบลิ้นจก จับแมลง 
  ขยอกขยอกกลอกกลืนแขยง แขยะขย้ํา 
  แผลบแผลบแลบลิ้นแดง  แผลบแผลบ 
  พงุปองยองยองซ้ํา  ซุมซุมประตแูฝง 
          แมงเล็กแมงนอยวอน วนไฟ 
  หวูหวูวับวับไหว  ฉวัดหวอง 
  เรืองเรืองเร่ือเรืองไร  เริงเลน 
  เลนโลดเรืองโรจนรอง  รารองคะนองแสง 
          แฝงฝาฝาฉาบเปอน เปรอะส ี
  ดางดางดําดําดี  ดางดวย 
  ปรับเปรอะเปลี่ยนแปลงที ทาสนิท 
  สนิทชิดกระชบัฉวย  ฉาบพื้นผิวหนัง 
         บังไฟไตแตะตวม  เตี้ยมเตรียม 
  ฉกตวัดกวัดกวาดเลียม  แลบล้ิน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๗๔
 

 
 

  ผันเผด็จเทจ็แทเทียม  เคราทา  คอยทา 
  แผลบแผลบแอบอิ่มปลิ้น  ปองปลนเปรมเกษม 
          เอาโอชแอบโอษฐพริ้ม พุงขยาย 
  ปุบปบพับเดยีวหาย  เหือดหอง 
  ฉมังเล็บเก็บเล็บหงาย  แมวหงาว 
  ฆาตกฎฆาตกรกอง  ฉกาจกองประกบโฉม 
           
 เนาวรัตนใชคูเปรียบที่เปนสตัวมาแสดงความออนแอ ไรอํานาจกับความมีอํานาจ
หรือเขมแข็งกวา  โดยแสดงภาพของสัตวเล็กตกเปนเหยือ่ของสัตวใหญ  เม่ือแมลงตางๆ กําลังบนิ
วอนอยูไปมาเพื่อ “เริงเลน” ไฟก็ถูกจิ้งจก ซึ่งตวดัลิ้นเขาออกจับแมลงเหลานั้นเปนอาหาร ใน
ขณะเดียวกันจิง้จกที่กําลังอ่ิมจัดก็ถูก “ฆาตกร” คือ แมวหงาวใชเล็บขยุมจับไปกนิ  ซึ่งมิไดเปนการ
แสดงภาพที่เปนปกติวิสัยของสัตวเทานั้น  แตยังแฝงทัศนะที่เก่ียวกบัสังคมและพฤติกรรมของคน
ในสังคม  ผูที่มีอํานาจทางสังคมและการเมือง  รวมถึงผูมีพละกําลังมากกวายอมใชอํานาจนั้นๆ   
ขมเหงรังแกหรือเอารัดเอาเปรียบผูที่ออนแอกวา 
 กวีไทยสมัยใหมยังแสดงความคิดที่เปนคูเปรียบนี้ โดยสรางจินตภาพเปรียบเทียบให
เห็นภาพของสงัคมไทยปจจบุัน  โดยแสดง “การกิน” ที่มิใชสัตวใหญกินสัตวเล็ก หากเปน “คนกนิ
คน” หรือสังคมแหงการใชอํานาจที่หมูคนกระทําตอกัน  ผูที่มีอํานาจเหนือกวายอมไดเปรียบผูที่
ออนดอยกวา  ดังความในบท “นิทานคนกินคน” ใน ทีใ่ดมีรัก  ที่นัน่มีรัก ของไพวรินทร ขาวงาม 
วา 
          สังคมคนกินคน         สุขทุกขทนไปทุกที ่
  คนกินก็อวนพี         คนเสียที่ก็ถูกทุบ 
  ทุบเถือเลือดเนื้อหวาน         ซดเคี้ยวนานเหนียวหนับหนุบ 
  งํ่างํ่า   งุบงับงุบ         อุบอับอุบ    ตุบตับไต 
          เปนคนยอมกินคน         คือเหตผุลคนรวมสมัย 
  คือกฎ   คือกลไก         คือหัวใจของสังคม 
  ไมกิน  ยอมถูกกิน         คือศาสตรศิลปอันเหมาะสม 
  การกิน   ยอมอุดม         รสนิยม  สัญชาตญาณ 
 
 ในบทกวดีังกลาวขางตน  กวีแสดงภาพ “คนกินคน” อันเปนจนิตภาพที่สรางข้ึนใหม
เพ่ือส่ือความคิดเกี่ยวกับความมีอํานาจและไรอํานาจในสังคมคน หากมีอํานาจก็กลายเปน “คน
กิน”    มีอํานาจแตนอยกวา   หรือไรซึ่งอาํนาจก็กลายเปน “คนเสียท”ี  หรือเปนเหยื่อ  สภาวะทาง
สังคมที่เกิดข้ึนนี้ กวีส่ือทศันะวาเปนปกตวิิสัยของการดํารงอยูในสังคมมนุษย  เพราะการ “กิน” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                          
     

 

  ๒๗๕
 

 
 

ผูอ่ืน   ซึ่งเกิดจากการมีอํานาจเหนือกวาเปนสิ่งที่เปน “รสนิยม” ของคนในสังคม รวมถึงเปน 
“สัญชาตญาณ” ที่ตองกระทาํ ไมเชนนั้นกจ็ะกลับกลายเปนผูถูกกระทาํ  พฤติกรรมหรือการกระทํา
ดังกลาวนี้เปน “หัวใจ”  และเปน “กลไก” ขับเคลื่อนทางสังคมที่กลายเปนที่ยอมรับกนัทั่วไป   
 การแสดงความคิดที่เปนคูเปรียบระหวางอํานาจกับไรอํานาจดังกลาวขางตน กวีจะสื่อ
แสดงกําลังอํานาจในบรบิทของการสูรบระหวางคูสงครามที่ตางฝายตางแสดงอํานาจของตน และ 
ดูหม่ินฝมือของอีกฝาย การสื่อความคดิดังกลาวนี้กวจีะถายทอดดวยจินตภาพเปรียบเทียบเปน   
คูเปรียบที่สืบทอดตอเนื่องกันเรื่อยมาจนกลายเปนขนบนิยมในวรรณคดไีทย โดยเฉพาะในงาน
ของกวีแตอดตี อยางไรก็ตาม การสื่อความคดิเรื่องอํานาจกบัไรอํานาจยังคงปรากฏสืบมาถึง
ปจจุบนั หากมิไดเปนการแสดงกําลังอํานาจระหวางความเปนปรปกษของคูสงคราม แตเปนการ
เสนอทัศนะที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือใชอํานาจที่มีมากกวานัน้มากดขี่ขมเหง ทําใหเห็น
เปนภาพระหวางฝายกระทํากับฝายถูกกระทําอยางเดนชัด  
 ในการสื่อความคิดเรื่องอํานาจกับไรอํานาจ ระหวางอดีตกบัปจจบุันแตกตางกันมาก  
ทั้งนี้มาจากความสัมพันธทางสังคมที่เก่ียวกับอํานาจนั้นเปลี่ยนแปลงไป ในอดตีมุงใชอํานาจที่เกิด
จากการใชกําลังหรืออาวุธบงัคับ  ในขณะที่ปจจุบนัการใชอํานาจเปนเรื่องที่ซับซอนและเปนไปใน
ลักษณะของการใชระบบอภสิิทธิ์ชนชั้น  โดยเฉพาะในทางสังคมและเศรษฐกิจ  โดยกลุมที่มีอํานาจ
จะเปนผูควบคุมกลไกตางๆ เพ่ือครอบงาํและแสวงหาผลประโยชนกับกลุมที่เปนรอง 
 กวีไทยสื่อระบบคดิที่เปนคูเปรียบดวยการสรางจินตภาพเปรียบเทียบแสดงสาระหรือ
ความคดิหลักเก่ียวกับความจริงของชีวิตและสังคมออกเปนคู และใชส่ือเปรียบที่ปรากฏทั้งใน
ธรรมชาติและตามอดุมคติมาแสดงความคดิ โดยนาํจนิตภาพเดิมมาสืบสรรคเพ่ือส่ือความหมาย
ในตัวบทใหมตามบริบททางสังคมที่เปล่ียนไปและตามมโนคติของกวี รวมถึงมีการสืบทอดและ
การสรางสรรคข้ึนใหม อันเปนการสรางงานที่แสดงใหเห็นความคดิของกวี ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคดิทางพทุธศาสนาและโครงสรางหรือระบบตางๆ ในสังคม และการนําเสนอทศันะในลักษณะ
ที่แตกตางหรือตรงกันขามกนันี้ยังทําใหเห็นวิธีคดิและการมองโลกของกวี  ตลอดจนทําใหผูอาน
เขาใจสารที่กวนีําเสนอไดงายและแจมชัดขึ้น 
 อาจกลาวไดวาระบบคิดทีแ่ยกความจริงออกเปนคูดังกลาวมาทั้งหมด  ทาํใหมองเห็น
วิธีคิดของกวี  ซึ่งเปล่ียนไปตามสภาพการณของสังคมและจุดยืนทางความคิดของกวทีี่เปนเสมือน
การตอตานหรอืตั้งคําถามกบัระบบคดิเดมิ  ความแตกตางในระบบคดิของคูความดีกับความชั่ว
มิไดมุงเนนผลการกระทําเฉพาะบคุคลเหมือนอดตี แตจะเนนแสดงผลที่เกิดขึ้นกับสังคมในวง
กวาง  อีกทั้งกระตุนเตือนใหมนุษยตระหนักในการทําความดีและลบลางการกระทําความชั่ว เพ่ือ
สังคมมนุษยชาตดิํารงอยูรวมกันอยางเปนสุข  ระบบคดิของคูความสูงสงกับความต่ําตอยมิไดมอง
ที่สัญลักษณทางชนชั้นเหมือนเดิม  แตจะใหคุณคาของความเปนคนที่ทุกคนเทาเทยีมกัน  และ
ระบบคดิของคูอํานาจกับไรอํานาจ มิไดมองที่กําลังอํานาจเชนอดตี  แตแสดงใหเห็นความสัมพันธ
เชิงอํานาจในระบบอภิสิทธิ์ชนชั้นที่มีฝายกระทํากับฝายถกูกระทําชัดเจน 
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   บทที่  ๖  
 

การสืบสรรคจินตภาพเพื่อแสดงโลกทัศนของกวี 
 
 การแสดงโลกทัศนหรือมุมมองพื้นฐาน (basic perspective) ที่บคุคลหรือกลุมชนใช
ในการรับรูหรือตีความปรากฏการณตางๆ ในโลกและจกัรวาล รวมถึงการมองผูอ่ืนหรือสรรพสิ่ง
รอบตัวทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษยมีความสมัพันธดวยนั้น จะมีสถาบันสังคมเปนตัวกําหนดคุณคา
พ้ืนฐาน (basic values) ใหแกบุคคลหรือกวีวาอะไรคือส่ิงจําเปน ตองการหรือปรารถนา๑และสวน
หนึ่งจะเปนไปตามความคดิเห็นและมโนคติของกวี เม่ือถายทอดความคิด ความปรารถนาและ
อุดมการณใดลงในงานเขียนยอมเปนการสะทอนความคิดความปรารถนา และอุดมการณของ
มนุษยในยุคสมัยของกวีนั้นๆ ดวย  ผูอานที่มีจินตนาการจะสามารถลวงรูความรูสึกนึกคิด  ความ
ตองการ  ความใฝฝนปรารถนาของคนในสังคมแหงยุคสมัยที่สรางงานเขียนนั้นๆ ได  ส่ิงที่ผูอาน
ไดรับเปนความจริงแทของมนุษยซึ่งอาจจะไมพบในตําราวิชาการอื่น ๆ๒ 

 ในการสรางงานของกวีไทย การสื่อแสดงโลกทัศนจะแฝงอยูเสมอ โดยมุงส่ือ “สาร” 
ที่มาจากการสรางสมและบมเพาะวิธีคดิหรอืมุมมอง การรับรู  และการตีความปรากฏการณตางๆ   
ในลักษณะที่ไมหลุดออกจากกรอบเหตุผลและความคดินึกของมนุษย   อันเปนการแสดงความคิด
ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะทัว่ไปของมนุษยที่เปนความจริงแท โดยจะแสดงอดุมการณหรือ
เปาหมายแหงชีวิตมนุษย  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับธรรมชาติ และ
วิธีการเผยใหเห็นทศันะทั่วไปเกี่ยวกับโลกรอบตัวมนษุยนี้ กวียังคงใชจินตภาพเปรยีบเทียบเปนส่ือ  
อันทําใหการแสดงโลกทัศนของกวีกระจางชัดขึ้น วิธีการดังกลาวนี้มีทัง้การสืบทอด  การสรางใหม 
ตลอดจนการนําจนิตภาพเดิมมาใชในบริบทใหมเพ่ือส่ือความหมายใหมไดอยางแยบยล 
 
 
_________________ 
 ๑David    Chidester,  Patterns  of  Action : Religion and Ethics in a Comparative 
Perspective (Belmont : Wadsworth, ๑๙๘๗), ๑๙๙,  อางถึงใน เกศินี   จุฑาวิจิตร, “ผลกระทบวิกฤติ
เศรษฐกิจในยคุโลกาภิวัตนกับโลกทัศนนักเขียนไทย : ภาพสะทอนสังคมและการเมอืงจากวรรณกรรม
ประเภทเรื่องสัน้ระหวางป พ. ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สหวิทยาการ  
คณะบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘), ๙๘. 
 ๒กุสุมา  รักษมณี, “วรรณคดีมีดีอยางไร,” ใน  กุสุมาวรรณนา ๔ : วรรณสารวิจัย  
(กรุงเทพฯ : แมคําผาง, ๒๕๔๗), ๑๗. 
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๑.  โลกทัศนเกี่ยวกับชีวิต 
 ในโลกของศิลปะหรือวรรณคดีที่กวีสรางสรรคข้ึน กอปรดวยความงามและแหลง
ความรูที่เก่ียวกับชีวิต  โลก และจักรวาล  รวมถึงเปนแหลงของขอคิดในการปฏบิัตติางๆ อันเปน
คุณคาทางความคิดและภูมิปญญาทีป่รากฏในงานนั้น กวีจะแสดงชีวิตของบุคคลในรูปแบบตางๆ 
และแฝงทัศนะเกี่ยวกับชีวิตอันเกี่ยวดวยปญหาทั้งหมดของชีวิตมนุษย กลาวคือ มีความคิด
ความเห็นเกี่ยวกับชีวิตและปญหาตางๆ ที่สําคัญในชีวิตวาเปนอยางไร กวีไทยสื่อแสดงการ
ตั้งเปาหมายหรือความตองการที่เปนจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่สามารถจําแนกเปนการมีชีวิตอยางมี
สุขและพนทุกข   ดังนี ้

๑.๑  มสีุข 
 เปาหมายหรือความตองการของมนุษยประกอบดวยมติติางๆ ที่มีความซับซอน  การ
ตั้งคําถามวามนุษยเกิดมาเพือ่อะไร หรือมีเปาหมายใดในการมีชีวิตอยูไมใชคําถามที่อาจตอบได
งายนัก อยางไรก็ตาม ในโลกแหงศิลปะหรือวรรณคดี กวีไดสะทอนอดุมการณหรือความปรารถนา
ของมนุษย  คือ ความสุข ซึ่งเกิดจากความรัก อันเปนการแสวงหาความสุขพ้ืนฐานที่เปนธรรมดา
แหงการดํารงชีวิตของชาวโลก หรือเปนประโยชนสุขในระดบัตน และเปนฐานที่มัน่คง ทําใหคนมี
ชีวิตปกต ิ รวมถึงชวยพัฒนาจิตใจใหกาวหนาดีงามสมบูรณ  ตลอดจนชวยสรางเสริมหรือสงผลให
สังคมเกิดความมั่นคงตอไป 
 กวีแตอดตีแสดงความคดิ ความปรารถนาในความรัก อันเปนความรูสึกพึงพอใจและ
ความสุขโดยขออานิสงสจากบุญกุศลมาเปนเครื่องกําหนดความเปนไปหรือใหสมดังความมุงหมาย 
ความปรารถนาดังกลาวนี ้ ใน เพลงยาวกรมหมื่นไกรสรวิชิต ไดแสดงความหนักแนนโดยใช
ภาพพจนอตพิจนวาจะขอหมายมั่นและจงรักแตนางตราบ “ศิวโมกข” หรือถึงแกนิพพานแลวก็ตาม
วา “รักจงเหมือนใจพี่ปลงเจาจงรัก ตรงสองเราใหประจกัษแตสองตรา หมายมั่นตราบศิวโมกขพี่
มั่นหมาย   ประสงคเสนหอยารูหนายเสนหประสงค” 

การแสวงหาความสุขจากความรักนี้  กวียังส่ือทัศนะโดยกลาวแกสตรีวาตามธรรมดา
ควรมี “คูภิรมยรัก” จะทาํให “สมศักดิสื์บสุขไมรูสูญ” โดยไดสรางจินตภาพเปรยีบเทียบแสดง
ธรรมชาติในชีวิตจริงและในอุดมคติวาตางมีที่พ่ึงพิงหรือมีส่ิงสวยงามใหไดเชยชม ดงัใน  เพลงยาว
ของนายนรินทรธิเบศร วา “สกุณียังรูมรีังนอน  ทิชากรยอมอาศัยพนาวัน  สิคิรียังรูมีคหูา    
กินรายังรูชมสระสวรรค โบกขรณียังรูมีสัตตบรรณ” มาเปนสื่อเปรียบแสดงความคดิเห็น
เก่ียวกับการมีชีวิตอยางมีความสุขนั้นควรจะตองมีคูครอง 
 กวีไทยสมัยหลังส่ือใหเห็นอุดมการณชีวิต อันทําใหการดํารงอยูในโลกมนษุยนัน้มี
ความสุขวาทุกคนนัน้ควรมีคูหรือมีคนรัก มีครอบครวั โดยไดแสดงทศันะผานมุมมองของตัวละคร 
ดังใน เงาะปา  พระราชนิพนธในรัชกาลที ่๕ วา “โลกนี้มีอะไรที่ไมคู  ไดเห็นอยูทั่วถวนลวนเปน
สอง  ดวงจันทรน้ันยังมีอาทิตยปอง  เดินพบพองบางคราวเมื่อเชาเย็น”  การอยูกันเปนคูหรือ
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การมีความรักที่ทําใหไดอยูรวมกันนั้นเปนสิ่งที่ทําใหมนษุยมีคุณคา และยังเปนการเกื้อกูลซ่ึงกัน
และกัน  กวียงัแสดงทัศนะเกี่ยวกับชีวิต  โดยเนนความสําคัญของการอยูเปนคูหรือมีคูครอง ดังใน 
กนกนคร ของ น.ม.ส. กลาววา “หญิงไมอยากมีสาม ี หาในโลกนีห้าไหน”  โดยสรางจินตภาพ
เปรียบเทียบวา “อันพวงบุปผาสุมาลัย  เกลียดแมลงภูไซรฤๅม”ี และ  “ควรจาํธรรมดานาไร  
จักไมรับไถใชที่   ฉันใดชาดานารี   พึงมีสามีแนบตัว” 
 กวีไทยสมัยใหมยังคงแสดงความคดิแสวงหาความสุขอันเกิดจากความรัก       ดังใน       
กวีนิพนธ  ของอังคาร  กัลยาณพงศ วา “ขานอยปรารถนามากกวามาก  อยากไดแกวแววตาหนึ่งนี้  
หวังใกลไวอยูคูชีวี  มคีณุคากวาสรรพสิ่งใด” โดยกลาวเปรียบเทียบดวยจินตภาพอติพจนวา  
“จะทะนุถนอมออมสาวเจา ราวทะนุถนอมชีวิตแจมใส  ถึงลมดินสิ้นฟาชลาลัย  ก็ไมสิ้นเยื่อใย
ไมตรี” อันเปนการตั้งความปรารถนาทีก่อเกิดเปนพลังหลอเล้ียงจิตใจและชีวิต ทําใหมคีวามสุข  
และยังจะชวยสงผลใหสังคมและโลกดาํเนินตอไปอยางปกติสุข  โดยมีปจจัยสําคญัมาจากความรัก
ที่มีตอกันจากครอบครัวเล็กๆ ขยายสูวงสังคมที่กวางข้ึน 
 ในบท “ก่ิงกาน” ใน คือแรงใจและไฟฝน ของไพวรินทร  ขาวงาม ไดสรางจินตภาพ
เปรียบเทียบแสดงอุดมการณแหงความสขุที่เกิดจากความรัก  โดยเปรียบเทียบเปนตนไมที่มใีจ 
“เธอ”  เปนกาน และใจ “ฉัน” เปนกิ่ง  ซึ่งตางแตกแขนงเติบโต งดงามวา “ใจเราแตกกิ่งกาน  
วิมานรัก   กิ่งรูจัก กานรูใจ ตนใฝฝน” โดยสรางจินตภาพเปรยีบเทียบกิ่งกานนั้นวา  “เสยีด
เมฆา  ย่ัวดาว  เยาตะวัน     กิ่งใจฉัน  กานใจเธอ  เสมอตนเดียว”  อันเปนภาพของความสุข  
ความเจริญในชีวิตที่เกิดจากการเกื้อกูลแกกันและกัน   
 การสื่ออุดมการณที่เปนการแสวงหาความสุขจากความรกันี้เปนประโยชนสุขในระดบั
ตน  ซึ่งจะสงผลตอการดํารงชีวิตทางโลกของมนุษยใหเปนปกติสุข  และเปนปจจัยสําคัญที่จะสราง
ประโยชนและความสุขในระดับสูงข้ึน  กวีไทยแสดงความคิดหรือความปรารถนาดังกลาว    โดย
ใชจินตภาพเปรียบเทียบที่แสดงแนวคดิของการมีชีวิตอยูเปนคู อันจะสงผลใหชีวิตมีความสุขจาก
คูรักชายหญิงที่ไดดูแลชวยเหลือเก้ือกูลแกกันอันจะเปนการพัฒนาไปสูการมีชีวิตและสังคมที่ดงีาม 

ส่ิงที่เปนจุดมุงหมายหรือความปรารถนาแหงชีวิตมนุษยอีกประการหนึ่งคือ การแสวง 
หาประโยชนหรือความสุขจากวัตถุ  อันเปนสิ่งที่มาเกื้อกูลใหการดาํรงชีวิตเปนสุข  อาจเปนการ
แสวงหาทรัพยสินเงินทอง เกียรติ ยศ ช่ือเสียง  ผลประโยชนทั้งหลายที่มนุษยปรารถนา ซึ่งชวยทาํ
ใหเกิดความมั่นใจในชีวิต กลาวคือ การแสวงหาลาภนัน้สงผลใหพ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ และ
การแสวงหาความมีสถานะในสังคมจะยังผลใหไดรับการยกยองหรือเปนที่ยอมรับในสังคม 
 ในวรรณคดไีทยกวีส่ือแสดงการแสวงหาสถานะในสังคม  โดยกลาวถึงวาสนาหรือ
กุศลที่ทําใหตนไดรับลาภยศนั้นมนีอย  ดังใน  เพลงยาวเจาพระ คํากลาวนี้มกีารโตตอบโดยให
เหตุผลวา “เพราะพระองคยังเยาวเบาโพธ ี  เม่ือบารมีแกกลาคงหลาฦๅ”  และไดเปรียบเทียบการ 
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แสวงหาลาภยศซึ่งตองกระทาํหรือมุงหมายตอไปวา “เปรยีบดังพืชขาวปลูกที่หวานไว  ยังไมไดสี่
เดือนจะออกหรือ  ถึงรดนํ้าพูนดินจนสิ้นมือ  ก็คงชือ่สี่เดือนเหมอืนประมาณ” และการแสวงหา
ส่ิงเหลานี้ยังตองอาศัยการศกึษาเลาเรียนใหมีความรูในศิลปวิทยาการตางๆ ดังคาํกลาวตอมาวา 
“อยาเสียพระทัยไตรตรึกนกึถวิล  คงจะภิญโญใหญในสถาน  จงอตุสาหศึกษาวิชาการ  ใหชํานาญ
ในกระบวนควรตระกูล” 
 กวียังส่ือทัศนะถึงการแสวงหาผลประโยชนที่สรางสุข และทําใหเปนที่ยอมรับของคน
ในสังคม  โดยเฉพาะการมเีกียรติ  มียศ  จะตองมคีวามรูจึงจะสาํเร็จประโยชนได  ดังการสื่อ
ความคดิเห็นผานตัวละครใน  ขุนชางขุนแผน  เม่ือพลายงามลานางวันทองไปหายา  นางวันทอง
กลาวอวยพรและสั่งสอนวา “พอไปดศีรีสวัสดิ์กําจดัภัย  จนเตบิใหญยิง่ยวดไดบวชเรียน  ลูกผูชาย
ลายมือน้ันคือยศ เจาจงอตสาหทําสม่ําเสมียน” ครั้นพลายงามเตบิโตข้ึนไดพบกบัพอคือขุนแผน
ก็บอกกลาวใหเรงศึกษาหาความรู  อันจะเปนทางไปสูการมีเกียรติยศ วา “ถาแมนเจาเลาเรียน
ความรูได  จะพาไปพ่ึงพระจมื่นศรี  ถวายตัวพระองคทรงธรณี  จะไดมีเกียรติยศปรากฏไป”  
 ส่ิงที่มนุษยแสวงหาหรือตองการใหไดมาเกื้อกูลใหเกิดสขุนั้นกวีแสดงความปรารถนา
ในทรัพยสิน  ซึ่งมีราคาและเปนปจจัยสาํคัญในการดาํรงชีพ  ดังใน นิราศภูเขาทอง  เมื่อสุนทรภู
เดินทางถึงบานใหมไดสรางจินตภาพเปรยีบเทียบแสดงสิ่งที่เปนจุดมุงหมายในชีวิตวา “ถึงบาน
ใหมใจจติก็คดิอาน  จะหาบานใหมมาดเหมือนปรารถนา ขอใหสมคะเนเถิดเทวา  จะไดผาสุก
สวัสดิ์จํากัดภยั” และเมื่อถึงเกาะเกิดยังแสดงความปรารถนาในลาภวา “ไดเกิดลาภราบเรียบ
เงียบงาม  เหมือนหนึ่งนามเกาะเกิดประเสริฐทรง”  
 ในการแสวงหาประโยชนสุขนี้ มนุษยยังตองการความผาสุก อันเกิดแตมีสุขภาพด ี มี
รางกายแข็งแรง  ไมมีโรค  เพราะจะทาํใหสามารถประกอบกิจตางๆ ไดเปนผลสําเร็จ  ดังการตัง้
ความปรารถนาของหลวงจักรปาณี  (มหาฤกษ) ใน นริาศพระปถวี วา “ขอผิวพรรณเพียงทอง 
ผุดผองใส  อยารูมีที่โศกแลโรคไภย  อายุไขยก็เหมอืนหนุมกระชุมกระชวย”  และผลประโยชน
ที่มนุษยแสวงหาอันจะชวยพัฒนาชีวติใหกาวหนายังมีมติรบริวารเปนเคร่ืองประกอบ   ดังความใน
บท “มิตรามิตร” ใน โคลงกลอนของครูเทพ วา  “มิตรภาพภายนอกลวน  ควรบําเพ็ญ  มากมิตร
มากกําลัง  เลิศผู” ซึ่งจะชวยใหการกระทํากิจตางๆ มีความสะดวกและกวางไกลยิ่งข้ึน 
 กวีไทยสมัยใหมส่ือแสดงการแสวงหาประโยชนสุขจากการมีทรัพยสินเงินทอง ซึ่ง
เปนไปตามคานิยมในสังคมโดยทั่วไป โดยแสดงทัศนะถึงการใชชีวิตของคนปจจบุันที่อยูภายใต
อิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภคนิยม การสือ่ความคดิเห็นดังกลาวนี้กวีใชกลวิธีการประพันธดวยการ 
กลาวกับสิ่งของ  ซึ่งในที่นี้เปน  “เพชร” ในบท “อุปาทาน” ใน ปณิธานกวี ของอังคาร กัลยาณพงศ  
วา “ในโลกเจาอยูเฝา  เศรษฐี   ครอบขายประเพณี  ทาสบา” และกลาวเสียดสีการแสวงหาวัตถุ
ของมนุษยวา “เงินทองกวาความดี  จับจติร  คิดวาสุขสุดฟา  เชดิหนาผยองสูญ” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๘๐  

 ในบท “แดมือที่สรางสรรคงานศิลป”  ใน ตากรุงเรืองโพยม ของเนาวรัตน          
พงษไพบูลย ไดแสดงทัศนะถึงการประกอบการงานทุกอยางของคนในสังคมวาเปนไปเพื่อแสวงหา
ความสุขจากวตัถุวา “ปรารถนาสิ่งหวังทุกครั้งไป ก็ซื้อไดดวยเงินเพลดิเพลินด”ี อันสื่อถึงยุคทุน
นิยมที่มีเงินเปนเปาหมายหรอืเกณฑในการวัดความสาํเร็จในชีวิต  คนสวนใหญมุงตกัตวงความสุข
จากความพรั่งพรอมทางวัตถุ เนาวรตันส่ือความคดิเห็นวา “เม่ือสังคมยังนิยมอยูอยางนั้น  ใคร
ใครก็พากันขมันขมี งานคอืเงิน เงินคืองาน คําขวัญมี คนก็พลีทกุอยางเพื่อสรางเงิน”  การ
แสดงสิ่งที่เปนจุดมุงหมายของชีวิตคนในสังคมปจจุบนันี้ กวีไดสืบสรรคโดยนาํคําขวัญของรัฐบาล
ยุคไทยพัฒนาที่วา “งานคือเงิน เงินคืองาน บนัดาลสุข” มาสื่อความหมายในบริบทของสังคมรวม
สมัยซึ่งแสวงหาความสุขจากวัตถุมากกวาการทํางานเพื่อพัฒนาชีวติความเปนอยูใหดข้ึีน 
 การดําเนินชีวติเพื่อแสวงหาความสุขจากวตัถุนี้  กวีสมยัใหมยังแสดงทัศนะถึงการใช
ชีวิตในลักษณะนี้วาเกิดขึ้นในทุกสังคมทั้งเมืองและชนบท  คนสวนใหญจะบูชาวตัถุมีคาเหนือส่ิง
อ่ืนใด  และจะกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงที่มุงหวังโดยเฉพาะเงินตรา  ดังความในบท “หนาว
ดอกจาน” ใน มากานกลวย ไพวรินทรแสดงทัศนะผานความคดิของชาวชนบทวา “เดี๋ยวนี้ใครเขาก็
หมายไปเมืองกอก   ทิ้งบานนอกไปขายแรงในแหลงสวรรค    คาเหงื่อเค็ม  เลือดแดง  แขงรวย
กัน  บางบุกคากําปนฝนถึงเงิน”  อันเปนการแสวงหาที่มุงแตผลสําเร็จทางวัตถุเทานั้น 

ผลประโยชนทีม่นุษยแสวงหานั้น  แตกอนอาจเปนฐานที่มั่นคงที่ทําใหการดาํรงชีพ
เปนไปอยางปกติสุขหรือเปนสิ่งเกื้อกูลใหกาวไปสูความสําเร็จในหนาที่การงาน หากการใชชีวิตของ
คนในสังคมปจจุบัน  กวีส่ือสะทอนการมุงแสวงหาวัตถุทีส่นองการบริโภคอยางไมหยุดยั้งหรือมิได
ตอบสนองการดํารงชีพอยางสมดุล  เรียบงาย หรือพอเพียงแตอยางใด  
  ๑.๒  พนทุกข 
                 หนทางแหงการพนทุกข กวีไทยจะสื่อแสดงการรูเทาทันความจริงของชีวิตและความ
หลุดพนจากความทุกขทั้งปวง  ดังนี ้

        ๑)   การรูเทาทันความจริงของชีวิต 
การมีชีวิตอยูดวยธรรมะคือ กระทําในส่ิงที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม โดยกระทํา 

การดังกลาวดวยความรูความเขาใจหรือรูเทาทันในความจริงของส่ิงทั้งหลายวาเปลี่ยนแปลงไปตาม 
กฎธรรมชาติ๓ และโดยความรูนี้ จะทาํใหมนุษยไดรับประโยชนสุขลึกซึ้งอยูภายใน  อันสงผลใหมี
ชีวิตจิตใจเปนอยูดวยด ี
_________________ 
 ๓“คําวา ‘ธรรม’ เพียงคําเดียว  มีความหมายมากมายหลายประการ, แตประการที่สําคัญ
ที่สุดนั้น  ธรรมะ  คือ หนาที่  ที่มนุษยจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติ  ทุกขั้นทุกตอนแหง
วิวัฒนาการของเขา, เพื่อความมีชีวิตอยูอยางผาสุก ทั้งโดยสวนตัวและสวนรวม, หรือทั้งโลก,”  พุทธทาส 
ภิกขุ,  แกนพุทธศาสน  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๓๓), ๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๘๑  

 ๑.๑)  ตระหนักรูความไมเที่ยงของชีวิต 
 ในการดํารงชีพของมนุษยเร่ิมตนจากกาํเนิดนัน้  กวีแสดงทัศนะตอชีวิตอยางรูเทาทัน
คติธรรมดาของสรรพสิ่งวาไมมีความเที่ยงแทแนนอน รูปกายของคนเราก็เชนกันยอมพบกับความ
เส่ือมสูญ ส้ินสลายหรือตายไป  ชีวิตมนษุยที่เกิดมาจึงเหมือนหลักที่อยูกลางมหาสมุทร  ซึ่งไมนาน
ก็ถูกพัดพาใหลองลอยและแตกสลายเนาเปอยผุพังไป จึงควรที่จะสรางบุญกุศลเพ่ือเปนหลัก   
ประกันแกชีวติยามเมื่อละโลกนี้ไปแลว ดงัความใน  เพลงยาวปรารภเกิดมาในมหรณพสงสาร  วา 
 
        อันเกิดมาในมนุษยเหมือนหยุดพัก        เขาหยุดอยูหลักกลางพระสมุทรใหญ 
      สักหนอยหนึ่งก็จะซัดลอยไป        เรงใหทําบุญใหทาน 
        อุตสาหจําศีลภาวนา         บุญน้ันจะตามรักษาไปในสงสาร 
      ครั้นสรางกรรมกรรมจะตามไปพยาบาล    จะทรมานทนทุกขเวทนา 
          
 เม่ือรูปกายนั้นไมจีรัง  มนุษยจึงไมควรลุมหลงใน “รูป” ที่เขามากระทบผัสสะ  ดังกวี
ส่ือทัศนะผานความคดิของตัวละคร ใน  สิงหไกรภพ  เมื่อรามวงศคิดจะบวชวา “ดําริธรรม
กรรมฐานสังหารรัก ดวยไตรลักษณหักธุระพระฤๅษี  อันรูปทรงหลงเห็นวาเปนดี  คือทรากผี
พองเนาเสียเปลาดาย”  อีกทั้งพระอนุโรธฤๅษไีดเทศนาส่ังสอนรามวงศมิใหยึดตดิกับรูป  ซึ่งจะ
เปล่ียนไปตามสภาพ และเมื่อส้ินสภาพจะกลายเปนอสุภะซากศพทีน่ารังเกียจ จึงควรรูเทาทัน
สรรพสิ่งตามที่เปนจริงวา “อันรูปเหมือนเรือนโรคโสโครกครบ  เครื่องอาศภสญูกลับอัปลักษณ  
ลวนเปอยเนาเกาลงอยาหลงนัก” ทัศนะดงักลาวนี้สุนทรภูยังแสดงไวใน พระอภัยมณี โดยแสดง
ผานคําพูดของชีเปลือย วา “อันรางกายหมายเหมือนหนึ่งเรือนโรค  แสนโสโครกคืออายุกเปน
ทุกขัง เครื่องสําหรับยับยุบอสุภัง” อันเปนการสื่อแสดงวารูตระหนักในกฎธรรมชาติวาเปนธรรมดา
ในชีวิตมนุษย 
 กวียังแสดงความจริงของสิ่งทั้งหลายวาเปลี่ยนแปลงไปเปนอนิจจัง แตยังมีส่ิงเที่ยง
แทที่ติดตัวมนษุยอยูตลอดเวลา  ส่ิงนั้นคอืบุญและบาป ซึ่งเปนเหมือนเงาตดิตามตวับุคคลนั้น  ดงั
ความใน  ลิลิตพระลอ  กวีแสดงทัศนะผานคาํพูดของพระลอ  ซึ่งกลาวลานางลักษณวดีกอนออก
เดินทางไปเมอืงสรอง วา 
          สิ่งใดในโลกลวน  อนิจจัง 
  คงแตบาปบญุยัง  เที่ยงแท 
  คือเงาติดตัวตรัง  ตรึงแนน    
  ตามแตบญุบาปแล  กอเก้ือรักษา 
 
          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๘๒  

 ในการดํารงอยูของมนุษยนั้น พึงตระหนักรูถึงความไมเท่ียงแทแนนอนของสรรพสิ่ง
ตางๆ วาไมอาจดาํรงหรือยืนหยัดอยูในภาวะใดภาวะหนึ่งตลอดไป หากจะตองมกีารเปลี่ยนแปลง
เสมอนี้เปนกฎธรรมชาติที่ไมมีใครบดิเบอืนเปนอื่นได  แตส่ิงซึ่งยังคงอยูตามแนวทางพุทธศาสนา
มีบุญคอยเกื้อกูลและบาปเปนโทษแกชีวิตจิตใจ  อันเปนผลมาจากกรรมหรือการกระทําของมนุษย
ที่ประกอบดวยเจตนาหรือเปนไปดวยความจงใจ    
 กวีไทยสมัยหลังยังแสดงทัศนะอยางรูเทาทันความจริงของชีวิตโดยไมสําคัญมัน่หมาย
หรือยึดมั่นใน “ตัวเรา” หากเขาถึงสัจภาวะของสรรพสิ่งทั้งปวงวาสภาพที่เกิดข้ึนนั้นไมมีตัวตนที่
ถาวร  อันเปนสภาพที่เกิดขึ้น ตั้งอยูและดับไป  เปนอนิจจัง  มนุษยจึงมิควรยึดติดในตัวตนวามี 
ตัวเราและของเรา ดังความในบท “คลื่นแหงสังสารวัฏฏ” ใน โคลงกลอนของครูเทพ  ไดกลาว
เปรียบเทียบชีวิตเปนเสมือนคล่ืนในมหาสมุทร  ซึ่งเกิดขึ้นแลวดับหายไปตามแรงลม  เมื่อน้าํถูก
ลมพัดก็เกิดเปนคลื่น แลวมวนตัวสลายไปและเกิดขึ้นใหมเปนเชนนีซ้้ําแลวซ้ําเลาในมหาสมุทรอัน
กวางใหญไพศาล  ชีวิตมนษุยก็ทํานองเดยีวกันมีเกิด  แลวมีดับอยูในสังสารวัฏ  จงึมิควรยึดติดอยู
กับ “อัตตา”  หรือ “ตัวตน”  ดังความวา 
 
          คนเรากาํเนิดคลาย  คล่ืนมหา  สมุทรนอ 
  เปลี่ยนกระดูกเปลี่ยนเน้ือมา ทุกมื้อ 
  เฉกคลื่นเปลี่ยนนํ้าคลา  ไคลวิ่ง  จริงเจียว 
  ไดใหมถายเการื้อ  รูปเล้ียงชนมเจริญ 
          ดําเนินชีวิตดวย  เกาไป  ใหมมา 
  เกิดเผล็ดเมลด็พืชไฉน  ใหญเบิ้ม 
  คลื่นนอยคอยเจริญไว  จนแขง  คีร ี
  ชีพดับคลื่นดบัเย้ิม  หยอมน้ําไปไหน 
  ……………………  ………………. 
          มนุษยใดใจตดิแตว  ตัวตน  เกินไป 
  ยอมอยูเพ่ือตนทน  หมนไหม 
  ยามมรณบมีหน  ทางผุด  เกิดแน 
  ดูคลื่นเกิดดับได  คติคลายคลึงกัน 
           
 ความรูเทาทันสรรพสิ่งทั้งหลายวา มิอาจดํารงอยูในสถานะใดสถานะหนึ่งไดตลอดไป  
หากตองมีการแปรเปลี่ยนเปนอยางอ่ืนไปเสมอ  แมคลืน่ที่เกิดขึ้น  แลวหายไป  ก็เกิดขึ้นใหม  
ชีวิตมนุษยดําเนินไปดวย “เกาไป ใหมมา”  เชนกัน  ไมมีส่ิงใดดาํรงอยูอยางเดิม ยอมเปลี่ยนแปลง
หรือหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลา คลืน่ที่เกิดขึ้นมีทีม่าจากการเปลี่ยนน้ํา  ชีวติก็ “เปล่ียนกระดูก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๘๓  

เปล่ียนเนื้อมา   ทุกมื้อ”  เม่ือเปนเชนนี ้มนุษยจึงไมควรยึดมั่นใน “อัตตา” หรือตัวตน  เพราะ
ตัวตนที่แทจรงินั้นไมมี  เปนเพียงมายาหรือความหลงตามสภาวะที่แวดลอมปรุงแตง 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม  กวีแสดงความเปนจริงของชีวิตอยางรูเทาทันคตธิรรมดา
วาชีวิตของมนุษยนั้นไมจีรัง  โดยใชลักษณะของน้ําคางมาเปนสื่อเปรียบ  หยาดน้าํคางซึ่งเปนหยด
น้ําเล็ก ๆ เกาะตามใบไมใบหญาในยามเชา  เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ก็สูญสลายไป  ชวงชีวิตของ
คนเราก็มิไดยาวนานเชนกัน  ดังความในบท “อัตตา  ตัณหา  และหลักประหาร”  ใน ปณิธานกวี 
ของอังคาร   กัลยาณพงศ วา 
          หยาดน้ําคางหยอมหญา อุษาโยค 
   รอหนอยยอยซึมโลก  เลหมวย 
  ชีวิตซึ่งสุขโศก  กาลสั่ง 
  สิ้นครูสั้นสุดดวย  ดั่งนํ้าคางสลาย 
          แตกกระจายตอมน้ํา ฝนฝน 
  เปรียบน่ันแหละชีวัน  ครูนอย 
  อัตตาสั่นกระสัน  สรรพสิ่ง 
  เลิกใฝอธรรมต่ําตอย  ตอตานตัณหา 
          
 ในบทกวดีังกลาวขางตนกวใีชสภาพของน้าํคางมาเทียบกับสภาวะชีวิตของมนุษยเพ่ือ
ส่ือสัจธรรมในการมีชีวิตอยูในโลก ซึ่งมีระยะเวลาสั้นนัก มนุษยจึงไมควรยึดมั่นถือมั่นใน “อัตตา”  
ที่เปนบอเกิดของกิเลสตัณหา  หากตอง “เลิกใฝอธรรมต่ําตอย” และ “ตอตานตัณหา”  การสื่อถึง
ส่ิงที่ไมยั่งยืนและไมแนนอนกับหยาดน้ําคางนี้ กวีแตอดีตมักจะเทียบกับอารมณ  ความรูสึกหรือ
จิตใจ  ดังการเปรียบเทียบอารมณรักของผูหญิงที่แปรปรวนงาย  ใน จันทะโครบ  กวีส่ือความคดิ
ผานคําพูดของจันทะโครบทีต่ัดพอนางโมรากอนสิ้นใจ วา “อารมณนางเหมือนน้ําคางที่รมพฤกษ  
เม่ือยามดึกดังจะรองไวดื่มได  คร้ันรุงแสงสุริยฉายก็หายไป” ธรรมชาติของน้ําคาง ซึ่งมีภาวะไม
ยั่งยืนนี้  กวีสมัยใหมนํามาสืบสรรค โดยสื่อความหมายใหมในบริบทใหม  เพ่ือแสดงทัศนะที่มตีอ
ชีวิตมนุษยใหทุกคนไดไตรตรองและตระหนักรูความเปนไปนั้น 
 การแสดงความรูเทาทันในสภาวธรรมหรือความเปนไปตามธรรมดาของชีวิตมนุษยนี ้ 
อังคารยังใชสภาพของทรายมาเปนสื่อแสดงเพื่อเตือนใจ และใหมนุษยเขาใจความเปนจริงของชีวิต 
ซึ่งมีชวงชีวิตไมยืนยาว  หากเทียบกับทรายที่เกิดมาพรอมกับผืนแผนดินในโลก  กวีใชทรายมา
บอกเลา ดังความใน  บางบทจากสวนแกว วา 
  
          เกล็ดทรายบอกเลาให ทัศนะ 
  คือซอนกาลอิสระ  แหงหลา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๘๔  

  เตือนใจใหญหลวงขณะ  มนุษยหย่ิง 
  ทําอยางอยูค้ําฟา  ไปชาจมทราย 
 
 เม่ือมนุษยมีอายุขัยสั้น ทุกชีวิตจึงควร “ตืน่” เพ่ือแสวงหาปญญา อันจะเปนประโยชน
แกตนและเพือ่นมนุษย  ไมควร “หลับ” ซึ่งกวีเห็นวาเปนเสมือนการฆาตัวตาย  กลาวคือ คนที่เกิด
มามิใชเพียงเพื่อกิน นอน และสืบพันธุเทานั้น  เม่ือมชีีวิต  และอยูในโลกควรกระทําตนใหมีคุณคา
ดวยการสรางผลงานเปนมรดกอันประเสรฐิ เพราะแมแตกรวดหนิดินทรายยังสรางผืนแผนดิน
ใหแกโลก  ดังความในบท “ดึกนี้ชีวีก็ส้ันลง” ใน กวนีิพนธ ของอังคาร  กัลยาณพงศ วา 
 
  ดึกน้ีชีวีก็สั้นลง  ประสงคสิ่งใดละในหลา 
          ตื่นฟนเถอะเพงญาณปญญา  อยาใหนิทราฆาตัวตาย 
  หลงใหลแตกินนอนสบืพันธุ วิญญาณนั้นสามัญเหลือหลาย 
          ส่ิงประเสริฐเลิศลํ้ามากมาย  เสาะแสวงไดสักส่ิงจริงฤๅ 
  เปลาทั้งชีวาหาเห็นไม  รูสึกไซรเสมอหมูหมาหรือ 
             แลงสติปญญาบเลาลือ  ช่ือชาติมนุษยนั้นไฉนจริง 
  ทิพยญาณปานแกวสารพัดนึก เพงตรึกตรองถองแททุกส่ิง 
          วิจัยวิจารณรูแจงทวงติง  เรงชิงชังอวิชาสารพัน 
  นฤมิตอุทยานแกวแหงจิตร  พลีชีวิตเพื่อคุณคามหันต 
           เฟนฝนปนทิพยอเนกอนันต  อันวิเศษทั้งนัน้อกาลิโก 
  ละอายธาตดุินน้ําลมไฟ  เจาหนี้ใหญทวงอยูอยายโส 
         ใหอริยทรัพยจับใจใหญโต  หรือโซหลายไรความคิดนัก 
  ดูแตกรวดหินดินทราย  ยังใหปฐพีแดหลาสูงศักดิ ์
         เสียชาติเกิดเปนมนุษยนารัก  จักไมมีอะไรใหใครฤๅ 
       
 กวมีุงกระตุนเตือนใหมนุษยตระหนักในคณุคาของชีวิต  โดยเปรียบเทียบการกระทํา
อันตรงกันขามที่เปนการ “ตื่น” กับ “หลับ”   การตืน่ คือการใชชีวิตนี้ใหเปนประโยชนและดวย
ปญญาที่ “เพงตรึกตรอง”  และ “วิจัยวิจารณ”  อันทาํให “รูแจง” ตามเหตุปจจัย  ซึ่งจะสงผลให
สามารถสรางงานที่ทรงคุณคา  และมีชีวิตที่งดงาม  รวมถึงใชความเปนมนษุยใหคุมคา  สวนการ
หลับ คือการใชชีวิตไปตามกระแสของความอยาก มใิชกระแสของปญญา ความอยากหรือตัณหา
ของมนุษยที่ลุมหลงอยูกับรูป  เสียง  กล่ิน  รส  สัมผัส  ธรรมารมณ อันกระทบตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ใจรอบตวันั้น ทําใหขาดปญญาในการไตรตรองหรือตกอยูในอวชิชา  อันทําใหมีชีวิตไมคุมคา
แกความเปนมนุษย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๘๕  

 หากชีวิตคนตกอยูในอํานาจของกิเลสตัณหายอมเปนอนัตรายแกตน เพราะจะกอเกิด
เปนอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นวาส่ิงทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีตัวตน อันจะนําไปสูความเห็นแกตัว  
และจิตใจเปนทุกขในที่สุด กวีสรางจินตภาพแสดงความจริงของชีวิตบุคคลผูตกอยูในความหลง  
ความไมรูเทาทันสภาวะเปนจริงหรืออวิชชาวาเหมือนแมงเมาบินเขากองไฟ ดังความในบท “อัตตา  
ตัณหา  และหลักประหาร” วา 
           ปกแมงเมามั่วฟุง  ฝนหวาน 

ครูหน่ึงปกหลุดคลาน  หมนไหม 
   ตัณหายอมประหาร  ตนน่ัน   เองเอย 
  ยึดมั่นอุปทานไซร  วายเว้ิงอวิชชา 
          
 อังคารยังแสดงทัศนะตอชีวิตมนุษยวาให “เพงแกนสัจธรรม”  กลาวคอื ตระหนักรูวา
สรรพสิ่งทั้งปวงนั้นไมมตีัวตนใหยึดมัน่ถือมั่น เพราะไมมีอะไรที่ถาวร ไมเปล่ียนแปลง แตจะ
เปล่ียนไปตามสภาพ  ดงันัน้จึงมิควรยึดตดิหรือลุมหลงเสมือนมองเห็นพยับแดดเปนน้ําดื่ม  แทที่
จริงลวนเปนมายา การรูจักสภาวะของสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงจะทําใหการถือมั่นวาทุก
ส่ิง “ไมวางเบญจขันธไซร”   จะกลายเปน “เปลาไรเบญจขันธ”  ซึ่งขันธหรือเบญจขนัธนัน้ประกอบ
กันเขาเปนชีวติ  อันเปนสภาพที่เกิดข้ึน  ตั้งอยู  ดบัไป  ตามเหตปุจจัยเทานัน้  มิไดมีแกนสาร
ตัวตนแตอยางใด๔  ดังความในบท “อัตตา  ตัณหา  และหลักประหาร”  วา 
 
          พยับแดดดูดั่งนํ้า  ดื่มไฉน 
  เพงแกนสัจธรรมใจ  อยาไหม  
  เห็นสภาพสิ่งซอนไหว  สรรพสิ่ง  จริงฤๅ  
  ไมวางเบญจขันธไซร  เปลาไรเบญจขันธ 
__________________________ 

๔ขันธ ๕ หรือเบญจขันธ  เปนสวนประกอบหาอยางที่รวมเขาเปนชีวิต  มี ๑. รูป ไดแก 
สวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด รางกาย  พฤติกรรม  และคุณสมบัติตาง ๆ ของสวนที่เปนรางกาย  
๒. เวทนา  ไดแก สวนที่เปนการเสวยอารมณ  ความรูสึก  สุข ทุกข หรือเฉยๆ ๓. สัญญา  ไดแก  สวนที่
เปนความกําหนดหมาย  ความกําหนดไดหมายรูในอารมณ ๖ เชนวา ขาว  เขียว  ดํา  แดง  ๔. สังขาร  
ไดแก สวนที่เปนความปรุงแตง  สภาพที่ปรุงแตงจิตใหดีหรอืชั่วหรือเปนกลาง ๆ คุณสมบัติตาง ๆ ของ
จิต  มีเจตนาเปนตัวนําที่ปรุงแตงคุณภาพของจิต  ใหเปนกุศล  อกุศล  และ ๕. วิญญาณ  ไดแก สวนที่
เปนความรูแจง  อารมณ  ความรูอารมณทางอายตนะทั้ง ๖ มีการเห็น  การไดยิน  การไดกลิ่น การรูรส 
การสัมผัสทางกาย และการรูอารมณทางใจ, พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร 
ฉบับประมวลธรรม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), ๑๘๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๘๖  

 ในบท “ตามเยี่ยงอยางแทแกวมณีแหงชีวิต”  ใน ปณธิานกวี อังคารไดสืบสรรคโดย
นําความที่วา “ใดใดในโลกลวน  อนจิจัง” มาพาดพิงหรือข้ึนตนบท  เพ่ือส่ือความหมายถึงชีวิตที่มี 
คุณคา กลาวคือ แมกระแสของกฎธรรมชาติมีวาส่ิงทั้งหลายนั้นเปนอนิจจังหรือไมเที่ยงแทแนนอน  
หากยังมีความจริงแท นั่นคือชีวิตมนุษยทีต่ัง้อยูในความดงีาม  ถึงส้ินชพีแตช่ือยังคงอยูเปนนิรันดร  
และงดงามเหมือนแกวมณทีี่สองประกายระยิบระยับบนฟากฟา  ดังความวา 
 
          ใดใดในโลกลวน  อนิจจํ  ก็ดี 
  จริงแตนามอโุฆษดัง  คูหลา 
  ชีวิตปราชญเลิศขลัง  อมตะ  ตามเทอญ 
  เย่ียงอยางมณีระยับฟา  เฟองฟุงไอศวรรย 
          
 ชีวิตที่เปนสุขไดจริงนั้น มนุษยยังจะตองเขาถึงความเปนไปทีไ่มคงทีห่รือสภาพที่อยู
คงที่ไมได ตองแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดวย  โดยกวีสรางจินตภาพเปรียบเทยีบแสดงใหเห็น
ความไมเท่ียงวาเหมือนหมอกควันที่ลอยลองอยูไดไมนานก็จางหายไป หรือเหมือนตนไมที่มดีอก
สวยงาม  แตไมนานก็รวงหลน  แมแตตนก็ตายเปนตนใหมขยายพันธุตอไป  ไมมีส่ิงใดอยูถาวร  
ดังความใน  เพลงขลุยผิว  ของเนาวรัตน พงษไพบูลย วา 
 
   จงตื่นขึ้นจากหลับ ดูความดับความไมเที่ยง 
            ความรูอันคูเคียง  กับความหลงความไมรู 
  สดชื่นขึ้นเพียงวัน ดังหมอกควันอันควางฟู 
           ฟองลอยแลวผล็อยพรู เปนถานเถาธลีุละลาย 
  แดงระยับประดับดอก จนงอกตนตระหงานกลาย 
        เพียงวารก็พาลวาย  เพื่อพันธุใหมขยายพันธุ 
  จงตื่นขึ้นจากหลับ ดูความดับ  สับเปลี่ยนผัน 
        ที่น่ีและที่น้ัน  ขณะคดิ  ณ จิตตน 
 
 กวีส่ือทัศนะถงึการดําเนนิชวีิตของมนุษยวา  “จงตื่นขึ้นจากหลับ”  กลาวคือ ใหรูเทา
ทันความจริงวาส่ิงทั้งหลายยอมเปนไปตามกฎธรรมชาติ อันเปนไปตามเหตุปจจัย การสื่อความคดิ
ดังกลาวนี้เนาวรัตนยังใช “น้ํา” มาเปนสือ่เปรียบแสดงสภาวะชีวิตมนษุย  โดยแสดงภาพสายฝน  
สายน้ําทีไ่หลวนเวียน  เคลื่อนไหวไมส้ินสดุ  และหมุนเวียนเปลี่ยนผนั  ทั้งมีวิถีแหงการทําลายลาง  
การหลอเล้ียงพืชพันธุ การสรางสรรค  และความเสื่อมโทรม  ชีวติมนุษยก็เชนเดียวกันยอมพบกบั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๘๗  

ความเปลี่ยนแปลง  ความไมเท่ียงเปนอนิจจัง  ผูมีชีวิตอยูในโลกยอมประสบเหมือนกัน  ดังความ
ใน เพลงขลุยผิว วา 
      ช่ืนฝนฉ่ํา           ดื่มด่ํากับความปรารถนาไมปรากฏ 
           แหวกวายในกระแสธารระทด          หย่ังลึกลงในหยดหยาดชีวิต 
     คือความเคลื่อนไหวไมสิ้นสุด  ทั้งมนุษยสรรพสัตวศักดิ์สิทธิ ์
           เกี่ยวรอยรัดมั่นกระชั้นชิด          ผนึกผนิดอยูในโลกลูกเดียวกัน 
     ซึ่งหมุนไปกับฤดูกาล          ผันผานไปดั่งความฝน 
          ทําลายลางและหลอเลี้ยงพืชพันธุ       สรางสรรคและเสือ่มโทรมทุกสิง่ไป 
     ช่ืนฝนฉ่ํา           ดื่มด่ํากับความเคลื่อนไหว 
             ชีวิตเจาเอยคลาไคล          ควางไกลในเว้ิงจักรวาล 
          
 เม่ือชีวิตดําเนนิมาถึงจุดสิน้สุด ซึ่งมนษุยทุกคนตองประสบกับสิ่งเดยีวกัน นัน่คอื 
ความตาย  กวีแสดงทัศนะรูเทาทันความเปนจริงในกฎธรรมชาติวาความตายนั้นเปนเรื่องธรรมดา
ที่จะตองเกิดขึน้กับคนทุกคนไมชาก็เร็ว  ดังคาํกลาวของตํามะหงงกอนจะสังหารนางเกนบษุบาใน  
ดาหลัง พระราชนิพนธในรชักาลที่ ๑ วา “อันเกิดมาในวัฏสงสาร   ใครจะหนีกาฬมัจจุราชได”
โดยอางการดบัสิ้นของชนทั่วไปวา “ถึงกษัตริยเศรษฐแีลคนไร   ฝูงคนอยูในไตรโลกา” รวมถึง
พาดพิงถึงเทพ   “ถึงพรหมเมศยมเรศสทิธิศักดิ”์ และสัตววา  “วายุภักษลอยอยูบนเวหา    ครั้น
ถึงกรรมแลวจํามรณา    เวนไวแตชากับพลัน” 
 กวีไทยยังส่ือทัศนะการมองชีวิตของมนุษยและสรรพสิ่งวา ลวนแตไมเท่ียง เปน
อนิจจังหรือเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ในโลกนีไ้มมีอะไรที่ตั้งอยูคงที่โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง  
ความเกิดและความดบัจึงเปนไปตามสภาวธรรม  อันเปนความจริงที่โลกหรือทุกๆ ชีวิตจะตอง
เผชิญ  ซึ่งความคิดเหน็นี้ กวีส่ือผานคาํพูดของพิเภกที่กลาวปลอบนางมณโฑและนางอัคคีเม่ือครั้ง
ทศกัณฐส้ินชีวิตโดยกลาวพาดพิงถึงเทพและธรรมชาติในอุดมคติยังมวีันสิ้นสูญมาเปนสื่อเตือนสติ 
ใน รามเกียรติ ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที ่๑ วา 
 
         อันเกิดมาในภพไตร     ก็ยอมบรรลัยทุกตัวตน 
         มิใชแตองคเจาลงกา      อันศักดาปราบไดทุกแหงหน 
         ถึงพระอิศวรฤทธิรณ    ก็ไปไมพนความตาย 
         จนทาวมหาพรหมอุดมเดช    เปนบิตุเรศโลกทั้งหลาย 
         คร้ันถึงกําหนดก็อันตราย    ทําลายชีวิตเหมือนกัน 
         ทั้งแผนปถพีสี่สมทุร    พระสุเมรุสงูสุดสรวงสวรรค 
         ขุนเขาจักรวาลสัตภัณฑ    ครั้นบรรลัยกัลปมีมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๘๘  

         ก็ไมอาจจะตั้งอยูได     ละเอียดไปทั่วทุกทิศา 
            เปนวิสัยไตรโลกธรรมดา     เรงคิดอนิจจาจงหนัก 
 
 การแสดงความเปนอนิจจังของชีวิต  ซึ่งหนีความตายไมพนนี ้กวียังส่ือความเชื่อตาม
แนวทางพุทธศาสนาวาความหวงกังวลไมวาเร่ืองใดก็ตาม นอกจากจะทําใหทุกขทรมานยามใกล
ตายแลว  เม่ือส้ินลมจะเปนเหตุใหไปสูทุคตไิด  และในทางพุทธศาสนายังเชื่ออีกวาการเจริญสติ
และสมาธภิาวนาของผูเผชิญกับวิกฤตของชวีิต จะเปนปจจัยที่ชวยใหเผชิญกับความตายไดอยาง
สงบ๕ ดังใน ขุนชางขุนแผน  เม่ือขุนไกรถกูส่ังประหาร ขณะกําลังจะถกูฆา  หลวงฤทธานนตกลาว
แนะนาํและแสดงหลักธรรมที่เปนอนิจจงัแหงชีวิตสรรพสัตว  หรือแมแตเทพยดาทั้งหลาย วา 
 
         เกลอเอยอยาอาวรณรอนรนไป            จะเปนหวงบวงใยทําไมมี 
         อุตสาหบริกรรมภาวนา             เม่ือเวลามาแลวก็ถึงที่ 
         ใครจะอยูค้ําฟาทั้งตาป             ถึงพระศุลีอินทรจันทรยอมบรรลัย 
         ตองจุติจากสวรรคช้ันฟา             เกิดมาแลวหาพนความตายไม 
 
 ใน  พระปฐมสมโพธิกถา  กวีแสดงความเปนอนิจจังของชีวิตถึงความเกิด  ความแก  
ความเจ็บ ความตายวาเปนคติธรรมดา เมื่อพระเจาสุทโธทนะประชวร พระพุทธองคเสด็จไปเยี่ยม  
ทรงเทศนาถึงหลักความจริงแหงชีวิตวา “อันชีวิตแหงมนุษยทั้งหลายนี้นอยนักดํารงอยูโดยพลัน 
บมิไดยั่งยืนอยู  ครุวนาดจุสายฟาแลบ อันปรากฏมิไดนาน  อันวาวยัวัฒนาการยอมมีชราเปนที่สุด  
สภาวหาโรคบมิไดก็มีพยาธปิระทุษฐบีฑา เปนปริโยสาน อันวาชีวติสังขารก็มีมรณะเปนธรรมดา” 
และเมื่อพระพุทธองคจะเขาสูปรินิพพานไดกลาวแกพระอานนทถึงชีวิตสรรพสัตวทั้งหลาย ซึ่งตรง
กับพุทธพจนในพระไตรปฎก วา 
 

         ...บคุคลผูใดหนุมและแก เปนพาลและเปนปราชญ มีทรัพยและไรทรัพยก็ดี
ลวนมีมัจจุภัยเปนเบื้องหนาสิ้นทั้งน้ัน มีครุวนาดจุภาชนะดินอันนายชางหมอกระทํา 
ถึงจะเล็ก  ใหญ  ดิบ สุก ประการใด  ก็คงจะมีเภทนธรรม  คือแตกทําลายเปนที่สุด 
ก็เหมือนดังชีวิตแหงสรรพสัตวทั้งหลาย ก็มีความตายเปนที่สุดประดุจกัน… 
 

 สภาวะรางกายหรือชีวิตที่แตกทําลายเหมือนภาชนะดินนี้ส่ือถึงความไมคงทนถาวร ซึ่ง
เปนไปตามสัจภาวะของสรรพสิ่งหรือตามเหตุปจจัย    และชีวิตคนเราจะเกิดในสกุลสูง     มีอํานาจ 
__________________________  
  ๕พระไพศาล  วิสาโล,  สองสวางทางไท  (กรุงเทพฯ : กลุมเสขิยธรรม, ๒๕๔๗), ๓๑๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๘๙  

ศักดิศ์รี  มีรูปงาม  รํ่ารวยทรัพยสินเงินทองเพียงใด  วิถีแหงเกียรติยศทั้งหมดนี้ตางถูกทําลายไป
พรอมกับขันธหรือสังขารธรรมที่ถูกปจจัยปรุงแตงข้ึนมา ความตายเปนปรากฏการณสามัญของชีวิต    
ซึ่งทุกคนตองประสบดังกลาวไวในผลงานของกวีไทยสมัยหลัง  โดยใชคําวา “หลุมศพ” เปนสื่อแทน
ความตาย ใน กลอนดอกสรอยรําพึงในปาชา ของพระยาอุปกิตศิลปสาร วา 
 
  สกุลเอยสกุลสูง        ชักจูงจติฟูชูศักดิ์ศรี 
       อํานาจนาํความสงาอาอินทรีย        ความงามนําใหมไีมตรีกัน 
       ความร่ํารวยอวยสุขใหทุกอยาง        เหลานีต้างรอตายทําลายขันธ 
       วิถีแหงเกียรติยศทั้งหมดนั้น        แตลวนผันมาประจบหลุมศพเอย 

 
  กวีไทยสมัยใหมมองชีวิตในชวงวัยชราวา เปนการเขาสูวาระสุดทายดจุเดียวกับใบไม
ที่พรอมจะโรยรวงลงสูพ้ืนดิน  เวลาแหงชีวิตนั้นอยูไดไมนานนัก  และทุกสรรพสิ่งก็ยอมสูญสิ้นไป
ตามกาลเมื่อวาระสุดทายมาถึง  อันเปนสิ่งที่มิอาจแกไขหรือหนวงเหนี่ยวไวได  ดังความใน 
บางกอกแกวกาํศรวล  ขององัคาร  กัลยาณพงศ  วา 
 
          โรยรวงปวงมิ่งไม  สุมาลัย 
  เปรียบชวงชราผานใจ  จอมไหม 
  ชีพมนุษยอยูนานไฉน  ไปรวง  ดับฤๅ 
  แรงแหงกาลผลาญได  ปนแมจักรวาล 
          
 ในบท “รอปลิดปลิวลิ่วถลา”  ใน  คาํใดจะเอยไดดังใจ  ของไพวรินทร ขาวงามยังคง
ส่ือความจริงแทของชีวิตมนุษย ซึ่งมีสังขารเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ผานเลยไป และเมื่อถึง
กําหนดหรือจดุที่ชีวิตตองดบัสูญก็ไมมผีูใดหนีพนหรือกําหนดไดวาจะสิ้นสุดลงวันใด  อาจเปนวนั
พรุงนี้ก็เปนได  ไพวรินทรเปรียบชีวิตเหมือนใบไม เมื่อถึงเวลาก็หลุดจากขั้วรวงลงสูพ้ืนดินแลว
เส่ือมสลาย  และชีวิตคนเราเมื่อส้ินลมก็ไมมีผูใดนําส่ิงใดตดิตัวไปได  อันเปนสภาพธรรมดาที่เปน
ความจริง ดังความวา 
 

       เพียงผิวระคายผิวลมริ้วผาน      ก็เพ่ิมรอยลมรานที่ผานผิว 
       คล้ําแดดผาน  กรานลมที่พรมปลิว      ล่ันเรียวนิว้นับวัยและไลวัน 
       ใบไมรวงทีละใบลิ่วไหวควาง      ไปสุดสายปลายทางเหมือนอยางฝน 
       ไปสูกระแสธารแหงนิรันดร      จมดิ่งสงัดงันเพียงธุลี 
       ประปรายสีขาวในเสนผม      ดวงตาอมอาบโศกดั่งอาบศรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๙๐  

       รอยตีนกาปรากฏดั่งบทกวี       จารึกจากฤดีฤดูกาล 
       ใครจะรูวารุงของพรุงน้ี       อาจไมมีแมลมหายใจผาน 
       ไมมีใด   แมทรัพยศฤงคาร       มีเพียงดินเขตลานเชิงตะกอน 
 

 ชีวิตมนุษยเกิดจากขันธ  เม่ือดับขันธทุกอยางก็ดับสูญ  หากวาระแหงชีวิตที่ดํารงอยู
นั้น  กวแีสดงความเขาใจผานมุมมองของคนแตละคน  ดังในบท “บรรสมอุดมการณ” ใน เรียง
รอยขึ้นถอยถัก  ของคมทวน  คันธนู วา  ชีวิตนั้นคลายกับแสง ในระยะแรกอาจเปลงประกายรังสี
แรงกลาแลวคอย ๆ เลือนรางแลลับดับหายไป โดยไมหวนคืนมาอีก  อันสื่อถึงความเปนไปแหง
ชีวิตที่เปนไปตามธรรมดาโลก  ซึ่งทุกชีวิตยอมมีจุดจบเดียวกัน ดังความวา 
 
       บางคนวาชีพคลาย  คลายแสง 
  แรกแรกรังสีแสง  ฤทธิ์กลา 
  แลวคอยคอยเคลื่อนแฝง  ขอบฝง 
  ริบหรี่เร่ือยเร่ือยลา  ลับใหไปหวน 
          
 ในบท “ในความเคลื่อนไหว”  ใน  คนสอยดาว  ของศกัดิ์สิริ  มีสมสบื  ไดส่ือแสดง
การเจริญมรณสติ  อันเปนการพิจารณาหรือระลึกถึงความตาย  ซึ่งเปนสิ่งที่ตองเกิดกับคนทุกคน  
ดังนั้น ในการดําเนนิชีวิตของมนุษย จึงควรเจริญมรณสติอยางสม่าํเสมอดวยความเขาใจสัจธรรม
และมองเห็นความตายวาเปนเรื่องธรรมดา  วา 
  
          (๑)                                           (๒) 
               ใครตายไป  เขายังอยู        เราสูดความตายเขาไป 
           เม่ือเขาตายไป  คณุก็ยังอยู        เราถายความตายออกมา 
           เม่ือคณุตายไป  คนอื่นก็ยังอยู        เขาออก  เขาออก  เขาออก 
           เม่ือคนอื่น  ตายไป        เคล่ือนไหวอยูที่แผนทอง 
           คนอืน่  คนอื่น  ก็ยงัอยู        ยุบพอง  ยุบพอง  ยุบพอง 
           เม่ือใคร  ใคร  ตายไป        ยังคงจังหวะเคลื่อนไหว 
              ความตายก็ยังคงอยู        ไมเกี่ยวกับคุณ เขา หรือใคร 
 
 กวีกลาวเปรียบเทียบความตายทีด่ําเนนิอยูปกติในชีวิตของมนุษยวา “เราสูดความ
ตายเขาไป  เราถายความตายออกมา” อันสื่อแสดงความจริงแทใหมนุษยไดตระหนักวาความตาย
นั้นอยูกับตัวเราตลอดเวลา  และการเจริญอานาปานสติหรือสติกําหนดลมหายใจเขาออก คือ “เขา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๙๑  

ออก  เขาออก  เขาออก” และ “ยุบพอง  ยบุพอง  ยุบพอง”  ที่ผสานอยูกับการเจริญมรณสต ิ 
เพ่ือเปนการฝกตนใหมีสติรับรู และหมัน่พิจารณาความตายดวยการฝกใจยอมรับวาชีวิตนัน้อยูคู
กับความตาย  พรอมมีสติอยูเสมอจะทําใหดํารงชีพอยูดวยความไมประมาท 
 ในการดํารงชีวิตอยูจนถึงจดุจบสดุทายของชีวิต  กวสีมัยใหมยังส่ือทัศนะวา เม่ือถึง
จุดสิ้นสดุของชีวิต  ซึ่งอาจ “มามืด” แตขอให “ไปสวาง”  นั่นคือ บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดใน
ตระกูลต่าํ  แตประกอบหรอืกระทําแตกรรมดี อันเปนประโยชนสุขแหงชีวิตที่สมบูรณ เม่ือส้ินชีพ
ไปแลวจะไปเกิดยังสุคตโิลกสวรรค    หากบุคคลนัน้ “มาสวาง” แต “ไปมดื” คือบุคคลบางคนใน
โลกนี้เกิดในตระกูลสูง  แตประกอบหรือกระทําแตกรรมชั่ว อันเปนการดําเนินชีวิตที่ไรคุณคา เม่ือ
ส้ินชีพไปแลวจะไปเกดิในอบาย    ชาติกําเนิดจึงมิไดเปนเครื่องวัดคณุคาของความเปนมนุษย และ
แตละคนไมสามารถเลือกเกิดหรือกําหนดที่จะตายได หากเมื่อมีชีวิตอยูจนถึงตายจงเลือกประกอบ
คุณงามความดี  เพ่ือใหสมกับคุณคาของความเปนมนษุย  ดังความในบท “พระจนัทร” ใน ชักมา
ชมเมือง ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย วา 
 
             วายชีพจงชีพเพี้ยง เพ็ญจันทร 
  มามืดไปสวางวรรณ  วิจิตรจา 
  จากแรมสูรุงครร-  ไลเล่ือน 
  มาสวางไปมืดชา  โฉดชาสามานย 
           
 กวีแสดงทัศนะการมีชีวิตอยูในโลกจวบจนวาระสุดทาย โดยสรางจินตภาพเปรยีบ 
เทียบกับพระจันทรขางข้ึนและขางแรมอันมีนัยเชื่อมโยงกับพุทธพจนในทางพุทธศาสนา ซึ่งกลาวถึง
การกระทํากุศลกรรมและอกุศลกรรมเปรียบเทียบกับความสวางและความมืด๖   โดยสื่อความมั่นใจ 
ในคุณคาแหงธรรม  หากมนุษยดาํรงชีพดวยการเรียนรู ทั้ง “รูเท็จ  รูจริงสาว  เหตุซอน”  จะทาํให  
“แจงจบสกาว  ประกายสัจจธรรมเทอญ” 
__________________________ 
 ๖พุทธพจนสาํคัญกลาวถึงบุคคลบําเพ็ญกุศลกรรม และอกุศลกรรมเปรียบเทียบกับบุคคล  
๔   จําพวก  วาดวยผูมืดมาและมืดไป  ไดแก ๑. บุคคลผูมืดมาและมืดไป  คือเกิดในตระกูลตํ่าและยัง
ประพฤติกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  หลังจากตายไปแลวจะไปเกิดในอบาย  ๒. บคุคลผูมืดมาแต
สวางไป  คือ เกิดในตระกูลต่ํา  แตประพฤติกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  หลังจากตายแลวจะไปเกดิ
ในสวรรค  ๓.  บุคคลผูสวางมาแตมืดไป  คือ เกิดในตระกูลสูงแตประพฤติกายทุจริต  วจีทุจริต  มโน
ทุจริต  หลังจากตายแลวจะไปเกิดในอบาย  ๔. บุคคลผูสวางมาแตสวางไป  คือ เกิดในตระกูลสูงและ
ประพฤติกายสุจริต  วจีสจุรติ  มโนสุจริต  หลังจากตายแลวจะไปเกิดในสวรรค, พระสุตตันตปฎก     
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๒๙-๑๓๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๙๒  

 การรูรูเทาทันความจริงวาชีวิตมนุษยนั้นไมเท่ียง  เม่ือมีเกิดก็มีดบั กวีไทยแตอดตีสื่อ
จินตภาพใหมนุษยเขาถึงความจริงนี้โดยกระตุนเตือนมิใหหลงยึดติดอยูกับรูปและหมั่นทําบญุกุศล
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู และเขาใจจดุจบของชีวิตหรือความตายวาเปนสิง่ธรรมดาที่ทุกคนตองประสบ  
ในขณะที่กวีไทยสมัยใหมใชจินตภาพเปนสื่อมิใหมนษุยยึดมั่นใน “อัตตา”  พรอมกระตุนเตือนให
ดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา ไมตกอยูในอาํนาจของอวิชชา และแสดงความจริงแทใหมนุษยตระหนัก
วาความตายเปนสิ่งปกตใินชีวิตหรืออยูคูกับมนุษยตลอดเวลา ทุกชีวิตจึงควรดาํรงอยูอยางรูเทาทัน  
และกอนจะถึงวาระสุดทายของชีวิตควรดํารงตนดวยการประกอบแตกรรมดี 
 ๑.๒)  รูเทาทนักระแสโลกธรรม 

กวีแสดงความเขาใจในสภาวะของโลกธรรมหรือธรรมดาของโลก  ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษย
ตองประสบไมวาจะเปนสุขหรือทุกข มีลาภหรือเส่ือมลาภ มียศหรือเส่ือมยศ  นินทาหรือสรรเสริญ  
ดังเชนใน  นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู ไดกลาวถึงความเสื่อมโทรมของเจดียวา “ทั้งองคฐานราน
ราวถึงเกาแสก  เผลอแยกยอดสุดก็หลุดหัก  โอเจดียที่สรางยังรางรัก  เสียดายนักนึกนา
นํ้าตากระเด็น”  โดยเทียบภาวะความเปลี่ยนแปลงนี้กับเกียรติยศชื่อเสียง อันแสดงถึงความเขาใจ
ชีวิตวา “กระน้ีหรือชื่อเสียงเกียรติยศ  จะมิหมดลวงหนาทันตาเห็น  เปนผูดีมมีากแลวยากเย็น  
คิดกเ็ปนอนิจจังเสียทั้งน้ัน”  หรือใน นิราศเมืองแกลง  สุนทรภูแสดงความเปลี่ยนแปลงของวัง  
ซึ่งมีสภาพรกรางเปรียบเทียบกับการมียศและเสื่อมยศอยางรูเทาทันวา “นึกระอาอนิจจังไมย่ังยืน  
เดิมเปนปามาเปนวังตั้งประทับ  แลวก็กลับไปเปนปาไมฝาฝน  เหมือนมียศลดลงไมคงคืน” 
 ในชีวิตของคนเรายอมพบกับเหตุการณผนัผวนหรือความปรวนแปรไมแนนอนตาง ๆ 
ในทางดีและราย  อันเปนโลกธรรมหรือส่ิงที่มีอยูและเกิดขึ้นเปนประจําตามธรรมดาของโลก  เม่ือ
มนุษยถูกโลกธรรมกระทบกระทั่งก็มิควรหวั่นไหวไปกับสิง่นั้น หากตองอยูดวยความรูเทาทันความ
จริงของชีวิต  จิตใจจึงเปนอิสระ  ดังกวีส่ือการประจักษแจงถึงสภาวะนี้  ใน  อิเหนา  พระราช
นิพนธในรัชกาลที่ ๒ เม่ืออิเหนาลักพาตัวนางบษุบาไป  นางเกรงจะเปนที่ติฉนินนิทาของคนทั่วไป  
อิเหนาตอบวา 
  อันความติฉินยินราย  มีทุกหญิงชายนะโฉมศรี 
  ที่รักก็เห็นวาเปนดี  ที่มิชอบทีก็นินทา 
  อันวารายเราผูรักษาสัตย  ดังพายุพัดภูผา 
  บุราณทานยอมกลาวมา  จะกลัวความนินทาไปวาไร 
         
 กวีใชจินตภาพเปรียบเทียบในลักษณะขัดแยง โดยใชคาํหรือขอความที่มีความหมาย
ตรงกันขามมาเทียบแสดงชีวิตของคนในโลกนี้ยอมไมพนเรื่องธรรมดาของโลกธรรม ดังการแสดง
ความรูเทาทันความจริงวาสรรเสริญก็ดี นนิทาก็ด ี  ที่มนุษยทั้งหลายตองประสบ หากใจไมผันผวน
ปรวนแปรดังภูเขาที่ถูกพายุพัด  ไมเคลือ่นไหวฉันใด  จิตใจของคนก็เปนอิสระ ไมถูกบบีคัน้     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๙๓  

ฉันนั้น  การถูกติฉินนินทา ซึ่งเกิดขึ้นก็ไมสามารถทําลายหรือกอผลเสียแกผูถูกกระทบได  ความ
รูเทาทันธรรมดาหรือมองเห็นความจริงของชีวิตนี้ยังปรากฏใน พระอภัยมณี  กวีส่ือความคดิเห็น
โดยใชจนิตภาพในลักษณะเดียวกันผานคาํพูดของพระอภัยมณี  ซึง่กลาวแกนางสุวรรณมาลี วา 
“วิสัยสามัญทัว่ทุกตัวคน ที่รักกันสรรเสรญิเจริญขึ้น ทีชั่งนินทาแถลงทุกแหงหน  การทั้งหลาย
รายดีมิไดพน   จะกลัวคนครหาวากระไร” 
 การแสดงวารูเทาทันกระแสแหงโลกธรรม อันเกิดจากการนินทานัน้ไมอาจกระทบ
จิตใจมนุษยใหหว่ันไหวหรือปรวนแปร  กวีสรางจินตภาพเปรียบเทียบวาเหมือนกบัการเทน้ํา  ซึ่ง
ไมอาจกระทบกระเทือนสิ่งใด  น้ํานั้นก็ลงสูพ้ืนดินไป  โดยแสดงทัศนะนี้ผานคาํพูดของศรีสุวรรณ
ครั้งพยายามใหนางเกษรารบัรักตน  แตนางเกรงคําครหาวา “การนินทากาเลเหมอืนเทน้ํา  ไม
ชอกชํ้าเหมือนเอามีดลงกรีดหิน”  และใน เพลงยาวของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ ยัง
ไดแสดงความรูเทาทันความจริงนี้ไวเชนกนัวา “แมนชอบกันแลวก็ยกวากันดี  แมนชังกันใสสี
เสกสรรวา” โดยสื่อความเขาใจถึงธรรมดาโลกวา “ก็เปนวิสัยโลกธรรมยอมมีมา ถึงเทวาสุรเทพ
สุราลัย  คําดาํเนียนคือใครไหนจะพน  แตลมฝนหนาวรอนยังคอนได” 

การรูเทาทันกระแสโลกธรรมอันเปนไปตามเหตุปจจัย  กวีส่ือแสดงโดยการพาดพิง
ถึง “คําพุทธไตรเพทเทศนา” ดังใน  สิงหไกรภพ เม่ือโหรทํานายฝนของทาวอินณุมาศวาโอรส  ซึ่ง
กําเนิดมานัน้จะถูกพรากจากไป  กวใีหตัวละครประจักษแจงถึงความจริงของสรรพสิ่งวาเพราะ 
“เปนทุกขังอนิจจังอนัตตา  อันเกิดมาเปนบุคคลไมพนตาย  สุขกับโศกเหมือนหนึ่งโรคสําหรับ
ราง  รําพึงพลางหักใหพระทัยหาย”  การมองความจริงตามเหตุปจจัยไมวาจะเปนความตาย  
ความสุข และความโศกเปนสิ่งที่มนุษยไมอาจหลีกหนีได  ความตระหนักรูนี้ยังปรากฏใน  พระ
อภัยมณี  กวีใหสามพราหมณกลาวปลอบศรีสุวรรณที่ประสบเหตุพลัดพรากจากพระอภัยมณี วา 
“อยาโศกาตรอมนักจงหักใจ  อันกําเหนิดเกิดมาในหลาโลก   สุขกับโศกมิไดสิ้นอยาสงสยั” 
และทุกขโศกจะคงอยูกับมนษุย  โดยหมุนเวียนไปตามสภาพ  อันเปนคติธรรมดาที่เกิดขึ้น  ดังกวี
ส่ือทัศนะผานคําพูดของศรสุีวรรณซึ่งกลาวปลอบนางเกษรา  เม่ือครัง้ตองออกติดตามเชษฐาหรอื
พระอภัยมณี วา “อันทุกขโศกโรคภัยในมนุษย  ไมรูสุดสิ้นลงที่ตรงไหน  เหมือนกงเกวียนกํา
เกวียนเวียนระไว  จงหักใจเสียเถิดเจาเยาวมาลย” 
 ในการแสดงทศันะเกี่ยวกับความเปนไปของชีวิตนี้ กวีไทยสมัยหลังส่ือความคดิเห็น
ถึงชีวิตและโลก  โดยนําแนวคิดมาจากตะวันตก  ดังใน  ตามใจทาน และ เวนิสวาณิช  ซึ่งพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงแปลบทละครทั้งสองเร่ืองนี้มาจากผลงานของเชคสเปยร  ดัง
การสรางจินตภาพเปรียบเทยีบวา โลกคือโรงละคร  และชีวิตเปรียบเหมือนตัวละครที่สวมบทบาท
ตางๆ นานา  ความคิดนี้ใน ตามใจทาน วา “ทั้งโลกเปรียบเหมือนโรงละครใหญ  ชายหญิงไซร
เปรียบเหมือนตัวละครนั่น  ตางมียามเขาออกอยูเหมือนกัน  คนหนึ่งน้ันยอมเลนตัวนานา”  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๙๔  

และ ใน เวนสิวาณิช กวีส่ือความคดิผานตัวละคร วา “โลกนี้เหมือนละครโรงนิดๆ คิดวาเรา
เปนลครอยูทั่วกัน   ตางคนมีบทรําและทําทา    ตาง ๆ นาๆ เหมอืนแสรงสรร” 
 ชีวิตคนเปรียบเหมือนละคร ซึ่งบทบาทที่แตละคนไดรับนั้นอาจแตกตางกันไป หาก
ตองประสบกบัเหตุการณผนัผวนเหมือนกัน  เม่ือมีสุขก็อาจเปนทุกข  มนุษยซึ่งอยูในโลกก็ยอมถกู
โลกธรรมกระทบกระทั่งเสมอ  นอกจากมีสุขและทุกขหมุนเวียนเปลี่ยนไปแลว  อาจมีลาภและ
เส่ือมลาภ  มยีศและเสื่อมยศ  มีสรรเสริญและนนิทา  ถาคนเรารูเทาทันหรือยอมรับความจริงวา
ชีวิตในโลกยอมไมพนสิ่งเหลานี้  จะทาํใหมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันและปฎิบัตติอส่ิงที่พบไดถูกตอง  
ความรูและเขาใจชีวิตนี ้กวียังกลาวเปรียบเทียบชีวิตเปนเชนละคร ดงัความใน  สงครามมหาภารต
คํากลอน  ของพระยาอุปกิตศิลปสาร (นิม่  กาญจนาชวีะ) วา “ชีวิตชนเชนกันยอมหันเหียน  ทุกข
แลวเวียนมาสุขความทุกขถอน  ยอมสับเปลี่ยนเวียนเชนเลนละคร” 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม อังคารยังส่ือทัศนะถึงการทาํจิตใจใหเปนอสิระ ไมหว่ันไหว
กับความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มากระทบ อันแสดงวามีจิตใจรูเทาทนัความจริงของส่ิงทั้งหลายวา
เปนไปตามกฎธรรมชาติ  หากมิรูเทาทันจิตใจจะถูกกระทบกระเทือน  หวั่นไหวไปตามกระแสแหง
ความเปลี่ยนแปลง    ชีวิตจติใจของคนเราจะถูกครอบงาํ และบบีคัน้อยูตลอดเวลา เมื่อประสบกับ
ดานดีของโลกธรรมที่ชอบใจก็เปนสุข  มีแตความรื่นรมย  แตบางคราวชีวิตประสบกับดานรายของ
โลกธรรมที่ไมชอบ  ใจก็เปนทุกข  มีแตความหมนหมอง  ตึงเครียดกดดัน  การส่ือความเขาใจ
และรูเทาทันโลกธรรมและมุงแสดงความคดิใหคนทั่วไปเปนอิสรชนปรากฏในบท “ศิลปน” ใน 
ปณิธานกวี วา 
          นํ้าใสบริสุทธิ์ย่ิงน้ัน  ขันติธรรม 
  ฤๅโกรธตมทาํระยํา  ต่ําชา 
  ปญญาไมครอบงํา  ความงั่ง 
  แสงสวางโกรธมืดกลา  กลาวรายใหไฉน 
          ฟากฟาน้ันไปเปอน  เปรอะเมฆ 
  เมฆไมเปรอะความวิเวก  แหงฟา 
  ดวงดาวไปรกเอก-  ภพเพง  งามนา 
  ฟาใชคุกจันทรจา  ปาชาดาวไฉน 
         ....................  ........................ 
          น้าํใสซึง่ขุนไซร  เสียศรี 
  มองไมเห็นวิสุทธิ์ด ี  ดั่งแกว 
  ปญญาอยาราค ี  คาวงั่ง 
  ใจชั่งเฉกทิพยแลว  เพริศแพรววิสุทธิเ์สมอ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๙๕  

 ในบทกวีขางตน  กวีใชธรรมชาติเปนสื่อเปรียบแสดงจติอันอบรมดีแลวจะเปนอิสระ
ไมหว่ันไหวไปกับความผันผวน ปรวนแปรของชีวิตและโลก เหมือนน้าํใสที่อยูรวมกับโคลนตมดวย
ขันติธรรม หรือแสงสวางที่อยูรวมกับความมืด  และธรรมชาติ เชน ฟากับเมฆ  หรือฟากับดวงดาว
ตางก็อยูรวมกันอยางประสานกลมกลืน  ทั้งนี้เปนเพราะสิ่งนั้นมีอยูและเกิดขึ้นเปนธรรมดา  หาก
ใจหวั่นไหวกบัสิ่งที่มากระทบเหมือนน้ําใสมาเสียไป เพราะขุนมัว  จะยิง่ทําใหใจผันผวนปรวนแปร  
กวีนําเสนอทศันะวาใจนัน้ควรเปนดัง “ทิพย” เพริศแพรวบริสุทธิ์  มีใจเบิกบานปลอดโปรงเปน
อิสระอยูเสมอ แมจะถูกโลกธรรมทั้งหลายกระทบกระทั่งก็ตาม 
 การรูเทาทันกระแสโลกธรรมจะสงผลดตีอการดํารงชีวิตของมนุษย  โดยเฉพาะดาน
ภาวะจติใจ  กวีแตอดตีใชจินตภาพเปนสื่อแสดงการรูเทาทันความจริงของชีวิต  โดยนําสภาพทาง
ธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลมาสื่อความเขาใจชีวิต ในขณะทีก่วีสมัยใหมแสดงความเขาใจ
โลกธรรมวาเปนสิ่งที่มีอยูหรือเกิดขึ้นตามธรรมดา ชีวิตมนุษยยอมไมพนสิ่งเหลานี ้ เม่ือโลกธรรม
เขากระทบกระทั่งมิควรมีใจหวั่นไหว  หากควรรูเทาทันวาเปนธรรมดาตามเหตุปจจยั  
 ๑.๓)  ดํารงตนอยางมีสติและปญญา 
 ในการดํารงชีวิตของคนเรานั้น การมีสตแิละปญญาจะเปนเครื่องชวยใหรูเทาทันหรือ
เขาถึงความจริงของชีวิต  ดังกวีแตอดีตกลาวถึงความสําคัญของปญญา  โดยเปรียบเทียบเปน 
“อาวุธ” ที่จะตัดหรือดบักิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด  ดังความใน  เพลงยาวปรารภเกดิมาในมหรณพ
สงสาร วา “เอาปญญาเปนอาวุธ  ตัดดวยสมุจเฉทประหาณ  กนแตอบรมสรางสมภาร  หักหาญ 
ประจญใหเปนนิตย”  เพ่ือนําพาไปสูภาวะการไรกิเลสหรือทางแหงการดับทุกข 
 กวีไทยสมัยหลังนําสภาพของธรรมชาติมาเปนสื่อเปรียบแสดงความรูเทาทันชีวิต  ดัง
ความในบท  “แมเมฆดาํยังแรขอบน้ําเงิน”  ใน โคลงกลอนของครูเทพ  วา “อนิจจา  เมฆคล้ําดาํ
แท ๆ   อุตสาหแรขอบน้ําเงินเพลิดเพลนิได   อันคนเราถึงเศราโศกเพียงไร  ก็เบาใจเมื่อเขา
รูเทาทุกข”   อันสื่อใหเห็นทัศนะในการมองโลกเชิงบวกและวิธีคดิเมื่อเผชิญกับปญหา    โดยมสีติ
และปญญารูเทาทันเพื่อแสวงหาคุณคาในชีวิตสืบไป 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม  กวีส่ือถึงการดําเนนิชีวิตในทางที่ถูกตองนั้น จะตองอาศัย
ปญญาเปนเครื่องชวย  เพ่ือมองใหเห็นความจริงตามที่ส่ิงนั้นเปน ไมใชมองตามความชอบหรือ
ความชังของตัวเองเปนสําคญั ดังความในบท “ปญญาที่เหนือกวาเวไนยสัตว” ใน ปณิธานกวี 
อังคารสื่อความคิดความเห็นถึงผูบกพรองทางปญญา  ซึ่งเห็นผดิเปนชอบ  ลุมหลงยึดมั่นกับสิง่
อกุศลวา “ตองเวียนเกิดวายในวัฏฏะแหงตัณหา  อกจะอัดอกุศลพษิอวิชชา  เพราะดวงตาเห็น
ผิดนิจนิรันดร”  โดยไดกลาวเปรียบเทียบบุคคลกลุมนีต้ามหลักพุทธธรรมวา “คือปทุมจมตมสุด
ต่ําตอย หนอยนอยเตาปลากินสิ้นขวัญ”  ในขณะที่ผูมีปญญาจะรูจกับาปบุญคุณโทษ  รูคติหรือ
ความดาํเนนิไปของธรรมดาและรูจักความจริงตามเหตุผล  ซึ่งกวีเห็นวาผูมีปญญานี ้   “แมนแลว
ไปแคลวที่ประเสรฐิ  เวียนเกิดเพื่ออาสวะอวสาน” โดยกลาวเปรยีบเทียบบุคคลกลุมนี้ตามหลัก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๙๖  

พุทธธรรมเชนกันวา “คือปทุมทองผุดผองพนนํ้า งามเลิศลํ้าปฏิภาณมหิทธิมหันต” อันเปนการ
มองชีวิตตามเหตุปจจัย โดยมุงเนนการใชหลักของปญญานาํชีวิตเพือ่การดํารงอยูอยางรูเทาทัน 
 ในการมีชีวิตอยูในโลก  มนุษยยังตองรูจกัควบคุมจติตนเองโดยมีสต ิ ซึ่งฝกอบรมดี
แลว  จะทําใหรูเทาทันสภาวะของสรรพสิ่งตามที่เปนจริง  การหมั่นฝกฝนสติจะกอใหเกิดการรับรู
อยางตรงไปตรงมาและกระทําการตางๆ อยางถูกตอง กวีกลาวเปรียบเทียบวาเหมือนกับการ
ทอดแห  หาก “รูน้ํารูแหแหงตน  รูปลาวายวน” จะทําใหกระทําการนั้นสําเร็จ  ดังความในบท 
“แห” ใน   ดนิ น้าํ  ลม ไฟ  ของแรคํา ประโดยคาํ วา 
 
          นานน้ําเนาเสนหเลหกล มีมายามนตร 
  ใหตองพิสูจนมากมาย 
         ใชมีกรวดหินดินทราย แตยังคงราย 
  กุงหอยปูปลาร่ําไป 
          กับแหที่ทอดทันใด  ดังทอดหัวใจ 
  ทุมหวังทุกเหวี่ยงทุกวาร   
          ............................. ..................... 
          รูนํ้ารูแหรูตน  รูปลาวายวน 
  คือรูเฉพาะเจาะจง 
          ทอดแหครั้งใหมมั่นคง คลุมปลาทระนง 
  แลเหมือนคลุมกลตนเอง 
          
 การดํารงชีวิตของมนุษยนี้ การมีสติคอยคุมตนอยูเสมอไมวาจะกระทําส่ิงใดยอมเปน
ผลสําเร็จ   รากฐานสาํคัญในการประกอบกิจในชีวิตประจําวันของคนเราจึงตองมสีติกํากบั  ซึ่งจะ
ยังผลใหการทํางานเปนไปดวยดีและประสบผลดังความมุงหวัง กวีสมัยใหมไดส่ือทัศนะแหงการ
ดํารงชีวิตอยางมีสติปญญาดวยการสรางจินตภาพดวยวิธีการเปรียบตาง โดยเทยีบกับการหาบน้ํา
ของผูหญิง  ๒ คน  ซึ่งมีความแตกตางกัน  ดังความในบท “หาบน้าํ” ใน มือนั้นสีขาว  ของศักดิ์สิริ  
มีสมสบื  วา 
     (๑)   (๒) 
            สาวนอยหาบน้ํา              สาวหนึ่งหาบน้ํา 
     เดินจ้ําพรวดพรวด       เดินจ้ําเทาหนัก  
                    ผาถุงพรึ่บพรึ่บ                              ออกแรงหักโหม 
      ทอดนองเนิบนาบ          นํ้าหนักโนมสลับขาง 
     เบนหาบเฉียงเฉียง       หลังโกงเกงกาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๙๗  

     เบี่ยงไหลผอนผอน       สองขางแขนโกง 
     ไมคานออนออน       โคงขึ้นคลอมคาน 
     นํ้าหนักคอนสองขาง       คานขนานสองบา 
     หลังตรงเทาออน         หลังออนเทาแข็ง 
     คานหยอนเยิบยาบ       สายแกวงนํ้าหก 
     สายหาบไกวไกว       ดวยหนักไมรูผอน 

    กระแปงสายแกวงแกวง         ไมรูออนไมรูแข็ง  
     แตนํ้าเปยมปริ่ม       ไมรูแจงมาหาบน้ํา 
     เต็มอ่ิมไมกระฉอก       ดวงจิตไมรูพิจารณา 
     ไมกระเพือ่มออกนอกกระแปง      ยอมหนักหนวงหนักหนากระนี้แล 
 
 กวีส่ือทัศนะผานจนิตภาพการหาบน้ํา เพ่ือส่ือความจริงแหงการดํารงชีพในวัฏสงสาร  
หากผูหาบมีสมรรถภาพทางสติปญญาจะรูกลอุบายในการกระทํา  จะทําใหสามารถดําเนนิชีวิตอยู
ไดดีอยางมีศักยภาพ ในขณะที่ผูหาบ “ไมรูแจง” และ “ดวงจิตไมรูพิจารณา” ยอมดํารงตนอยูได
อยางยากลําบาก  การดําเนนิชีวิตประจาํวันอยางเปนสุข จึงตองพัฒนาทางดานสติปญญา  เพราะ
จะทําใหมีชีวิตที่ไมทุกขเดือดรอนจนเกนิไปและยังจะเปนรากฐานใหสามารถทํางานไดอยางถูกตอง
ดีงามและไดผลตามตองการ 
 ศักดิ์สิริยังแสดงความคดิความเห็นถึงการใชชีวิตอยูอยางรูเทาทัน  โดยมุงเนนให
บุคคลเขาใจธรรมชาติดานในแหงชีวิตหรือทางจิตใจและสติปญญา  เม่ือประสบปญหาใดควรมอง
ตามเหตปุจจัย  ซึ่งตองใชสติและปญญาคดิพิจารณา  เพ่ือแกปญหาหรือสะสางภารกิจที่สําคัญให
สําเร็จตามที่มุงหวัง  อันกอเกิดเปนผลใหการดําเนินชวีิตนั้นดีงามและผาสุก  รวมถึงยังเปนการ
พัฒนาสติปญญา  ซึ่งจะสรางความงดงามแหงชีวิตสืบไป  และยังจะเก้ือกูลเปนประโยชนแกตน
และผูอ่ืนอีกดวย  ในบท “กิจ” ใน มือนั้นสีขาว วา 
 
             (๑ ส.ค. ๒๕๒๘   ตาแกหนวดยาวสอนวา 

(๑) (๒) 
             ตบยุงทีละตัวตบไมสิ้น                 อยามุงตบยุงทีละตัว 

      บึงนํ้าเนาคลุงกล่ินอยาเกลือกกล้ัว              อยามัววิดบึงน้าํเนา 
      ทําตนธารใหใสไมขุนมัว          พากเพียรเติมน้ําใหมไปบรรเทา 
      ตรองจิตใจใหทั่วใหถองแท              แมจะนานน้ําเนายอมเจือจาง 
      คือกิจอันควรแกแลขัดเกลา              จักสะทอนเงากระจางแหงจันทรเพ็ญ 
                 ใหนกนอยชมเลนเย็นใจเอย. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๙๘  

 การเขาใจถึงตนเหตุแหงปญหา จะทําใหดาํรงชีวิตอยูอยางเปนสุข ซึ่งเปนเปาหมายที่
ดีงามในชีวิตของคนเรา  กวีส่ือทัศนะผานคําสอนของผูอาวุโส ดวยการใชจินตภาพเปรียบเทียบที่
สรางสรรคข้ึนใหม วา “อยามุงตบยุงทีละตัว”  “อยามัววิดบึงน้าํเนา”  เพราะมิไดเปนการแกไข
ปญหาใหลุลวงไปได หากควรพินิจเหตุแหงปญหาโดย “ตรองจิตใจใหทั่วใหถองแท” เม่ือรูจักเหตุ
โดยสํารวจใจตน จะทาํใหเกิดผลหรือแกปญหานั้นๆ ได ซึ่งตองอาศัยกําลังสติปญญาพิจารณา
กระแสเหตุปจจัย  จะยังผลใหชีวิตดําเนินไปไดอยางรูเทาทันสภาวการณตางๆ ที่เขามาในชีวติ 
 ในการใชชีวิตประจําวันอยางมีความสุขนั้น  กวียังส่ือทัศนะใหผูคนหมั่นชําระจิตใจให
ผองใสอยูเสมอ  ซึ่งจะทําใหจิตปราศจากมลทินหรือกิเลส  เมื่อบุคคลใหความสาํคญักับการฝกฝน
พัฒนาตนทั้งในทางจิตใจและพฤติกรรม  จะทาํใหเขาถึงประโยชนหรือจุดมุงหมายแหงชีวิตที่พึง
ปรารถนาในทกุดานทุกมิติของชีวิต  ดังกวีกลาวเปรียบเทียบการหมั่นฝกฝนชําระจิตใจกับการดูแล
พุมไมใบไมในสวน  ในบท “สาวนอยในสวน” วา 
 
         (๑)              (๒) 
  หมูพุมใบไม   เลือกเด็ดใบไมเสีย 
  งามใบไมพุม   ออกจากใบไมสวย 
  ใบสวยสวยเปนกลุมกลุม      หากใบสวยไปทุกไป 
  พุมละหลายหลายสี  ใบคงสวยไปทกุกลุม 
         ใบไมสวยแตละกลุม  พุมคงสวยไปทุกพุม     
  มีใบเสียซอนซุม  สวนคงชุมไปทั้งสวน 
  แทรกใบสวยอยูทุกพุม      หมั่นเด็ดใบราย 
  พุมละหลายหลายใบ  รักษาใบดี 
         เพงจติพินิจใบ  รอยยิ้มเจาจึงงามฉะนี้ 
  ใดพรุนมีรอยเพลี้ย  แมสาวนอย.  
   

ศักดิ์สิริส่ือทัศนะการพัฒนาจิตของคนทุกขณะ และทุกการกระทําในชีวิตประจาํวัน  
ดวยการเปรียบเทียบให “เพงจิตพินิจใบ” อันสื่อความหมายถึงการพิจารณาใจตน โดยมองหา “ใบ
ราย”  ในพุมไมนั้น  ซึ่งเปรียบเหมือนการหากิเลสในจติ  เม่ือพบแลว  “หม่ันเด็ดใบราย  รักษาใบ
ด”ี กลาวคือ  ควรฝกอบรมและชําระจิตใหสะอาดและรูวิธีรักษาจติใหสงบ  อันเปนการปฏิบัติที่ทกุ
คนสามารถกระทําได และจะสงผลตอการพัฒนาคุณคาทางจิตวิญญาณ  ทําใหมีการดําเนนิชีวิตทีด่ี
งามและเปนสขุ 

การรูเทาทันความจริงของชีวิตโดยดาํรงตนอยางมีสติและปญญา จะเปนปจจัยใหมี
ชีวิตที่เปนสุข  กวีไทยแตอดตีใชจินตภาพสื่อแสดงการมปีญญาเปนเครื่องค้ําจุนใหเขาสูภาวะ หรือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๒๙๙  

หนทางแหงความสงบเย็น  ในขณะที่กวสีมัยใหมใชจินตภาพเปนสือ่กระตุนใหมนุษยดาํรงตนโดย
มีสติและปญญาเปนเครื่องกํากับในการประกอบกิจในชวีิตประจําวนั 
 ความรูความเขาใจธรรมะ หรือรูเทาทันความจริงของชีวิตเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการ 
ดํารงชีพเปนไปอยางปกติสุข อันเปนประโยชนสุขภายในที่มนษุยตองการ เพราะการดําเนินชีวติ
ของคนโดยทั่วไปนัน้มีปญหา   อันเกดิจากการเขาไมถึงหลักธรรมหรือไมรูเทาทันความจริง    การ 
รูจักธรรมคือรูจักความจริงรูกฎแหงธรรมดาจะเปนประโยชนแหงชีวิต  ซึ่งจะครอบคลุมการดาํเนนิ
ชีวิตในทุกดาน กวไีทยสื่อทัศนะที่สะทอนความตองการคุณภาพของชีวิตดานใน อันเปนคุณคาของ
การเกิดมาเปนมนุษย และเปนเปาหมายที่ดีงามของชีวิต  โดยนาํธรรมชาติมาเปนสื่อเปรียบแสดง
สภาวะของสรรพสิ่ง  ซึ่งส่ือถึงอุดมคตแิหงการดําเนนิชวีิต  รวมถึงความรูเทาทันกฎธรรมชาติ และ
สืบทอดแนวคดิทางพุทธปรัชญามาสื่อความหมายในตัวบทใหม โดยยังคงจินตภาพตามแนวทาง
พุทธศาสนา และสรางสรรคข้ึนใหม ตลอดจนนําจนิตภาพเดิมมาสื่อความหมายในบริบทใหม เพ่ือ
แสดงทัศนะและตีความในฐานะปจเจกบคุคลผูนบัถือพุทธศาสนา 

๒)   ความหลุดพน 
ความปรารถนาที่เปนอดุมคติสูงสุดของชีวิตมนุษย คือ ความสุขในโลกุตรธรรม    อัน 

เปนการหลุดพนจากกิเลสและกองทุกข อีกนัยหนึง่เปนภาวะอันกาวออกจากกเิลสเครื่องรอยรัด  
เปนภาวะที่เขาถึงแลวทําใหกิเลสและทุกขทั้งปวงดับไปโดยสิ้นเชิง๗ ภาวะความหลดุพน ความสิ้น
ทุกขหรือนิพพานนี้เปนความสุขสงบ และความดีอันสูงสุดที่เปนจดุหมายที่มนุษยแสวงหา อัน
จัดเปนอดุมคติแหงชีวิตอันประเสริฐ 
 การแสวงความมุงหวังที่จะบรรลุถึงนิพพานนี ้    กวีแตอดตีมักแสดงแนวคิด    โดย
แยกขาดจากโลกนี้  มุงสูนิพพานในภพหนา และแสดงสัญลักษณของนิพพานวาเปนเมืองหรือ
เมืองแกว  ซึ่งผูไปสูนิพพานในโลกหนาจะตองสะสมบญุกุศลเตรียมไวในโลกนี้ เพ่ือจะยังผลถึงส่ิง
ที่มุงปรารถนา  ดังความใน  ไตรภูมิพระรวง วา 
 

         ...อันวาแผนดนิก็ด ี แมน้ําก็ดี  ฝูงไมไลอันมีพรรณใหญแลสูงงามดั่งกลาวมานี้แล  
อันวาหาจติ แลหาชีวิตบมไิดดั่งนี้ก็ดี...ก็ยงัวาเถิงที่อันรูฉิบหาย  บหอนตั้งอยูหม้ันคงตรง
เท่ียงไดเลย...ดูกรสัปบุรุษทัง้หลาย เรงพิจารณาเห็นซึ่งอนิจจสังขารสุขภาพนี้  แลระลึก
ตรึงเอาใจใสเรง กระทําบุญใหทาน รักษาศีล  เมตตาภาวนา  เอาอาตมไปสูอมตย
มหานครนิพพานนั้น   อันปราศจากทุกข  ปราศจากโศก  ปราศจากโรคภัย  บมีไข บ
มีเจ็บ  แลมิรูเถามิรูแก บมริูตาย บมิรูฉิบหาย  ความสบายรอดได  จอดที่นิพพานอัน
สนุกนิสุขศานต   ยืนยงหมั้นคงตรงเที่ยง แตสถานนิพพานนี้ดีหลีทุกเมื่อ  แล… 

__________________________ 
 ๗สุนทร  ณ  รงัษี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 
๒๕๔๑), ๔๘๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๓๐๐  

 กวีกลาวถึงโลกแหงวัตถุ  ธรรมชาติ  และสรรพสัตวที่มีจิตหรือมีชีวิตนั้น ลวนเปน
อนิจจลักษณ  ไมเท่ียงแท  จึงควรมุงหมายโลกุตรสุขหรือบรรลุนิพพาน  ซึ่งกวีกลาวเปรียบเทียบ
วาเปน “อมตยมหานคร” ที่สุขสงบ อันปลอดจากทุกขทางใจและกาย  และมีความเที่ยงแท  โดยมี
เหตุจากการดบักองทุกขที่ใจ  ไมเกิดความยินดียนิราย เพราะอารมณและเวทนาหรืออาการทีจ่ิต
ไปรับรูผัสสะในอายตนะทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ   
 การตั้งความปรารถนาที่จะเขาสูนิพพาน อันเปนเปาหมายสูงสุดในชีวิตมนุษยนี ้  กวี
ส่ือแสดงความมุงหวังดวยการบําเพ็ญบารมี  ซึ่งเปนสิ่งประเสริฐ บารมียังมีความหมายวาถึงฝง  
คือจากฝงนี้ไปสูฝงโนน    ฝงนี้คือโลก   ไปสูฝงโนน  คอื โลกุตระ  เหนือโลก   หรือพนโลก    คอื  
นิพพาน๘ ใน มหาชาตคิําหลวง กวีส่ือความหมายทางรูปธรรมถึงการเขาสูนิพพานวาเปนการ
ขามฝงที่มีมหาสมุทร  มีหวงน้ําลึก มีทะเลหลวงคั่นอยูกลาง  สัตวโลกเปนผูขามจากฝงนี้    คือโลก  
หมายถึงกิเลสและกองทุกข  และการจะขามไดตองอาศยัคุณธรรม ซึ่งในเรื่องเปนการบําเพ็ญบตุร
ทานบารมี  อันเปรียบเปนเรือที่ทําใหขามฟากได  ดังคํากลาวของพระเวสสันดร วา “อันวาสอง
เจาหนอนงเยาว  จงมาเปนสําเภาแกพอเทอญ อจลา  ภวสาคเร  อนนบมิรูโคลงรูคลองขี่ขาม
ชองสงสารเสมอสมุทรนนน  ชาติปารํ  ตริสฺสาม ิ อนนอาจ  เอาพอไปยงงนฤพานนคร  ทีพ่น
ชาติชรา  มรณานฤทุกขน้ัน” 
 ในการสรางบญุกุศลนัน้จะเปนปจจัยสาํคญัที่ “จะนํายังเมืองเกษมสานต” แมแต 
กุศลศิลปแหงการนิพนธหนงัสือ กวีสวนใหญก็ตั้งความมุงหวังใหเปนปจจัยไปสูนิพพาน รวมถึงได
ไปเกิดในยุคของพระศรีอาริย อันเปนอุดมคติที่จะนําพาไปสูการบรรลุนิพพาน  ดงัใน  พระมาลัย
คําหลวง  พระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศร วา “ขาจะเผยผันพระทวาร อัมฤตยนิรพานใหเห็น  
อันเกษมเย็นเฉื่อยฉ่ํา อันเลศิลํ้าบรมสุข ปราศจากทุกขภยัเภท” 
 การแสวงหาสุขดวยการตั้งความปรารถนาไปยังนครนิพพาน  อันเปนสถานทีน่ั้นเปน
วิธีการเปรียบเทยีบใหเห็นจรงิเพราะนิพพานเปนสภาวะทีเ่ปนนามธรรม การสื่อแสดงเปนรูปธรรม
ที่มองเห็นชัดวาเปนเมืองแหงสุขจะทําใหเขาใจไดงาย และการจะเขาถึงนิพพานไดจะตองปฏิบตัใิห
ถึงทางแหงความดบัทุกข  ดงัความใน  เพลงยาวปรารภเกิดมาในมหรณพสงสาร วา 
 
            ใหเวนจากทิฏฐิมาโน       โลโภโทโสเสียจงได 
          อุตสาหระงับดับใจ        อันความอาลัยใหวากเวน 
          อันทานที่เปนผูวิเศษ       ยอมเจตนาใหมไมขอเห็น 
          โคจรซอนไปใหลับเรน       เวนจากบริจาคทุกประการ 
__________________________ 
 ๘สมเด็จพระญาณสังวร (เจรญิ  สุวฑฺฒโน),  ทศบารมี   ทศพิธราชธรรม  (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๓๐๑  

          อันทรัพยส่ิงสินไมประโยชน         สันโดษในอรัญวาสถาน 
          วิเวกอารมณชมฌาน         หวังญาณวิโมกขมัคคนัดร 
          ไมอาลัยในโลกียทรัพย         ผดุงดบัเผด็จโศกเสื่อมสรรพ 
          บวงมารพานธุระไมตดิพัน         หํ้าห่ันใหเปนอุดมทาน 
          เอาปญญาเปนอาวธุ         ตดัดวยสมุจเฉทประหาณ  

         กนแตอบรมสรางสมภาร         หักหาญประจญใหเปนนติย 
          อันกายนั้นทานเปรียบคือสําเภา        ใบเสานั้นคือดวงจิต  
          ไฟราคนั้นคืออสรพิษ         จะตามติดยึดหนวงไวใหชา 
          นําความสัตยใหตัดเปนตนหน         จะขามฝงฟากพนไปขางหนา 
             ผลศีลเปนหางเสือทายเภตรา         ชวยพิทักษรักษาสําเภาไป 
          ผลทานนั้นเปนลําเลียง         จะเปนเสบียงขามสมุทรใหญ 
          ใหพนทะเลหลวงคือภพไตร         เปรียบไวใหแจงทุกประการ 
          อันจะขามสงสารสาระจักร         ใหหักเวียนอยูในโลกสงสาร 
          จึ่งจะไดพระนครนฤพาน         พนทางกันดารสืบไป 
          

กวีแสดงแนวทางปฏิบัตใิหบรรลุหนทางแหงนิพพาน อันเปนสิ่งที่มนุษยปรารถนา  
ในลักษณะของการบําเพ็ญธรรมในโลกนี้เพ่ือจะไดสําเร็จประโยชนในภพหนา โดยเวนจากอกุศล
ธรรมทั้งความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  หากเปนผูที่ละทางโลกยอมมีสันโดษหรือยินดีบาํเพ็ญ
กิจแหงตน เพ่ือดับกิเลสและทุกขทั้งปวงเปนสมุจเฉทปทหาน มใิหกลับเกิดขึ้นมาอีก กวีกลาว
เปรียบเทียบการบําเพ็ญตนเพื่อทางดับทุกขนี้  โดยมีกายเปนเรือสําเภา ใบเสาเปนดวงจิต  ตนหน
เปนความสตัยนําพาเรือไปขางหนา มผีลจากการบาํเพ็ญศีลอันทําใหประพฤติปฏิบตัใินทางทีด่ีงาม 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี และเก้ือกูลแกกันนี้เปนเสมือนหางเสือเรือที่คอยรักษาลําเรือ 
ตลอดจนมีผลจากการบาํเพ็ญทานเปนเสบียง ทําใหขามพน “ทะเลหลวง” หรือชาติภพแหง
สังสารวัฏไปสูนิพพาน 

กวีสมัยตนรัตนโกสินทรยังส่ือแสดงเปาหมายหรือประโยชนสุขข้ันสูงสุดในชีวติมนษุย
นั้นอยูที่การบรรลุนิพพาน และไดเปรียบเทียบสภาวะของนิพพานข้ึนใหม ดังใน พระอภัยมณีตอน
พระอภัยมณีออกบวช   สุนทรภูกลาววา “พระนิพพานเปนสุขสิ้นทุกขรอน  เปรียบเหมือนนอน
หลับไมฝนทานทั้งหลาย” อันแสดงภาวะที่เม่ือเขาถึงแลวทําใหทุกขทั้งปวงดับไป  เปนความหลดุ
พนที่ส้ินไป ไมกลับเกิดขึ้นมาอีก  ผูทีต่องการสิ้นและพนจากทุกข  “จงหวังพระปรมาศิวาโมกข  
เปนสิ้นโศกสิน้สุดมนุษยสวรรค   เสวยสุขทุกเวลาทวิาวัน   เหลือจะนับกัปกัลปพุทธันดร” 

ในการแสดงเปาหมายของชีวิตโดยมุงสูนิพพานนี้กวไีทยยังแสดงแนวคิดเรื่องหนทาง
เขาถึงนิพพาน  อันเปนการดํารงอยูเพ่ือพัฒนาจิตใหปลอดทุกข  โดยกลาวถึงการปฏิบัติธรรมะที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๓๐๒  

ตั้งอยูในเบญจศีลหรือศีล ๕ เปนการปฏิบัติเพ่ืองดเวนโทษทางกาย วาจา และใจ  หรือความ
ประพฤติชอบ   การควบคมุตนใหตั้งอยูในความไมเบยีดเบียน  ขอปฏิบัติที่เวนจากความชั่ว ซึง่จะ
สงผลไปสูสุคติถึงความดับทุกข ดังตอนพระฤๅษีแหงเกาะแกวพิสดารเทศนโปรดทัพของสองฝาย
ระหวางเมืองผลึกกับลงกาใหมีไมตรีตอกัน วา 

 
…………………………       พระโยคีเทศนาในอาการ 
คือรูปรสกลิ่นเสียงไมเที่ยงแท      ยอมเฒาแกเกิดโรคโศกสงสาร 
ความตายหนึ่งพึงใหเห็นเปนประธาน      หวังนิพพานพนทุกขสนุกสบาย 
ซึ่งบานเมืองเคืองเข็ญถึงเชนนี ้      เพราะโลกยีตัณหาพาฉิบหาย 
อันศีลหาวาอยาทําใหจาํตาย      จะตกอบายภูมิขุมนรก 
หนึ่งวาอยาลักเอาของเขาอื่น      มาชมชื่นฉอฉลคนโกหก 
หนึ่งทําชูคูเขาเลาลามก       จะตายตกในกระทะอเวจี 
หนึ่งสูบฝนกินสุรามุสาวาท       ใครทําขาดศีลหาส้ินราศ ี
ใครสัตยซื่อถือมั่นในขันต ี       จะถึงที่พระนิพพานสําราญใจ 
         
ใน  นิราศพระปฐม  ของหลวงจักรปาณี  (มหาฤกษ)  ไดแสดงเปาหมายของชีวิต  

โดยแสวงหาความหลุดพน ดวยการถือเอาหลักแหงมรรคหรือทางปฏิบัตใิหถึงความดับทุกขมาเปน
แนวทางในการดําเนนิชีวิต  และพัฒนาจติไปสูนิพพาน  ดังความวา 

  
เมื่อเจ็บตายกเ็หม็นเห็นประจักษ      พระไตรลักษณน้ันแลจริงทุกสิ่งสา 
เปนอนิจจังทุกขังอนัตตา       เพราะรูตัณหากอทุกขใหลุกลาม 
ดวยรูปรสกลิ่นเกล้ียงเสียงสัมผัส      เครื่องกําหนัดพาบาปลวนหยาบหยาม 
ตัดตัณหาอยาหลงพวงกาม      พยายามปฏิบัติตามอษัฎางค 
อาทิธรรมคือพระสัมมาทฐิ ิ      จนสัมมาสมาธิเรงเสาะสาง   
จงทําตามคําพระอยาละวาง      เปนหนทางสูสถานนิพพานเอย 
        
กวีแสดงวิถีแหงการดับตัณหาดวยการปฏิบัตติามมรรคมีองค ๘ ประการ  ซึ่งเปนทาง

อันประเสริฐประกอบดวยสมัมาทิฏฐิ  เห็นชอบ  สัมมาสังกัปปะ  ดาํริชอบ  สัมมาวาจา  เจรจาชอบ  
สัมมากัมมันตะ การงานชอบ  สัมมาอาชวีะ  เล้ียงชีพชอบ  สัมมาวายามะ  พยายามชอบ  สัมมาสต ิ 
ระลึกชอบ  และสัมมาสมาธ ิ  ตั้งใจชอบ  ซึ่งคําวา “ชอบ” นี้หมายถึง  “เห็นถูกตองไมผิดพลาด”  
มิใช “ชอบใจ”  หรือ “พอใจ” มรรคมีองค ๘ นี ้เปนมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง  เพราะเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๓๐๓  

ขอปฏิบัติอันพอดีที่จะนาํไปสูจุดหมายแหงความหลุดพน  เปนอิสระ  ดบัทุกข  ปลอดปญหา  ไม
ติดของหมกมุนอยูดวยกามสุขและไมบบีคั้นทรมานตนใหเดือดรอน 
 กวีไทยสมัยหลังส่ือแสดงทัศนะถึงการแสวงหาประโยชนข้ันสูงสุด ซึ่งชีวิตควรเขาถึง  
โดยชี้ใหเห็นความสุขที่เกิดจาก “กามสุข” นั้น มไิดยั่งยืน  การมีชีวิตอยางมีความสขุโดยแทจริงนัน้
อยูที่ “โลกุตตรสุข”  อันเปนสุขที่อยูเหนือกระแสความไหลเวียนของโลกธรรม  เปนความสุข
ประณีตที่เปนอิสระที่ไมมีกิเลสเขาครอบงํา  ไมอยูในอาํนาจแหงความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง  ดงั
ความในบท “ราตรี”  ใน  โคลงกลอนของครูเทพ วา 

 
           ราตรีก็แมนม ี  ขณะดีและรายปน 
 ไปผดิกะคนคน  คุณโทษประโยชนถม 
 ……………………  ………………….. 
         ราตรีดิถีสขุ  นิรทุกขประเทืองแด 
 ฟางามอรามแล  ระกะดอกกุดัน่หาว 
         โสมสองสนองชุษณปกษ ศุภลักษณลํายองคราว 
 ย่ัวย้ิมณริมพิภพพราว  ทิพลาภบําเรอเรา 
         พิณฟาณราตรี  ธรณีสุโนกเนา 
 สงเสียงประสานเสา-  วสภาพพะนอสรวง 
         กล่ินหลานภาจรจะปรน สุวคนธบําบวง 
 เรณูดํารูรสณพวง  พนพุมผกาไพร 
         นํ้าคางพระพรางโปรย ชลโชยชะดอกใบ 
 สุมทุมชอุมใส  ชิพชดเสมือนหมาย 
         ดึกดื่นณพื้นอุทยทิศ สุริยฤทธิแพรงพราย 
 ดาวเดือนก็เลือนนรชนิหาย ระพิจาทิวาแทน 
            ……………………. …………………. 
         จริงหรือจะรักรมยสุข นิรทุกขระทมเยือน 
 โลกียสุขสขุเหมือน  สุขโลกอุดรหรือ 
         
ในบทกวีขางตน  กวีกลาวเปรียบเทียบ “ราตรี” วา “ไปผดิกะคนคน”  หมายถึงปุถุชน 

ผูมีความยึดมัน่ถือมั่นในตน มีจิตใจหวั่นไหวแปรปรวนไปตามกระแสของโลกธรรม  ดังมีสุขทุกข
ไปตามความเปลี่ยนแปลงภายนอก ทาํใหไมพบกับความสุขแทจริงซึ่งมาจากภายใน ครูเทพแสดง
ความไมจีรังในโลกียสุข ดวยจินตภาพความงดงามยามค่ําคืนที่นาอภิรมย ม ี “ดอกกุดั่นหาว      
โสมสอง  พิณฟา สุวคนธ  น้ําคาง”  แตเมื่อ “สุริยฤทธิแพรงพราย” ทุกอยางก็หมดส้ินไป  ความสุข

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๓๐๔  

ระดับโลกียะจงึมิไดเปนสุขที่แทจริง  เพราะเปนสุขที่เกิดจากกามคณุ  ไดแก  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  
โผฏฐัพพะ อันนาปรารถนา นาพอใจ นาํมาซึ่งความเคลิบเคลิ้ม หลงใหล หมกมุน อันเปนโทษ   
ครูเทพจึงไดตัง้คําถามใหพินิจถึงกามสุขวา “จริงหรือจะรักรมยสุข นิรทุกขระทมเยือน โลกียสุขสุข
เหมือน สุขโลกอุดรหรือ”  เพราะโลกอุดรหรือโลกุตระนั้นเปนสขุที่ประณีต เปนอิสระภายในไร
กิเลสครอบงํา 

การแสดงความปรารถนาเพือ่เขาถึงประโยชนสูงสุดหรือโลกุตรธรรมนี้ กวีแตอดตีมกั
มุงหวังในภพหนาหรือโลกหนา โดยบําเพ็ญกศุลในโลกนี้เปนปจจัยใหบรรลุถึงประโยชนที่เปน
ปรมัตถะหรือสูงสุดนั้นในโลกหนา และตามความคิดของคนโดยทั่วไปมักจะเขาใจวาความหลดุพน
หรือบรรลุนิพพานเปนการปฏิบัติเฉพาะหมูบรรพชิตหรือนักบวช ซึ่งตองการคุณธรรมที่สูงกวา   
คดีโลก  แตความเปนจริงแลวผูคนในโลกนี้จําเปนตองมีความรูและความหลุดพนเปนหลักของใจ
ในการเผชิญเหตุการณทั้งหลายในโลก ความรูจริงและความหลุดพนหรืออาจเรียกรวมกันไดวา 
“ความรูรอด”๙  จะเปนปจจยัสําคัญใหบุคคลดํารงชีวิตอยูไดอยางสงบเย็น 

ในวรรณคดไีทยแตอดตี  กวีแสดงความคิดความเห็นถึงการบรรลุธรรมหรือนิพพาน
วาเปนเรื่องที่อยูไกลตัว  เปนอีกชาติหนึง่ภพหนึ่งมิอาจสําเร็จประโยชนสุขไดในชาตินี ้  ในขณะที่  
กวีไทยสมัยใหมไดนําโลกุตรธรรมมาผสานในการดํารงชีวิตอยูในโลกนีห้รือทําใหเห็นวานิพพานนัน้
มีอยูจริงและสามารถเขาถึงไดในภพชาติปจจุบัน๑๐  โดยปฏิบัตตินมใิหตกเปนทาสของชีวิตและโลก 
ไมถูกบบีคั้นดวยอํานาจความยึดมั่นถือมั่น   สามารถทําจิตใจใหเปนอสิระ   ปลอดโปรง     ผองใส   
__________________________ 

๙สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก, หลักพระพุทธ 
ศาสนา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสุรวัฒน, ๒๕๔๙), ๓. 
 ๑๐นิพพานในชาตินี้นั้นเปนไปได  “ทานนาคารชุน  ปราชญคนสําคัญของฝายมหายาน  เคย
กลาวไววา  ‘นิพพานกับสังสารวัฏอยูในทีเ่ดียวกัน’ ทานพุทธทาส ปราชญของฝายเถรวาท  ก็เคยกลาว
เอาไววา   ‘นิพพานหาไดจากชีวิตประจําวันที่รุมรอนนี่เอง’  ทั้งสองทานนี้เห็นตรงกันวา  ความสิ้นทุกข 
(นิพพาน)  ไมใชสิ่งที่รอเราอยู  ณ มุมอันสงบที่ไหน  สักแหงในโลก  หากแตสิ่งนี้ดํารงอยูแลวในตัวชีวิต  
ผูคน  และสังคมอันสับสนวุนวายนี่เอง   เพียงเรารูจัก  ‘พลิก’ ลบใหเปนบวก  เราก็จะพบมัน   สิ่งที่พุทธ 
ศาสนาสอนวาไมเก่ียวกับทุกขนั้น  หากเราฉลาดและรูจักพลิกอีกดานของมันขึ้นมา  มันก็จะกลายเปนสิง่
เก่ียวของกับการดับทุกขไปในพริบตา เมื่อถึงที่สุดแลว พทุธศาสนาก็ถือวามนุษยนั่นแหละคือ ‘ปญหา’ 
และมนุษยอีกเชนกันที่ ‘มีศักยภาพจะสะสางปญหาที่ตนกอขึ้น’  การมองโลกและชีวิตอยางปราศจาก
ปญญา ทําใหมนุษยสรางปญหาใหแกตน  แตมนุษยก็มีศักยภาพที่จะคิดดวยปญญา เมื่อใดที่เราพลิกไป
หยั่งเห็นอีกดานหนึ่งของโลกและชีวิต  ทุกขนั้นก็สามารถกลับกลายมาเปนสุขได ความสุขจึงไมใชสิ่งที่เรา
ตองว่ิงไขวควาไปหาที่ไหน เพราะมันดํารงอยูขางหนาเราที่นี่ เดี๋ยวนี้  ตลอดเวลาแลวนั่นเอง,”  สมภาร  
พรมทา,  พุทธปรัชญา  มนุษย  สังคม  และปญหาจริยธรรม  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร, 
๒๕๔๙), ๙๔-๙๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๓๐๕  

สะอาด  สวาง และสงบ มีความสุขประณีตภายใน ชีวิตนี้ก็จะเขาถึงประโยชนที่ยิ่งใหญทําใหมีชีวติที่
สมบูรณ 

กวีไทยสมัยใหมแสดงทัศนะถึงนิพพานวามนุษยควรตั้งความปรารถนาดวยการพฒันา
จิตของตน เพ่ือเขาถึงความสุขที่แทจริง ทําใหมีชีวิตที่สูงข้ึนไป  มิใชมวัแตแสวงหาความสุขจากเงิน 
ทองหรือวัตถุตาง ๆ อันเปนการใชชีวิตใหหมดเปลืองไปอยางไมมีแกนสารใด ๆ ดงัความในบท “กู
ดวงใจ” ใน กวีนิพนธ  ของอังคาร  กัลยาณพงศ วา 
 
  วันนี้มีแงคดิอะไร      นฤมติใจถึงทิพยขลังกลา 
         สรางแววแกวมณีใหปญญา      เพ่ือคาอมตะวิญญาณ 
  เวลาจะมาเฉกหมูหนอน      บอนกินมิง่ขวัญสั่นสะทาน 
         มัวหลงเหลิงระเริงสราญ      กิเลสมารจะมาฆาตาย  
  เมาเงินทองลําพองอํานาจ      แททาสปราชัยไรจุดหมาย 
         แววชีวิตจะแตกแหลกละลาย      อับอายเสียดายแรงหายใจ 
  ตื่นฟนเถอะแสวงรมณีย      ณโลกน้ีมีจริงและแจมใส 
         แตสิ่งน้ันซอนอยูแสนไกล      ในหวงทิพยโพธิญาณ 
  ปฏิบัติสัจจะสนุทรีย      ปฏิรูปชีวีมีแกนสาร 
         สังเวยรักแดจักรวาล      เพื่อศานติสุขเสมอไป 
  กูใจขึ้นไปเสมอดาว      ราวแววเกียรติยศย่ิงใหญ 
         มุนึกฝกปรือหฤทัย       ในปรัชญาวิสุทธิ์วิมุติเอย 
 
 ในบทกวีขางตน  กวีแสดงทัศนะถึงการใชชีวิตของมนุษยที่ตกอยูในอํานาจของกิเลส
ตัณหาวาจะนาํพาชีวิตไปในทางตกต่ํา เพราะความมัวเมาลุมหลงทั้งเงินทองและอํานาจมิใชการ
ดําเนนิชีวิตทีม่ีเปาหมาย แตกลับจะยิ่งตกเปน “ทาส” และมีชีวิตอยูในโลกอยางสูญเปลาและ
สูญเสียคุณคาของความเปนมนุษย  กวปีลกุเราใหมนุษยใชปญญา  เพ่ือ “คาอมตะวญิญาณ”  และ 
“นฤมิตใจ”  แสวงหาสิ่งที่เปน “ทิพย” มิใชปลอยเวลาใหลวงเลยไปกับการ “มัวหลงเหลิงระเริง
สราญ”  อันเปรียบเสมือนการถูกหมูหนอนมาบอนกนิ  ซึง่จะนําพาชีวิตไปสูความพินาศ 
 การแสวงหาเปาหมายหรือประโยชนสุขใหแกชีวิตอยางแทจริง จึงเปนสิ่งที่พึงกระทํา  
เพราะสุขจากกามตัณหาหรือกิเลสนั้นทําลายคุณคาของความเปนมนษุย อังคารปลุกจิตสํานึกให
ผูคนนั้น “ตื่น” อันหมายถึงใชปญญาเพื่อใหเกิดความรูเทาทันและนําทางไปสูความรูรอด  ซึ่งกวี
ใหมนุษยแสวงหา “รมณีย” ที่อยูใน “หวงทิพยโพธิญาณ” เปาหมายหรือประโยชนสุขที่เปน 
“รมณีย” นี้มิใชความหมายแหงโลกียสุข  กวีจงใจใชคํานี้ในบริบทของโลกุตรสุข  นั่นคือ “รมณีย” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๓๐๖  

เปนประโยชนสุขที่ยิ่งใหญอันเกิดจากปญญา คือ โพธญิาณ  โดยยืนยันถึงการแสวงหาสิ่งนั้นวา 
“ณโลกนี้มีจริงและแจมใส”   
 นอกจากนี้อังคารยังช้ีแนะแนวทางปฏิบตัิเพ่ือแสวงหา “รมณีย”  หรือประโยชนสุขที่
ยิ่งใหญข้ันโลกุตระ  อันประกอบดวย “ปฏิบัติสัจจะสนุทรีย”  คือ ประพฤติตนดาํรงชีพดวยความ
ซื่อสัตย  ไมเบียดเบียนชีวิตผูอ่ืน ซึ่งเปนคุณงามความดี  และ “ปฏิรูปชีวีมีแกนสาร”  คือ ฝกฝน
อบรมปรับเปลี่ยนชีวิตตนดวยจิตและปญญา  เพ่ือการดํารงอยูอยางมีคุณคา  รวมถึง “สังเวยรัก
แดจักรวาล” อันเปนการมอบความรกั ความเมตตากรุณาตอมนุษยชาติและโลก การปฏิบัติ
ดังกลาวตองหมั่นฝกฝนอบรมทางจิตดวยความตั้งมัน่และศรัทธา   และมีความพากเพียรยิ่ง     ซึ่ง
กวีเปรียบเทียบวา  “กูใจขึ้นไปเสมอดาว”  อันจะสงผลใหเขาถึงความหลุดพนที่บริสุทธิ์งดงามได 
 กวียังส่ือทัศนะถึงการมีชีวิตอยูอยางพนทุกขดวยการ “ปลอยวาง” โดยใชปญญาเปน
เครื่องชวยจะทําใหบรรลุถึงจุดมุงหมาย ดังในบท “อีกฟากหนึ่งของชีวิต” ใน คําหยาด  ของ
เนาวรัตน  พงษไพบูลย วา 
   

        จากที่น่ีถึงที่น้ันน้ันเหลื่อมล้ํา         เหมือนหวงนํ้าขวางหนาปราการกั้น 
เราตองสรางสิ่งขามหวงนํ้าน้ัน         สรางใหทันนาทีของชีวิต 
        จึงสมมติสรางสะพานเปนการใหญ     สรางเร่ือยไปเรื่อยไปไมเสร็จกิจ 
รื้อแลวเร่ิมเสริมแลวสรางกวางกวาคิด         จนหลงติดแตจุดสมมติน้ี 
        ทุมชีวิตอุทิศพลีทั้งชีวิต          กลายเปนกิจเปนเกณฑเปนหนาที ่
หางไกลจากจดุหมายไปทุกที          เหมือนกรรมมีบังซอนซอนกาํบัง 
        จงปลอยเถิดปลอยวางในขางหนา       ปลอยเถิดหนาปลอยวางในขางหลัง 
ปลอยเสียเถดิทามกลางวางระวัง          ถึงเสยีเถิดถึงยังฝงของภพ 

         
 ในบทกวีขางตน เนาวรัตนกลาวถึงเปาหมายในการดําเนินชีวิตของมนุษยนัน้อยูที่การ
เขาถึงจุดของความสงบเย็น  และเพ่ือไปถึงยังที่นั้น  มนุษยจึงบาํเพ็ญบุญกศุล  ซึ่งเปรียบเหมือน
การสรางสะพานขามหวงน้าํหรือวัฏสงสารไปสูนิพพาน อันเปนการสรางจินตภาพเปรียบเทียบตาม
ขนบวรรณคดพุีทธศาสนา  หากการยึดตดิอยูแตการสรางสะพานหรือการสรางกุศล  จึงกลายเปน
เครื่องจองจําใหมนุษยเกิดอปุาทาน กลาวคือ บาํเพ็ญบุญกุศลดวยความยึดมั่น ทาํใหจดุหมายที่
เปนประโยชนสุขขั้นสูงสุดของชีวิตมนุษยนั้นหางออกไป ถามนษุยตองการเขาถึงโดยแทจริงจะตอง
ใชปญญา  วางใจเปนอิสระคือสามารถ “ปลอยวาง” ไมยึดมั่นถือมั่นในผลของบญุ  อันทําใหมนษุย
ตองวนเวียนอยูในวัฏสงสาร 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๓๐๗  

 การบําเพ็ญบญุนั้นเปนกุศล แตสรางกศุลดวยอุปาทานหรือความยดึมั่นถือมั่นดวย
อํานาจกิเลส  จะทาํใหจติเปนทุกข  เดือดรอนใจ  ชีวติไมเปนสุข  ความหลงในสมมุติที่เปนมายา
มิไดเปนประโยชนสุขที่ยิ่งใหญหรือทําใหจิตอยูในภาวะสงบเย็นได  กวีจึงช้ีแนะให “จงปลอยเถิด
ปลอยวางในขางหนา  ปลอยเถิดหนาปลอยวางในขางหลัง” อันทําใหหลุดพนจากอํานาจของอวิชชา  
มีจิตเปนอิสระอยูภายใน เปนความสุขทีป่ระณีต ไมใชสุขที่ข้ึนอยูกับสิ่งอ่ืน แตเปนสุขที่อยูในใจ
ตลอดเวลา  หากปฏิบตัิไดจะชวยใหชีวิตเปนสุขอยางแทจริงไดในภพปจจุบนั 
 การปลอยวางเกิดไดดวยปญญา  เม่ือมปีญญารูเทาทนัความจริงของโลกและชีวิต  จะ
ทําใหมนษุยไมติดโลก  หรือไมเปอนโลก  ดังความในบท “ดังนี้เถิด”  ใน  เพียงความเคลื่อนไหว  
เนาวรัตนกลาวเปรียบเทียบการมีชีวิตดังกลาวตามพุทธพจนวาเหมือนใบบัวไมตดิน้ํา หรือไมเปยก
น้ํา  วา  “ดังดอกบัวระบัดใบอยูในนํ้า  นํ้าไมกลํ้ากรายเปยกสําเหนียกเห็น  โลกคือนํ้านองสาด
ซัดกระเซ็น”  หากไมเปรอะเปอนมนษุยดังความเห็นวา   “โลกไมอาจฉาบเชือนเปอนเราได  เราอยู
ใน  อยูเหนือ  เมื่อรูเทา” เหตุที่เปนเชนนี้เพราะจิตใจของบุคคลนั้นเปนอิสระอยูเหนือกระแสโลก 
หรือไมหว่ันไหวกับความผนัผวนปรวนแปรของชีวิตและโลก 
 เนาวรัตนยังส่ือสภาวะของนพิพาน   ซึ่งบคุคลสามารถเขาถึงไดในชีวติประจําวนั  โดย
ตอง “รูแจง” ในความเปนจริงหรือกฎธรรมดา  ดังความในบท “ลม” ใน ประคาํกรอง วา 
 
           ผูถึงทางสวางไสวแจงในโลก       เหนือสุขโศกบริสุทธิ์วิมุติคา 
           ทั้งรูจกัรูจริงส่ิงนานา       รูแจงหลาลวงพนเห็นหนทาง 
           เปนอยูอยางทั้งมวลควรเปนอยู       จติตามรูตามรับกบัทุกอยาง 
           เปนเนื้อเดียวหนึ่งไดในทามกลาง     ละปลอยวางวางวายสบายเบา 
           ดังลมลองลอดไปไดทุกที ่       พองวารีพัดศิลาผานปาเขา 
           เปาแมกไมใบไมในลําเนา       ไมเลยเขาของติด ณ ทิศใด 
          
 ในบทกวนีี้  เนาวรัตนแสดงการเขาถึงโลกุตรธรรมของบุคคล  อันจะทําใหโลกและ
ชีวิตประจําวันมีมิติทางจติวิญญาณ  เพราะผูถึงซึ่งความสงบ สวาง  ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิต
จะรูเทาทันสภาวะของสรรพสิ่งตางๆ ตามความเปนจรงิ  เปนผูรูแจงสามารถสัมผสักับนิพพานได
โดยมิตองรอภพชาติอ่ืน บคุคลสามารถดําเนนิชีวิตประจําวันใหมีความสุขอยางแทจริงโดยตระหนัก
รูในกฎธรรมดาของสิ่งทั้งหลายวาเปนไปตามเหตุปจจัย  แลวทําจติใจใหเปนอิสระ  ปลอยวาง  ไม
ข้ึนลงไปตามสขุทุกขแหงชีวิต  ซึ่งกวีกลาวเปรียบเทียบการรับรูความเปนจริงอันทําใหเขาถึงความ
สงบเย็นวาเปนดังลมพัดผานแมน้าํ  หิน  ปาเขา  แมกไม  โดยไมของติดกบัสิ่งใดเหมือนจิตมนษุย
ผูหลุดพนจะไมยึดมั่นถือมั่นตอสรรพสิ่งใด ๆ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๓๐๘  

 ความสุขที่เปนโลกุตรธรรมเปนสิ่งที่มีคุณคาย่ิงสําหรับชวีิตนี้ และเปนสิ่งที่มีอยูจริง
และอยูในวิสัยที่มนุษยจะสัมผัสได โดยตระหนักรูตามความเปนจริงมใิชรูเห็นไปตามความรักความ
ชังของตน  ดังความใน วารดีุริยางค  ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย วา 
 
         รูและเห็นเปนไปตามใจอยาก จึงเหมือนฉากขวากขวางกําบังอยู 
 หยุดเสียทีหยุดเสียเถดิเปดประตู เพื่อไดรูและไดเห็นตามเปนจริง 
         ขอกายเจาจงเปนเชนตนไม ยืนอยูไดโดยภพสงบนิ่ง 
 เพื่อแผรมและเปนหลักใหพักพิง แตงดอกพริ้งผลัดฤดูอยูช่ัวกาล 
        และใจเจาจักเปนเชนสายน้ํา ใสเย็นฉ่ําชื่นแลวไหลแผวผาน 
 เพื่อเลี้ยงชีพชโลมไลใหเบกิบาน เพียงพองพานผิวแผวแลวผานเลย 
          
 กวีแสดงทัศนะที่มีตอการดํารงชีวิตของมนุษยวาสามารถเขาสูความหลุดพนได โดยรู
โลกและชีวิตตามความเปนจริง  และปฏิบัตธิรรมในชีวิต  โดยเนาวรัตนกลาวเปรยีบเทียบกายนั้น
เปนตนไมที่สงบนิ่ง  ใหรมเงา  ดอกผล  เปนที่พ่ึงใหแกผูอ่ืน  อันเปนการสงเสริมชีวิตตนใหงดงาม  
กอเกิดความเจริญงอกงามแกจิตใจที่เปนเหมือนสายน้ํา  ใหความเย็นชุมช่ํา  เล้ียงชีพ  ชโลมใจ  โดย
มิไดยดึตดิกับสิ่งใด  เปนการลด ละ อัตตา  เพ่ิมพูนความเมตตากรุณา  รวมถึงรูเทาทันความจริง
ของโลกและชีวิต  จึงไมหว่ันไหว  ปนปวนไปกบัความเปลี่ยนแปลงภายนอก  มองเห็นโลกธรรมเรื่อง
ธรรมดาของโลกอยางเขาใจ  ภายในกฎธรรมดาของโลกและมีชีวิตอยูอยางพอเพียง  ทําใหเกิด
ความสุขภายใน  ไมบกพรองทางกายและใจ  ดําเนินชีวติอยูไดอยางสงบเย็น   
 ในบท “พระราม” ใน ชักมาชมเมือง  เนาวรัตนตคีวามเหตุการณทีพ่ระรามสามารถ
ยกธนูมิ่งโมฬขีองพระอิศวรมาเทียบกับการบรรลุธรรม  โดยมีเครื่องชวยสําคัญคือสติ  การมีสตทิํา
ใหสามารถที่จะเผชิญสิ่งตาง ๆ ได  ในลักษณะที่ไมเปนฝายพายแพ  ดังความวา 
 
          พระรามไกวกวัดนาว  ธนูศิลป 
  เสมอมั่นสมาธิผิน  เฉพาะได 
  สติสัมโภชฌงคชิน  ชาญเชิด 
  ยกสูปญญาไซร  สองแจงสัจธรรม 
         นําพระราเมศรได  สีดา 
  เปนปริศนาธรรมา  นิมิตรผู 
  สมมติบคุคลสา-  มารถสู 
  พระนิพพานเพงรู  ระงับไดโดยตน 
          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๓๐๙  

 กวีกลาวเปรียบเทียบพระราม “ไกวกวัดนาว  ธนูศิลป”  กับบคุคลผูมสีมาธิหรือความ
ตั้งมั่นแหงจติ  และจิตซึ่งถูกควบคุมโดยสติจะกอเกิดปญญา  ซึ่งสงผลให “สองแทสัจธรรม” อัน
เปนปริศนาธรรมที่เนาวรัตนเห็นวาบคุคลสามารถบรรลุนิพพานไดถา “เพงรูระงับไดโดยตน” การ
เผชิญกับเหตกุารณหรือปญหาตองมีสตแิละปญญาจะสามารถแกปญหานั้นๆ ไดทันทวงที ความ
ตระหนักรูและเขาใจชัดตามความเปนจรงิ จะเปนปจจัยสําคัญที่ทาํใหชีวิตเกดิความเบิกบานและ
งดงาม  โดยสติที่ถูกฝกมาเปนอยางดีจะทําใหกลาเผชญิกับภาวะตาง ๆ อันจะนําไปสูการประจกัษ
แจงถึงความจริงสูงสุดหรือความหลุดพนในขณะที่ยังเวียนวายในสังสารวัฏนี้  เพราะ “ผลแหงวิมุติ
นั้น  เนืองวิเวก  รํางับดับหมอกเมฆ     หมนราย”  

 ในบท “ธารน้าํไหล”  ใน ฤดีกาล ของไพวรินทร  ขาวงาม  กลาวถึงการปฏิบัติทางจติ
และความเขาใจธรรมะ  โดยใชวิธีการสนทนาระหวางตัวละคร “ขา” กับ “น้ํา” วา 

 
 (๑)                       (๒) 
“..............................................     “แตขานี้กิเลสหนามาสวนโมกข 
ธรรมรํางับดับโศกแกโลกได ยังแบกโลกหนักอ้ึงซึ้งหนายแหนง       
ธรรมชาติ  ธรรมดา  อยูเชนใด “นั่นแหละเธอ  พึงจําธรรมชาติแสดง 
โลกยอมใหธรรมดาเธอเชนน้ัน ขอธรรมแหงธรรมชาติอยูเปนนิจ 
อยาฟงเพียงเสียงพระพูด  นิจศีลคืองดงามตามปกต ิ
จงใชธรรมย้ําพิสูจนถึงธรรมนั่น สมาธิคือตั้งมัน่แหงดวงจิต 
จงใชใจ  ปฏิบตัิใจในปจจุบนั คนปญญาสองสวางทางมืดมดิ 

 อยางรูตัวทั่วทันการเปลี่ยนแปลง” เกลากิเลส  วิเศษชีวิต  วิจติรดวงใจ” 
           ขาจึงนิ่งอยูเนิ่นนาน 
   ฟงทิพยสําเนียงผานธารน้ําไหล 
   ธรรมชาติธรรมดา  อยูเชนใด 
   ขายอมไดธรรมดา  อยูเชนน้ัน 
   
ไพวรินทร  ขาวงาม ถายทอดมโนทศันเร่ืองธรรมะ คือ ธรรมชาติ  ตามแนวคาํสอน

ของทานพุทธทาสภิกขุ  ธรรมะจะชวยดับทุกขแกโลกและมนุษยได  อันเกิดจาก  “ใชใจปฏิบตัิในใจ
ปจจุบนั”   มใิช “ฟงเพียงเสียงพระพูด”  ในการปฏิบตัินัน้จะตองไมมีใจยึดตดิอยูกับธรรมชาติหรือ 
ธรรมดา ซึ่งทานพุทธทาสภกิขุอธิบายวา   “ธรรมะในกรณีอยางนี้แปลวาธรรมชาติหรือธรรมดา  ซึง่ 
หมายความวาเปน ตถาตา คอื มันเปนอยางนั้นเอง เปนอยางอ่ืนไมได เพราะฉะนัน้มันจึงเปนเพียง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

   

๓๑๐  

ธรรมะ  ส่ิงทั้งปวงจึงไมมีอะไรนอกจากธรรมะ  หรือธรรมะก็ไมมีอะไรนอกจากสิ่งทั้งปวง  ดังนั้นก็
แปลวาส่ิงทั้งปวงคือธรรมะ”๑๑ และกลาวถึงธรรมะที่แทวา “เพราะฉะนั้นธรรมะแทจะตองวางจาก
ตัวตนหมด ไมวาธรรมะสวนไหน ขอไหน ช้ันไหน ประเภทไหน  ธรรมะจะตองเปนอันเดียวกบั
ความวาง คือวางจากตัวตนนั่นเอง”๑๒  การรูเทาทันความจริงแทวาธรรมชาติเปนความวาง ไมควร
ไปยึดมัน่ถือมัน่วาเปนตัวเราหรือของเรา ดังกวีส่ือความเขาใจวา “ธรรมชาติ  ธรรมดา  อยูเชนใด   
ขายอมไดธรรมดา อยูเชนนัน้” อันหมายถึงการรูจักสภาวะของสิ่งทั้งปวงวาเปนไปตามกฎธรรมชาติ 
ไมมีตัวตนใหยึดมั่นถือมั่น หากปฏิบตัิดวยใจและปญญาจะทําใหจิตเขาถึงความสงบเย็นไดในที่สุด 

กวีไทยสื่อแสดงการดาํรงอยูของชีวิตมนุษย ซึ่งตางแสวงหาเปาหมายที่เปนประโยชน
สุข อาจเปนในระดบัตน คอืการแสวงหาความสุขทางโลกียะ อันจะชวยสงเสริมใหชีวิตนั้นอยูเปนสุข
ดวยดีจากการมีครอบครัว มทีรัพยสินเงินทอง  การมียศ  ฐานะ  ตาํแหนง  สุขภาพดี  มีมิตรสหาย
บริวาร  ซึ่งเปนการแสวงหาความสาํเร็จในทางโลก  โดยมักจะเปนไปในทางวัตถุ  หากส่ิงเหลานี้
มิใชหลักประกันวาจะทาํใหบุคคลมีชีวิตทีม่ีความสุขอยางแทจริง มนษุยจึงยังมุงแสวงหาความ
ตองการที่เปนคุณภาพชีวิตดานในเพื่อความมั่นใจในคุณคาของชีวิต โดยตั้งตนอยูในกรอบของหลัก
ธรรมะหรือการรูเทาทันความจริงของชีวิตและกระทําในสิ่งที่ถูกตองอันเปนคุณงามความด ี ซึ่งสราง
ความงดงามและเบิกบานใหแกชีวิต     มคีวามสุขที่ประณีตกวาการอิงอยูกับวัตถุแตเพียงดานเดียว   

นอกจากนี้ยังมีประโยชนสุขข้ันสูงสุดที่ควรเขาถึงและเปนยอดปรารถนาของทุกคน คือ
ความเปนอิสระของชีวิตดานใน ใจไมถูกบบีคั้นกดดันจากกระแสความเปลี่ยนแปลงภายนอก วางใจ
และปฏิบตัิตนไดถูกตองตามเหตุปจจัย  จะทําใหมนุษยมีจิตสงบเย็นหรือบรรลุธรรม กวีไทยแต
อดีตจวบจนกระทั่งปจจุบันสื่อแสดงความคิดดังกลาว หากมีความตางที่โลกุตรธรรม สภาวะพนโลก  
หรือนิพพานของคนในอดตีนั้นแยกขาดจากโลกนี้หรืออยูในโลกหนา ในขณะที่กวีไทยสมัยใหม
แสดงใหเห็นวาโลกุตรธรรมนั้นอยูในชีวิตประจําวัน และจะแสดงสภาวะของนิพพานตางกันไป  แต
จะเนนแนวทางและการปฏิบตัิเพ่ือบรรลุธรรมอันเปนไปตามกรอบของพุทธศาสนาโดยใชธรรมชาติ
มาเปนสื่อเปรียบแสดงกฎไตรลักษณเพ่ือช้ีแนะใหเห็นความจริงแท  หรือเปนสื่อเปรียบเทียบแสดง
การทํางานของจิตที่ทําใหผูปฏิบัตไิดพบกบัความสงบเย็นไดในภาวะของสังคมปจจุบัน การสื่อ
สภาวะดังกลาว กวีใชจินตภาพเปรียบเทยีบแสดงความคิดความเห็นที่เกิดจากการสรางสรรคใหม 
และการสืบทอดหลักธรรมทางพุทธศาสนา   ตลอดจนพุทธพจนมาสื่อความหมายถึงคนในสงัคม
รวมสมัย  รวมถึงมีการนําจินตภาพเดิมมาสื่อความหมายในบริบทใหมเพ่ือใหมนุษยตระหนักรูถึง
ความจริงแทของชีวิต 

 
__________________________ 
 ๑๑พุทธทาสภิกขุ,  แกนพุทธศาสน, ๙๒. 
 ๑๒เรื่องเดียวกัน, ๙๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๑๑

๒.  โลกทัศนเกี่ยวกับธรรมชาติ   
เม่ือพิจารณาการดํารงอยูของโลกและธรรมชาต ิ  จะพบวามิไดเปนเสนตรง  (linear) 

หากเปลี่ยนแปลงเปนวัฏฏะหรือวงจรหมุนเวียน (circle) จากฤดูกาล วัน เวลา และการเปลี่ยนแปลง  
อ่ืนๆ ของธรรมชาติ  สภาวะดังกลาวสัมพันธกับชีวติมนุษย กลาวคือ สรรพสิ่งและสรรพชีวิตใน
ธรรมชาติสัมพันธกันอยางเปนเหตุปจจัยหรือเปนสวนหนึ่งของกันและกัน๑๓ ในโลกของศิลปะหรือ
วรรณคดีกวีจะมองธรรมชาติในเชิงสุนทรยี รวมถึงเปนแหลงคุณคาทีช่วยเสริมสรางความบนัดาลใจ
ในการสรางสรรควรรณศิลป  โดยมีพ้ืนฐานของโลกทัศนวามนษุยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ และ
ดํารงอยูรวมกันภายใตระบบคดิที่มองวาธรรมชาติมีชีวิตและจติวิญญาณเหมือนมนษุย และมี
อํานาจยิ่งใหญเหนือมนุษย อีกทั้งมนุษยควรเรียนรูธรรมะจากธรรมชาติ เพ่ือนํามายกระดับจิต
วิญญาณของตน ตลอดจนตระหนักรูและตื่นตัวถึงภาวะวกิฤตของธรรมชาติ ซึ่งเปนวิกฤตการณของ
มนุษยชาติในปจจุบนั 

๒.๑  ความมจีิตวิญญาณเหมือนมนุษย 
ระบบคดิที่มองธรรมชาติกับมนุษยดาํรงอยูรวมกัน และมี “จิตวิญญาณ” เหมือนกันนี้

เปนพ้ืนฐานที่เปนศาสตรของภูมิปญญาตะวันออก และเปนฐานคิดของมนุษยในการกําหนดตคีา
ความด ี  ความงาม  ความจริง  และความเปนธรรมในสังคม    การเขาใจโลกจะตองอาศัยมิติทาง
จิตวิญญาณ  ซึ่งจิตนัน้เปลี่ยนได สอนได  อันเปนศักยภาพของมนุษย  เมื่อมนุษยสามารถพัฒนา
ยกระดับความรูดวยปญญา จนเห็นโลกดวย “วิชชา” คอืเห็นโลกอยางครบถวนตามความเปนจรงิ 
มนุษยจะเปลีย่นทัศนคตติอตนเอง ตอเพ่ือนมนุษย และตอโลกธรรมชาติในลักษณะที่อยูรวมกัน
อยางรูซึ้งถึงคุณคาของกันและกัน   ไมเอารัดเอาเปรียบ    หรือเบยีดเบียนกัน  ดังเชน  สังคมผู
ปฏิบัตธิรรม ผูนําศาสนาทกุศาสนาในภมูิภาคตะวนัออกไมวาจะเปนศาสนาฮินดู  พราหมณ  ชินโต  
เตา  และพระอริยสงฆทั้งฝายมหายานและเถรวาท ไดปฏิบัติใหเห็นตลอดมา๑๔ 

ในทางพุทธปรัชญามองธรรมชาติดวยใจทีด่ีงามวาธรรมชาตินัน้มีชีวิต และเปนมติร
ของมนุษย  ดังคาถาพุทธศาสนสภุาษติบทหนึ่ง วา “บุคคลนั่งหรือนอนในรมเงาของตนไมใด  ไม
พึงหักรานกิ่งใบของตนไมนัน้  ผูประทุษรายมิตรเปนคนทราม”  อันเปนการมองที่เห็น “คุณ” ของ
ธรรมชาติ  และยังเห็นเปนเพื่อนรวมโลกที่อยูในกฎธรรมชาติคือ เกิด  แก เจบ็  ตาย ดวยกัน
ทั้งนั้น  เม่ือเปนเชนนี้มนษุยกับธรรมชาติจงึเปนเพื่อนรวมสุขรวมทุกขกัน  จึงควรชวยเหลือเก้ือกูล 
__________________________ 
 ๑๓อรศรี  งามวิทยาพงศ,  กระบวนการเรียนรูในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงจากยุค
ชุมชนถึงยุคพฒันาความทันสมัย  (กรุงเทพฯ :  วิทยาลยัการจัดการทางสังคม, ๒๕๔๙), ๖. 
 ๑๔โอภาส ปญญา, “ทําไมการจัดการสิ่งแวดลอมในโลกสมัยใหม จงึตองพึงภูมิปญญา
ตะวันออก?,”  เอกสารในการประชุมวิชาการและนวัตกรรมวิจัยเรื่อง รวมฟนฟูสิ่งแวดลอมดวยภูมิปญญา
ตะวันออก  เสนอที่ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจฬุาภรณ, ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๑๒

กัน  มิใชจะมาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน๑๕ 

 ในแงของการสรางสรรควรรณกรรม กวียังคงรับอิทธิพลทางดานศาสนาและปรัชญา
ตะวันออกที่วาดวยเรื่องจักรวาล โลก และธรรมชาติกับมนุษยดาํรงอยูรวมกันอยางมีดุลยภาพดวย
มิติทาง “จิตวญิญาณ” ดังเชน ผลงานของกาลิทาส กวีเอกของอินเดียจะสรางใหธรรมชาติมีบทบาท
และปรากฏเสมือนมีชีวิตเฉกเชนมนุษย  กลาวคือ มีมิตทิางจิตใจ  มีอารมณ  ความรูสึก  และความ
ออนไหว  จติใจมนุษยก็จะหวั่นไหวตามไปดวย  เหตุที่เปนเชนนี้เพราะกาลิทาสมองวามนุษยกับ
ธรรมชาติมีความสัมพันธกันในมิติทางจิตวญิญาณ มนษุยใสใจธรรมชาติ เพราะธรรมชาติมีชีวิต
หรือคือตัวมนษุยเอง และธรรมชาติจะมปีฏิกิริยาสนองตอบหรือมีความสัมพันธกับมนุษย ทั้งท่ี
เอ้ืออํานวยและเปนปฏิปกษ๑๖ 
 ในงานสรางสรรคของไทยธรรมชาติกับมนุษยเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั และมีกฎเกณฑ
เดียวกันตามหลักคําสอนทางพุทธศาสนา  ซึ่งแจกแจงไวใน ไตรภูมพิระรวง พระราชนิพนธของ
พญาลิไท  กลาวถึงพ้ืนที่แหงการดํารงอยูรวมกันของมนุษยกับธรรมชาติวา “แผนดินชมพูทวีปอนัได 
๑๐,๐๐๐ โยชน     แลเปนที่ของมนุษยเราอยูนี้ได  ๓,๐๐๐ โยชนแล     แตน้าํถวมเปนทะเลเสียนัน้ 
ไปได  ๔,๐๐๐  โยชน  แตเปนที่ปาเสีย คือ ปาหิมพานตได ๓,๐๐๐ โยชน  แลในปาพระหิมพานต
นั้นสนุกนินักหนาแล”  และธรรมชาติในที่นั้นยังเอ้ืออาทรตอมนษุย  ตนไมมีผลที่มีรสหวานหอม  
น้ําใสเย็น ภูเขางดงาม โดยอยูภายใตกฎวา “เถิงที่อันรูฉิบหายบหอนตัง้อยูหม้ันคงตรงเที่ยงไดเลย”  
 การแสดงความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ กวีไทยจะสื่อทัศนะวาธรรมชาติมี
ชีวิตและจิตวญิญาณละเอียดออน ไมผดิจากมนษุย  โดยรวมรับรูความรูสึกนึกคิดของมนุษย  ดงัใน  
มหาชาตคิําหลวง ในเหตกุารณครั้งพระเวสสันดร พระนางมัทรี และสองกุมารเดินทางกลางปา  
กุมารทั้งสองรองจะเสวยลูกไม กวีส่ือแสดงอาการรับรูของตนไมมีจติเมตตาเหมือนมนุษยวา “อัน
วาไมมีผลคาคอมก็นอมนวยทวยทอดมาเองเมื่อนนน” ทั้งนี้เกิดจาก “อานุภาพพระศรีสรรเพ็ชร” 
หรือบารมีของพระเวสสันดรที่มีความสําคญัและยิ่งใหญ   
 ธรรมชาติที่มีชีวิตและจติวิญญาณเหมือนมนุษยนี ้  กวีจะสื่อแสดงดวยอาการหวั่นไหว
แปรปรวนของธรรมชาตินั้น ดังเหตุการณพระเวสสันดรประทานสองกมุารแกชูชก  มีทั้งธรรมชาติ
แทๆ สัตว และเทพรวมรับรู ดังความวา “อันวาการพนนฦกนิพึงแสยง ก็สํแดงแดนโลกไตร  
แผนดินไหวฟาไห เมืองเทพก็ไหขวนนปา  สัตวทงงปาปรดิรพ  สยบอาดมาดูร  ดวยนเรนสูรล
สองกระษัตรย  อนนจะไดพลัดพระบาทเจา   จอมนารฤพระบิดามารดา ทานนนน”   การแสดง 
ลักษณะของธรรมชาติเชนนีม้ีมูลเหตุจากการมองเห็นความสําคญัของมนุษย   และในฐานะที่มนุษย 
__________________________ 

๑๕พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต), คนไทยกับปา, ๒๓-๒๔. 
 ๑๖S.  N.  Ghosal,  KALIDASA, An  Estimate  of  his  Literary  Merit  (Delhi : The  World  
Press  Private  Ltd, ๑๙๗๑) : ๔๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๑๓

กับธรรมชาตมิีความสัมพันธเสมือนเปนอนัหนึ่งอันเดียวกัน ธรรมชาติจึงรวมรับรูสุขและทุกขไป
พรอมกับมนษุย 
 กวียังแสดงสภาวะภายในของมนุษยกับธรรมชาติ  ทาํใหเห็นวาธรรมชาตินัน้มีชีวิต
และจิตวญิญาณเหมือนมนุษย  โดยเปนผูรวมรับรูความหวั่นไหวสะทกสะเทือนใจของมนุษยและ
เกิดความออนไหวตามไปดวย  ดังเหตุการณใน  สมุทรโฆษคาํฉันทตอนตน  เมื่อพระสมุทรโฆษถกู
พระโพธิ์เทพารักษพรากจากนางพินทุมด ี  ธรรมชาตใินปาบริเวณทีพ่ระสมุทรโฆษตามหานางนั้น
รวมรับรูและเปนทุกขดวยอาการของนกที่ “บรองสําเนยีงขานขัน”  ลมนั้น “บพัดพฤกษาพรรณ”  
ชาง “ลืมบงซางซอน”  ไกรสร “ลืมไหลสาร”  เนื้อ “ลืมเกลียงดาล”  สัตวทั้งปวงตาง “กินทุกขทกุ
สถาน  ลันลุงดวยพระราชา”  
 การสื่อสภาวะภายในของมนษุยที่ถูกบีบคัน้กดดัน เม่ือตองพลัดพรากจากนางอันเปน
ที่รัก  ธรรมชาติยังรวมรับรูดวยอารมณออนไหว  เปนทกุขตรอมใจไปดวย  ดังเชนใน  ทวาทศมาส  
วา “ฟาเฟองครรชิตหมอง หมนเศรา” และ “สวรรคอนันตรอนเรา ชวยตรอม” อันเปนการสื่อ
ถึงภาวะของธรรมชาติแทๆและในอดุมคตินั้นตางมีชีวิตจิตใจสามารถลวงรูและหวั่นไหวเสมือนเปน
มนุษยเชนเดียวกัน  และยังบงบอกถึงความเปนมิตรระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิ
 กวีสมัยตนรัตนโกสินทรยังแสดงความสัมพันธทางจติวญิญาณของมนุษยกับธรรมชาติ  
โดยแสดงใหเห็นวาธรรมชาติมีชีวิตที่สามารถรวมรับรูสภาวะความปนปวนภายในใจของมนุษย  ดัง
ใน รามเกียรติ์ พระราชนพินธในรัชกาลที่ ๑ เม่ือพระรามออกติดตามนางสีดาดวยความทุกข
โทมนัส  เพราะนางถูกทศกัณฐลักพาตัวไป  ขณะที่เดินทาง  “ขามธารผานเขาลําเนาทุง” จิตใจของ
พระราม “ก็สะดุงพระทัยไหวหวั่น”  ธรรมชาติรอบกายก็รวมแสดงอารมณความรูสึกออนไหว หดหู
ใจ ทุกขทรมาน บีบคั้นใจตามไปดวยไมวาจะเปนตนไม “อันพฤกษาชาติริมทาง มวงปรางลางสาด
ที่ทรงผล  ก็ผลิดอกออกชอเสาวคนธ  ลวนพิกลหลายหลากประหลาดใจ” และหมูสัตว  “ฝาย
หมูปกษาทิชากร  จะบินรอนไปมาก็หาไม  จับเจาเหงาเงียบสงัดไป  มิไดขานขันจํานรรจา”  
 การแสดงภาวะทางอารมณที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยกับธรรมชาติ เสมอืน
วาธรรมชาตินัน้มีชีวิตจิตใจ  มีอารมณความรูสึก ความหวั่นไหว และรับรูความเปนไปของชีวิต
มนุษยยังคงปรากฏสืบมา  ดังใน  อิเหนา  พระราชนิพนธในรัชกาลที ่๒ อิเหนานั้น “ทุกขนักหนกั
ทรวง” เพราะตองพรากจากนางบษุบาไปแกสงสัยในเมืองดาหา ระหวางการเดินทางนั้นอิเหนามอง
ธรรมชาติรอบกายวาตางรับรูในสภาวะภายในของตน  โดย “เหลือบดูหมูบุหรงในดงดอน  ไมรอง
รอนจับเจาเหงางวง  อันมิ่งไมที่ออกดอกดวง  ก็โรยรวงเห่ียวแหงไมแบงบาน  ฝูงเน้ือลืมถิ่น
กินระบัด” อันเปนการมองธรรมชาติวาเปนเสมือนตน ซึ่งกําลังตกอยูในสภาวะทีจ่ิตใจถูกบีบคัน้  
และเหตุแหงความทุกขกังวล  ความหวงหาอาลัยอาวรณประกอบกับนมิิตรายของตนยิ่งเปนเสมือน
ลางบอกเหตุทีท่ําใหจติเศราหมอง  ธรรมชาติรอบกายก็พลอยรูสึกไปดวย อันเกดิจากมนุษยมอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๑๔

ธรรมชาติวาเปนตัวมนุษยเอง กวีส่ือทัศนะนี้ผานความคิดของอิเหนา ซึ่งมองธรรมชาติมีความทุกข
โศกตามสภาวะทางจิตใจที่กําลังตกอยูในหวงแหงทุกข 
 การสื่อความสมัพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิ ยังเปนการแสดงใหเห็นวาธรรมชาติ
เปนสวนสําคญัในชีวติมนุษย หรือธรรมชาติเปนมนษุยที่สามารถลวงรูสภาวะภายในของบคุคลได 
โดยแสดงออกเปนความผูกพันที่มนุษยมตีอธรรมชาติ  ดังใน ขุนชางขุนแผน  ตอนนางวันทองสั่ง
เรือน ไดกลาวลาพันธุไมดวยความหวงหาอาลัยอาวรณเสมือนวาตนไมนั้นมีชีวิตสามารถรับรูสภาวะ
ภายในของนางได เชน “จันทนหอมจันทนคณาจะลาจร  มะลิซอนซอนชูจงอยูดี” หรือ  “ลําดวน
เอยจะดวนไปกอนแลว เกดแกวพิกุลย่ีสุนสี  จะโรยรางหางสิ้นกล่ินมาลี  จําปเอยกี่ปจะมาพบ”  
 ความสัมพันธที่มนุษยมีตอธรรมชาตินี้  กวียังส่ือแสดงความมีชีวิตจิตใจของธรรมชาติ
ที่เปนเสมือนมนุษย  และมนุษยสามารถสัมผัสรับรูได  ดังใน  นริาศวัดเจาฟา  สุนทรภูไดแสดง
ภาพธรรมชาตใินรูปของเทพ “สุริยนสนธยาทองฟาแดง  ย่ิงโรยแรงรอนรอนออนกําลัง”  มี
ความไยดีตอโลกมนุษย มิอยากจากพรากไป วา “โอแลดูสุริยาจะลงลับ  มิใครดับดวงไดอาลัย
หลัง  สลดแสงแฝงรถเขาบดบัง  เหมือนจะสั่งโลกาใหอาลัย” 

กวีแสดงการรบัรูของธรรมชาติ  ดวยอาการหวั่นไหวแปรปรวน หรือมีอารมณออนไหว 
ไปตามสภาพเหตุการณเหมอืนเปนบุคคล ที่กอปรดวยชีวิตและจิตใจ อันมีสุขหรือทุกขได  ดังใน 
พระปฐมสมโพธิกถา ธรรมชาติรวมเปนทุกขกับความสูญเสียอันยิ่งใหญเม่ือพระพุทธเจาปรินิพพาน 
วา “สาลาบุปผชาติทั้งหลาย ก็ขยายแยมกลีบเกสรแบงบาน ตั้งแตลําตนตราบเทาถึงยอด...  
ก็ปวัตนาการ  หลนลงเร่ียรายทั่วพระพุทธสรีรกายา  บูชาพระสัพพัญ”ู และ “หมูภมรผึ้งภูบิน
มาเชยซาบอาบรสเกสรมาลา  บันลือศัพทสํานาน  ปานประหนึ่งวาสําเนียงยมกสาลพฤกษาปริ
เทวนาการ  แลบุปผชาติแหงนางรังหลนลงเปนนิรันดร ก็เปรียบปานประดุจอสุชลหลนไหล
พิลาปโสก”  นอกจากธรรมชาติแทๆ แลว ยังปรากฏธรรมชาติในรูปของเทพรวมโศกเศราดวย วา 
“ฝายพระสุรยิาก็สายัณหยอแสงอัสดงคต เหมือนดุจบมิอาจอดกลั้น ซึ่งความโศกอันจะวิโยค
พลัดพรากจากพระบรมโลกนาถ” และ “ฝายพระรัชนีกรก็ลินลาศเล่ือนลอยขึ้นมาเบื้องบุรพทิศา
ดล ดุจดับเสยีซึ่งดวงหฤทัยแหงเทพยดา มนุษยนิกรชนอันอาดูรดวยความโศก ซึ่งจะวิโยคจาก
พระภควันตมุนีใหระงับดวยหยาดรัศมีอันเย็นย่ิงอยางอมฤตธารา” ตลอดจนธรรมชาติอ่ืนๆ ทั้ง 
“พสุธา” “มหาสมุทร” “ขุนเขาพระสินุราช”  “มหาเมฆ” และ “หาฝน” รวมรับรูดวยอารมณ
ความรูสึกเปนทุกขปนปวนใจไมแพมนษุยโลก 
  สภาวะของธรรมชาติอันยิ่งใหญนี้มีความสมัพันธกับชีวติมนุษย  โดยไดเปนเครื่องส่ือ
ความหมายถึงความพิเศษและยิ่งใหญของมนุษย  ธรรมชาติจึงมีความสําคัญที่ชวยเชิดชูคุณคาของ
ความเปนมนษุยที่สมบูรณ อาจกลาวไดวาการใหคุณคาแกธรรมชาตนิี้ เพ่ือแสดงความสําคัญของ
มนุษย  ธรรมชาติกับมนุษยจึงมีความสัมพันธอันเปนปจจัยหนุนเสริมซึ่งกันและกัน  รวมถึงมีจิต
วิญญาณเสมอเหมือนกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๑๕

 กวีไทยสมัยหลังยังแสดงภาวะทางจิตใจทีห่ว่ันไหวปนปวนสัมพันธกับสภาพธรรมชาติ  
ทําใหเห็นความสัมพันธระหวางจิตวิญญาณของมนุษยกับธรรมชาต ิ ดังใน เงาะปา  พระราชนิพนธ
ในรัชกาลที่ ๕  ขณะนางลําหับออกตามหาซมพลา  “คนตามหนาถํ้าลําธาร  หาพบพานรองรอยแหง
ไรไม” เปนเหตุใหนางตระหนกตกใจมากขึ้น เม่ือหันมองธรรมชาติรอบกายก็ปรวนแปร  ทั้ง “สงัด
เงียบเยียบเย็นเชนราตรี  ปกษีซบเซาเขารังรวง  บุปผามาลีที่เคยบาน  ก็บันดาลลมโชยโรย
รวง” อันสื่อแสดงสภาวะภายในที่สงผลใหมนุษยมองธรรมชาติมีภาวะเปนเสมือนตน 
 การมองธรรมชาติสัมพันธกับสภาวะภายในของมนุษยนี ้ ทําใหธรรมชาติเปนสิ่งมี
ตัวตนและจติใจ ในทํานองเดียวกัน มนษุยเอาใจใสธรรมชาติเสมือนเปนตัวเองก็จะไดรับการดแูล
จากธรรมชาตนิั้นดวย ดังใน  ศกุนตลา  พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๖ กลาวถึงนางศกุนตลาดแูลฝูง
สัตวในบริเวณอาศรมของฤาษีกัณวะ จนสัตวเหลานัน้รักใครนางเหมอืนเปนมารดา วา “นางน้ัน
หมั่นเอาใจใส แกฝูงสัตวใน จังหวัดพนัศพนาลี จนสัตวรักใครไมตรี เหมือนนิ่มนารี  ประดุจะ  
เปนมารดา” ธรรมชาติกับมนุษยทีผู่กพันกันนี้เปนความสัมพันธทางใจที่ทําใหเห็นความเปนมิตร 
และสัตวหรือธรรมชาตินั้นมีจิตใจ  มนษุยจึงปฏิบัตติอสัตวเสมอเหมือนเปนมนษุยดวยกัน 
 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม กวีแสดงใหเห็นวาธรรมชาติมีชีวิตจติใจเหมือนเปนมนุษย 
ทั้งการแสดงออกทางความคดิและพฤติกรรมที่เปนมนุษยผูเอ้ืออาทรและมีเมตตาธรรม  ดังในบท 
“ญา” ใน กวีนพินธ ของอังคาร  กัลยาณพงศ ไดกลาวถึงชีวิตมนุษย ซึ่งเปนหญิงชราไดรับน้าํใจจาก
ตนไมใบหญาที่อยูรอบๆ กระทอม กวีสรางใหตนไมเหลานั้นมีชีวิตสามารถพูดคุยและแสดงความมี
น้ําใจตอญา  
 อังคารสะทอนความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิโดยธรรมชาตเิปนฝายเกื้อกูล
มนุษยในลักษณะของการใหใบใหผลแกมนุษย  และมีจติวิญญาณของความเปนมนษุยอันประเสริฐ
ที่มนุษยโลกมอิาจทัดเทียมได ความดีงามของธรรมชาตินี้เปนสื่อที่มนุษยพึงรับรู อังคารสื่อทัศนะ
ผานความคดิและคําพูดของญาวา “หญิงชราตื้นตันใจ  จนน้าํตาพราพรายลงอาบแกม กมกราบกบั 
แผนดิน ขอบบญุคุณพระแมธรณีและผกัหญาพฤกษาชาติเปนลนพน แลวออกปากวาญาใหรูสึก
เกรงอกเกรงใจเต็มท”ี หากชีวิตของญาหรือคนที่รูคุณคาของโลกธรรมชาติกลับถูกทําลาย  อยางไร
ก็ตาม ถามนษุยรูคุณคา เอาใจใสธรรมชาติแลว ธรรมชาติจะดูแลมนษุยเฉกเชนปฏิบัตติอญา 
 ในบท  “ปณิธานกว”ี  ใน ปณิธานกว ี  อังคารยังมองธรรมชาติมีชีวิตเหมือนมนษุย
และมีคุณคาทัง้ “ทุงนาปาชัฏชาอรัญญิกาลัย  เทือกผาใหญเสียดดาวดึงสสวรรค   เนื้อเบื้อเสือชาง
ลิงคางนั้น  มดแมลงนานาพันธุทั้งจักรวาล”  โดยกลาวเปรียบเทียบสรรพสิ่งเหลานี้เช่ือมโยงกับคติ
ทางพุทธศาสนา วา “เสมอเสมือนเพื่อนสนิทมิตรสหาย  เกิดรวมสายเชี่ยววัฏฏะสังสาร” การ
มองธรรมชาติเปนเพื่อนรวมโลกที่รวมเวียนวายตายเกิดอยางรูซึ้งถึงคุณคานี ้  จะทําใหมนษุยกับ
ธรรมชาติดาํรงอยูรวมกันอยางมีดุลยภาพและปกติสุข 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๑๖

 การดํารงอยูของธรรมชาติจะคงอยูเสมอ หากมนษุยใสใจในธรรมชาติ และมองวา
ธรรมชาติเปน “มิตร” ดังในบท  “ฝนกลอมเมือง” ใน มากานกลวย  ของไพวรินทร  ขาวงาม ได
แสดงสภาวะของธรรมชาติวามีชีวิตและเปน  “มิตร”  แกมวลมนุษย  โดยยังคงสรางความชื่นบาน
และดูแลมนุษยดวยชีวิตและจิตวิญญาณแหงความดีงาม  แมวาธรรมชาติเหลานั้นจะบอบช้าํและลด
นอยถอยลงทุกทีก็ตาม  วา 
          คืนน้ีมิตรธรรมชาติชวน รําลึกนึกหวน 
  มิตรภาพลึกลํ้าดํารง 
          มิตรดาวแมหนาวยังคง ไวเจตจํานง 
  โปรยแสงแบงพื้นพสุนธรา 
          มิตรน้ําแมชํ้าวิญญาณ ยังไวหยาดมา 
  ซึมซาบอาบกนิยินดี 
          มิตรไมแมเหลือนอยมี ยังไวไมตรี 
  สีเขียวรมเงากิ่งงาม 
          มิตรลมนั้นเลาเฝาตาม พัดอยูทุกยาม 
  ไมถามไมทอมลทิน 
          เพื่อมิตรคนในแดนดิน ทํามาหากิน 
  รูสึกนึกฝนนานา  
      
 กวีใหธรรมชาติ  “ชวนรําลึก” ถึงมิตรภาพที่ตนมีแกมนุษยเสมือนบอกความนัยวาส่ิง
ที่ธรรมชาติเคยมอบใหจะเลอืนหายไป เพราะขณะที่ธรรมชาติปฏิบตัิตนเปน “มิตร” เปน “ผูให” 
ซึ่งเปยมดวยจิตวิญญาณแหงความปรารถนาดี แตมนษุยกลับเปนผูทําลาย ดังกวีส่ือทัศนะผาน
ธรรมชาติวา “ลืมเรื่องเคืองกัน   แมเคยถกูคนกระทํา” โดยธรรมชาตเิหลานั้น “ทุกดวงดาริกา   ทั้ง 
สายธารา พรรณไมสายลมรวมฝน รองเพลงเปลงธาตุโดยธรรม” ดวยความคิดวา “หวังมิตร
ชาวเมืองช่ืนบาน  สักหนึ่งรัตติกาล  พรุงนี้...อาจไมมีแลว!”  นั่นคือ สภาวะของธรรมชาตินั้นสิน้สูญ
หรืออาจถูกทําลายจนหมดไป  หากมนุษยปฏิบัตติอธรรมชาติเสมือนวาธรรมชาติเปน “มิตร” ซึง่มี
ชีวิตและจิตวญิญาณเหมือนเชนอดตี  ชาวเมืองปจจุบนัยอมไมตกอยูในความ “โสมม แหงมลภาวะ
สามานย”  
 ไพวรินทร  ขาวงาม ยังคงแสดงทัศนะวาธรรมชาตินั้นมีชีวิตและจิตวิญญาณ โดยได
แสดงคุณลักษณะที่เปนการเกื้อกูลชีวิตมนษุย  หากนํามาใชในบริบทแหงสังคมเมืองที่มนุษยเปนผู
เหยียบย่ําธรรมชาติ  ทาํใหไมรับรูถึงความมีชีวิตนั้น  อันจะเปนเหตใุหธรรมชาติอาจถึงกาลอวสาน 
ถามนุษยรับรูและมองเห็นธรรมชาติเปน “มิตร” และไมคิด “ครองชัยเหนือมิตรทั้งมวล”  การดาํรง
อยูของมนุษยชาติและธรรมชาติจะเปนไปอยางมีดุลยภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๑๗

 การแสดงความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติในงานสรางสรรคของกวีไทยนี้ กวี
ส่ือดวยการใชจินตภาพแบบบุคคลวตัโดยใหธรรมชาติรวมรับรูสุขทุกขในอารมณพ้ืนฐานของมนุษย  
อันเปนการสื่อโลกทัศนวามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ และวธิีคดิที่แสดงออกโดยใหธรรมชาติ
มีชีวิต  มีอารมณ  ความรูสึกที่ออนไหวนี้สะทอนความสัมพันธระหวางจิตวิญญาณของมนุษยกับ
ธรรมชาติ  ความใสใจของมนุษยที่มีตอธรรมชาติ  ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะภายในของมนษุยนี้
เปนการสื่อทัศนะที่มองวาแทที่จริงแลวธรรมชาติคือตัวมนุษยนัน่เอง  อาจเปนเพราะแนวคดินี้ก็
เปนได  จึงทาํใหภาพพจนชนิดบุคคลวตัในกวีนิพนธไทยมีการใชกันมากและปรากฏอยางสม่ําเสมอ
ตั้งแตอดตีจวบจนปจจุบนั 
 วิธีคิดหรือกระบวนการเรียนรูธรรมชาติของมนุษยในอดตี ซึ่งส่ือสารผานความคดิของ
กวีไทยแตโบราณสื่อสะทอนความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิ ที่ดํารงอยูรวมกันอยางเอ้ือ
อาทรซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะเปนผลดตีอมนษุยโลกและธรรมชาติ  จะกอเกิดเปนดุลยภาพในลักษณะ
ของการเกื้อกูลมิใชการทําลายลางหรือมุงครอบครองเอาผลประโยชนจากธรรมชาตเิพียงฝายเดียว 
 แมกวีไทยสมัยใหมจะยังคงแสดงโลกทัศน ที่เห็นวามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาต ิ 
ในขณะเดียวกนัก็แสดงความแปลกแยกระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิ  โดยคนปจจุบนัมองไมเห็น
โลกของธรรมชาต ิ รวมถึงไมเห็นความมชีีวิตและจิตวญิญาณของธรรมชาติ จึงเกดิการเบียดเบยีน
และทําลายธรรมชาติ ตามวิธีคิดแบบทุนนิยมบริโภค ซึ่งนิยมความมั่งมีศรีสุขที่เกิดจากความพรัง่
พรอมในเชิงวัตถุ มิใชความรมเย็นเปนสุขอันเกิดแตใจ  ธรรมชาติจึงกลายเปนขุมทรัพยทางวัตถุที่
มนุษยมุงกอบโกยจนเกิดการจัดการกับธรรมชาติ เพ่ือสนองความตองการของมนุษย โดยมไิด
คํานึงถึงผลเสยีที่ตามมาแตอยางใด 

๒.๒  ความยิ่งใหญของธรรมชาติ 
ระบบคดิของคนไทยแตโบราณมีความเชือ่เก่ียวกับอํานาจ   ความลึกลับและความ

ยิ่งใหญของธรรมชาติ  ซึ่งเกินความหยั่งรู  ทั้งนี้อาจเปนเพราะฐานคดิที่มาจากความเชื่อทางศาสนา
แบบโบราณ เชน ความเชื่อในเทวดาอารกัษ   ภตูผีที่สิงสถิตในธรรมชาติ  ดังตนไมมีรุกขเทวดาอยู
ประจําตนไมใหญเรียกกันวา “ตนไมเจาปา” คตนิี้ในทางพุทธศาสนาเชือ่วามีมาตั้งแตกอนพุทธกาล 
เม่ือรับคําสอนในพระพุทธศาสนาเขามาความเชื่อเหลานีก็้ติดมาดวย๑๗ โดยแสดงความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับธรรมชาตใินทางภยาคต ิ คือ มนุษยเกรงกลัวอํานาจของธรรมชาติ ไมกลาละเมิด 
เพราะเกรงกลัวภัยพิบัติที่เช่ือวามีอยูในธรรมชาติ จะทาํลายลางหรือนาํวิบตัิตางๆ มาสูตน 
 ในแงของวิถีการดํารงชีวิต มนุษยยังมีประเพณีพิธีกรรมเปนสื่อแสดงออกวา มนษุย
เกรงภัยพิบัตภิยันตรายจากธรรมชาติ ซึ่งมีอํานาจศักดิสิ์ทธิ์ที่จะให “โทษ” จึงตองกราบไหว  บชูา 
เซนสรวง เพ่ือใหมีชีวิตรอดพนภัย หรือดาํรงอยูดวยดีอยางรมเย็นเปนสุข    พิธีกรรมที่แสดงความ 
__________________________ 

๑๗พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต), คนไทยกับปา (กรุงเทพฯ : การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย, ๒๕๓๗), ๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๑๘

สัมพันธกับธรรมชาติของผูคนในดินแดนประเทศไทย และบนผนืแผนดนิใหญเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่สําคญั  อาทิ พิธีกรรมที่เก่ียวกับฝน  มนษุยจะเกิดความวิตกและหวาดกลัวในเรื่องฝน
มากและฝนนอย อันเนื่องมาจากความผดิปกติของดินฟาอากาศ  ซึง่มนุษยมิอาจบังคับควบคุมได  
และอาจจะสรางภัยพิบตัิใหญหลวง จึงตองจัดใหมีพิธีกรรมกราบไหวออนวอน๑๘ 

ความหวาดกลวัในอํานาจลึกลับของธรรมชาติมไิดเกิดขึ้นเฉพาะถิ่นที่   แตเกิดขึ้นกบั
มนุษยชาติทั่วโลก  และวถีิแหงอํานาจธรรมชาติยังปรากฏในวรรณคดีของชาตติางๆ ทั้งวรรณคดี
ตะวันตกและตะวันออก  นักประพันธชาวยุโรปแสดงความครั่นครามธรรมชาติ ปาเขาลําเนาไพร  
และชาวฮนิดูเช่ือในอํานาจของธรรมชาติวาตางมีวิญญาณสิงสถิตอยู๑๙ สถานะของธรรมชาติจึงยัง
เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปนที่เคารพยําเกรง 

ในวรรณคดีของไทย กวีแสดงความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติในแงของการ
ส่ือถึงอํานาจยิง่ใหญของฟาดินหรือธรรมชาต ิ  เม่ือโลกถึงกาลพินาศ ธรรมชาตจิะมีอํานาจในการ 
“กระทําใหฉิบหาย” โดยมผีูกระทําประกอบ “ดวยไฟดวยน้ําดวยลม” พลังการทําลายลางเร่ิมจาก
ไฟอันเกิดจากมีดวงอาทิตยข้ึนบนทองฟา  เมื่อข้ึนพรอมกันถึง ๗ ดวง  ทําให “แลรอนเราเทาทั่ว
จักรวาฬ  แลเห็นเปนตะวันลุกอยูเต็มจักรวาฬ” จากนั้นไมนานไดแผดเผาพญาปลาทั้ง ๗ ซึ่งอยูใน
สีทันดรสมุทร ความรอนทาํใหพญาปลาละลายและไหลเปนน้าํมันไหมภพภูมิมนษุย   สวรรค และ
นรก  สภาพการณของโลกหรือจักรวาลสูญสลายไมเหลือแมแตเถาถาน  คร้ันตอมาฝนจึงตก  แลว
น้ําทวมโลกนานได ๑ อสงไขย  และเกิดลม ๔ ประการพัดน้าํงวดลง     อุบัติการณแหงความพินาศ 
นี้เปนความปนปวน  โกลาหล  นาสะพรงึกลัวจากอํานาจความยิ่งใหญของธรรมชาติ กอนจะกอเกิด
เปนภพภูมิดังเกา 
 ผูนิพนธวรรณคดีเร่ือง ไตรภูมิพระรวง บงชี้อานภุาพอิทธิพลอํานาจของธรรมชาติจะ
ทําลายลางมนษุย  มีเหตุจากมนุษยกระทาํบาปหยาบชา  จึงสงผลใหธรรมชาติ “ทั้งพระอาทิตยก็ดี  
พระจันทรก็ด ี  นพเคราะหก็ดี  แลฤกษนักษตัรทั้งหลายก็ดี  บมิเสด็จในราษีอันดีดั่งเกา  ทั้งระดู  
๓ อันก็ดี  ทั้งกาล ๖ อันก็ด ี ก็หลากส้ิน  บมิเปนปรกตดิังเกา”    รวมถึง “ทั้งฝนแลลม   ทั้งแดดก็
หลาก  ทั้งไมไลในแผนดนินัน้อันเปนยานัน้ก็บมิเปนยาดั่งเกา เพ่ือระดูกาลนัน้หลากไป” กาลวิปริต
ดังกลาวสงผลใหมนุษย  “เรงถอยอายุสม” และ “มิไดกินดวยงายเปนสุขดุจกอนเลย”  
  
__________________________ 

๑๘ศรีศักร  วิลลิโภดม, “ความสัมพันธระหวางธรรมชาติกับพิธีสิบสองเดือน : ศึกษาเฉพาะ
ในเดือนหก,” ใน มนุษยกับธรรมชาติ เสียงใครครวญจากภูมิปญญาตะวันออก-ตะวันตก (กรุงเทพฯ  : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), ๓๘๘-๓๘๙. 

๑๙วิทย  ศิวะศริยานนท,  วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ :  
อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๗), ๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๑๙

ถามนุษยทาํหนาที่ไมถูกตอง เชน ผูปกครองบานเมืองกระทําผิดทาํนองคลองธรรม 
ธรรมชาติก็จะลงโทษทัณฑ ดังความวา “แลทาวพระญาองคใด กระทําความอนับมิชอบคลองธรรม
นั้น เทวดาฟาฝนนั้นก็พิปรติ  แมนทําไรไถนาก็บันดาลใหเสียหายตาย ดวยแลงแลฝนแล” มนุษย
กับธรรมชาติจงึมีความสัมพันธเสมือนเปนคูปฏิปกษ หากมนุษยกระทําส่ิงวิปริตจะสงผลอยางใหญ
หลวงตอธรรมชาติ หรืออาจกลาวไดวาธรรมชาติจะควบคุมและสรางความทุกขรอนหรือกระทําให
เกิดความวบิัตแิกมนุษย 

กวีส่ือใหเห็นความสํานึกในความยิ่งใหญของธรรมชาติ  ซึ่งมีอิทธิพลเหนือชีวิตมนุษย  
และบงบอกวามนุษยนัน้ออนดอยหรือมีขอจํากัด  โดยสรางใหธรรมชาติมีชีวิตและอํานาจนาํพานาง
ที่รักของตนจากไป  ดังความใน ทวาทศมาส วา  “ฟาดินเลียมลอบกล้ํา  กลืนนุช  แดฤๅ”  อัน
บงชี้ถึงความหวาดระแวง ความไมแนใจ และแฝงไวดวยความเชื่อถึงมิติที่ซอนเรนทัง้ในแงของพลัง
อํานาจ  ความยิ่งใหญ  รวมถึงการรับรูถึงความกวางใหญไพศาลของ “ฟา” และ “ดิน” จึงทําใหกวี
เกิดภาวะจิตใจวาวุน  เพราะเหตุจากธรรมชาตินัน้อาจ “ซงซอนไกลใจปอง ขาดขว้ํา” โดยที่กวีมอิาจ
ติดตามหาหรือรูไดเลยวานางอยูแหงหนใดมาตอกย้ําใหเห็นความทุกขอันหนักหนวงเหลือคณานบั  

ดวยมิติที่ซบัซอนซอนเรนของธรรมชาติ  มนุษยผูตกอยูในวงลอมจึงตระหนกอกสั่น 
ขวัญแขวน สรรพสิ่งรอบกายลวนเปนภัยใหญหลวง  ดังใน ลิลิตพระลอ เม่ือนางรื่นนางโรยเดนิทาง
ไปหาปูเจาสมงิพราย การเดนิทางทามกลางปาเขาทําให “รรัวหัวอกส่ัน” ภาพและเสยีงทําลายสภาพ
จิตใหปนปวน  เชน “นางชางผายคคล่าํ  บรูก่ีสํ่าตามสาร  งูพพานพษิกลา  งูเหลือมควารัดควาย...
ฝายหนปลายไมแมก  ฟงเสียงแสรกเงางูด  ทิ้งทดูบนพพึมเสียง  เคากูเคียงคูรอง  กองดงดุจ   
ตระหวาด”  วิถีแหงธรรมชาติตามปกติกลายเปนความแปลกแยกในความรูสึกของมนุษยที่มองเปน
ภัยรายแรงตอชีวิตเพราะมิอาจควบคุมหรือปองกันได   

สภาวะของธรรมชาติมีอํานาจอิทธิพลตอสภาวะจติใจของมนุษย โดยเฉพาะการตกอยู
ในทามกลางมหาสมุทรที่เว้ิงวางกวางใหญไพศาลและมคีลื่นลมแรง  ซึ่งสามารถจะกลืนกินหรือ
พิชิตรางของมนุษยไดตลอดเวลา  ดังใน  สมุทรโฆษคาํฉันทตอนตน  ครั้งพระสมุทรโฆษประสบภัย
ในมหาสมุทร  ตองวายเวียนเอาชีวิตรอด  ขณะที่คลืน่ซัดโหมกระหน่ํา  ทําใหชีวิตแทบจะสิ้นสูญ  
วา “ฟองฟดซดัสูสมุทรทํารุดพิริยพล  พางเพียงจะวายชนม  ชิวาตม” หรือการเดินทางของคนไทย
สมัยกอนจะตองเดินทางทางน้ํา การมีชีวิตอยูบนเรือในทองทะเลที่กวางใหญและทรงอํานาจ มิอาจ
ปกปองมนุษยได มีแตจะสรางความปนปวนทั้งกายและใจ  ดังความใน กําศรวลโคลงดั้น วา 

 
         เยียมาปมปมปาก  พระวาล 
 พระหากวานวงัสินธุ  ควั่งควาง 
 สมุทรพิศาลลิว  ควิวควั่ง   แลนา 
 แลชระเลลานทาง  ทุลาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๒๐

         ลวงฦกสุดหยั่งพน  คณนา   
 ระลอกเพรียมพรายด ู  แพรงน้ํา 
 เยียมาเยียสุดตา  แสนโยชน 
 เรือแลนผ้ําผ้าํผาย  ผาวใจ 
 ………………….  ……………. 
         เยียมาน้ําหนาคลาว  ครางตาย  พ่ีแม 
 เรียมระทวยตีนมือ  มืดหนา 
 เยียแลพี่ใจหาย  หัวหาด 
 เงาชระเลไลฟา  มายเมียง 
  
สภาพของธรรมชาติเปนสิ่งนาํพาความหวาดหวั่นมาสูมนษุย  เม่ือตองมาอยูทามกลาง

ทองทะเลที่มีลักษณะทางกายภาพดวยความกวาง  “สุดตาแสนโยชน” และความลึก “สุดหยั่งพน  
คณนา” มีความเคลื่อนไหวจากคลื่นที ่“ฟองฟด” หรือเสียงครวญครางของมหาสมุทรไมหยุดหยอน  
มีลมพัดจนรูสึก “หนาวชักไส” มองไปแหงหนใดยิ่งทําให “ใจหาย” เพราะเห็นแตแผนน้าํกับแผน
ฟาบรรจบกัน  ภาพธรรมชาตดิังกลาวสรางความหวั่นไหวแกมนุษย  ทั้งทําให “ทุลาย” และ “ผาว
ใจ” จน “ระทวยตีนมือ  มดืหนา” สภาพจิตใจและกายที่ผิดปกติแสดงถึงพลังอํานาจของธรรมชาติ
ที่อยูเหนือมนุษย 

ความยิ่งใหญของธรรมชาติตอกย้ําขอดอยหรือขอจํากัดของมนุษย ดังในพระอภยัมณี 
เม่ือตัวละครเดินทางทางเรือทามกลางทองทะเลที่กวางใหญสุดสายตา ลักษณะทางกายภาพดงั 
กลาวมีอิทธิพลอํานาจตอจติใจ เชน ตอนศรีสุวรรณไปสําเภายนตกับพราหมณสามคน  เม่ือมอง
ทองทะเลไดส่ือความรูสึกวา “จะเหลียวซายแลขวาก็วาเหว ทองทะเลลึกลํ้าลวนน้าํเขียว คลื่นระลอก
กลอกกล้ิงเปนเกลียวเกลียว  ทางก็เปล่ียวใจก็เปลาเศราฤทัย” ภาพความกวาง  ความลึกที่บงบอก
ดวยสีของน้ําและความเคลื่อนไหวปนปวนของคลื่น ซึ่งไมมีหลักประกันใดๆ ที่จะสรางความ
ปลอดภัยแกชีวิต  จติใจที่เศราสรอยเมื่ออยูทามกลาง “ทางเปลี่ยว” ทําใหทุกขหนักหนวงยิ่งข้ึน 
 สภาพทางกายภาพของทองทะเลเปนปจจยัสําคัญที่สรางความทุกขยาก  ความลําบาก
ยากแคน  ความไมมั่นคงทั้งทางจิตใจและรางกาย  ดังความบงช้ีใน นิราศลอนดอน  ของหมอม
ราโชทัย  ซึ่งเดินทางโดยสารเรือไปยังประเทศอังกฤษไดแสดงทัศนะถึงชีวิตที่อยูทามกลางทองทะเล 
ซึ่งรางไรที่พ่ึงพาสุดที่จะทนไดวา “มาอางวางอาทวาในสาคร  จะผันผอนพึ่งที่ไหนก็ไรราง  อยูถึง
ทองกระแสใสทั้งไกลฝง สุดประทังสุดทนกมลหมาง” อันบงบอกถึงอานุภาพของธรรมชาติที่กระทํา
ใหจิตเศราหมอง 
 ในแงของการแสดงความสมัพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติที่บงชี้วามนุษยกระทําผิด
ศีลธรรมและจริยธรรม จะสงผลกระทบตอธรรมชาต ิ และธรรมชาติจะสงพลังอํานาจทําลายลาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๒๑

มนุษย  ดังความใน กาพยพระไชยสุริยา ของสุนทรภู ไดกลาวถึงความวุนวายปนปวน  เม่ือ
ชาวเมืองสาวัตถีกระทําผดิ  เพราะตางพากันมัวเมาในกามารมณ จนเปนเหตุแหงความพินาศ โดย
มีธรรมชาติเปนฝายกระทํา วา “ผีปามากระทํา  มระณะกํามเชาบรุี   นํ้าปาเขาธานี  ก็ไมมีที่
อาไศรย”  ความวิปริตที่เกิดขึ้นนี้แสดงแนวคดิเชนวรรณคดีแตอดตี ที่ธรรมชาตมิีอํานาจควบคุม
พฤติกรรมของมนุษย 
 กวีไทยสมัยหลังยังส่ือถึงพลังอํานาจและความลึกลับของธรรมชาติ ที่เปนภัยตอชีวิต
มนุษย  ดังการสื่อความคิดผานตัวละครใน สาวิตร ี  พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๖ เม่ือทาวอัศวบดี
เปนทุกขถึงพระธิดาหรือสาวิตรี อันมีเหตุมาจาก “เกรงเมื่อไปปาทาธาร จะมีภัยแผวพาลเจา
ทรามวัย”  ระบบคิดเกี่ยวกบัปาจึงหมายถึงภัยอันตราย  และเม่ือนางจะติดตามทาวสัตยวานพระ
สวามีไปปา  พระองคก็ใหเหตุผลวา “วิถีไพรไมปลอดภัยนะยอดรกั  เพราะมนัมักมีหนามตาม
มรรคา  อีกทัง้มีเสือสิงหสมิงไพร  เที่ยวเดิรไขว” วิถีแหงปาที่มี “หนาม” บงบอกเปนนัยถึงความ
ยากลําบากในการเดินทาง  รวมถึงมีสัตวรายนานาที่อาจทํารายชีวิตมนุษย เปนขอบงช้ีถึงอํานาจที่
เปนภัยรายของปา 

การสื่อระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาตใินสมัยหลังนี้  กวีจะบงช้ีถึง
อํานาจที่เปนความโหดรายของธรรมชาติ  ซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคน  อาจกลาวไดวาเปน
การนําเสนอจนิตภาพพลังอาํนาจของธรรมชาติในลักษณะใหมที่ตางไปจากเดิม ดังภาพธรรมชาตทิี่
แหงแลงทั้งฟา  ดนิ  แดด  แผนดิน  และลําน้ํา ในบท “อีสาน” ของนายผ ี ใน รวมบทกวี วา “ใน
น้ําบมนี้ํา  ในดินซ้าํมีแตทราย  น้ําตาทีต่กราย  ก็รีบซาบบรอซึม  แดดเปรี้ยงปานหวัแตก  แผนดนิ
แยกที่ครางครึม  ขยับแยกอยูตาป” อันเปนภาพแสดงอาการวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติ  นั่นคอื 
ฟาไมมีน้าํ ดนิเปนทราย แดดแผดเผาปานหัวแตก แผนดินซึ่งเปรียบเหมือนอกแมธรณี “คราง
ครึม” หรือโอดครวญ  ขณะ “ขยับแยก” ภาพดังกลาวเปนการนาํเสนอภัยอันตรายของธรรมชาติที่
ใหโทษหรือสรางภัยพิบตัิอยางใหญหลวงตอการดํารงชีวิตของมนุษย    
 ภาพพลังอํานาจของวิถีแหงธรรมชาติดังกลาว ไดรับการสืบทอดตอมาในผลงานของ
กวีไทยสมัยใหม  ดังในบท “อีศาน” ใน กวนีิพนธ  ของอังคาร  กัลยาณพงศ  วา “ฟาแหงกระหาย
เมฆ  วิเวกหลาปาตายเหลือง  นํ้าตาตกเนืองเนือง  ลวนเร่ืองเลือดเดือดกรังดิน” และ “แดด
ผาวราวไฟไหม  ใจหายนาแตกระเหยแหงสิ้น  แลงกบเขียดขุดดิน” สภาพความวิปริตของ
ธรรมชาติที่เปนความรอนแลงนี้สรางความเปลี่ยนแปลงแกสังคมมนุษย ทําให “อวสานแสงสุขสวาง
ส้ิน” ระบบความสัมพันธของธรรมชาติที่มีตอมนุษยนี้เปนโทษภัย  ดัง “แมมูลจะมวยไหลริน  วัก
อาบกินตางน้ําตา” รวมถึง “เวรกรรมล้ําลําชี  ธรณีไลหายจากหลา  ระเหยดุจทูตเมฆา  ไปฟอง
ฟามาฆาดิน” ความเปลีย่นแปลงของธรรมชาติดังกลาวเปนปรากฏการณที่บงบอกถึงอํานาจของ
ธรรมชาติ  เพราะเปนเหตใุหมนุษยทุกขรอนและดาํรงชีวิตอยูอยางยากลําบาก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๒๒

 ในบท  “กระหืดหอบกบัโฮพโหด” ใน ตากรุงเรืองโพยม เนาวรัตนยงัส่ือแสดงภาพ
อํานาจที่เปนความเลวรายจากปรากฏการณธรรมชาติทัง้อุทกภัยและภัยแลง  โดยไดเลียนลอความ
ในตัวบท “อีศาน”  ของนายผี  ดวยการปรับเปลี่ยนความเปนตรงกันขาม  จากตัวบทเดิมเปนความ
รอนแลง วา  “ในน้าํบมนี้ํา  ในดนิซ้าํมีแตทราย”  มาเปนสภาพของ  “ในฟาก็บานํ้า   ในดินซ้ําบมี 
ทราย” ในทุกถ่ินที่ของแผนดินอีสาน ซึ่งกวีมองวา “ไมรินรมย” สรางความทุกขโศกใหแกชาวบาน  
จนตองเดนิทางออกจากถิ่นฐานบานเกดิ  เพราะไมสามารถที่จะควบคมุและเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
ธรรมชาติใหเปนไปตามความตองการได  ธรรมชาติจึงยังมีอิทธพิลตอความมัน่คงในชีวติมนุษย
เสมอมา  โดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรม  ปรากฏการณที่เปนภัยพิบัต ิ อันมีทีม่าจากธรรมชาติ
สรางความทุกขหวาดหวั่นใหผูคนทีต่างตองหนีเพ่ือความอยูรอดและมีชีวิตที่ดีกวา 
 อํานาจของธรรมชาติที่ทรงพลังและอยูเหนือมนุษยจะปรากฏในรูปของการสราง หรือ
กระทําภัยพิบตัิแกมนษุย  ดังในบท “บทเพลงแหงปศาจ” ใน คาํหยาด  เนาวรัตนแสดงภาพและ
เสียงของธรรมชาติที่สรางความหวาดหวัน่พรั่นพรึง และนําความทุกขยากมาสูมนษุยวา “ลมบา
ทรหวล ชะเลครวญสะพัดคลั่ง  เพลงพลานบันดาลดัง  ประเลงฟาและฟากดิน” ซึ่งสภาพการณ
นี้เปนวาตภัยครั้งรายแรงที่แหลมตะลุมพกุ  จังหวัดนครศรีธรรมราช เหตุการณครั้งนี้เปนมหันตภยั
ที่คราชีวิตผูคนไปจาํนวนมาก  กวีส่ือถึงความโหดรายของธรรมชาติที่ทําใหมนษุยเดือดดิ้น  ทกุข
ทรมานแสนสาหัส วา “เสียงโหยเสียงไหมี่  คือเสียงผีที่วูโหวย” และ “ละโหยละไหยิน  ประหนึ่ง
เปรตทุเรศไทย”  มาตอกย้ําถึงอํานาจและพลังอันเกิดจากการทําลายลางของธรรมชาต ิ
 ความตระหนกัในภัยรายแรงของธรรมชาติ เปนเหตุสําคัญที่มนษุยตองดิ้นรนออกจาก
ถ่ินฐาน ซึ่งมธีรรมชาติเปนผูกระทํา  อันเปนสื่อบงบอกถึงอํานาจของธรรมชาติที่มีอิทธิพลตอชีวิต
มนุษยเสมอมา  ดังในบท “นกทุง” ใน มากานกลวย  ไพวรินทรไดแสดงพลังอํานาจของธรรมชาติที่
อยูเหนือชีวิตผูคนวา “วันลมกระหน่ําโลก  กระโชกทุงกระชากวิถี  ทุกขยํ่าชะตายี  นกจึงหนีไป
นับนาน”  เปนความบงช้ีความลมสลายของวิถีชีวิต ทําให “นก” หรือ “นกทุง” อันมีนัยถึงชาว
ชนบทตอง “หนี” หรือละท้ิงถ่ินฐานบานเกดิเพราะสภาพธรรมชาติที่ใหโทษหรือเปนภัยตอชีวิต 

จะเห็นไดวาระบบคดิที่มนษุยเช่ือในอํานาจความยิ่งใหญของธรรมชาติ มีการสื่อแสดง
ตางกันไปในแตละสมัย ในวรรณคดีแตอดตีกวีบงชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
ในลักษณะที่ธรรมชาติเปนเทพ หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทีค่วบคุมพฤติกรรมของมนุษย หากกระทําผิด
ศีลธรรมจริยธรรม ธรรมชาติจะใหโทษแกมนุษย หรือแสดงภาวะทางจิตอันหวาดหวั่นพรั่นพรึงเมื่อ
มนุษยตกอยูในวงลอมของธรรมชาติ ซึ่งเปนความแปลกที่ ตางถ่ินมาเปนสื่อแสดงความมีอํานาจใน
มิติที่ซอนเรนและลึกลับของธรรมชาตินั้นๆ สวนวรรณคดไีทยสมัยหลังและสมัยใหมกวีจะแสดงให
เห็นมิติใหมที่เปนภัย โดยเฉพาะภัยพบิัตทิี่มาจากความวปิริตแปรปรวนของธรรมชาต ิ อันบงบอก
ถึงพลังอํานาจที่สามารถกระทําใหมนษุยเกิดความทุกขยากแสนสาหัส  จนตองหนภีัยหรือสูญเสีย
ชีวิตไปจากการกระทําของธรรมชาติ การแสดงความยิ่งใหญของธรรมชาตินี้แตกตางจากอดีต  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๒๓

เนื่องจากกวีมไิดมองเปนเทพที่มีอํานาจเหนือมนุษย  หากมองเปนวิทยาศาสตร หรือเปนภัยที่มา
จากปรากฏการณธรรมชาติ  ซึ่งมนุษยมิอาจควบคุมได 

๒.๓   วิถีธรรมแหงธรรมชาติ 
 การตระหนักรูในวิถีแหงธรรมชาติตามความเปนจริง  จะทําใหมนษุยเขาใจพุทธธรรม 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ธรรมชาติจะเปนผูสอนธรรมะใหแกมนุษย  ธรรมะ คือความจริงที่มีอยูตาม 
ธรรมดาหรือเรียกวา กฎธรรมชาติ๒๐ หากมนุษยนาํธรรมชาติมาพฒันาจติวิญญาณยอมนําไปสูความ
สรางสรรคเปนอเนกประการ 
 ในวรรณคดโีบราณของไทย กวีจะใชธรรมชาติเปนสือ่แสดงอารมณสะเทือนใจหรือ
แทนความอาลัยรักถึงนางผูเปนที่รัก  รวมถึงพินิจสภาพธรรมชาตติามสภาวะที่เปนจริงมาแสดง
เปนภาพในจติของผูอาน โลกธรรมชาติของกวีแตกอนจึงเปนความสนุทรียทางอารมณ และบนัทึก
ความงดงามของธรรมชาติที่มุงแสดงใหเห็นจริงและตามอุดมคติ สวนระบบคดิที่แสดงการรับรูหรือ
ตีความวิถีแหงธรรมชาตเิปนวิถีแหงธรรมเปนทัศนะใหม ซึ่งกวีมุงใชเปนสื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง
จิตวิญญาณของมนุษย   ทําใหเขาถึงความหมายของชีวิตและโลกและขอจํากัดแหงเวลา 
  ๑)   ความเขาใจความหมายของชีวิตและโลก 
 การรับรูหรือตีความธรรมชาติในลักษณะของการสรางสรรคที่ตางจากขนบเดิม เพ่ือ
ยกระดับจติวญิญาณของมนุษยปรากฏในผลงานของกวีไทยสมัยหลัง  ดังในบท  “ราตรี” ใน โคลง
กลอนของครูเทพ ไดแสดงสภาวะความงดงามของธรรมชาติยามค่าํคนือันงดงามนาอภิรมย ดวย 
“ฟางามอรามแล” มี “ดอกกุดั่นหาว  โสมสอง  พิณฟาหรือเสียงนกรองยามค่ําคืน  กล่ินหอมของ
มวลดอกไม  และน้ําคาง”   โดยไดตีความธรรมชาตินี้เปนสื่อแทน “กามสุข” ซึ่งไมจีรัง  เมื่อ “สุริย
ฤทธิ์แพรงพราย”  ความสขุแหงราตรีก็มลายสิ้นไป  อันเปนการตระหนักรูความจริงในธรรมชาติ
นํามาพฒันาจติใจหรือใหธรรมะแกมนุษยไดเขาถึงความจริงแหงชีวิตตามสามัญลักษณะ   อันเปน
ความเปนไปทีแ่นนอนโดยธรรมดา  มนษุยมิควรหลงยึดตดิ 
 ในการตีความธรรมชาติดวยระบบคดิที่เปนหลักธรรมะปรากฏชัดเจนในกวีนิพนธของ
อังคาร  กัลยาณพงศ  กวีไทยสมัยใหมผูเช่ือมโยงวิถีแหงธรรมชาติเขากับวิถีแหงธรรมะอยางลึกซึ้ง  
โดยยกยองธรรมชาติเปน “ครู” ผูสอนธรรมะหรือมนุษยธรรม โดยไดประกาศอยางชัดเจนใน ลํานํา
ภูกระดึง*  วา “ขานอยมีครูอยูทั่วฟา  ดาริกาโลกหนาสอนเรื่องสวรรค  ที่สุดทุกขสอนเรื่องโลกันตร 
โลกานโุลกนัน้สอนอจินไตย”    รวมถึงมพีระพาย    พระสุริยา    แจมจันทร   หมูเมฆ ทะเล ภูเขา   
__________________________ 
 ๒๐ในภาษาบาลคํีาวา ธรรมะ หรือธรรมกับธรรมชาติเปนคําเดียวกัน  ทานพุทธทาสภกิขุ
กลาวถึงความหมายของธรรมะวา ธรรมแปลวาธรรมชาตสิี่  มีความหมาย คือ ๑. ตัวธรรมชาตแิทๆ      
๒. ตัวกฎธรรมชาติที่มีอยูในธรรมชาตินั้น      ๓. หนาที่ที่จะตองประพฤติใหถูกตองตามกฎธรรมชาตินั้น    
๔. ผลอันใดที่เกิดจากการปฏบิัติหนาที่ถูกตองตามธรรมชาตินั้น, พุทธทาสภิกขุ,  ธรรมะ ๙ ตา,  พิมพ
ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๔๙), ๘๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๒๔

จนกระทั่ง “ครูกระจิริด  ชนิดผงธุลีอนภุาคเล็กลํ้า  สรรพสัตวทั่วฟามาแนะนํา  แงมิติต่ําลึกวิเศษ
กิเลสมาร”    

ความซาบซึ้งในธรรมชาติถึงแกน  จนยกยองใหเปน “ครู” มีบทบาทเปนผูสอน และมี
มนุษยเปนผูอาน  อังคารไดกลาวไวในบท “จาฤกอดีต”  ใน  กวีนิพนธ  โดยกลาวเปรียบเทียบโลก
ธรรมชาติเปนหองสมุด ซึ่งมี “อักขระใหมเกาอานเอาได” และโลกแหงนี้ “มีเร่ืองสนุกทุกใบไม  
มากมายนํ้าฟาสารพัน จาฤกอดีตไวในดนิ  ในหินลวนลายสือสวรรค  พระแมธรณีใจดนีั้น” เปนผู 
“สอนทุกส่ิงอันบรรยาย” 
 อังคารมักจะกลาวย้ําอยูเสมอวา ธรรมชาติคือธรรมะที่จะนําใหมนษุยเขาถึงแกนแท
ของชีวิต  ใน ลํานําภูกระดงึ* วาการเขาถึงหรือสามารถ “ไขรหัสทพิยจากธรรมชาติ   แบงปน
ประโยชนแกวตลอดกาล” แลวนํามาใสใจโดย  “พลีชีพมุงมั่นแกวแกนสาร  แปรคุณคาชีวิต
วิญญาณ  ปลั่งผลงานจักรวาลวิลาวัณย” รวมถึงย้ําใหมนุษยนั้น “เพียรเรียนรูบุญคุณธรรมชาต ิ 
อาจพบแกวสารพัดนึกถวิล  มโนคติวิเศษลํ้าธรณินทร  กินอมตะคาอนาคตคะนงึ”  นัน่คือ การ
ใหความสาํคญักับมโนคติเชนนี้จะสงผลใหมนุษยพบ  “แกวสารพัดนึก” หรือพุทธธรรม ทั้งในแง
ของการดํารงตนและการอยูรวมกับธรรมชาติอยางปกติสุข และมี “มโนคติวิเศษ” สําหรับวิถีชีวิต
มนุษยและโลก  ธรรมชาตจิึงมีความหมายเปน “ทิพย” หรือดีเลิศ  วเิศษ  ซึ่งอังคารยังคงยืนยันอยู
เสมอ ดังใน กวีนิพนธ วา  “พิภพมีแงคิดล้ํา   หลากหลาย นานา ซอนสิ่งมิติทิพยหมาย  คาซึ้ง”  

ในบท “เมฆ”  ใน ลํานาํภูกระดึง* อังคารพินิจวิถีแหงธรรมชาติวาเปนการบําเพ็ญ
ธรรมะที่ยิ่งใหญ เปนผูสรางประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ  เปนคุณธรรมความดีอันบริสุทธิ์  โดย
ไมหวังผลตอบแทนใดๆ จากมนุษย  และเปนแบบอยางในการดาํรงชีวิตอยางมีคุณคา  ดังความวา 

 
              เมฆนี้มีคุณคาแทจริง       คือธาตุย่ิงใหญชลาลัยฝน 
    เปนฝนโปรยไปทั้งไกวัล       สรางสรรคเกษมสขุทกุชีวา 
             ย่ิงจริงคากวารัตนารวงรุง       คือมุงประโยชนใหญภายหนา 
   ถึงกะละลายตัวเองมรณา       เพื่อแกนหลาวิจิตรนิจนิรันดร 
             ฉันใดอัจฉริยาปราชญเปรื่อง       ที่ฟูเฟองบารมีก็ฉันน้ัน 
   เพื่อประโยชนมนุษยทั่วหนากัน       บรรลุขั้นกายสิทธิ์พุทธปญญา 
        
 อังคารตีความปรากฏการณทางธรรมชาต ิ ซึ่งเปนวัฏจักรของเมฆที่รวมตัวกันเปนกลุม
กอนแลวกลั่นตัวกลายเปนสายฝนโปรยปรายใหความฉ่าํช่ืนแกโลกและมนุษย โดยมองวาเมฆนั้น 
ได “ละลายตัวเองมรณา” อันเปนการเสียสละที่ยิ่งใหญ เพ่ือสรางประโยชนสุขเสมอเหมือน      
พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญบารมี จน “บรรลุข้ันกายสิทธิพุ์ทธปญญา” เพ่ือส่ังสอนเวไนยสัตว  การ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๒๕

เปรียบธรรมชาติสามัญวามคีวามยิ่งใหญตอมนุษยกับพระโพธิสัตว เปนการมองธรรมชาติที่คณุคา
ในแงของความเสียสละ และเปนประโยชนแกโลก   ธรรมชาติมิไดเปนเพียง “ธาต”ุ ชนิดหนึ่ง
เทานั้น หากยังมี “มโนคติทิพยแทแดแดนไตร” ที่เปนแบบอยางและเปนธรรมะใหมนุษยตระหนกัรู
ถึง “คาของมนุษย” ที่แทจริง 
 การยกยองธรรมชาติสามัญวาสูงสงประดจุพระโพธิสัตวนี้ นับเปนความพยายามของ
กวีที่จะ “ปฏิรูปคามนุษย”  โดยใหดําเนินรอยตาม “พระโพธิสัตว”  เพ่ือรักษา  “พิภพ” นี้ไว  หรือ
อยางนอยมนษุยควรจะ “ระงับดบัพิษไฟ” หรือกิเลสในใจ  ที่กอเวรกรรมไป “ทั่วฟา” ใหเบาบาง
และยุติลง  โลกมนุษยจะประสบกับ “แกนสารวิเศษ” 
 ในบท “สุนทรียแหงชีวิตมนุษย” ใน ปณิธานกวี  อังคารพินิจแงงามจากธรรมชาติเปน
ธรรมะที่ “มนุษยควรเพงคตคิิดนจิศีล”  หรือนอมนํามาเพงคติ เพ่ือเขาถึง “พุทธธรรม”  อันจะทํา
ใหดํารงชีพอยูไดอยางงดงามเปนสุข  ดังความวา 
 
                งามบุหรงแรกรักไมมารัง            รองส่ังปาจะสิ้นสุรียศรี 
      งามผกายเงินทองตองวารี            ระริกระร ี้ร่ีไหลในแสงดาว 
              สวยสะอาดหาดทรายใตแสงจนัทร      นวลทรายนั้นละเอยีดออนเหนบ็หนาว 
      สวยสายน้าํคางพรางไพรพราว            วาวขจายดั่งสายดวงชีวี 
              งามสําเภาเดือนทองสองหลา          โลชะเลดารารวงรุงรัศมี 
       งามเงื้อมชะโงกโตรกผามี            ยวงเมฆสีฝายสลายตัวลง 
                สวยโสรจสรงภูผาปาวิจิตร            ดั่งปริศนาเสนหาลุมหลง 
       สวยเสนหเลหฟากะดนิมั่นคง            ตรงองคหยินกะหยางทางจีน 
                งามธรรมชาติสะอาดบริสุทธิ์         มนุษยควรเพงคตคิิดนิจศีล 
       งามละอุปาทานเทากะฝาตีน             ปายปนพุทธธรรมนําชีวี 
 
 ในบทกวีขางตน  กวีแสดงความงามของธรรมชาติ  โดยสรางจินตภาพปาที่มีเสียงนก 
“รองส่ังปา” ยามจะสิ้นแสงพระอาทิตย  อันเปนบรรยากาศยามเย็นเขาสูเวลาค่ํา  ทองฟามีประกาย
พราวพรางของดาวและเดือน  อีกทั้งใตแสงจันทรมีหาดทรายสวยสะอาด  มีน้ําคางที่พรางไพร  บน
ฟายังมีเดือนที่งดงามเหมือนสําเภากําลังโล “ชะเลดารา” อังคารเปรียบเทียบทองฟาเปนทะเลทีม่ี
รัศมีรุงพรางพราย  ฟานัน้ยังมีเมฆ “สีฝาย”  ที่รวมตัวกันกลั่นสลายลงมาเปนหยาดฝนใหความ  
ชุมฉ่ําแกปาและภูผา ความงดงามของฟาและดินทีบ่ริสุทธิ์สะอาดนี้  อังคารเปรียบเทียบเปนธาตุคู
คือฟากับดินหรือหยินกับหยาง  เปนดุลยภาพของธรรมชาติ  หากมนษุยเรียนรูและเขาถึงความงาม
สะอาดบริสุทธิข์องธรรมชาตินี้  จะสามารถละ “อุปาทาน” หรือความยึดมั่นถือมั่นในความหลง
ความลวง  อันเปนการนําสัจจะหรือความเปนจริงของธรรมชาติมาเพงคติใหถึง “พุทธธรรม” โดย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๒๖

ใช “เทากะฝาตีน” ซึ่งเปนบคุลาธษิฐานเปรียบเทียบวามนษุยจะตองปายปนเพื่อถึงหลักธรรมที่
สรางคุณคาสําหรับชีวิต 
 ความจริงแทหรือคติอันทรงคุณคาเปนหลกัธรรมะมีอยูในธรรมชาต ิซึง่มนุษยสามารถ
เรียนรูได  อังคารยังคงกลาวย้ําอยูเสมอวาธรรมชาติมอบ “คติทิพย” แกมนุษย  ดังในบท “อารมณ
น้ําคาง” ใน ปณิธานกว ีวา 
 
         ดูราอุษาโยคอยาโศกเศรา      เรงเราใหรุงรางสวางไสว 
 ฉันจะเริงระบาํรําอวยชัย       ใหลํานําหนาวอะคราวปฐพี  

        เพื่อหยอมหญาพฤกษาลดาชาติ      งามสะอาดเขียวชอุมพุมสดศร ี
โอยทานธาตุนํ้าทุกชีวี       นาทีเกษมสมัยกลางใจกัลป 
        แมนมั่นฉันน้ีราวสาวใช      แหงแสงฉายดาริการะยาสวรรค  
เจาหญิงระยับอยูกับแจมจันทร      ช้ันไตรตรึงษซึ่งซึ้งวิสุทธิ์นัก 

         ดึกดื่นน้ีรอนเรวเนจร      มานอนหิมวันตอันสูงศักดิ์ 
 สะทอนแสงดาริกานารัก       ชักนําจุมพิตแควนแดนดิน 
         อนิจจาแมลงกระจิริดวิจิตร      ปกติดลายคําลํ้าเลิศศลิป 

คลุกเคลาเรณูบุหงามากิน      แลวบินล่ิวปลิวไปในกาล 
         เจตภูตเพอรองทํานองเพลง      วังเวงเสียงเอกวิเวกหวาน 
 เหนือหูหมูมนุษยสุดประมาณ      คล่ืนจักรวาลไหลไปรินริน 
         ฉันเคยหลับใหลในกลีบบุหงา      ลอยธารานาวาวิเศษศิลป 
 เคยใหนกนอยพลอยอาบกิน      เปนแรงบินรอนรองคะนองไพร 
         ฉันยอยหยาดวาดลายสไบทอง      ของแมธรณีศรีศุภสมยั 
 แตงแตมลายขจายทรายดินไป      ในปาชัฏชานาอัศจรรย 
         พอพนอรุโณทัยใสแสง      ฉันออนแรงระโหยระเหยสวรรค 
 ออมเมฆเอาแรงฟาวิลาวัณย      ฉันคือสายรุงรุงเรืองรอง 
         เคยเกบ็คติทิพยจากสายรุง      หรือสะดุงอยูอัปยศสยดสยอง 
 หมดอิสระเสรีที่จะมอง       ใหหมนหมองคามนุษยเวไนยนา 
 

กวีใชวิธีการสรางจินตภาพเปรียบเทียบแบบบุคคลวตั โดยใหน้าํคางมีอารมณเสมือน
เปนมนุษย  และมีเจตนารมณแนวแนที่จะสรางประโยชนสุขแกผูอ่ืน ซึ่งดาํรงอยูรวมกัน  การ
กระทํา  “โอยทาน” ของน้ําคางเปนธรรมะหรือคุณงามความดีที่เปน “ทิพย” โดยปฏิบัติหนาที่อยาง
มีความสุข  มีความปติอ่ิมเอมใจกับการเปนผูให  ทั้งการดับความโศกเศรา  การโอยทานเปนธาตุ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๒๗

น้ําใหแกพืช  สัตว แมแตแมลงเล็กๆ การเปนผูรับใชดาราจักร  และคอยแตงแตมความงามใหแก
โลกและจักรวาล  จนออนแรงระโหยระเหยเปนสายรุงเรืองรอง  

บทบาทของน้ําคางนี้มีที่มาจากความเปนจริงตามสภาวะผสมผสานกบัจินตนาการของ
กวี  ทําใหธรรมชาติมีชีวิตและเปนผูสงสารอันเปน “คติทิพย” ใหแกมนุษยชาต ิ  เปนที่สังเกตวา
อังคารจงใจสรางธรรมชาตสิามัญมากระตุนจติสํานึกของมนุษย วา  “เคยเก็บคติทิพยจากสายรุง 
หรือสะดุงอยูอัปยศสยดสยอง”  นัน่คือจะเก็บ “คติทพิย”  หรือจะอยูอยาง “อัปยศ” มิยอมที่จะ
เรียนรู   ทั้งๆ ที่มนุษยเปน “เวไนย” คือ ผูที่พึงดัดไดสอนได  แตกลับทาํใหคาของความเปน
มนุษยนัน้  “หมนหมอง”  

อังคารยังแสดงสามัญลักษณะของธรรมชาติ  เพ่ือเปน  “ปรัชญา”  ใหเรียนรู และ
เขาถึงความจริงแทนั้น  ดังความใน  บางกอกแกวกําศรวล  วา 

 
         กาลกอนทรายนี่ไซร ภูผา 
 สูงล่ิวสลายลงมา  ปนมวย 
 ไตรลักษณยอยปรัชญา  ใหญย่ิง 
 รูยอมถอมเปนดวย  เดนพื้นปฐพี 
 
ธุลีดินหรือเมด็ทรายแตกาลกอนนั้น คือ ภูผา  หากเวลาผานไปก็ “สลายปนมวย” อัน

เปนการให   “ปรัชญาไตรลักษณ”   ของสรรพสิ่งทั้งหลายวาเปนไปตามเหตุปจจัยหรือกฎธรรมชาต ิ
ตามอาํนาจของกฎไตรลักษณ คือ อนิจจงั ทุกขัง  อนัตตา กลาวคือ ไมเท่ียง ไมคงทน  ตอง
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ  และมิใชส่ิงที่มีความเปนตัวตนหรือคงอยูเปนรูปวัตถุนั้นๆ ตลอดไปเพราะ
ในที่สุดกต็องแตกสลาย  หากเห็นแจงในความจริงตามธรรมชาตินี ้   บุคคลนัน้ยอมดําเนินชีวิต
อยางรูเทาทันความจริงของโลกและชีวิต 

การเขาถึงความจริงของปรากฏการณธรรมชาติในรูปตางๆ แมเปนสิง่ที่คนทั่วไปอาจ
มองวาเปนเรื่องปกติธรรมดา  หากแฝงเรนไวดวยคติธรรม  ดังอังคารกลาวถึงภาพใบไผที่พล้ิวไหว
ตามแรงลม  ในขณะเดียวกนัก็ปลิดปลิวหลนลงตรงหนา  ภาพดังกลาวจะไมใชส่ิงธรรมดา  หาก
มองดวยปญญาถึงปรากฏการณความเปนจริงที่ทุกส่ิงลวนเปลี่ยนแปลง  ไมมีส่ิงใดอยูถาวร  ดัง
ความในเรื่องเดียวกันนี ้วา 

 
          เปรมปรีดิ์ที่ไผฟอน  ลมดง 
 ปลิวล่ิวใบลอยลง  ตอหนา 
 ไตรลักษณน่ันคือมง-  คลคู  คิดนา 
 มองทั่วถึงพึงกลา  แจมจาพุทธธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๒๘

การเขาถึงความจริงแหงธรรมชาติ  ซึ่งอังคารเรียกวา “มองทั่วถึง” จะทําใหเขาถึงแกน
สารแหงชีวิต  กลาวคือ ใบไมที่พล้ิวไหวใหความรูสึก “เปรมปรีดิ์”  แลวกลับปลิดปลิวลงทันใดนี้
เปนธรรมะที่เปน “มงคล” ใหมนุษยผูมปีญญาได “แจมจาพุทธธรรม”  รูตระหนกัในกฎธรรมชาติ
ถึงส่ิงทั้งหลายทั้งปวงจะเปลี่ยนแปลงไป  มิอาจคงทนอยูในสภาพเดมิได ยอมมองเห็นความจรงิ
ของโลกและชีวิตที่เปนอนจิจัง 

สภาวะของธรรมชาติยังเปน “ธรรม” ที่เปนคุณธรรม  เปนคุณงามความด ี  อันเปน
แบบอยางใหแกมนุษย  ดังอังคารชี้ใหเห็นความเสียสละของธรรมชาติ  ใน ลํานําภกูระดึง* วา “มิ่ง
ไมไมคดิคาบหุงาหอม  พรอมสละโอยทานทั้งโลกนี”้ และ “มิงกโลภแสวงหากําไรใด  เสมอใจใหญ
ประเสริฐเลิศลํ้า  เขียวชอุมใหแตรมเงางํา  บริการทําทานสรรพสัตวไป”  อีกทั้ง “ฤดูดอกออกสวย
เพริศพร้ิงพรอม   หอมหวานอุทยานสฐานทิพยนี ้  อิจฉาริษยาใครสักธุลี  มีมลทินโทษบเคยทํา”  
การมองธรรมชาติในมิตแิหงคุณธรรมนี้กระตุนเตือนใหมนุษยตระหนกัรูใน “คุณ” ของธรรมชาติใน
สังคมรวมสมัย ซึ่งอังคารเหน็วา  “ยากนกัฆาตกรบาปหนา  งกเงินตราเห็นแงทิพยนี้  สวนใหญใจ
ต่ําทาํผูดี  ไมมีการศึกษาอาธรรม” 

แบบอยางแหงธรรมชาติ ซึง่อังคารนํามาเปนธรรมะใหแกมนุษย เพ่ือดํารงอยูอยางมี
คุณคาและความดีงามนี้  มตีั้งแตส่ิงเล็กนอย  ดังความใน  ลํานาํภูกระดึง*  วา “ดูเย่ียงละอองน้ํา
กระจิริดนิด  นฤมิตเมฆหมอกเหมยระเหยสวรรค  แลวเปนฝนหลนเล้ียงไกวัล  วิเศษคุณคา
น้ันเลอเลิศด”ี  และส่ิงสูงสงหรือตอยต่ําไรคา ตางก็มี  “คุณ” ในตัวเองที่มนษุยสามารถนาํมา
เรียนรูและพัฒนาจิตวญิญาณของตน  ดงัใน กวีศรีอยุธยา  อังคารกลาววา 

 
        ดูเถอะนั่นดวงดาวและน้ําเนา        เจาควรเลือกสิ่งเลิศประเสริฐศรี 
        ถึงตกต่ําดั่งนํ้าเนาก็มีดี        โอกาสมีระเหยเปนเมฆพรรณราย 
        เพียงเพียรเรียนรูสรรพศิลปศาสตร    เปรื่องปราชญชีวิตพริ้งเพริศเฉดิฉาย 
        ย่ิงไดพุทธธรรมเจียระไนใจกาย        เสมอไดแกวสารพัดนึกฝกใจ 
 

 การเรียนรูชีวิตของมนุษยสามารถพัฒนาขึ้นดวยสติปญญา  และชีวิตจะ “พร้ิงเพริศ
เฉิดฉาย”  ในทัศนะของอังคารนั้น  มนุษยพึง “เรียนรูสรรพศิลปศาสตร”  ซึ่งไมจํากัดวาจะตอง
เปนสิ่งที่เลิศลํ้า หากอยูที่การใชปญญามองเห็น “ส่ิงเลิศประเสริฐศรี” อันเกิดจากสิ่งที่มนุษยดวยกนั
มองวาไรคาก็ได การดําเนนิชีวิตที่ดีจึงอยูที่การเรียนรูและพัฒนาโดยมีพุทธธรรม  ซึ่งเปรียบเสมือน 
“แกวสารพัดนกึ”  เปนเครื่องฝกฝน  ตามคติทางพุทธศาสนาการเรียนรู  ฝกฝน  และพัฒนาเปน
การฝกทางไตรสิกขา  ไดแก ศีล  สมาธ ิ  ปญญา  โดยมีส่ิงทั้งหลายอันรวมถึงธรรมชาติเปนปจจยั
ในการเรียนรูหรือฝกฝนพัฒนาตนเอง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๒๙

ในการเรียนรูนี้ปญญาเปนคณุสมบัติสําคญั  แมมนุษยจะมีตา หู จมกู ล้ิน  กาย ใจ  ที่
จะเรียนรู  แตก็ตองฝกฝนจนเกิดปญญามาแกไขและพฒันาชีวิต  ทาํใหการดาํเนินกิจการตางๆ นั้น
สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี ดังนั้นสิ่งที่มนุษยควรจะมีในการดํารงชีวิต คือ ปญญา ซ่ึงอังคารนาํ
ธรรมชาติเชนดวงอาทิตยมาเปนสื่อเปรียบและเปนแบบอยางในการมปีญญา  ดังใน บางกอกแกว
กําศรวล วา 

         หวงอะไรในแหลงหลา และสวรรค 
 หวงแตญาณวิเศษอัน  แจมแจง 
 เอาแบบอยางวาวตะวัน  สวางโลก 
 ลางทุกขโศกมืดแลง  รุงแลวเลิศสมัย 
 
ส่ิงที่เปน “ญาณวิเศษ อันแจมแจง”  นี้คอื ปญญา  ซึง่เปนองคประกอบสําคญัอยาง

หนึ่งของชีวิต  การมีปญญานี้อังคารเสนอทัศนะใหเอาแบบอยาง “วาวตะวัน” ซึ่งใหความสวางไสว
ไปทั้งโลกในทกุๆ ถ่ินที่  มนุษยจะมีชีวิตจิตใจที่งดงามจําตองมีปญญา  เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดจาก
การดํารงอยูรวมกันและสรางสรรคสังคมของมนุษยชาตใิหมีความเจริญรุงเรือง กําจัด และลาง 
“ทุกข โศก มดื แลง” ใหหมดไป  ปญญาที่แทจริงจะตองนําชีวิตที่เส่ียงภัยไปสูอิสรภาพเหมือนแสง
ตะวันที่กําจัดความมืดใหสรรพสิ่งดํารงอยูอยางปกติสุข นั่นคือ ปญญาจะทาํใหกระทํากิจตางๆ 
ลุลวงเรียกวา หลุดพนเปนอสิระ ไมถูกครอบงําดวยกิเลส  ตัณหา  และอคติ๒๑ การอยูรวมกันใน
สังคมโลกที่มนุษยมีปญญาจะนําไปสูการอยูดีมีสันติสุขถวนหนา 

ในบท  “ปณิธานกว”ี  อังคารยังเตือนใหมนุษยเขาถึงความจริงของธรรมชาติ  เพ่ือ
การดํารงอยูรวมกันอยางมีดุลยภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และดวยความสาํนึกแหงจติมนุษย
ที่ตั้งอยูบนพืน้ฐานของโลกธรรมชาติ โดยเขาถึงความจริงของธรรมชาติ  มิใชมุงที่จะพิชิตธรรมชาติ  
เพราะ “เรามิใชเจาของฟาอวกาศ  โลกธาตุทั่วสิ้นทุกสรวงสวรรค  มนุษยมิเคยนฤมิตตะวนัจันทร  
แมแตเม็ดทรายนั้นสักธุลี” 
 การมีชีวิตอยูอยางรมเย็นเปนสุขนั้น  มนุษยจะตองเขาใจโลกภายนอก  โดยเฉพาะ
โลกของธรรมชาติ  และไมแยกโลกของมนุษยกับโลกของธรรมชาติออกจากกัน  รวมถึงเรียนรูที่จะ
อยูกับธรรมชาติ  ดังในบท “ปณิธานกว”ี วา “สภาวะสรรพสิ่งทุกสวนในโลกน้ี  ควรที่สํานึกคา
ทิพยวิเศษวิศาล อนุรักษดินนํ้าฟาไวตลอดกาล  เพื่อเหนือทิพยสถานวิมานแกวไกวัล”     การรู
สํานึกถึง  “คาทิพย” ของธรรมชาตินี ้ มนุษยจะตองสรางความเฉยีบคมของ “โลกภายใน” หรือ
ภาวะทางจิตใจในการมองและเลือกเฟนดวยปญญา      ดังในบท “จาฤกอดีต”  ใน    กวีนิพนธ วา   
__________________________ 

๒๑พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต), การสรางสรรคปญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ
(กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๖), ๑๘-๑๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๓๐

 “ลับแววตาใหคมกริบ เฟนหยิบปญญาเกงกลา เรียนภาษาดินนํ้าฟา หาปติช่ืนชมรมณีย” การ
พินิจโลกและธรรมชาติจะยงัผลใหมนุษย “จะพบความหมายชีวิต  อันลิขิตในมิ่งขวญันี้  ใชนฤมิต
แววชีวี  ที่อมตะชนะความตาย” ชีวิตมนษุยจะเขาสูหนทางอันเปนอมตะ อยูเหนือความตาย หรือ
หลุดพนจากความตายมติองเวียนวายตายเกิดในวัฏสังสาร กลาวคือ สามารถรูเทาทันสภาวะความ
เปนไปของชีวติ  โดยนอมนําคติทิพยจากธรรมชาติมาสูการปฏิบัต ิ เพ่ือวิถีชีวิตหรือการดํารงอยูอัน
งดงามและเขาสูความสงบเยน็ 
 กวียังคงพินิจในรายละเอียดของธรรมชาติ และนํามาเปน “ธรรมะ” ใหมนุษยได
เรียนรูความหมายแหงโลกและชีวิต  ดังใน เพลงขลุยผิว  ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย  ไดพิจารณา
ชีวิตของหนอนที่กินใบไม มาเปนสื่อแสดงหลักธรรมวาดวยสิ่งทั้งหลายนั้น ลวนเชื่อมโยงอยาง
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง  ดงัความวา 
 
    เนียนนุมหุมหอละออออน ซุกซอนฟอนหาอาหาร 
         เหยียดหยัดอิริยาอาการ  ประสานกลมกลืนดื่นดาษดา 
    สรรพสิ่งเกีย่วพันกันหมด นํ้าหยดกระเทือนเวหา 
        เด็ดไมกระเทือนดารา  ยอดหญาหยั่งถึงสมุทรไท 
    ขณะหนึ่งถึงอีกขณะหนึ่ง ลึกซึ้งสัมพันธหว่ันไหว 
        คือองคเอกภพอําไพ  ย่ิงใหญในสิ่งเล็กนอย 
    ไปเถิดไปหาอาหาร  ดื่มกินจกัรวาลใหอรอย 
        ในทามกลางกาลผันคลอย  จักรวาลคอยคอยกินเรา 
 
 เนาวรัตนใชสภาวะของธรรมชาติ  ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ดังชีวิตของหนอนที่กินใบไม
มาแสดงใหเห็นวาสรรพสิ่งตางๆ ในจักรวาลนั้นเปนกระแสของเหตุปจจัยหนุนเนื่องกันเปนพลวัต  
โดยใชภาพพจนอติพจน ตามแนวทางพุทธศาสนานิกานเซน วา “นํ้าหยดกระเทือนเวหา เด็ดไม
กระเทือนดารา ยอดหญาหยั่งถึงสมุทรไท”  อันเปนภาพแสดงความ  “ลึกซึ้งสัมพันธหว่ันไหว” 
ไมวาจะเปนสิง่มีชีวิตเล็กๆ หรือส่ิงที่ยิ่งใหญ  อีกทั้งยังส่ือหลักธรรม ซึ่งเปนกฎแหงธรรมชาติหรือ 
อิทัปปจจยตาที่วาดวยสิ่งทั้งหลายเปนปจจยัตอกันและกนัตลอดทั้งสากลจักรวาลไมมีที่ส้ินสุด๒๒ 
_________________________ 
 ๒๒อิทัปปจจยตา คือ คํายอของเรื่องปฏิจจสมุปบาท มีใจความวา “เมื่อมสีิ่งนี้ๆ เปนปจจัย  
สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น”  คําวา “อิทัปปจจยตา” มีความหมายกวางทั่วไป จะใชกับรูปธรรมอยางใดอยางหนึ่งใน
กรณีใดกรณีหนึ่งก็ได  เปนกฎวิทยาศาสตรทั่วไปก็ได สวน “ปฏิจจสมุปบาท” นั้น  มุงหมายใชเฉพาะเรื่อง
เกิดทุกขและดับทุกขโดยตรงในพุทธศาสนาเทานั้น แตใจความสําคัญมีอยางเดียวกัน  คือแสดงถึงกระแส
แหงปจจัยและสิ่งที่เกิดตามปจจัย, พุทธทาสภิกขุ,  ธรรมะ ๙ ตา, ๑๙๗-๑๙๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๓๑

 เนาวรัตนยังใชลักษณะของตนกลวยมาแสดง “ความมี ความเปน” อันเกิดจากจิตใจที่
ยึดถือ “อัตตา” หรือตัวตนเปนของตน  ดงัใน มุมมอง ไดกลาววา  “มันแทงหนอตอตนพนจากดนิ  
แลวตกใบกระพือบินจากถิ่นที่  มีอยางโนน  มีอยางนั้น  มันอยางนี้  มันมคีวามไมมีทีต่ัวตน”   
ความมีใน “ความไมม”ี นี้ มีสภาพของธรรมชาติเปนสื่ออธิบายหลักธรรมวา “ใบเรียกตองดอก
เรียกหัวตัวเรียกกาบ  ครัน้ลอกคราบเปลือกหลุดจนสุดขั้น    ความไรตนก็จะมาปรากฏพลัน”   
สภาวะแหงความรูสึกวามีตัวตนนัน้   แทที่จริงเกิดจากความหลงยึดมั่น  อันมี  “สังขาร” หรือการ
คิดปรุงแตงทําใหรูสึกวา “ตน” มีอยู เปนอยู  ซึ่งขัดแยงกับความจริงกับกระแสของกฎธรรมชาติ
ที่วาดวยสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย นั่นคือ  “เกิดจากดนิก็จะไดไปสูดนิ  คืนรูปสิ้นคืนนาม
ความรูเห็น” หรือมีเกิดข้ึน  เปล่ียนแปลงตามเหตปุจจัย ไมมีตัวตนทีค่งที่ 
 สภาวะของสรรพสิ่งดํารงอยูตามลักษณะสามัญ  หากจิตสมมุติปรุงแตงวาม ี วาเปน  
และยึดตดิวา “ตัวเราของเรา” เพราะความไมเห็นแจง  จึงกอเกิดเปนความทุกขข้ึนมา  การเพง
พิจารณาเขาถึงความจริงแทที่ลึกซึ้งนี้จะตองใชใจหักลางหรือเพิกถอนสิ่งสมมุติตาง ๆ จะทําใหเห็น
แจงถึงภาวะทีไ่มมีอะไรในความมีความเปน  หรือ  “ส่ิงทั้งหลายมีไดโดยไมม”ี  
 การแสดงหลักธรรมตามกฎธรรมชาติอันวาดวย “ความมีโดยไมม”ี นี ้  กวียังใชกลวิธี 
บุคคลวตัแสดงปริศนาธรรมดังกลาว  ดังใน ตุกตารอยทราย  ของศักดิสิ์ริ  มีสมสืบ  วา 
 
  เมื่อฟาวางเปลา  
  นกนอยก็ถามถึงเมฆ  
  เมฆหนีฟาไปแลวหรือ 

        นกนอยเห็นเมฆอยูไกลลิบลิบ 
        ก็บินไปดู 
        เมื่อบินไปถึง 
        มันก็เห็นเมฆยังคงอยูกับฟา 
  

ในบทกวีขางตนนี้  ศักดิ์สิริใชความเปรียบดวยภาษาเรยีบงาย  แตในขณะเดียวกนัก็
กระตุนใหผูรับสารกลับมาพินิจพิเคราะหความลึกซึ้งของความหมาย ซึ่งนําเสนอดวยจินตภาพหรือ
ความเปรียบนัน้ อันเปนการเปรียบเทียบ “ส่ิงทั้งหลายมีไดโดยไมม”ี ผานพฤติกรรมของ “นกนอย” 
เพ่ือใหความหมายแหงธรรมที่เปนแกนแทของพุทธศาสนาวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น  
หากทุกส่ิงทุกอยางที่มีหรือเปนนัน้เกิดแตจิตที่เขาไปยึดมั่นถือมั่นทั้งส้ิน  

การแสดงหัวใจของพุทธศาสนาวาสิ่งทั้งปวงเปน “ความวาง” ไมควรไปยึดมั่นถือมั่น
นั้น กวียังแสดงดวยภาพธรรมชาติที่หมุนเวียนตอเนื่องเปนภวจักรหรอืสังสารจักรตามกฎธรรมชาติ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๓๒

วาสรรพสิ่งมีเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป  ดังภาพของตนหญาที่เกิดจากดนิ  และเตบิโตผลิดอกชูชอไสว  
แลวในที่สุดกร็วงโรยรา  แหงเห่ียว  สูญสลายกลายเปนดิน  ดังความใน เพลงขลุยผิว  เนาวรัตน 
กลาวไววา                                                                       
            นํ้าหยดทีละหยดรดกอหญา        เหยียดระยาชาชัดระบัดเพิ่ม 
    จนแตกนิดแตกหนอยคอยคอยเติม        ยอดก็เร่ิมแตกออกเปนดอกดวง 
           สลัดชูพรูพราวดาวดอกหญา        ปานจะเอื้อมอวดฟาเวหาหวง 
    กวาจะเดนดอกประดับกับรังรวง        เจาตองลวงบรรลุผานการเปลี่ยนแปลง 
             เจาก็คอืสิ่งใหมในกอหญา        เกิดตรตูรามาตามความปรุงแตง 
    ครั้นแดดรอนรอนถิ่นแผนดินแลง        เจาก็แหงเห่ียวไปกลายเปนดิน 
 
 ในบทกวีขางตน กวีแสดงวถีิแหงธรรมชาติตามปรัชญาแหงสามัญลักษณะ มนษุยไม
ควรยึดตดิอยูกับมายา  ส่ิงที่เรามองเห็นเปนเพียงภาพลวงตาวามนัมี มันเปน  อันเกิดจาก “ความ
ปรุงแตง” ของจิตทั้งส้ิน นอกจากนีก้ารตีความธรรมชาติเพ่ือเชิดชูความสาํคญัของจิตยังเปนที่   
เดนชัดในกลอนชุด “วารีดุริยางค” หรือดนตรีแหงสายน้ํา เนาวรัตนช้ีถึงจิตกับธรรมชาติวา   “ยิ่ง
ปลอยจิตใหใกลชิดกับธรรมชาติมากเทาใด ก็ดูจะยิ่งเปนการปลดเปลื้องใหจติไดรับอิสรภาพท่ี
แทจริงมากขึ้นเทานั้น”๒๓ อันเปนประสบการณทางจิตวญิญาณกบัธรรมชาติดวยปญญา ซึ่งจะชวย
นําพาใหจติใจสูงข้ึนและเปนหนทางกาวสูภาวะแหงจิตที่สงบเย็น 
 เนาวรัตนยังใหธรรมชาติย้ําเตือน “จิตมนุษย” และเปนแบบอยางแหงการดํารงกาย
และจิตอนัสงบ  ดังความวา 
 
            ฟงตนไมสายน้ํายํ้าใหหยุด        หยุดเสยีทีเถิดมนุษยหยุดสะสม 
 หยุดปรุงแตงแสรงตามความนิยม        สรางสังคมโสโครกโลกจึงรอน 
            จงหยุดชมชื่นใจในใจเถิด        ทุกส่ิงเกดิกอไวในใจกอน 
 สมมติจากหัวใจไปทุกตอน         ใจจึงซอนทุกส่ิงจริงลวงไว 
            สงสารใจ  ใจเจาเอยไมเคยนิ่ง        วนและวิง่  คืนและวันหวั่นและไหว 
 เหมือนถูกกายกําบังกักขังใจ        ใจจึงไดดิ้นรนทุกหนทาง 
            กลางคืนคอยเปนควันอั้นอัดไว        ครั้นกลางวันก็เปนไฟไปทุกอยาง 
 รางกายถูกผูกพันสรรพางค        เปนสื่อกลางแกใจรับใชการ 
 .............................................         ............................................. 
 
__________________________ 
 ๒๓เนาวรัตน   พงษไพบูลย, แผวผานธารน้ําไหล (กรุงเทพฯ : หญาหอม, ๒๕๓๔), ๘๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๓๓

         ใจจึงหนายจึงเหนื่อยจึงเมื่อยหลา       วุนผวาวอนไหว  ถูกไลตอน 
 เกิดแลวกอ  ลอแลวเรน  เย็นแลวรอน       ไมพักผอนเพียงคราวเฝาแฟบฟ ู

.................................................       ............................................ 
         ขอกายเจาจงเปนเชนตนไม       ยืนอยูไดโดยภพสงบนิ่ง 
 เพื่อแผรมและเปนหลักใหพักพิง       แตงดอกพริ้งผลัดฤดูอยูช่ัวกาล 
         และใจเจาจักเปนเชนสายน้ํา       ใสเย็นฉ่าํชื่นแลวไหลแผวผาน 
 เพื่อเลี้ยงชีพชโลมไลใหเบกิบาน       เพียงพองพานผิวแผวแลวผานเลย 
         อิสระเสรีที่จะไหล        ดวยเพลงไพเราะล้ํารํ่าเฉลย 
 ชมดอกไมสายลมพรมรําเพย       และช่ืนเชยกับชีวิต  ทกุทิศทาง 
   .......................................       ............................................ 
         ไมใยดปีรีดาประสาโลก       ไมทุกขโศกเสียใจหรือไหหวน 
 มีความสุขอยูทุกยามตามทีค่วร       ไมปนปวนไปตามความเรารอน 
         รูจักเพยีงพอดีที่จะรับ       ความเกดิดับธรรมดาอุทาหรณ 
 พรอมรูสึกตามวิสัยไปทุกตอน       เหมือนทุกกอนกรวดทรายยอมคลายกัน 
  
 กวีใหมนุษย “ฟงตนไมสายน้ํา” ซึ่งย้ําให “หยุดสะสม” “หยุดปรุงแตง” ตามความ
นิยมของสังคมรวมสมัย  และ “จงหยุดชมชื่นใจ” หรือจิตของตนเสยีกอน  ซึ่งผูกมั่นอยูกับการ
สมมุติ  จึงไมเคยหยุดนิ่ง  ดิ้นรนไปตามความอยากความปรารถนาของตน  ทั้งคนืและวัน  “วน
และวิ่ง” และ “หว่ันและไหว” เหมือนกลางคืนเปนควันหรือครุนคดิในทางกองทุกขโทษตามแรง
ปรารถนาอยูในใจและกลางวันเปนไฟหรอืกระทําตามจติปรารถนา ทะเยอทะยาน  ใหเดือดรอน 
ดิ้นรน วุนวาย อันตรงกับถอยคําเปรียบเทียบทางพุทธศาสนา ซึ่งกลาวถึงผูหลงใหลในเรื่องทางโลก
วา  “กลางคืนอัดควัน  กลางวันเปนไฟ”๒๔        ภาวะหวั่นไหวและแปรปรวนแหงจิตที่วิ่งตามความ     
ผันผวนของโลกภายนอก    จิตจึงถูกครอบงําไดแต  “แฟบฟู”  กลาวคือ  เม่ือทุกขใจก็แฟบ    คือ  
หอเห่ียว  เศราโศก  ทอแท  เสียใจ  คับแคนใจ  เม่ือสุขก็ฟู คือ ตื่นเตน  ดีใจ  ปลาบปลื้ม  ลิงโลด  
ชีวิตที่ตกอยูในกระแสโลกยอมไมพบกบัความสุขจริงแท 
   การจะมีชีวิตจติใจเปนอิสระ ไมแฟบฟูไปกับสิ่งที่เขามากระทบกระทั่ง  เนาวรตันนาํ
ธรรมชาติอยางตนไมมาเปรยีบเทียบกับกาย ซึ่งยืนอยูไดอยางสงบและยังเปนที่พักพิงแกผูอ่ืน  และ
ใหมีใจเปนสายน้ําที่ “ใส” “เย็นฉ่ํา”  ไหลร่ืนไปตามกระแสอยางเปนสุข  หากจิตเปนเชนนี้จะสงบ
เย็น  ไมผันผวนไปกบัความเปลี่ยนแปลงภายนอก  รูเทาทันความเปนจริงของโลกและชีวิต   จิตใจ 
__________________________ 
 ๒๔พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะสําหรับคนเกลียดวัด, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : อมรินทร,  
๒๕๔๙),๙๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๓๔

ยอมไมถูกครอบงํา บบีคัน้  และอยูเปนปกติวิสัยดังกวีเปรียบเทียบวาเหมือนการดํารงอยูของกรวด
ทรายตามธรรมชาตินัน้ 
 การพัฒนาทางจิตวิญญาณของมนุษย จะตองมีจิตอยูเหนือกระแสโลก  จึงจะนาํไปสู
การ “พนโศก   พนสุข   พนทุกอยาง”  แตดวยจติทีห่ลงผิด  เพราะหลงอยูกับความยึดมัน่ถอืมั่น 
ทําใหไมสามารถพิจารณามายาที่ครอบงําตนอยูไดอยางถองแทเหมือนนกไมเห็นฟา  ปลาไมเห็นน้าํ  
ไสเดือนไมเห็นดิน หนอนไมเห็นคูถ และคนไมเห็นโลก  ดังความใน  ประคํากรอง วา 
 
         นกอยูฟามักไมไดเห็นฟา       เพราะใกลตาใกลตนจนไมเห็น 
 ปลาอยูนํ้ามิเห็นนํ้าความเคยเปน       เพราะน้ําเย็นอยูชิดติดตามัว 
          ดุจไสเดอืนซอนดินชินดินอยู       ยอมมิรูจักดินถิ่นทวมหัว 
 อาจมคูถหนอนเคลียอยูเนียนัว       ไมรูตัววาตกหมกอาจม 
        คนอยูโลกลวนไมไดเห็นโลก       รูสุขโศกตามประสาพาหมักหมม 
 จึงตามโลกติดโลกแตโศกตรม       ไมใฝชมชอบเชื่อเหนือกวาน้ัน 
 
 บทกวีขางตน  เนาวรัตนแสดงการไมรูแจงถึงสภาวะความเปนจริง  เพราะตกอยูใน
ภาวะแหงความหลงในสิ่งสมมุติรอบตัว    จนไมสามารถมองทะลุผานภาพมายานัน้ออกไปได    ดัง
การเปรียบเทียบการเห็นฟาของนก  การเห็นน้ําของปลา  การเห็นดินของไสเดือน  การเห็นคูถของ
หนอน  อันเปนการเห็นทีอ่ยู “ใกลตา” หรือ “ชิดตดิตา” จึงทําให  “พรามัว” มองไมเห็นสภาวะ
รอบตัวตามจรงิ รวมถึงการเห็นโลกของคนที่มิไดรูแจง เห็นแจงดวยปญญาจึงยังคง “ไมไดเห็น
โลก”   เพราะมีกิเลสตัณหาเปนเครื่องผูกพันหรือมีความหลง  ความยึดมั่นถือมั่น อันเปนการ “ติด
โลก” หรือยึดถือโลกตามสมมุติตางๆ ทีต่ั้งข้ึนตามลักษณะอาการ     ความยดึมั่นถือมั่นจึงเปนเหต ุ
ใหจิตผนัผวนไปตามกระแสโลก  ดังทีเ่นาวรัตนเห็นวาเปนการรูโลกในลักษณะ “รูสุขโศกตาม
ประสาพาหมกัหมม”  ไมชมชอบสิ่งที่ “เหนือกวานัน้” หรืออยู “เหนือโลก” นัน่คือ ไมสุข  ไมโศก
ไปกับภาวะผนัผวนของชีวิตและโลก  สามารถปลดเปลื้องจิตใจใหเปนอิสระจากสิ่งทั้งปวง  เปน
ความสะอาด สวาง สงบ ไมมีส่ิงใดมาผูกพันจิตใหตดิอยูกับภาวะทั้งหลายในโลก  เรียกวา หลุดพน
ออกจากโลกหรืออยูเหนือโลกตามทางพระอริยเจา 
 วิธีคิดเพื่อส่ือสภาวะการ “ตดิโลก”  ของมนุษยนี้  เนาวรัตนใชสภาพความเปนอยูของ
สัตวตามธรรมชาติมาแสดง  และยังเปนการสืบทอดพุทธธรรม รวมถงึจินตภาพจากงานประพันธ
ของทานพุทธทาสภิกขุ  ซึ่งไดประพันธบทกวี “ตาบอดตาด”ี โดยใชจินตภาพเปรียบเทียบธรรมชาติ
ของสัตวทั้งนก ปลา ไสเดือน  และหนอนมาเปนสื่อแสดงสภาวธรรมแหงการดําเนนิชีวิตของมนุษย
ตามกระแสโลก  ดังความวา 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๓๕

            หมูนกจองมองเทาไรไมเห็นฟา      ถึงฝูงปลาก็ไมเห็นนํ้าเย็นใส 
      ไสเดือนมองไมเห็นดินที่กินไป        หนอนก็ไมมองเห็นคถูที่ดูดกิน 
            คนทัว่ไปก็ไมมองเห็นโลก        ตองทุกขโศกหงุดหงดิอยูนิจสิน 
      สวนชาวพทุธประยุกตธรรมตามระบิล      เห็นหมดสิ้นทุกอยางตามจริงเอย 
 
 เนาวรัตนยังคงใชธรรมชาติเปนธรรมะทําหนาที่ปลุกปลอบมนุษย เม่ือตองพบกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่กอเกิดเปนความทุกขโศกในใจโดยกลาวถึงสภาวะทางธรรมชาติของดวงจันทร
และดวงดาว  วา  “เดือนแหวงแลวเต็มวง  ไมคงมืดใหหมนแสง  ฟาดําแลวกํ่าแดง  ประดบั
ดาวเมื่อคราวคืน” เพ่ือเปนสื่อแสดงชีวิตวายอมตองพบกับทุกขและสุขเหมือนดวงจันทรที่ “แหวง” 
ยังมีวัน “เต็ม”  ทองฟา “ดํา” ยังประดับดวย “ดาว”  และ “ดาวตกลงทุกคืน  ย่ิงดึกดื่นย่ิงประดัง  
เต็มฟาทกุคราครั้ง  ไมเคยหมดเลยหนอดาว”  มาสือ่ความหมายแหงชีวิตที่พึงอยูดวยความหวัง
และกําลังใจ 
 อาจกลาวไดวา เนาวรตันจงใจใชธรรมชาติใกลตัว มาสื่อแสดงใหผูอานประจักษใน
ธรรมหรือใชธรรมชาติเปนเครื่องมือส่ือสอนธรรมะ เพ่ือเขาถึงความจริงแทแหงชีวิต หากมนุษย
พินิจดวยปญญาจะรบัธรรมะจากธรรมชาตินั้นได การเขาถึงความจริงของธรรมชาติเปนเปาหมาย
หลักที่กวีจงใจใหมนุษยในสงัคมรับรูและเขาถึงความหมายของความเปนมนษุยที่สมบูรณ โดยมี
ธรรมชาติเปนตนแบบใหมนษุยนอมนาํสูชีวิตดานใน  อันจะสงผลใหจติมีความสงบเย็นได  แมอยู
ในสังคมแบบแขงขันที่สัมพันธกับวตัถุก็ตาม  
 ในสวนวัฏจักรแหงการเกิดขึ้น  ตั้งอยู และดับไปของสรรพสิ่ง โดยเฉพาะภาพใบไมที่
ปลิดปลิวจากขั้ว  รวงลงดิน  จะเปนภาพที่กวีนํามากลาวซ้ําหรือสืบทอดกัน  เพ่ือส่ือธรรมะแหงการ
ดํารงชีวิต  ดังปรากฏสืบมาในบท “เหลือจากลา” ใน น้ําพุรุง  ของแรคํา  ประโดยคํา วา 
 
            ปลิดโปรยโรยรายปรายลม ลอยหลงลงซม 
  รวมซึมขรึมเศราเนาดิน  
               ………………………. ……………… 
             เปลือยกิ่งเกะกะคละกัน ใหญนอยนับอนันต 
  เงียบงํากรําเงามัวมล 
          เผยรูปซูบผอมยอมทน เหมือนพรอมผจญ 
  ผิดรูปผิดรางอยางเคย 
          เหลอืงเหลืองใบลาญผานเลย ใบเขียวคอยเผย 
  เกาะคาคาคบสงบใบ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๓๖

          ไมรวมอําลาอาลัย  ไมสะเทือนใจ 
  ยังคงชูกิ่งน่ิงนาน 
  
 ภาพใบไมหลุดจากขั้ว รวงลงดิน ดวยอาการ “ซึมเศรา”  รํ่าลาธรรมชาติรอบกาย  ทั้ง
ฟา  นก มานหมอก  มวลตนไม  ดอกไม  และกล่ินหอมขจร  ทิ้งไวเพียงลําตนและกิ่งกานใหอยูใน
ภาวะ “เงียบงํา” และมีรูป “ซูบผอม”  พรอมกับมีใบไมใหมที่กําลังผลิใบออนมาแทนที่อยางสงบ  
โดยไม “รวมอําลาอาลัย”  และ “ไมสะเทือนใจ”  กับใบไมที่ปลิดปลิวไปกอนหนานั้น 
 การแตกดับและเกิดใหมของใบไมนี้ใหธรรมะอันลึกซึ้งแกมนุษย ถึงความเปนอนิจจัง
ของชีวิต  หากเขาถึงความจริงตามธรรมชาติดวยปญญา  จะบมเพาะดานในของชีวิตใหมีจิตอันสงบ
เย็น ไมหว่ันไหว เดือดรอนไปกับความแปรปรวนของโลกภายนอก หรืออยางนอยการเรียนรูสภาวะ
แหงธรรมชาต ิ จะทําใหมนุษยตระหนักรูและเขาถึงความจริงวาส่ิงทั้งหลายลวนเปลี่ยนแปลง
เช่ือมโยงกัน จะทําใหคลายความยึดมัน่ถอืมั่นในตัวตนลง  จติใจก็เปนอิสระมากขึ้น อันจะนาํพาให
มนุษยหลุดพนจากมายาคต ิ 
 แรคํายังนําจินตภาพตนไมใบไมที่เกิด  ดาํรงอยู  รวงโรยแลวเกิดใหมเปนวัฏจักรมา
ส่ือความหมายถึงความเปนอนิจจัง  ในขณะเดียวกันกส่ื็อ “สาร” หรือความหมายใหมถึงการกระทํา
กิจตามหนาทีท่ามกลางความผันผวนของชีวิตโดยไมหวาดหวั่นหรือทอถอยแตประการใด  ดังความ
ในบท  “เฉลิมจรรโลงโมลี” ใน ในเวลา  ของแรคํา  ประโดยคาํ  วา 
   
          เคยเปนพฤกษา  ผจงวาดสาขา 
  เขียวชอุมพุมใบ  ตางขยับยอดหยัด 
  หมายถนัดนภาลัย  ตางทรงกันไป 
  ตางเจริญเรื่อยมา 
          รวมทอดรมพลี  บังแสงแรงรวี 
  ใหพื้นพสุธา   อาจใบสลดเฉา 
  ซบเหงาระอา  เปนกฎธรรมดา 
  จําตองพบพาน 
  ………………………  …………………. 
          บัดน้ีไมแปลก  ตุมตามาแตก 
  ตามกิ่งไสว   คอยคอยระบัด 
  สลัดแลงไป   จะคืนพุมใบ 
  ชอุมเขียวอีกครา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๓๗

 กวีสรางจินตภาพใหเห็นถึงการปฏิบัติหนาที่ของธรรมชาติ ซึ่งเปนแบบอยางในแงของ
การปฏิบัตธิรรม  กลาวคือ ดํารงตนอันเปนประโยชน  โดย “ผจงวาดสาขา”  แลวพลีตน  “บังแสง
แรงรวี”  ใหแกพ้ืนดิน  รวมถึงแสดงปรากฏการณรวมพลิ้วไหวเปนทวงทํานองตามฤทธิ์แรงของลม  
จนเกิดการ “เปล่ียนแปรเปลี่ยนแปลง” โดยเปลี่ยนสภาพเปนใบเหลอืงรวงหลน แตก็ยังยืนตนรับ
แสงแดด  ซึ่ง “แผดระทม”  ทําใหก่ิงไมไหมเกรียมอยูเชนนั้น  หากสภาวะดังกลาวกลับเปนการบม
เพาะกอเกิดเปนการฟนตัวข้ึนใหมเปน “ตุมตามาแตก ตามกิ่งไสว”  และระบดัใบกลายเปนพุม
ชอุมเขียวอีกครั้ง  แมจะเปนการทําหนาที่ตามกฎธรรมชาต ิ แตก็เปนการสื่อหลักธรรมถึงการตอสู
ชีวิต  ถายังมีชีวิตอยูยอมควรปฏิบัติหนาทีข่องตนสืบไป 
 ในสภาวะของธรรมชาตินั้นมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน หรืออิงอาศัยกันกอเกิดเปน
พลังหลอเล้ียงโลก  ดังในบท “ขวัญฟา”  ใน  ดิน  น้าํ  ลม ไฟ    แรคําใชกลวิธบีุคคลวัตใหเห็นการ
ทํางานของทองฟา ที่ “ถักทองาน” จึงไดเมฆ “เปนแผนดําแลต่ําใต”  จากนัน้จึง  “รํ่าไหรํ่าไร”  และ 
“สะอ้ืนครื้นครัน่จนลั่นฟา” ภูผาและมิ่งไมตาง “รํ่ารัก” ไม “ตอวาน้าํตานั้น”  อันเปนความมีชีวติที่
โยงใยสัมพันธเปนหนึ่งเดียว วา “หากฟาผืนน้ีไมมีเมฆ  ทิ้งเว้ิงวิเวกจะประหวั่น  เมฆคือขวัญฟา
คาสําคัญ  ฝนคือของขวัญจากฟากฟา” ความผสมผสานนี้เปนการเกื้อกูลโลกและสรรพสิ่ง  และ
เปนธรรมะใหมนุษยมองเห็นความเปนบูรณาการ  เกิดความสมดุลของชีวิตทั้งปวง 
 การเขาถึงความจริงในธรรมชาติ จะทําใหมนุษยเขาถึงธรรมะหรือยกระดับจิตวิญญาณ
ใหสูงข้ึน  ในบท “ธารน้ําไหล” ใน ฤดีกาล ของไพวรนิทร ขาวงาม  ไดพิจารณาธรรมชาติเปนผู
บอกเลาธรรมะตามแนวทางของทานพุทธทาสภิกขุวาดวยธรรมะคือธรรมชาติ  ดังความวา 
 

        นิ่งฟงเสียงน้ําไหล         แผวสําเนยีงแหงภายในแววไหลผาน 
 เพียงเสียงทิพยเอยทักถามจักรวาล      ชวนสนทนาอยูเนิ่นนานถึงดานใน 
         ดานในแหงชีวิต       เคยมืดมดิจักกลับสวางไสว 
 เคยรกเรื้อจักกวาดสะอาดใจ      เคยวาวุนจักไดสงบเย็น 
 ............................................... ........................................... 
         “น้ําจา  ขายังเปนทาสโลก      ยังถือสุข  แบกโศก  ไวเต็มบา” 
 นํ้าบอก  “จงวางใจในอนัตตา      เรียนรูวา  โลกทุกขและเปลี่ยนไป 
         นํ้าจะชุมรอยแลง  ณ แหลงโลก      ธรรมรํางับดับโศกแกโลกได 
 ธรรมชาติธรรมดา     อยูเชนใด      โลกยอมใหธรรมดาเธอเชนน้ัน 
 …………………………………….         ……………………………….. 
 “น่ันแหละเธอ  พึงจําธรรมชาติแสดง      ขอธรรมแหงธรรมชาติอยูเปนนิจ 
         นิจศีลคืองดงามตามปกติ             สมาธิคือตั้งมั่นแหงดวงจิต 
 คบปญญาสองสวางทางมืดมิด      เกลากิเลส  วิเศษชีวิต  วิจิตรดวงใจ” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๓๘

 ประสบการณทางจิตวิญญาณกับธรรมชาติที่สัมผัสและตระหนักรู จะทําใหมติิดานใน
ของชีวิตมนุษยเปนอิสระหรือชวยพัฒนาจติใจใหสูงข้ึน  คุณภาพของจิตจะแปรเปลี่ยนจาก “มืดมดิ 
เปน สวางไสว”   “รกเร้ือ  เปน  สะอาด”  และ “วาวุน เปน สงบเย็น”  ความสวาง  สะอาด  และ
สงบนี้เกิดจากปญญามองเห็นธรรม ซึ่งเปนความจริงตามธรรมชาต ิ
 กวีเปรียบเทียบการเขาถึงธรรมะจะชวย “รํางับดบัโศก” เหมือนกับน้าํชุมชวยลบ 
“รอยแลง” ของผืนแผนดนิ และสรางธรรมชาติเชนน้าํใหมีชีวิตเปนผูบอกเลาหลักธรรม หากมนุษย 
“พึงจําธรรมชาติแสดง” ยอมได  “ขอธรรมแหงธรรมชาติ” นัน่คือ การเขาถึงความจริงของ
ธรรมชาติยอมเรียนรูหรือเห็นแจงในลักษณะสามัญธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง วาเปนอนจิจัง
หรือไมเท่ียง ทุกขังหรือเปนทุกข  และอนตัตาหรือไมใชตัวตน  และมวีิธีปฏิบตัิเรียกวา  ศีล  สมาธิ  
ปญญา  ทาํใหสามารถลด ละ ความยดึมั่นถือมั่นในตวัตนและบรรลุอิสรภาพภายใน  มีอิสรภาพ
ทางศีล คือ “งดงามตามปกต”ิ ทางจิตหรือสมาธิ คือ  “ตั้งมั่น”  ทางปญญา คือ “สองสวางทางมืด
มิด”  ทาํใหมดีวงใจ “วิจิตร”  และมีชีวิต “วิเศษ” หรือเปนมนษุยที่สมบูรณ   
 ไพวรินทรยังพิจารณาธรรมชาติโดยใชความเปรียบใบไม ซึ่งผลิใบหมุนเวียนเปลี่ยน
ผันตามฤดูกาลมาบอกกลาวธรรมะใหประพฤติปฏิบตัิตามแบบอยางของธรรมชาตินัน้ ดังความใน
บท “ณ หวงคํานึง” ใน มากานกลวย  วา 
 
              ใบไมใบหญายังระยับ         ผลิใบใหมรับฤดูเปล่ียน 
       ผานแลงผานรอนที่บอนเบียน         ยังคงขีดเขียนฤดูกาล 
              ในนามความรักและปวดราว       ขอเธอสบืกาวอยางหาวหาญ 
       ในนามโรจนรุงและรวงราน         ขอเธอขับขานอยางเขมคม 
 
 สภาพการดํารงอยูของธรรมชาติอยางใบไม ใบหญาที่ “ผานแลงผานรอน” มาเชนไรก็
ยังผลิใบ “ระยับ” อยูคูกับฤดูกาลที่หมุนเวียน  ภาพดังกลาวกวีรับรูดวยปญญาและสงสารแหง
ธรรมะที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตตินของบคุคล  ซึ่งตองพบกับสุขและทุกขหรือมีความ “โรจนรุง” 
หรือ “รวงราน” ชีวิตมนุษยควรเปนดั่งใบไมนั้น  โดยการ “ขับขาน” หรือดาํเนนิอยูตอไปอยาง 
“เขมคม” เพ่ือชีวิตที่มีความหมายและคุณคาที่แทจริงของความเปนมนษุย   
 โลกของธรรมชาติยังเปนธรรมะในแงแบบอยางของการประพฤติตน  เนื่องจากระบบ
คิดที่มองวาธรรมชาติเปนสิ่งท่ียิ่งใหญ  เปนแหลงกําเนดิของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงมนุษย  
ธรรมชาติจึงเปน “ผูให” ที่วิจิตร  การเรียนรูธรรมชาตติามความเปนจริงหรือที่เรียกวา  “ปญญา”  
จะชวยพัฒนาจิตวิญญาณแหงความเปนมนุษย  ดังความในบท “โศลกไพร” ใน มอืนั้นสีขาว ของ     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๓๙

ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ   ไดกระตุนเตือนใหมนุษยมี “มโนงาม” โดยใชธรรมชาติเปนแบบอยางแหงการ
พัฒนา วา 
          ไหลรินถวิลต่ําไซร  ไยกัน 
  ผันอกสวรรคออกปน  ช่ืนให 
  หลามโลมไศลผานไพร  เถื่อนทุง 
  ถามชลาเฉลยตอบคุง  มุงเล้ียง  ดินเกษม 
          ถนอมดินหมายปลูกไว ขจีงาม 
  แหงนทูลถามฟาคราม  เครงเขม 
  เขียวปูถวายไวเต็ม  ต่ําเบื้อง 
  เสนอคอยสนองบาทเยื้อง  เทพไท  กรายวสันต 
  …………………………… ………….. 
          ถามเอย... เผยสิมนุษย มโนงาม 
  เสียงเลือนหายโสตตาม  สดับเกอ 
  สูเกิดหมายแตเปรอ  จิตจวง 
  เฉลยเพียงเหิมหามลวง  ตักหวงตัณหา 
          หวิวลมฉิวล่ิวไม  ไกวใบ 
  ไหวพรมผิวโศลกไพร  แวววา 
  ผล็อยลอยเหลืองใบชรา  สลดราย 
  ถามเอยเฉลยสุดทาย  ปลดทิ้ง   ประวิงไฉน 
 
 ศักดิ์สิริ ไดใชกลวิธี  “ถาม - ตอบ” กับธรรมชาติเสมือนสิ่งเหลานั้นมีชีวิตมจีิต
วิญญาณ  โดยแสดงความสมัพันธที่เก้ือกูลกันระหวางธรรมชาติ กลาวคือ น้าํจากอกสวรรคหรือฟา
ปนความชุมชืน่ดวยการไหลสูปาเขาเพื่อ “มุงเล้ียงดินเกษม”  ดินนัน้ “ปลูกไมขจีงาม”  เพ่ือคอย
สนอง “เทพไทกรายวสันต” หรือเทพแหงฤดูใบไมผลิ  แสงสวางจากดวงอาทิตยฉายสูพ้ืนดิน  
ภูเขา  และปนใหแกหญาอันต่ําตอย  และลมไดแกวงไกวใบไมเปน “โศลกไพร”  และถามใบไมชรา
วาจะปลดปลิว  รวงลงแลวมัวประวิงส่ิงใด อยูเลา  ในขณะเดียวกนักวีไดถาม “มนุษย  มโนงาม” 
วาเกิดมาเพื่อกระทําส่ิงใด พรอมเฉลยวาหรือเพ่ือ “ตักหวงตัณหา” วิธีการถาม-ตอบของธรรมชาติ
และมนุษยนี้เปนการเทียบใหมนุษยตระหนักถึงการทําหนาที่ของตน กอนชีวิตจะดับสูญ พรอมกันนี้
บทเพลงแหงโศลกไพรยังใหคติธรรมแหงความเปนอนิจจัง ใหมนษุยไดเรงหาจดุมุงหมายของชีวิต 
กอนจะลวงเลยไปตามกาลเวลาโดยไมทันไดกระทาํส่ิงอันมีประโยชนหรือคุณคาใด ๆ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๔๐

 ชีวิตที่ดํารงอยูอยางมีคุณคาจะตองตั้งอยูในธรรม ซึ่งเปนการประพฤติปฏิบตัิตนใน 
ทางที่ถูกตอง  โดยไมเบียดเบียนชีวิตผูอ่ืน  ดังความในบท “วินัย” ใน คนสอยดาว ของศักดิ์สิริ    
มีสมสืบ วา 
           ฝูงผ้ึงตื่นแตเชาเชา 
   ฝูงนกนับรอยขึ้นเหนือ 
   แถวมดเคลื่อนไปทางเดียว 
   โดยสะดวกแถวปลวกเดินอุโมงค 
                   แขนเถาวชวยกันเกาะกาย 
       ดอกไม  ผลิ  ตูม  ตามกาล    
   ………………………………. 
           ฤดูกาลเดินนาํเดนิตาม 
   ใครนําใครตาม  ใครรู 
   ดําเนนิโดยกลมกลืน 
                   โดยไมมีอํานาจใดเกาะกุม 
   ไมบังคบัควบคุมครอบครองใคร 
           เปนไปโดยความเปนไป 
   ไมทําลายอิสระแหงวิญญาณ 
   
 วิถีแหงธรรมชาติของฝูงผึ้ง  ฝูงนก  มด ปลวก  เถาวัลย  ดอกไม  สายน้ํา  และหมูไม 
ตางดํารงตนอยูในวิถีแหงธรรม  ซึ่งเดนชัดในแงของการกระทําตามหนาที่ และตามกฎเกณฑของ
ธรรมชาตินั้น  โดยที่ตาง “ไมมีอํานาจใดเกาะกุม” และ  “ไมบังคบัควบคุมครอบครองใคร”  เหตุ
เพราะการ “รู”  วาใคร “นํา”  ใคร “ตาม” ทําใหมคีวามสัมพันธกันดวยดีอยางมีดุลยภาพตาม
สภาวะ “ความเปนไป” และ “ไมทําลายอิสระแหงวิญญาณ”  หรือดํารงไวซึ่งวิถีแหงธรรมชาตินั้น ๆ  
 ประสบการณที่เก่ียวเนื่องกับสภาวะทางธรรมชาติเปนสิง่ที่มนุษยประสบอยูทุกวัน  กวี
ซึ่งมีฐานะเปนบุคคลหนึ่งในสังคมตางพยายามปลุกจิตวญิญาณใหมนษุยมอง หรือรับรูธรรมชาติ
ดวยญาณทศันะแหงพุทธธรรม  เพ่ือการดํารงอยูอยางรูเทาทันชีวิตและโลก   
 วิธีการเชื่อมโยงปรากฏการณธรรมชาติกับวถีิแหงธรรมนี้  กวียังคงสรางความมีชีวิต
อยางบุคคลใหแกธรรมชาต ิ เพ่ือเปนสื่อแหงธรรมะใหมนุษยเขาถึงความหมายและวิถีแหงชีวิต  
โดยอาศัยปญญาหรือการเขาถึงความจริงตามธรรมชาต ิ นํามาพัฒนาทางจิตวิญญาณใหเขาถึงความ
จริงแทของชีวิต ระบบคิดทีต่ีความธรรมชาติเปนพทุธธรรมเปนการเชื่อมสัมพันธความจริงตาม
ธรรมชาติกับชวีิตมนุษย อันเปนการมองโลกในลักษณะเชื่อมโยง เขาใจในธรรมชาติของสรรพสิ่ง
กับธรรมชาตใินตัวตนของคนเรา 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๔๑

  ๒)   ความเขาใจขอจํากัดแหงเวลา 
 กระบวนทัศนที่มองการดํารงอยูของธรรมชาติเปรียบเทยีบกับมิตแิหงเวลาของมนุษย
เปนที่เดนชดัในผลงานของกวีไทยสมัยใหม  ทั้งนี้เพ่ือเปนการกระตุนเตือนและปลุกเราจิตสํานกึถึง
ความเปนมนษุยที่แท  และยังเปนการพฒันาทางจติวิญญาณใหมนษุยมีปญญารูเห็นธรรมชาตติาม
ความเปนจริง พรอมกับรูเทาทันความจริงของชีวิต  อันจะนาํไปสูการดํารงอยูอยางมีประโยชน
คุมคากับการเกิดมาเปนมนษุย 

การพิจารณาธรรมชาติที่สัมพันธกับเวลาในผลงานแตอดีต เปนไปเพื่อแสดงอารมณ
สะเทือนใจอันรุนแรงซับซอน  โดยกลาวแสดงสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติผนัแปรไปตามวนั  เดอืน  
ป หรือฤดูกาลเช่ือมโยงกับอารมณของมนุษย  ความสัมพันธดังกลาวอาจเปนไปในลักษณะของการ
แสดงความขดัแยง อันเปนความหวาดกลัวในอํานาจของธรรมชาติ และแสดงความรูสึกเปนสวน
หนึ่งหรือเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันกบัธรรมชาติ มิไดมุงแสดงขอจํากัดแหงเวลาของมนุษยกับการ
ดํารงอยูของธรรมชาติ  

ในการแสดงเวลาของธรรมชาติเปรียบเทยีบกับเวลาแหงการมีชีวิตของมนุษย จะเปน
การเตือนใจใหมนุษยตระหนักและเขาถึงความจริงในการใชชีวิต ดังความใน บางกอกแกวกําศรวล  
วา 

         เกร็ดทรายบอกเลาให ทัศนะ 
 คือซอนกาลอิสระ  แหงหลา 
 เตือนใจใหญหลวงขณะ  มนุษยหย่ิง 
 ทําอยางอยูค้ําฟา  ไปชาจมทราย 
  
อังคารให “เกร็ดทราย”  มาบอกเลา “ทัศนะ” คือความยืนยงแหงกาลเวลาเปนเครื่อง

เตือนใจ “มนษุยหย่ิง” ซึ่งกระทําตนหรอืใชชีวิตเสมือนวามีชีวิตอยูยนืยาว ดังที่กวีเสียดสีวา “ทํา
อยางอยูค้ําฟา” แทจริงแลวมนุษยมีเวลานอยมากเมื่อเทียบกับทราย ซึ่งกําเนิดมาพรอมกับแผนดนิ 

สรรพสิ่งในธรรมชาติตางมีอายุขัยตางกันไป  ซึ่งลวนแลวแตมีวันดับสูญ  ชีวิตของ
ตนไมใบไมยนืตนอยูไดไมนานก็รวงโรยไปตามกาลเวลาเสมือนชีวิตของมนุษย ซึ่งมีชีพอยูไดไม
นานยอมดับลง  ดังความวา 
 

         โรยรวงปวงมิ่งไม  สุมาลัย 
 เปรียบชวงชราผานใจ  จอมไหม 
 ชีพมนุษยอยูนานไฉน  ไปรวง  ดับฤๅ 
 แรงแหงกาลผลาญได  ปนแมจักรวาล 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๔๒

การแสวงหาคณุคาหรือความหมายแหงความเปนมนษุยที่แท มนุษยจะตองตระหนกัรู
ถึงขอจํากัดแหงเวลาในการมีชีวิตอยูบนโลก  และใชชีวิตบนพืน้ฐานแหง “ธรรม”  มิให “กิเลส” 
เผาหรือครอบงําปรุงแตงจติใหยึดมั่นถือมัน่ใน “อัตตา” ซึ่งเปนมายาคตแิละนาํพาชีวิตมนษุยไป
ในทางตกต่าํ 

ชีวิตที่อยูทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีบาง รายบาง และหมุน 
เวียนอยูภายใตวิถีแหงกาลเวลา  อังคารยังคงกลาวย้ําใหรูซึ้งถึงคาแหงเวลาของมนุษยวามนีอยมาก  
โดยนาํจินตภาพหยาดน้าํคางบนใบหญาเมื่อยามตองแสงก็สลายไป  ซึ่งนิยมใชเปนสื่อถึงภาวะทาง
อารมณที่เปล่ียนแปรงายมาสื่อความหมายใหมในแงของเวลา  ดังในบท “อัตตา  ตัณหา  และหลัก
ประหาร” ใน ปณิธานกวี วา 

         หยาดน้ําคางหยอมหญา อุษาโยค 
 รอหนอยยอยซึมโลก  เลหมวย 
 ชีวิตซึ่งสุขโศก  กาลสั่ง 
 สิ้นครูสั้นสุดดวย  ดั่งนํ้าคางสลาย 
 
เวลาแหงชีวิตมนุษย ตั้งแตเกิดจนถึงจะตองดับสูญในทีสุ่ดนั้น มีระยะเวลา  “ส้ัน” 

เพียงครูเดียว ใน บางกอกแกวกําศรวล  อังคารยังกลาวย้ําอีกวา  “มองจักรวาลผานเวิ้ง  อจนิไตย”  
แลว “เปรียบเทียบตอชีพใน  หมูมนุษย” จะยิ่งทําใหเห็นวาชีวิตมนษุย “สุดกึ่งวูบน้าํคาง” จึงไดช้ีนํา
ใหมนุษยแสวงหา “คาแทมนุษยชาต”ิ โดยมีจดุมุงหมายเพื่อ “โลกธาตุปราชญเปรื่อง” ซึ่งจะ
ยังผลใหสังคมโลก “เรืองรุงสันติสุข”  

เม่ือชีวิตมนุษยมีเวลา ซึ่งอังคารบงช้ีวา “ครูลม  สลายหาย”  และมิอาจ “รอสิ่งใดชวย
ปน  แตงข้ึนคนืขวัญ” ชีวิตทีสู่ญสิ้นไปจึงเหลืออยูเพียงดีหรือช่ัวที่กระทําครั้งยังมีชีวิต  ฉะนั้น  ขณะ
มีชีวิตจึงมิควรกระทําในสิ่งที ่ “ยอยยับกับต่ํา” หรือ “ทํายุงระยํา” เพราะจะยิ่งนําพาชีวิตดิ่งสูความ
ตกต่าํ  ส่ิงที่จะยกระดับจติวิญญาณของมนุษยอยูที่การประพฤติปฏิบตัิตน  โดยอังคารพยายาม
แนะนาํมนษุย  “ใหเขาใจแจมแจง  โลกธรรม”  หรือรูซึ้งถึงความเปนไปตามคตธิรรมดาของโลก
และเรง “ชีพอยูเหนือนิวรณงํา เรงแลว” คือละเวนในสิ่งที่ทําใหจติมิอาจบรรลุความดี  โดยใช  
“ญาณ”  หรือปญญานาํพาแสงสวางใหแกชีวิต 

การตระหนักรูในคุณคาและขอจํากัดแหงเวลาดํารงชีพของมนุษย  อังคารยังกระตุน
เตือนโดยใช “กระแสวาร”ี มาเปนสื่อเปรียบแสดง “กระแสเวลา” ซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนไปไมมี
วันหยุดนิ่ง หากมนุษยปลอยเวลาใหสูญสิ้นไปก็จะเปนเสมือนการ “ฆาชีวาแหงตน” ใหหมด
ส้ินเปลืองไป  โดยไรคุณคา  ดังความในบท “เจียระไนแกวมณีแหงชีวิต” ใน ปณธิานกวี วา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๔๓

              ใจใครเหลวไหลฆาเวลา      เลหฆาชีวาทําสูญหาย 
      ขาดงานอมตะคาแพรวพราย      จะตายอยางสุนัขเนาเปลาไป 
              กระแสเวลาสายวารี      ระเรื่อยรี่ไหลคอยใครไฉน 
     สิ่งสุนทรยีไมมีสถติใจ       อวิชชาใหมทาสเกาง่ังงม 
 
ชีวิตที่ไรคุณคา เพราะขาด  “การสรางงาน” และไร “ส่ิงสุนทรีย” ในใจ  เพราะถูกวิถี

แหงอวิชชาเขาครอบงํา ลวนเปนสิ่งที่ “ฆาชีวา” มนุษย  อังคารยังคงตั้งคําถามโดยใชสภาวะทาง
ธรรมชาติมาตอกย้ําเวลาแหงการดํารงอยูของมนุษย  ในบท “วิมานน้ําคาง” ในเรื่องเดียวกันนี้วา 
“นํ้าไหลอายุขัยก็ไหลลวง  ใบไมรวงชีพก็รางอยางฝน  ฆาชีวาคือพราคืนวัน  จะกํานัลโลกนี้มี
งานใด”  และยังคงสะกิดเตือนใจมนษุยมิใหมีชีวิตอยูอยาง “ละลายคุณคามนุษยสา-  รพัดผดิ”  
โดยเฉพาะการอยูอยางยึดมั่น อันเปนทางไปสูความเหน็แกตัว จนสาํคัญตนอยางผิดๆ ทาํใหไม
แสวงหาคุณคาและความหมายที่แทจริงของความเปนมนษุย ดังความในบท “สุนทรียแหงชีวิต
มนุษย” วา 

           กระจิริด  ชีวิตมนุษยนอย      จะเลิศลอยหยิ่งผยองไปถึงไหน 
     น่ันธุลีทรายไดเหยียบย่ําไป      อายุขัยกวาโคตรปูญาตายาย 
           ไฉนไมนฤมิตดวงจิตรนี ้      ใหมีมติิทพิยอันหลากหลาย  
     เรงมหึมาคุณคาวิเศษมากมาย      ไวเปนสมบัติทิพยไผทเทอญ 
 
อังคารเทียบเวลาของธรรมชาติอยาง “ธุลีทราย”   ซึ่งมีอายุขัย  “กวาโคตรปูญาตา

ยาย”  มาตอกย้ําเวลาแหงการมีชีวิตอยูของมนุษย  พรอมตั้งคําถามเรงเราใหมนุษย  “นฤมิตดวง
จิตร”  หรือพัฒนาจิตวญิญาณของตนใหมี “มิติทิพย” สามารถลดละความยึดมัน่ถอืมั่นในตัวตนลง  
ทําใหเกิดความงอกงามทางจิตใจ  ไมหลงตนวาเลิศลอยหรือ “หย่ิงผยอง” ในตน จนละเลยการ
พัฒนาและยกระดับจติใจใหสูงข้ึน  และยังตองเรงสราง “คุณคาวิเศษ” ในแงของการกระทํากิจการ
งานไวเปน “สมบัติทิพย” แกมนุษยและโลก 

ในบท “เกิดเปนมนษุยสุดประเสริฐ”  ใน กวศีรีอยุธยา  อังคารแสดงศักยภาพในการ
เรียนรูดวย “ปญญา” ของมนุษย  พรอมกบัใชธรรมชาตเิปนสื่อแสดงคุณธรรมเพื่อกระตุนใหมนษุย
แสวงหาคาแหงชีวิต  ดังความวา 

  
         เกิดเปนมนุษยสุดประเสริฐเลิศแลว       ดั่งไดแกว “จินดามณ”ี  เหนือสมัย 
เรียนรูปรมคาปญญาเกรียงไกร           พระไตรปฎกวางอยูกลางวิญญาณ 
..............................................           ............................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๔๔

         เออหนอสายลมอมอากาศบริสุทธิ์       เพื่อมนุษยสรรพสัตวใชหายใจหรู 
ช่ืนชีวิตแมปูงูในรู            อะมีบาก็นารูบุญคุณลม 
        โอสายฝนหลนจากฟากฟา           ซอนเมตตาธรรมดวยสวยงามสม

 ธาตุกรุณาปรานีดับทุกขระทม           บรมสุขหลาปาเขาลําเนาไพร 
        เออหนอทรายดินวิญญาณธรณี           วิเศษศรีสรางโลกเลอเลิศสมัย 
วาระสุดทายถวายกายวาจาใจ           จอมในอกมารดาปาชาตาย 
            ………………………………                ……………………………. 
        เออหนอนาทีลวงเวลาลับ           สุดกลับแสวงคาชีวิตวิเศษวิศาล 
ถาเกียจครานนฤมิตอมตะงาน           กาลก็ประหารศรีสวัสดิ์มงคลชยั 
        เกิดก็เสมอมดปลวกแมลงสาบ           รออาบทิพยผกาย  ณ  กัปปไหน 
รอมนุษยชาติสูญพันธุวิปริตไป           คือวินาศสมัยมนุษย ณ ปจจุบัน 
     ……………………………….                      ………………………….         
        เรงสํานกึมนุษยธรรมอุดมคต ิ           ริเร่ิมสมัยใหมเลอเลิศประเสริฐศรี 
คือรวมพลังขลังปญญาบารมี           กูโลกนี้เกษมสันตนรัินดร 
 
การดํารงอยูของธรรมชาติเปนไปอยางเก้ือกูลแกมนุษยและสรรพสิ่งทั้งปวง รวมถึงยัง

เปนแบบฉบับของการสรางคุณคาแหงตน โดยกระทําเพื่อส่ิงมีชีวิตอื่นดวยเมตตาธรรมและเสียสละ
เฉกเชนสายลม  สายฝน ดนิทรายสรางความ “วิเศษศรี” แกโลกและสรรพสิ่ง แมแต “อมีบา” ยัง
รับรูถึงคุณประโยชนจากสิ่งเหลานั้น อันเปนการใชส่ือเปรียบที่สรางข้ึนใหมเพ่ือกระตุนเตือนมนษุย
ในขณะที่วันเวลาลวงไป มนษุยมิอาจแสวงหา  “คาชีวิต”  หาก “เกียจครานนฤมติอมตะงาน” ชีวิต
ที่เกิดมายอมไรคุณคา  “เสมอมดปลวกแมลงสาบ”  อยางไรก็ตาม อังคารยังเชื่อถึงความตระหนัก
และสํานึกแหงการเรียนรูของมนุษย  หาก “เรงสํานึกมนุษยธรรมอุดมคต”ิ และการสรรคสรางทาง
ปญญาจะเปน “พลังขลัง” ใหสามารถกูโลกใหพนจากความพินาศเขาสูภาวะความสขุนิรันดร 

อังคารสรางจินตภาพเปรียบเทียบในลักษณะของการเปรียบตาง ระหวางสภาวะทาง
ธรรมชาติกับมนุษย เพ่ือใหความหมายที่ตองการสื่อเขมขนหรือชัดเจน กลาวคือในขณะที่ธรรมชาติ
ดํารงอยูเพ่ือ “มนุษยสรรพสัตว” พรอมสรางโลกให “เลอเลิศสมัย”  มนุษยกลับ “เกียจครานนฤมติ
อมตะงาน”  ซึง่สงผลใหเกิด “วินาศสมัยมนุษย”  ความตางแหงการดาํรงชีวิตอยูในเงื่อนไขของเวลา
ที่ตางกัน มนษุยมีเวลาส้ันกวาธรรมชาติมากนัก หากมิไดแสวงหาหรือดํารงอยูอยางรูคา  “คติแกว”  

กวีไทยสมัยใหมยังคงแสดงคุณคาทีแ่ทจริงของความเปนมนุษย โดยกลาวถึงสภาวะ
ของธรรมชาติที่เกิดขึ้น ดาํรงอยู และส้ินไปตามกาลเวลามาเปนสื่อแสดงเวลาในชีวิตมนุษย  ใน
ขณะเดียวกันก็แสดงคุณคาของธรรมชาตินั้นเปนเครื่องสะกิดเตือนใจใหมนุษยเขาถึงแกนสารหรือ
ส่ิงที่ชีวิตพึงแสวงหา  ดังใน เพลงขลุยผิว  ของเนาวรัตน   พงษไพบูลย วา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๔๕

              กระจิดริดจดิจอยเสียจริงหนอ     คืนวนัไมพอจะพักผอน 
    เด็ดเดี่ยวเดียวดายในดงดอน       รานรอนรบรับกับเวลา 
              ฉันคือใบไม        ใบใหญที่แสนสดกวา 
   ใบเกาลวงแลวนานมา        เพื่อคาแผนดินถิ่นคุณ 
             ฉันคือแผนดิน        คือถิ่นที่เอ้ือไออุน 
   สิ่งสรรพดบัเริ่มเติมตุน        หนักหนุนหนาแนนแผนดิน 
             ฉันคือใครกัน        คือวันวางวายสลายสิ้น 
   เปลาคานาทีชูชีวิน        รวงรินสลายวิบเพียงพริบตา 
 
กวีแสดงสภาพการดํารงอยูของใบไมที่เปน “ใบใหม” ในขณะที่ “ใบเกา” หลนรวงลงสู

ดินเพื่อเปนคาทดแทน “แผนดินถิน่คุณ”  และกลาวถึงแผนดินเปนถิน่ที่ “เอ้ือไออุน”  โดยรองรับ
การดับสญูของสรรพสิ่ง  พรอมใหกําเนิดชีวิตใหม  สภาวะของธรรมชาติดังกลาวไดสรางคุณคาเปน
ประโยชนตอโลกและสรรพสิ่ง  ในขณะเดียวกันกวีก็ตัง้คําถามกบัมนุษย  ซึ่งมีชีวิตอยูไดไมนานแต
กลับปลอยใหวันเวลาสูญสิ้นไปโดยไมกระทําส่ิงใดที่เปนการ “ชูชีวิน” ชีวิตจึง “รวงรินสลายวิบเพียง
พริบตา” 

 ความเปลี่ยนแปลงที่เปนความไมคงที่ของธรรมชาติ  ซึ่งเกิดขึ้นแลวดับไป และยังคง
หมุนเวียนเปนวัฏจักรอยูเชนเดิม  กวีนาํมาเทียบเคียงกบัเวลาแหงการดํารงอยูของมนุษย  ในบท 
“ดาวบนัดาล” ใน น้ําพุรุง  ของแรคํา  ประโดยคาํ  วา 

 
        เฝามองดาวทองฟาเวลาดึก      ดดูาวพราวผลึกไดนึกฝน 
พบดาวตอดาวพราวประชัน      สมมุติลดหล่ันปนประกาย 
        เห็นความเหมือนที่มีความตาง      สวนหนึ่งสุกสวางสําอางฉาย 
อีกสวนริบหรี่ทวงทีอาย       แตสวนมากละมายพรายพอเพียง 
        แตกตางกันมาดารดาษ      ฝาดําธรรมชาติไมอาจเลี่ยง 
ธรรมดาตราไวใหเทียบเคียง      ฝากความไมเท่ียงเยี่ยงเคยเปน 
        มารวมวังวนคลายทนฝน      แคเพียงชัว่คืนดบัข่ืนเข็ญ 
คือปรากฏการณหวานลําเคญ็      ยั่วทาตาเห็นกอนเรนไป 
        ดูดาวคราวดึกแลวนึกคิด      ดาวเราลอยสถิตอยูทิศไหน 
เจียนดับลับแลวหรือแววไว      มีคาอยางไรหรือไมมี 
  
ดวงดาวบนทองฟามี “ความเหมือนที่มีความตาง” นั่นคือ บางดวงมีแสงที่ “สุกสวาง” 

ในขณะที่บางดวงมีแสงที่ “ริบหรี่”  ตางมารวมอยูใน  “วังวน” ในวัฏจกัรของโลกและจักรวาล  และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๔๖

ในที่สุดยอมเขาสูกฎแหงธรรมดา คือ “ความไมเท่ียง” แตกอนที่จะถึงภาวะแหงการสิ้นสุด  อันเปน
การดับความ “ข่ืนเข็ญ” นั้น ดาวทุกดวงจะตองประสบกับ “ปรากฏการณหวานลําเคญ็” การใช
ถอยคําที่มีความหมายขัดแยงกันนี้เปนสือ่ถึงการกระทํากิจที่ลําบากยากแคน ดังดวงดาวที่ตอง  “ฝา
ดํา” หรือทองฟายามราตรี  แตก็  “พรายพรางอยางที่พลีใจพราง    บรรจงกระจางอยางหาญกลา”  
เม่ือดูดาวแลวกวี  “นึกคิด”   ถึง    “ดาวเรา”   ซึ่งนาจะหมายถึงชีวิตของมนุษย  โดยไดตั้งคําถาม
วา “สถิตอยูทศิไหน”   “เจียนดับลบัแลวหรือแววไว”  และ “มีคาอยางไรหรือไมม”ี ชีวิตที่เปรียบ
กับดาวนี้เปนการปลุกจิตสาํนึกรับรูของมนุษยวาไดตระหนักถึงการสรางคุณคาในชีวิต เพ่ือเปน
ประโยชนตอโลกแลวหรือยัง 

การแสดงสํานกึทางปรัชญาที่มองเห็นความเปนอนิจจังของชีวิต  โดยมองผานสภาวะ
ทางธรรมชาตนิี้ มุงใหมนษุยตระหนักในการแสวงหาแกนสารหรือเปาหมายแหงชีวิต  เพ่ือมิให
เวลาซึ่งมีอยูอยางจํากัดตองสูญเปลาเปลืองไปกับการใชชีวิตที่ไมมีแกนสารอันใด  เม่ือเปรียบชีวิต
มนุษยกับธรรมชาติ  เชน  ชีวิตของดินทรายแลว  ชีวิตมนุษยนั้นสัน้เหลือเกิน  ในขณะเดียวกนัก็
เปนการย้ําเตอืนมิใหมนษุยหลงลืมตนหรือมองวาตนนัน้ยิ่งใหญ  หากควรยอมรับในขอจํากัดแหง
เวลาในชีวิต  และเมื่อเปรียบชีวิตกับหยาดน้าํคาง  ใบไม  ดวงดาว รวมถึงสายน้ําไหล ยิ่งเปนการ
ตอกย้ําเวลาในชีวิตมนษุย  ซึ่งมิควรทะนงตัวแตประการใด 

การมองธรรมชาติในมิตแิหงเวลาไมวาจะเปนความยนืยง หรือมีชีวิตเพียงชั่วครูมา
เทียบกับเวลาในชีวิตมนุษย กวีตางมุงส่ือสัจธรรมและเรงเราใหมนุษยพัฒนาชีวิตและจิตวญิญาณ
ของตน   รวมถึงตระหนักในคุณคาของความเปนมนษุยที่แทจริง   การตีความหรือรับรูธรรมชาติ
ในมิตแิหงเวลานี้ยังเปนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน หรือพลิกผันทางความคดิจากขนบเดิม ซึง่
มุงเนนความสนุทรียทางใจมาเปนการปลุกเราใหมนุษยฉกุคิดถึงเวลาและคุณคาในการใชชีวิต 
  ๒.๔   ความเปลี่ยนแปลงในสังคมเทคโนโลยี 

การดํารงอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติไดเกิดการเปลี่ยนแปลงไป จากการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนหรือวิธีคิดที่มิไดมองวาธรรมชาตินัน้มีชีวิตและจิตวญิญาณ หากธรรมชาติ
เปนวัตถุที่มนษุยสามารถตกัตวงเอาผลประโยชนไดอยางไมจาํกัด  โดยเกิดขึ้นชัดเจนในยคุของการ
พัฒนาที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พรอมกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีระดับกาวหนา  อันแสดง
ถึงความเจริญของยุคสมัย  ของโลก  หรือของมนุษย๒๕        วิถีแหงการพัฒนาดังกลาวเปนเหตใุห  
__________________________ 
 ๒๕ยุคพัฒนาของประเทศไทย  เริ่มตนเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓  ซ่ึงเปนชวงเดียวกับที่
องคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปนทศวรรษแหงการพัฒนา (Development Decade)  คือ   ป   ค.ศ. 
๑๙๖๐-๑๙๗๐   และประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ   ตั้งแต ๒๕๐๔  มี
การตั้งหนวยงานที่เก่ียวกับการพัฒนาขึ้น เชน กระทรวงพัฒนาแหงชาติ (๒๕๐๖) แตตอมาก็เลิกลมไป 
แลวมีสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (๒๕๐๗)  และหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาเกิดขึ้นในยุค
นั้นมากมาย, พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต), คนไทยกับปา, ๔๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๔๗

“ธรรมชาติปวย เพราะมนุษยมีจํานวนมากขึ้นและมีพฤติกรรมในการเสพมากขึ้นที่เรียกวา  บริโภค
นิยม  วัตถนุิยมสุดโตง มนษุยมีจํานวนมากและบรโิภคไดมากเพราะ ‘ความสําเร็จ’ ของการพัฒนา 
จึงตองระวังวา  อะไรที่เรียกวาความกาวหนาหรือความสาํเร็จนั้น  อาจกลายเปนปญหาได”๒๖ 
 ความกาวหนาแหงเทคโนโลยีดังกลาว ไดสงผลกระทบตอธรรมชาติอยางหลีกเล่ียง
ไมได  เพราะเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตรสมัยใหมไดเขามาครอบงําวิธีคิด  มุมมองหรือโลกทัศน
ของมนุษย  โดยเห็นวา “มนุษยคือศูนยกลางของจักรวาล  และมนุษยพึงสัมพันธกับโลกรอบตัว
ดวยทาทีที่มุงพิชิตทุกอยางรอบตัวใหมาสยบตอกิเลสของมนุษยใหหมด  ถามีส่ิงใดที่พิชิตไมไดใน
วันนี้  ก็อยาทอแท เพราะตองพิชิตใหไดในวันหนา”๒๗ ระบบคดิดังกลาวนี้ไดสงผลกระทบรายแรง
ตอธรรมชาตดิวยมนุษยมุงเอาชนะธรรมชาติหรือพิชิตธรรมชาติ โดยความพยายามของมนุษยนี้ได
แสดงออกในพฤติกรรมตาง ๆ  มากมาย  จนถึงข้ันเบียดเบียนและทําลายลาง 

ในฐานะที่กวีเปนสวนหนึ่งของสังคมไดตคีวามปรากฏการณแหงโลกวิทยาศาสตรที่เขา
ครอบครองมนุษยและธรรมชาติ  โดยเตอืนใหมนษุยตระหนักถึงพิษภัยและปญหารายแรงที่อาจทํา
ใหโลกมนษุยสูญสิ้นพังพินาศ  ดังความใน ลํานาํภูกระดงึ* ของอังคาร กัลยาณพงศ วา “แม
วิทยาศาสตรวิเศษมากมาย แตคราวรายก็อํามหิตมหันต  อาจเผาไหมหลายชาติโคตรพันธุ   มนุษย
สัตวนั้นจะอันตรธาน” คําเตือนนีบ้งชี้คุณและโทษของความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ที่นํามาใชใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของมนุษย ในขณะเดียวกันก็ทําลายชีวิตมนุษยได
เชนกัน  ดังอังคารย้ําวา “วิทยาศาสตรฉลาดเฉลียวจัด... แมบริการโลกสุขสนุกสบาย   แตทําลาย
ฉิบหายทันท”ี  
 อังคาร เล็งเห็นถึงปญหาทีเ่กิดข้ึนในสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในบริบทแหง
การพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ผลงานเรื่องดังกลาวขางตนอบุตัข้ึินในทามกลาง
ยุคเผด็จการครองเมืองและแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ ๒ (๒๕๑๐-๒๕๑๔)  
ที่เนนหนักในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จากความพยายามของรัฐที่จะกระจายการพัฒนาไปยังทองถ่ิน
ทุรกันดาร  เพ่ือปูพ้ืนฐานใหมีการลงทุนของภาคเอกชน๒๘  แนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่มุงการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูชนบท แมจะเปนข้ันตอนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษยและ
สังคม  แตในขณะเดียวกนัไดสงผลกระทบตอธรรมชาติ  เพราะมนุษยมุงหวังทางวัตถุ  โดยมิได
คํานึงถึงวาความละโมบของตนจะสงผลรายแกโลกและมนุษยชาติ  ดังการทําลายปาของมนุษย  วา 
__________________________ 
 ๒๖ประเวศ  วะสี, วิถีมนุษยในศตวรรษที่ ๒๑ สูภพภูมิใหมแหงการพัฒนา, ๕-๖. 
 ๒๗นิธิ  เอียวศรีวงศ, “โลกทัศนวิทยาศาสตร,” ใน ยุคสมัยไมเช่ืออยาลบหลู (กรุงเทพฯ :
แพรว, ๒๕๔๑), ๑๕. 
 ๒๘ธานินทร  ผะเอม  และคณะ, “ระบบเศรษฐกิจไทยภายใตกระแสโลกาภิวัตน,” ใน  
มุมมองสังคมไทยแบบบูรณาการ (กรุงเทพฯ : เวิลดเทรด, ๒๕๔๙), ๑๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๔๘

              บาคลั่งเงินทองทําลายปา        พฤกษาถูกฆาทุกปาใหญ 
     อาภัพอัประมาณทุกพงไพร        เสมือนอกใจมิ่งไมไมมี 

              ปาทุกปาจะแหลกสลายหายสิ้น     เพราะทมิฬกินเกลี้ยงเพียงเปรตผี 
      ฆาพฤกษาตาชาติตาป         รอนาทแีหงแลงทะเลทราย 
 
 เม่ือมนุษยมองไมเห็น “อกใจ” หรือชีวิตจิตวิญญาณของธรรมชาติ  ตนไมในปาทุก
แหงจะ  “แหลกสลายหายสิ้น”   เพ่ือแปรเปลี่ยนเปนเงินตราและทรพัยสิน  รวมถึงการทําลาย
แหลงธรรมชาติอ่ืน เชน “บางฆาภูผาทํากอลฟสนาม   ทําบารงามบนเขาเอาเต็มที”่  และ “ฆาตน
น้ําลําธารไปทกุที” วิถีแหงการทําลายลางนี้เปนไปเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจสงผลใหมนุษยผูหลง
ในวัตถตุีคาธรรมชาติเปนแหลงวัตถุดิบทีส่ามารถนาํมาสรางผลกําไรสูงสุดในการลงทุนนั้น 
 อังคาร  กัลยาณพงศ อาจนบัเปนกวีคนแรกที่แสดงออกถึงความหวงใยที่ธรรมชาตถูิก
ทําลาย  พรอมทั้งแสดงการขาดไรปญญาของมนุษย ซึง่มุงแตกอบโกยวา “มิรูจักรักษาคาแผนดนิ  
ฆาส้ินแมพฤกษาแสนซื่อ   ฆาปาพันธุไมทั้งหลายคือ   ง่ังทื่อฆาตนน้ําลําธารตาย” อันบงช้ีชัดถึง 
การมองเห็นปญหาในลักษณะเชื่อมโยง  และวิพากษวิจารณความเห็นแกตัวของมนษุยอยางตรงไป 
ตรงมา 
 กระแสแหงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการมุงพัฒนาเปนแรงผลักดนั และขับเคลื่อน  
ที่กอใหเกิดปญหาสัมพันธภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ในลักษณะของผูกระทํากับผูถูกกระทํา  
โดยมนษุยเปนผูปรับเปลี่ยนกระบวนทศันมองตนอยูเหนือธรรมชาติหรือเปนผูกระทํา และสามารถ 
จัดสรร รวมถึงจัดการทุกส่ิงทุกอยางไดตามมุงหวัง ทาํใหธรรมชาตซิึ่งเปนผูถูกกระทําเส่ือมสภาพ  
อังคารยังคงบอกเลาถึงสภาพปาที่ถูกทําลาย  ดังใน  บางกอกแกวกําศรวล วา 
 
          ไมเหลืองหลนหมนไหม มรคา  ควรฤๅ 
  คนชั่วฆาพฤกษา  ปาส้ิน 
  ผลาญปาพรานานา  นกสัตว 
  แมแตพืชวิเศษดิ้น  ดิ่งมวยหมดสยาม 
 
 การมุงพิชิตธรรมชาติทั้งผลาญทําลาย “ปา” “นกสัตว” แมแต “พืชวิเศษ” อาจ
กอใหเกิดปรากฏการณ “ดิ่งมวยหมดสยาม” เพราะการขาดจติสาํนึกของความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ อังคารพยายามที่จะ “กอบกู” จิตวิญญาณของความเปนมนษุย 
ทั้งในแงของการวิพากษวิจารณและกระตุนเตือนใหมนษุยตระหนักรูถึงความพินาศ อันอาจจะเกิด
แกมนุษยและโลก  ถามนุษยยังคงความคดิและพฤติกรรมอยูเหนือธรรมชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๔๙

 ในขณะเดียวกนั อังคารกม็องเห็นความตกต่าํทางจติวญิญาณของมนุษยวายากทีจ่ะ
เยียวยา  เพราะมนุษยสวนใหญมไิดมีจติสํานึกในการทะนุถนอมโลกหรือตระหนักรูวาธรรมชาติมี
วันปวยหรือเส่ือมโทรมและหมดสิ้นได เพราะมัวแตยดึถือกิเลสและอวิชชาของตนเปนสรณะ  ดัง
ความในเรื่องเดียวกันนี ้วา 
          โลกนี้มีแตให  ทานมนุษย 
  นอมสิ่งวิเศษสุดวิสุทธิ ์  แจกไว 
  ออมแกวกลอมขวัญดุจ  แมทิพย 
  ทุกสิ่งเสียสละได  เปลาไรสัตวถวิล 
          ทั้งสิ้นพิภพอยูเพี้ยง เพชฌฆาต 
  รุมฆาดินอากาศ  แหลงนํ้า 
  รอระเบิดฆาโลกวินาศ  เปอยเนา 
  สัตวช่ัวนักไฉนหาม  หยุดรายสลายเข็ญ 
          ยากใครเห็นคาหลา  นภากาศ 
  จนกวาโลกลมวินาศ  เนาส้ิน 
  มนุษยสวนใหญประมาท  เมาชั่ว 
  มือมืดฆากันดิน้  ดั่งเวิ้งโลกันตร 
   
 อังคารสื่อทัศนะวาธรรมชาติเปนสิ่งยิ่งใหญเปรียบประดุจ “แมทิพย” ที่เสียสละ  เพ่ือ
มวลมนุษยและสรรพสิ่ง  ในขณะเดียวกนัมนุษยทั่วไปกลับมองไมเห็นวาธรรมชาตเิปนแม  อีกทั้ง
ยังเหยียบย่ําทําลายเสมือนเปน “เพชฌฆาต” ที่ฆา “ดนิ  อากาศ  แหลงน้ํา” ใหตายลง  โดยมิได
คํานึงถึงความเปนจริงวามนษุยฆา “แม” ซึ่งเปนธรรมชาตใิหเจ็บปวยหรือกําลังจะสิ้นสูญ  มนุษยก็
ตองปวยหรือตายตามไปดวย  การประจักษแจงในความจริงนี้อังคารวิพากษวิจารณวาเปนไปได
ยากที่มนุษยจะมองเห็นคุณคาอยางแทจรงิของธรรมชาติคงจะตองรอ “จนกวาโลกลมวินาศ  เนา
ส้ิน” เม่ือนั้นทกุส่ิงคงสูญสลายไปหมดแลว รวมถึงชีวิตมนุษยดวย  ทัง้นี้เปนเพราะความหลงมวัเมา
หรืออํานาจของกิเลสตัณหาเปนแรงพลังเรงใหตักตวงผลประโยชนโดยมิไดรับรูวากําลังพากันดิ่งลง 
“เว้ิงโลกันตร” 
 ความสืบเนื่องในการถายทอดความคิด เพ่ือแสดงคุณคาของธรรมชาติที่มตีอมนษุย
และโลก  พรอมกระตุนเตือนใหมนษุยตระหนักใน “คณุ” ของธรรมชาตินีป้รากฏอยางสม่ําเสมอใน
ผลงานของอังคาร  กัลยาณพงศ  ดังในบท “โลก  ดาราจักร  และพระพุทธเจา” ใน ปณิธานกวี วา 
“เกียรติยศลม ไฟ  ดิน  น้าํ  ฟา  พาหิรอากาศหอหุมไวสูงศักดิ ์  นาทะนุถนอมคาทิพยแทอนุรักษ  
ประโยชนหนกันั่นไซรใหสากล”  การแสดง “เกียรติยศ” ของธรรมชาติก็เพ่ือใหมนุษยรวมกันดแูล
ปกปอง  และมิคิดครอบครองหรือเปนเจาของโลกธรรมชาติ  มิฉะนั้นมนษุยอาจถึงคราสิ้นสญูใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๕๐

บท “ปณิธานกวี” วา “ใครจะอาจซื้อขายฟามหามุทร  แสนวิสุทธิ์โลกนี้ที่พระสราง  สุดทายกาย
วิภาคจะจากวาง  ไวระหวางหลาและฟาตอกัน”   การมุงครอบครองจนถึงเปนเจาของโลกและ
จัดการโลกใหเปนไปตามใจปรารถนานี้เปนความ “อหังการ” ของมนุษย ซึ่งในทีสุ่ดแลวจะนาํพา
ไปสูความพินาศทั้งมวลมนษุยและธรรมชาติจนถึงส้ินสดุยุคของมนุษย  อังคารแสดงทัศนะไวในบท 
“วิมานน้าํคาง” วา “หมูมนุษยนอยอหังการฆาใคร  ฆาพิภพสบสมัยสุดสามานย  ไมรักทะนุถนอม
คาโลก  จะทุกขโศกไปตราบฟาอวสาน” และสงผลให “ยุคมนุษยจะสิน้สุดมิชานาน”  
 ความชื่นชมและรักธรรมชาติอยางดื่มด่ําของอังคาร ไดเปนพลังขลังในการสรางสรรค
กวีนิพนธ  พรอมกับใชเปนสื่อประกาศ “คุณ” ของธรรมชาติ  รวมถงึวิพากษวิจารณการกระทําของ
มนุษยที่ “ทําลาย” ธรรมชาติในยคุแหงการเรงรัดพัฒนาและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ธรรมชาติ
จึงกลายเปน “แหลงวัตถดุิบ” ที่สามารถเปนฐานอํานวยคุณคามหาศาลแกการลงทุนในลักษณะที่
เปนการครอบครองแสวงหาผลประโยชน  อังคารพยายามอยางยิง่ที่จะ “เตือน” ใหมนุษยมี
จิตสํานึกที่จะตระหนักรับรูถึงการดํารงอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ โดยใหมนุษยมองเห็น
ชีวิตและจิตวญิญาณของธรรมชาติ  ซึ่งเปนเสมือนผูใหกําเนิดสรรพสิ่ง  มิใชเปนเพียงวัตถุที่มนุษย
จะนํามาจับจายใชสอยหรือซื้อขายกัน อันจะยังผลใหเกิดความสญูเสียอยางอเนกอนันตตอโลกและ
ธรรมชาติ  
 ในยุคแหงเคร่ืองจักรหรือเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาและเรงการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ ๔ (๒๕๒๐- ๒๕๒๔) มุงขยายการผลิต
สาขาเกษตรและปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม  รวมถึงเนนการกระจายรายไดและการมีงานทํา
ในสวนภูมิภาค  ตลอดจนเรงบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติ  โดยเฉพาะ
แหลงน้ํา  ปาไม ที่ดิน  แหลงแร๒๙  การเรงรัดพัฒนาดังกลาวสงผลกระทบตอธรรมชาติ  เนาวรัตน
ไดแสดงทัศนะถึงความเปลีย่นแปลงดังกลาวไวในบท “วันนี้ไมมีเพลงเสภา” ซึ่งเปนผลงานชวง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใน เพลงขลุยเหนือทุงขาว วา 
   
         “เจาลืมนอนซอนพุมกระทุมต่ํา      เด็ดใบบอนชอนน้ําที่ไรฝาย 
 พี่เคี้ยวหมากเจาอยากพี่ยังคาย      แขนซายคอดแลวเพราะหนุนนอน” 
         หนาวสําเนียงเสียงเหเพลงเสภา      เสนหาหนหลังแตครั้งกอน 
 ดูนานนักหนักหนาโออาวรณ      ไหนจะยอนกลับคนืมาชืน่ใจ 
         ไมมีแลวแนวพุมกระทุมทิพย      มีดวงไฟไหววิบวับวับไหว 
 เสียงเคร่ืองจักรเครื่องยนตเครื่องกลไกล      เร็วเร็วเขาเร็วไวไปทํางาน 
__________________________ 
 ๒๙ธานินทร  ผะเอม  และคณะ, “ระบบเศรษฐกิจไทยภายใตกระแสโลกาภิวัตน,” ใน  
มุมมองสังคมไทยแบบบูรณาการ, ๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๕๑

         แหงนมองฟาแผนฟาก็ฝาฝาด      ละอองไออากาศก็หยาบกราน 
 ทั้งผูคนคลาคล่ํานารําคาญ       ยัดทะนานแนนอยูในรถยนต 
          .......................................          .................................... 
 
 ในบทกวีขางตน  เนาวรัตนพาดพิงถึง เสภาขุนชางขุนแผน  มาเปนสือ่แสดงธรรมชาติ
อันสุนทรียะในอดตี เพ่ือเปรียบเทียบกับสังคมรวมสมัย  โดยแสดงความรูสึกอาลัยอาวรณวิถีชีวิต
อันรื่นรมยและเรียบงายแตอดีตที่มิอาจหวนกลับคนื เพราะสภาพการณรวมสมัยเปนยุคของ 
“เครื่องจักรเครื่องยนตเครื่องกลไกล”    ที่ครอบงําสังคมมนุษยอยู     ชีวิตมนษุยนัน้เรงรีบแขงกับ
เทคโนโลยีที่ทนัสมัย  ในขณะที่ธรรมชาติ “ไมมีแลวแนวพุมกระทุมทิพย” เม่ือแหงนมองทองฟานั้น
ก็ “ฝาฝาด” อากาศรอบๆ ก็มีแต “หมอกฝา” “ควันฝุน” เสียงดนตรีที่ขับกลอมเปนเสยีง 
“เครื่องจักร”  

พ้ืนฐานการพฒันาที่เนนความกาวหนาสงผลกระทบตอวิถีชีวิตมนุษย และธรรมชาต ิ
โดยเฉพาะการทําลายปาจะสงผลกระทบเชื่อมโยงกันเปนลูกโซ  เหตุดวยการพฒันาที่ขาดความรู
ความเขาใจ  โดยเฉพาะในทางความรูสึกนึกคิดที่ถือกันวา “ปาเปนเคร่ืองหมายของความลาหลัง  
การไมพัฒนา ซึ่งทําใหคนไทยเราตัดไมทําลายปากันมากมายเพื่อสรางความเจริญที่เรียกวาการ
พัฒนา  โดยที่เบื้องหลังนั้นก็มีความรูสึกที่เห็นแกตัวดวย”๓๐  เมื่อปาถูกทําลาย  มนุษยก็อยูไมได 
เพราะสภาวะความแปรปรวนของธรรมชาติที่เกิดจากการทําลายปา เปนเหตแุหงความวิบัตอิยาง
ใหญหลวงทีเดียว 
 เนาวรัตนเปนกวีไทยสมัยใหมที่ยังคงมองเห็นความสําคญัของปา  โดยไดแสดงสภาวะ
ที่ปาในยุคพัฒนาถูกตัดโคนดวยความรูสึกหวงกังวล  ดังความในบท “ราบพนาสูร” ใน เพียงความ
เคลื่อนไหว วา   
         “ลําดวนเอยจะดวนไปกอนแลว          ทั้งเกดแกวพิกุลย่ีสุนศรี 
         จะโรยรางหางสิ้นกล่ินมาลี          จําปเอยกี่ปจะมาพบ” 
         เคยอานอานซ้ําซ้าํก็จาํได          โอมิ่งไมไพรระหงจะปลงศพ 
         เคยเลื่องช่ือลือฉาวมาเซาซบ          จะกองกลบลงดินสิน้สูญพันธุ 
         แมไมเจาเอยเคยรักดอก          จะรวงออกจากอกกอ็กส่ัน 
         นางแยมแยมย้ิมริมอารัญ          ตระหนกขวัญหวั่นไหวไมย้ิมแยม 

        ซอนชูชูชออรชร           ก็จะซอนดอกไวไมแฉลม 
        ซอนกล่ินเก็บกล่ินไมกล่ินแกม          มาเสยีบแซมหนาศพสลัวมัว 
        .............................................           ........................................ 

__________________________ 
 ๓๐พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต), คนไทยกับปา, ๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๕๒

 ในบทกวีขางตน กวีนําบทกลอนใน เสภาขุนชางขุนแผนมาสบืสรรค เพ่ือส่ือ
ความหมายใหม โดยคงความบทแรกจากตัวบทเดิมไว และปรับเปลี่ยนความตวับทเดิมที่ใชช่ือ
พรรณไม  อาทิ นางแยม  ซอนชู  ซอนกลิน่เปนสื่อแสดงความรักความรัญจวนใจถึงนางที่รักมาเปน
ความอาลัยที่ “มิ่งไมไพรระหง” จะ “ซบเซา” และ “กองกลบลงดินสูญพันธุ”  รวมถึงหมดความ
อุดมสมบูรณ ทั้งการออกดอกออกผล  และไมมี “ไมสักสูงศักดิ์หมดศกัดิ์ไม”   
 เนาวรัตนแสดงสภาวการณของปาไมโดยใชภาพปาไมในอดีตที่สัมพันธกับชีวิตมนษุย
ในลักษณะที่เปนที่อยูที่อาศยัมาบงช้ีวา ปจจุบนัปาเหลานั้นวิปรติ แปลกเปลี่ยนไปจากอดีตอยาง
ส้ินเชิงในลักษณะที่เปน “ความตาย” หรือ “ความสูญสิน้” อันเกิดจากมนุษยเปนผูกระทําใหสภาพ
ธรรมชาติถูก “ปลงศพ” และในสภาวการณเชนนี้  กวีก็แฝงทัศนะวาการดํารงอยูของมนุษยก็อยูใน
ภาวะที่ลําบากเชนกัน 
 ความสัมพันธของคนกับปาแตอดตี ตามระบบคดิของไทยนั้นแตเดิมตางพ่ึงพาอาศยั
กัน  ดังสุภาษติเกาที่แสดงความสัมพันธระหวางธรรมชาติวา “เสือพีเพราะปาปก  ปารกเพราะเสือ
ยัง  ดินเย็นเพราะหญายัง  และหญายังเพราะดนิด”ี อันเปนการดํารงอยูอยางมีดุลยภาพ  ในขณะที่
การมุงพัฒนาความเจริญแหงชนบท เปนเหตุใหการดํารงอยูของธรรมชาติทองทุงนาถูกรุกราน  ดงั
เนาวรัตน  พงษไพบูลย   กลาวไวในบท “คันนา” ใน ขางคลองคันนายาว (กระบวนที่ ๒ ) วา 
 
        ตัวหนึ่งถามวาไดไปไหนมา        ตัวหนึ่งตอบไปนานาสนุก 
        ขาวงามหรือไมงามยามฝนชุก        โตตอบรุกรับมาวางามงาม 
        งามอะไรหรือเลาเจาอ่ึงอาง        จึงถอยครางถอยคลายถอยไตถาม 
       ถึงทุงน้ีนาน้ีเคยมีนาม        ก็หมดความงามนั้นมานานแลว 
        ทุงขาวเอยเคยพลิ้วเปนทิวคลื่น        คันนายาวยาวยื่นเหยียดยืนแนว 
        เหลือทุงหญานารางเวิง้วางแวว        กับรอยแนวเนินเกาเคาคนันา 
        กังหันเอยเคยแพวกับแนวไผ        ก็เปลี่ยนไปกลายเปนซเีมนตหนา 
        ระหดัเอยเคยวักชักใบมา        เปนแทรคเตอรตั้งทาไถหนาดนิ 
        บานจดัสรรบั่นบุกคอยรุกคืบ        ชะเวิกวบืเหวี่ยงมาคันนาวิ่น 
        ที่ทาํกินกลับไมมีที่ทํากิน        กระบอนบิ่นเบิกบุกไปทุกแปลง 
 
 กวีแสดงทัศนะผานการสนทนาระหวาง “อ่ึงอาง” โดยโยงใยถึงบทกลอน “ทุงนี้นานี้
เคยมีนาม”  ซึ่งกลาวถึงความอุดมสมบูรณของธรรมชาติของทองทุงนาแตอดตี  ในขณะที่ปจจบุัน
สภาพดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมัยของการพัฒนาทําใหทุงขาวกลายเปน “บานจัดสรร” แนว
ไมไผเปลี่ยนแปลงไปเปน “ซีเมนตหนา” หรือกําแพง   และระหัดวิดน้ํากลายเปน “รถแทรคเตอร” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๕๓

 เหตุที่สภาพพืน้ที่ทางธรรมชาติและถ่ินฐานทํากินของชนบทถูกรุกราน เนื่องจากการ
พัฒนา ซึ่งมุงเพียงวาสรางความเจริญ หรือทําใหเจริญกาวหนา จึงกอเกิดการแปลงพื้นที่ทาง
ธรรมชาติใหเปนบานเปนเมืองที่เรียกกันวามีความเจรญิ การพัฒนาท่ีเจริญดวยความกาวหนาของ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรยังรุกลํ้าเขามาแทนที่ธรรมชาติ  กวีแสดงทัศนะดังกลาวในบท “เจาสาว
ใบตอง” ใน มากานกลวย ของไพวรินทร ขาวงาม วา 
 
           รักเจาสาวใบตองในรองสวน      เคยหวงนวลนักหนามาจําหาง 
 กระแสลมโหมยุคทั้งรุกบาง      จนเริดทศิแรมทางอยูรางโรย 
         พบเจาสาวพลาสติกระริกระรี้      หวางวิถีทางแยกปลอมแปลกเปลี่ยว 
 มากแตย้ิมย่ัวใจใหลดเล้ียว      หลอกใหลืมนวลเขียวเคยเคียงครอง 
         โอเจาสาวใบตองในรองสวน      ยุคฉะนี้เขียวนวลคงดวนหมอง 
 ยินแตเพลงพลาสติกระริกรอง      หรือสิ้นเพลงใบตองเสียแลวเอย 
  
 กวีแสดงอานภุาพของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ซึ่งเขามามีอิทธิพลในการสรางยุค
สมัย  โดยใช  “เจาสาวใบตอง” เปนสื่อแทนธรรมชาติที่อยูในสภาพ “รางโรย” “เหน็บหนาว”  
“รวดราว” และ “จํานน” อันบงบอกถึงการถูกครอบงําจวนเขาสูความพินาศยอยยับ เพราะ 
“เจาสาวพลาสติก” หรือวิทยาการแหง “ยุคใหม” ที่สรางข้ึนมานั้น “ยั่วใจใหลดเลี้ยว” หรือกอให 
เกิดความลุมหลงวาเปนความทันสมัยหรูหราหรือมีคุณคาเทียม อันเปนเพียงปจจยัแปลกปลอมใน
ลักษณะที่กวีบงช้ี  โดยใชคําวา “ระริกระรี้” มีนัยวาเกินพอดี  สภาวการณของยุคใบตองหรือ
ธรรมชาติที่มคีวามสดชื่น  มีชีวิตชีวากําลังจะเลือนหายไป  จะมีแตพลาสติกหรือเทคโนโลยีทีไ่มมี
ชีวิตชีวาเขามาแทนที ่
 ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสงอิทธพิล และเปลี่ยนระบบคิดของ
คนในสังคม ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ซึ่งมุงเนนการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ทําให
มีการแขงขันและแสวงหาผลประโยชนที่สรางคานิยมและทัศนคต ิ ทาทแีละวิธีปฏิบตัริะหวางมนุษย 
รวมถึงมนุษยตอสภาพแวดลอมแปรเปลี่ยนไป    มนุษยในระบบสังคมดังกลาวนี้มองธรรมชาติเปน 
ขุมทรัพยที่สามารถตักตวงหรือกอบโกยเอาผลประโยชนจนถึงข้ันคดิครอบครอง  ดังความในบท 
“อารมณกรุงเทพ” ใน มากานกลวย วา 
 
            สังคมคนระคนคดิจติแยงยุทธ      ดั่งกองทพัแหงมนุษยพิสูจนผล 
 จะครองชัยใหญกวาทั้งสากล      ธรรมชาตวิิบัติจนตองปราชัย 
         ตองรุกขเทวดามาสิงตึก      จิตสาํนึกเทวดาจึงรวมสมัย 
 แมนมัวเมาลุมหลงแตพงไพร      เครื่องเซนไหวใดใดจะไมมี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๕๔

 ระบบคดิของมนุษยในสังคมเทคโนโลยีทีมุ่ง “จะครองชัยใหญกวาทัง้สากล”  จึงเกิด
วัฒนธรรมแหงการ “เอาชนะ” มิเวนแมแตการเอาชนะเพื่อนมนุษยและธรรมชาติ  การมุงเอาชนะ
ครอบครองนี้เปนเหตุแหง  “ความวิบตั”ิ ของธรรมชาติ  ไพวรินทรตอกย้ําใหเห็นความลมสลาย
โดยนาํคติความเชื่อที่แฝงการรักษาปาในเรื่องรุกขเทวดา  ซึ่งสิงสถิตอยูประจําตนไมใหญ ๆ ไดเขา
มา “สิงตึก” แทน นัน่คือ ปาหรือธรรมชาติกําลังจะเขาสูความพินาศสูญส้ิน 
 วิธีคิดของคนโบราณกับปจจบุันมองธรรมชาติตางกัน  อันยังผลใหมพีฤติกรรม  ทาที  
หรือวิธีปฏิบัตติอธรรมชาติเปนไปตามระบบคดิแหงยุคสมัย  ในขณะที่คนโบราณนั้นเชื่อในอาํนาจ
ความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติ  สวนคนสมัยใหมเช่ือในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดังความ
เปรียบเทียบในบท “อนิจมติิของดิน  น้าํ ลม  ไฟ” ใน ดิน น้ํา ลม ไฟ ของแรคํา  ประโดยคาํ วา 
 
   ปุราณมุขฺยํ 

โบราณสมัยนยัมลาก ลึกลับยากมลาง  สมดุลสรางสมธาตุ  สมอํานาจศักดิ์สิทธิ ์    คอย
เนรมิตรายด ี  ประเลหมีวิญญาณ    บนัดาลไดทุกครา    จึงบรรดามนุษย  จอดใจหยดุ
ละเมิด  เทิดเคารพทุกเมื่อ  สรางความเชื่อสืบทอด ตอตรลอดขนบ  ธรรมเนียมทบทําน ุ   
เห็นคุณลุยิ่งลํ้า    เห็นคาค้าํนิรันดร 
   ปจฺจุปนฺนวิปริณามํ 
ปจจุบนัผันแปร    ดิน น้าํ แล  ลม ไฟ  นัยลึกลับลดถอย  ความเชื่อพลอยลดหาย  
ศักดิ์สิทธิ์กลายศักดิ์สิทธิ ์   ดวยเศรษฐกิจประกอบ  ดวยรูรอบวิชา  ดวยวิทยาวิธี  ดวย
มากมีมนุษย  ยากใจหยุดละเมิด  ยอมเลยเถิดเคารพ  ลืมขนบธรรมเนยีม  ลืมเคียมคัล
ธรรมชาติ  ทกุส่ิงขาดควบคุม  หวังแตรุมตักตวง  ดแีตลวงทําลาย  ตามอบายสังคม  
ดิน น้าํ  ลม ไฟเล่ือน  เคลือ่นคลอยจากสมดุล ขาดจุนเจือตอกัน ขาดสัมพันธตอมนุษย 
ไปสูจดุเปลี่ยนแปลง  ดวยแรงคิดประยุกต  ไดทุกทุกสถาน 

   
 ใน “โบราณสมัย” มนุษยเช่ือในอํานาจความลึกลับ ความศักดิ์สิทธิข์องธรรมชาติวา
สามารถเนรมิตความเปนไปอันรายหรือด ี หรือเช่ือวาธรรมชาติ “มีวิญญาณ”   มนุษยจึง “เทิด
เคารพ”  ดวย “ใจ” มิกลาที่จะ “ละเมิด” อันเปนความรูสึกนึกคิดที่เอ้ือในการรักษาธรรมชาติ  และ
สืบทอดตอเนือ่งกันเรื่อยมา  การปฏิบตัขิองมนุษยที่ “เห็นคุณ” และ “เห็นคา” ของธรรมชาตินี้
ยังผลใหการดาํรงอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติเปนไปในทางทีด่ีงาม 
 ในขณะที่ “ปจจุบัน”  ความคิดความเชื่อถือดังกลาวเกดิการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนีม้ี
เหตุมาจากระบบเศรษฐกิจ  กอปรกับความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งมุงสรางยุค
สมัยโดยมีมาตรฐานทางวตัถุเปนเครื่องช้ีวัด  วิถีแหงการพัฒนานีไ้ดปรบัเปลี่ยนวิธีคิดของมนษุย
จากการเคารพยําเกรงธรรมชาติ มาเปนการครอบครอง  มีอํานาจเหนอืธรรมชาติ  มนษุยในยุค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๕๕

ปจจุบนัตาง “รุม” ที่จะตักตวงและเอาผลประโยชนจากธรรมชาติจนถึงข้ันทาํลายตาม “อบาย
สังคม” เปนผลใหมนุษยกับธรรมชาติขาด “ดุลยภาพ” ขาดการ “จุนเจือ” และขาด “สัมพันธ” ที่ดี
ตอกัน และนาํไปสู “จุดเปลีย่นแปลง” อันนําภัยอันตรายมาสูมนุษย  ดังแรคําไดย้าํในตอนทายของ
บทนี้ถึงภาวะดังกลาววาเปนการ “รวมศูนยการเปลี่ยนแปลง    สําแดงสําคญัสุด    คือมนุษยทกุผู    
ไดรวมรูรสชาติ    โดยมิอาจหลีกเล่ียง  อยูในเยี่ยงสัจธรรม”   นัน่คือ สภาพธรรมชาติที่สูญเสียหรือ
เกิดความวิปรติไป จะสงผลรายกลับมาสูมนุษยในรูปตาง ๆ อันเปน “สัจธรรม” หรือความจริงแทที่
มนุษยมิอาจปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงไดแตประการใด 
 ในยุคสมัยของการพัฒนาทีมุ่งเสพสุขอยูกับวัตถ ุ แรคํายังส่ือแสดงภาพการพชิิต
ธรรมชาติของมนุษย  ซึ่งตกัตวงเอาผลประโยชนโดยมลัีกษณะการกระทําที่เปนการทําลายลาง  ดัง
ในบท “ประสบกาฬ” ใน ดนิ น้าํ ลม ไฟ    วา 
  
          อัญขยมยังเยาวยังเดากาล  
  ขางเขาเนานาน  ทํานองไพร 
                                        .......................................       ............... 
          แตแลววันหน่ึงอึงอลคํา  
  พบผูกระทํา   กระเทือนทรวง 
         ลมหลายาปูไปทั้งปวง  
  เกินทัดทานทวง  สิทธิตน 
                                        .......................................       ............... 
          สักสิ้นศรีศักดิ์สลกัใจ   
  หวีดรองกองไกล  กังวานเวียน 
                                        .......................................       ............... 
         เพื่อนของอัญขยมบางลมลง 
  บางก็ปลดปลง  บางพิการ 
          อัญขยมขมใจอาลัยลาน  
  ซบยอดโศกปาน  จะแตกทรวง 
                                        .......................................       ............... 
         อัญขยมเติบโตไปตามวัย 
  เหยียดหยัดลัดใบ  เบิกสมบูรณ 
          ย่ิงโตย่ิงใหใจอาดูร  
  เห็นตอเพิ่มพนู  ตอตอตอ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๕๖

 ในบทกวีขางตนนี้ แรคาํ สรางตนไมวัยเยาวใหมีชีวิตและจิตวญิญาณเปนผูบอกเลา
เร่ืองราวที่ “ผูกระทํา” หรือมนุษย  ทาํให “กระเทือนทรวง”  โดยใชคําแทนผูเลาเร่ืองหรือตนไมวา 
“อัญขยม” เพ่ือเปนนัยแสดงความขรึมขลัง  ความศักดิสิ์ทธิ์  และเกาแกของผืนปา  ตามศักดิ์ของ
คําที่ใชในบทประณามพจนหรือบทสดุดใีนวรรณคดีโบราณของไทย  หากแรคําจงใจหยิบยืมมาใช
แสดงสถานะแหงการมีชีวิตของปาที่สืบทอดเผาพันธุกันเรื่อยมา  และในที่สุดการดาํรงอยูของ
ตนไมรุนปูยาก็ถูกโคนทาํลายโดยมิอาจ “ทัดทานทวงสทิธิตน”  
 สภาพของปาที่ถูกทําลายมิไดมีเพียงตนไมสักที่ “หวีดรองกองไพร” หรือไมกระยาเลย
ที่ “รํ่าไหดัง” เทานั้น  หากยังมีสรรพสัตวรวมถึงแมลงเล็กๆ ตนไมเล้ือย  ใบไม  ดอกไมตองพินาศ
ยอยยับตามไปดวย  แรคําแสดงความรูสึกของตนไมรุนเยาวถึงส่ิงที่ประสบวา “โศกปานจะแตก
ทรวง” เม่ือสภาวะแวดลอมในทุกทิศทุกทางลวนมีแต “ศพเครือญาต”ิ ที่ถูกโคนลง “ทีละศพทีละ
ศพ” และตนไมยิ่งเติบโตก็ยิ่ง “อาดูร” เพราะ “เห็นตอเพิ่มพูน  ตอตอตอ”  
 สภาพของธรรมชาติที่สูญเสยีไปเพราะมนษุยในสังคมเทคโนโลยีนี ้ กวียังมีวิธีบอกเลา
ดวยการนําตัวบทเพลงลูกทุง  ซึ่งมักพรรณนาถึงวิถีชีวิตมนุษยและธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในยุคอดตีมา
เลนลอ เพ่ือส่ือสารหรือความหมายใหมถึงสภาวะธรรมชาติแวดลอมที่วิปริตไปในบริบทของสังคม
ปจจุบนั ดังการนําเพลง “บางกอกนอย” ซึ่งความเดิมกลาวถึงการตดิตามหาศพหญิงคนรัก  ซึ่งจม
หายไปในลําน้าํ  ดังความวา 
              สุดคลองบางกอก..นอยพายเรอืตามหาบัวลอย  

จนเหงื่อพ่ียอยโทรมกาย    ปากพี่ตะโกนกู 
ถึงยอดชูเพ่ือนรวมตายไมรูวาเจาจมหาย         
ลอยไปแหงใดเลาหนา    ใจพี่แทบขาดแลว 
        มือคงยงัจ้ํายังแจวตามหานางแกวดวงตา      
ศพนองเจาลอยลองอยูใตทองสุดธารา 
หรือวาลอยออกนอกเจาพระยา   
จึงคนหาไมพบศพบัวลอย    โถเจาวายน้าํไมเปน 
        ยังลองวายเลนเพียงเห็นชื่นเย็นนดิหนอย   
น้ําเช่ียวยิ่งเหลือเจาจึงเปนเหยื่อ 
คลองบางกอกนอยจิตใจพี่ใหเศราสรอย   
ถึงบัวลอยแมจอมขวัญสุดหลาสุดฟา..เขียว 
        เธอเปนแมพระองคเดียวที่เหนี่ยวใจรักคงมั่น  
เจาส้ินใจตอหนาดวยพี่ควาเจาไมทนั 
เหมือนพี่พิฆาตเดด็ดวงชีวัน   
จอมขวัญอนงคนุชสุดบูชา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๕๗

 ตัวบทเพลงลูกทุงขางตน  ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ไดนํามาสืบสรรคหรือนําตัวบทเดมิมา
สรางใหม  ดังความในบท “บางกอกนอย” ใน ตูเพลงลูกทุง วา 
 
          แจวเรือตามหาเจา  อยูไหนเลาเจาบัวลอย 
  สุดคลองบางกอกนอย  จนเหงื่อยอยลิ้นหอยแลว 
          เห็นหมาเนาลอยน้ํา จ้ําแจวไปขาใจแปว 
  ลมโบกขาโยกแจว  โยงโยโยกเหงื่อโชกกาย 
          สวะกระเซิงเริงคลื่นคลอย ฟามหมอนลอยฝอยฟูมฟาย 
  คร่ําดางพรางดวงพราย  ระลึกหมอนเคยนอนเตียง 
          ถุงพลาสติกระริกฟอง กระปองขวดตุบปองเคียง 
  ตุกตาตาบอดเอียง  กระเทเรละเหมา 
                     ขวดนมอยูไหนเลา  หลับเสียเจาตุกตา  
  น่ันขวดอะไรหวา  เออขวดยาหรือวาไร 
          ย่ีหอมอมอมมัว  มีรูปหัวกะโหลกไขว 
  มืดบอดนั่นหลอดไฟ  ไสขาดลอยละลองมา 
          แจวเรือหาบัวลอย  ตะวันคลอยลงทุกครา 
  คลื่นดําคล้ําคล่ําคลา  ขาแจวมาถึงหนาวัด 
          .........................  ................................ 
          บัวลอยเจาอยูไหน  รูบางไหมโหนกคํานึง 
  อยากถามเจาคําหนึ่ง  แคคํานอยถอยความใน  
          วาคลองก็ทั้งเนา  ทั้งเหม็นเลาเจาโจนไย 
  วายน้ําเปนก็ไม  ไมเขาใจเจาบวัลอย 
   
 ในบทกวดีังกลาวขางตน ศกัดิ์สิริเลนลอกับตัวบทเดิม  ซึ่งกลาวถึงศพหญิงสาวที่ลอย
ในลําน้ํา  โดยปรับเปลี่ยนเปนสิ่งปฏิกูลตางๆ ลอยอยูในน้ํามากมาย และสวนหนึง่เปนเศษขยะที่
เปนสิ่งประดษิฐในวิทยาการสมัยใหม การเลนลอตัวบทนี้มิไดโยงใยสัมพันธกับเพลงลูกทุงดังกลาว
เทานั้น  กวียงัเลนลอกับ “บัวลอย” ตัวละครในบทเพลงเพื่อชีวิต “ถึกควายทุย” ภาค ๕ ของวง
ดนตรีคาราบาว  ซึ่งกลาวถึงชีวิตพลทหารที่ช่ือ “มะโหนก” รองเรียกหาเพื่อนผูซือ่สัตยมีน้ําใจนาม
วา “บัวลอย” ดังความในตัวบทเดิมวา “บัวลอยเจาเพ่ือนยาก  ทําไมจากขาเร็วเกินไป  บัวลอยไป
อยูที่ไหน  เคยรูบางไหมโหนกคิดคํานึง  ถึงบัวลอย”   มาปรากฏเปนความเลนลอในตัวบทของการ
ตามหาหญิงคนรักช่ือ “บัวลอย” ดังความวา  “บัวลอยเจาอยูไหน  รูบางไหมโหนกคํานึง”  อันเปน
การสืบสรรคความที่แฝงไวดวยอารมณขัน และเสียดสีถึงสภาวะเนาเสียของลําน้ําทางธรรมชาติ  ซึ่ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๕๘

แตอดตีเปนแหลงน้ําที่เปนที่ “วายเลนเย็นชื่น” ในขณะที่ปจจุบนั “วาลําคลองก็ทั้งเนา” และ      
“ทั้งเหม็น”  กวีแสรงถามอันเปนการลอความเดิมวา “เจาโจนไย วายน้าํเปนกไ็ม” มาตอกย้ําใหเห็น
ถึงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติในบริบทของสังคมรวมสมัย 
 ศักดิ์สิริยังนําเพลง “มนตรักลูกทุง” ซึ่งพรรณนาความสวยสดงดงามของธรรมชาติมา
สืบสรรค ดังความเดิมในตัวบทเพลงลูกทุงพรรณนา วา 
 
           หอมเอย  หอมดอกกระถิน รวยระรินเคลากล่ินกองฟาง 
 เห็ดตบัเตาข้ึนอยูริมเถายานาง มองเห็นบัวสลางลอยปริ่มริมบึง 

        อยากจะเด็ดดอมหอมหนอย ลองเอ้ือมมือคอย ๆ ก็เอ้ือมไมถึง 
 อยากจะแปลงรางเปนแมลงภูผึ้ง แปลงไดจะบนิไปถึงนะเจาบัวตูมบัวบาน 
         หอมดนิเคลากล่ินไอฝน ครวญระดมหอมแกมนงคราญ 
 ขลุยเปาแผวพลิ้วผานทิวแถวตนตาล มนตรักเพลงชาวบานลูกทุงแผวมา 

        ไดคนัเบ็ดสักคนัพรอมเหยื่อ มีนองนางแกมเรื่อนั่งเคียงตกปลา 
 ทุงรวงทองของเรานี้มีคุณคา มนตรักลูกทุงบานนาหวานแววแผวดังกังวาล 
             โอเจาชอนกยูง  แววเสียงเพลงมนตรักลูกทุงซ้ําหอมน้ําปรุงที่แกมนงคราญ  
 
 บทเพลงนี้พรรณนาความงามบริสุทธิ์ของธรรมชาติในชนบท ผสานกบัการสื่ออารมณ
รัก  และความตระหนักถึงคุณคาแหง “ทุงรวงทอง” ซึ่งหลอเล้ียงชีวิตจิตใจ  อันเปนภาพวิถีของคน
ไทยแตอดีต  ในขณะที่ยุคปจจุบนัระบบความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติมิไดเปนไปตามแบบ
ดั้งเดิม  ศักดิสิ์ริบงชี้ใหเห็นอยางเดนชัดโดยนําตัวบทเพลงลูกทุงดังกลาวมาสรางใหม วา 
 
         หญารกเรื้อไมมีใครอยากดายหญา       เพียงพนยาฆางายงายหญาตายสิ้น 
 ขาวไมงามไมเปนไรตองไดกิน        หวานเมด็ปุยลงดินกไ็ดด ี
         เพล้ียลงนาไมเปนไรไมยี่หระ        ฉดียาฆาเปนระยะเพลี้ยผละหน ี
 ปูกัดขาวไมเปนไรสูไดซ ี         ราดน้ํายาเคมีฆาปตูาย 
         ทั้งดดูซมึทางใบใหฮอรโมน        ใหทางดนิกินทางโคนก็มากหลาย 
 ไมมีใครไยดีปุยขี้ควาย         จอบเสียมหายมีดพราพรากจากมือแลว 
         ไมมใีครฟงเจาเอ้ียงสาริกา        ที่รองตามรถไถนาอยูเจื้อยแจว 
 รถเกี่ยวพนคายฟางเปนทางแนว         เก่ียวแลวเผาเถากระจายวายเวิ้งฟา 
         เคยหอมเอยหอมดอกกระถินกลุม      เคยหอมเอย  ดอกกระทุม ทั่วทุงทา 
 หอมพายดอกเบี้ยหอม  มอมเมามา         คลุงทุงถิ่นเคลากล่ินยาฆาลางบาง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๕๙

         ไดคันเบ็ดสักคันพรอมเหยื่อ         มีนองนางแกมเรื่ออยูเคียงขาง 
 ไดคลําอกพรอมตกปลาไปพลางพลาง          เหลาบางบางเพลงเบาเบากระเสาใจ 
         ฟชชิ่งปารค  แหลงตกปลา  สวนอาหาร  ตกแตงรานดวยลอเกวียนและคันไถ 
 กระจู, ซอง, แห, ตะของ, ทั้งลอบ, ไซ           ไดกล่ินไอชนบท...รสนิยม 
 

วิถีแหงธรรมชาตใินสภาวการณปจจุบันไดถูกพลิกผันและควบคุมดวยเทคโนโลยี และ
วัตถุโดยสิ้นเชิงรวมถึงวิธีการปฏิบัตติอธรรมชาติของมนุษย ซึ่งอาศยัวัตถุเชนสารเคมีเปนเครื่องมือ
ในการแกปญหา เพราะความหลงยึดมั่นกับการพฒันาวาจะสงผลใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีหรือได
ผลผลิตเพิ่มข้ึน  จึงกาวเดนิสูวิถีแหงวัตถุอยางเช่ือมั่น  โดยตาง “ไมมีใครอยากดายหญา” ตองใช
วิธี   “พนยาฆา”   ขาวไมงาม ตองแกไขโดย “หวานเมด็ปุย” เพล้ียลงนา  ตองใช “ฉีดยาพน” ปูกัด
ขาว ตองกําจดัโดย “ราดน้าํยาเคม”ี  การบํารุงตนขาว “ไมมีใครไยดีปุยขี้ควาย” ตองใช “ฮอรโมน” 
เครื่องมือหรืออุปกรณ “จอบเสียมหายมีดพราพรากจากมือแลว” ตางหันมาใช “รถเกี่ยวขาว” กัน
ถวนทั่ว  ความเอาใจใสในธรรมชาติเฉกเชนวิถีคนแตอดีต ในยุคปจจุบันนั้นไมมีอีกแลว เพราะ 
“ไมมีใครฟงเจาเอ้ียงสาลิกา” ซึ่งแตกอนจะอยูบนหลังควายกลับตองมา “รองตามรถไถนาอยู
เจื้อยแจว”  ความหอมของมวลไมตามทองทุงนากลับจดืจาง  ไรความหอม เนื่องมาจาก “หอมพาย
ดอกเบี้ย” และมิอาจหอมสู “กล่ินยา” ที่ใชฆาวัชพืชและแมลงได อันบงบอกถึงความหลงใหลใน
วัตถุและเทคโนโลยี  นอกจากนี้ธรรมชาตทิี่มนุษยใสใจกลับเปนสภาวะที่เกิดจากการปรุงแตง  เปน
เพียง “กล่ินไอ”  และเพ่ือแสดง “รสนิยม” เทานั้น  

ศักดิ์สิริแสดงพฤติกรรมหรือวิธีปฏิบตัิตอธรรมชาติของมนุษย  ซึ่งตางถูกครอบงําอยู
ภายใตวิถีแหงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือวิถีแหงวัตถุ  มิเวนแมแตถ่ินทองทุงนาไทยที่ภาคภูมิ
กับวิถีดังกลาว  โดยตางสูญเสียจิตวิญญาณแหงความผกูพันกับธรรมชาติกลับมุงพิชิตหรืออยูเหนือ
ธรรมชาติ  เพ่ือตองการผลทางวัตถุเปนเคร่ืองตอบแทน  ซึ่งเปนความ “มัวเมา” จนทําใหหลงและ
สูญสิ้นอิสรภาพ เพราะมิวาจะเปนเชนไรตองพ่ึงวัตถุอยูเร่ือยไป 

ศักดิ์สิริยังย้ําถึงการตกเปนทาสของวัตถุในยุควิทยาศาสตรที่มนุษยตดัทิ้งคติความเชื่อ
เกา ๆ   ซึ่งแฝงไวซึ่งการดํารงอยูของธรรมชาติ  ดังในบท “นางไม” ใน มือนั้นสีขาว วาความเจริญ
แหงวิทยาการสมัยใหมเปนจุดเปลี่ยนรากฐานความคิดดั้งเดิม  ซึ่งมนุษยเคารพยําเกรงและเชื่อถือ
ในอํานาจศักดิสิ์ทธิ์ล้ีลับของธรรมชาต ิ เม่ือเกิดการพัฒนาพรอมกับการนอมรับรากฐานความคิด
ของอารยธรรมตะวันตกที่มองมนุษยแยกออกจากธรรมชาติมิใชรากฐานของไทยแตเดิมที่มีคานิยม
วามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ อิทธพิลของระบบความคดิจากตะวันตกไดทลายความเชื่อของ
ไทยแตโบราณที่วา “ในปาพันป  ตนไมรอยตน  เขาวามีนางไม”  เมื่อความเชื่อดงักลาวถูกตัดทิ้ง 
พรอมกับกระบวนทัศนใหมที่มองวามนุษยอยูเหนือธรรมชาติ  จึงสงผลให “ตนไมลมครืนลง” หาก
มี “รอยตนก็ทั้งรอย” สภาพปาในยุคพัฒนาจึงตกอยูในสภาวการณของ “ตอไมแสนตอร่ําไห” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๖๐

จํานวน “รอยตน” จนกระทั่งเปน “แสนตอ” ที่ถูกตดัไปไดทําลายทั้งระบบคดิเดมิของมนุษยและ
ระบบความสมดุลของธรรมชาติ รวมถึงการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิ 

วิถีแหงการพัฒนาในสังคมเทคโนโลยนีี้ไดปรับเปลี่ยนระบบคดิเกี่ยวกับธรรมชาติของ
มนุษย ซึง่ตีคาธรรมชาติเปนวตัถุและใชอํานาจในการครอบครอง จดัสรรหรือเปนผูจัดการ
ธรรมชาติ  โดยนํามาสนองกิเลสตัณหาอยางเต็มกําลังความสามารถสูงสุดของมนุษยชาติ  จนมืด
บอดตอภัยอนัตราย อันจะเกิดจากผลของการทําลายลางธรรมชาติ กวีไทยซึ่งอยูรวมสมัยแหงสังคม
เทคโนโลยไีดตีความปรากฏการณแหงยุคพัฒนา ซึ่งครอบครองมนุษยอยู โดยมุงใหมนุษย
ตระหนักรูถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีแหงธรรมชาติที่เขาสูภาวะวิกฤต อันเนื่องมาจากการสรางยุคสมัย
ที่มีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยหลัก  

การสื่อแสดงโลกทัศนเก่ียวกับธรรมชาติของกวีไทยนี้ มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย
หรือบริบทแวดลอม  รวมถึงจุดยืนทางความคิดหรือการแสดงทัศนะทีม่าจากประสบการณชีวิตของ
ตนทั้งโดยตรงและออม โดยมุงใหมนุษยตระหนักถึงคุณคาแทแหงชีวิตที่มีดุลยภาพระหวางเพ่ือน
มนุษย  ธรรมชาติ  และโลก 

กวีไทยสื่อทัศนคติที่มองวาธรรมชาติมีชีวิตและจติวิญญาณ อันเปนโลกทัศนที่ใหความ 
สําคัญกบัธรรมชาต ิ  มองเห็นธรรมชาติเปนเสมือนบคุคลที่พึงใหการดูแลโอบอุม หรือมีความเทา
เทียมกัน กอเกิดเปนดุลยภาพแหงการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  โดยวิธีคิดดังกลาว
ปรากฏเดนชดัในวรรณคดีแตอดตีของไทย  ในขณะที่กวีนิพนธไทยสมัยใหม  แมกวีจะมองวา
มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ  และธรรมชาติยังคงมีชีวิต มีจิตวญิญาณ  หากแฝงไวดวยทัศนะ
วาธรรมชาตินัน้กําลังตกอยูในภาวะวิกฤต   เพราะเหตุทีม่นุษยในสังคมรวมสมัยมิไดมองเห็นความ
มีชีวิตจิตใจของธรรมชาตินั้น 

ในวรรณคดีแตอดตีของไทย  กวีมองธรรมชาติวามีอํานาจยิ่งใหญเหนอืมนุษย เปนสื่อ
บงชี้ถึงขอจํากัดของมนุษยทีท่ําใหการดํารงอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาตคิงไวซึ่งคุณคาของ
ธรรมชาติ อันมีเหตุมาจากมนุษยไมกลากาวลวงเพราะเกรงจะเกิดภยัพิบัติ และกวีไทยในยุคหลัง
ตลอดจนปจจบุันจะแสดงอํานาจของธรรมชาติในลักษณะที่เปนผูกระทาํ หรือใหโทษแกมนษุย  
โดยเฉพาะพลังอํานาจจากปรากฏการณธรรมชาติ ซึ่งมนุษยมิอาจควบคุมไดยังมอิีทธพิลตอจติใจ
มนุษยอยูเสมอ 
 ในอีกทัศนะหนึ่งเปนการตีความหรือรับรูธรรมชาติในแงของ “มิติทิพย” ซึ่งปรากฏ
ชัดเจนในผลงานของกวีไทยสมัยใหม  และเปนมิติที่สรางสรรคข้ึนมาใหม  โดยนําความจริงของกฎ
ธรรมชาติที่มอียูในธรรมชาตินั้นมาสื่อแสดงความหมาย เพ่ือพัฒนาและยกระดบัจิตวิญญาณของ
มนุษย ซึ่งกวีเช่ือมั่นในศักยภาพแหงการเรียนรูและการพัฒนาตน แมจะอยูในสังคมแหงเทคโนโลยี
ก็ตาม  ความตระหนักรับรูนี้จะชวยพัฒนาใหมนษุยมีจติเปนอิสระปราศจากสภาวะการครอบงําของ
อวิชชา ทําใหมีชีวิตอยูอยางประเสริฐ ไมเกิดปญหาความปวยไขทางจติวิญญาณเชนที่เปนอยูในโลก
ปจจุบนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๖๑

 สําหรับการตืน่ตัวในยคุพัฒนาหรือสังคมเทคโนโลยี ซึ่งมีอารยธรรมตะวันตกเปน
รากฐานสําคัญ กวีไทยสมัยใหมตีความปรากฏการณดังกลาวกับวิถีธรรมชาติโดยมุงช้ีใหเห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลง ความวิปริต  และความเสี่ยงตอความพินาศสญูสิน้ของธรรมชาติ  เพราะการมุง
สรางยุคสมัยที่มนุษยจะมั่งคัง่และพร่ังพรอมไปดวยวตัถ ุ จนกอเกิดวถีิแหงการปฏิบัติเปนปฏิปกษ
ตอธรรมชาต ิ รวมถึงการใชอํานาจครอบครองโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดเฉพาะตัวมากกวา
คํานึงถึงหลักประโยชนสุขสวนรวม  จึงยังผลใหเกิดความวิบัติแกโลกและมนุษยชาต ิ
 สภาวะแหงยุคพัฒนาดังกลาวสงผลใหประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการณ ในระบบ
นิเวศนและส่ิงแวดลอม (ecocentric)  ซึ่งเปนปญหาอันเกิดจากระบบความสมัพันธที่ขาดความ
สมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ๓๑      โดยมีฐานคดิทางวิทยาศาสตรและแบบแผนของสังคมและ 
การผลิตในระบบอตุสาหกรรม  รวมถึงระบบเศรษฐกิจที่มุงเนนการจาํเริญเตบิโตเปนมูลเหตุหลักที่
กอผลกระทบตอสภาพความสมดุลทางธรรมชาติโดยตรง 
 การแสดงการรับรูถึงสภาวะการดํารงอยูของธรรมชาติรอบตัวมนษุยทีเ่ปล่ียนแปลงไป  
มิไดปรากฏในผลงานของหนวยงานหรือบุคคลทั้งในและนอกระบบความรูของรัฐไทยเทานัน้ กวีซึ่ง
อยูในฐานะเปนหนวยหนึ่งของสังคมไดตคีวามปรากฏการณดังกลาว โดยใชวรรณศิลปเปนสื่อ
กระตุนเตือนใหมนุษยตระหนักถึงความสญูเสยีและหายนะ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการทําลายลาง
ธรรมชาติ เร่ิมปรากฏเดนชดัในผลงานของอังคาร  กัลยาณพงศ  เปนตนมา 
 อาจกลาวไดวา พลังแหงวรรณศิลปของกวีไทยสมัยใหมยังเปนกุศลศิลปที่จรรโลง
สังคมมนุษย   โดยทําหนาทีบ่อกเหตุและสัมพันธภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติแวดลอม  พรอม
ทั้งกระตุนเตือนใหมนษุยตระหนักถึงสภาวะการดาํรงอยูของธรรมชาติรอบตัวมนษุยที่เปล่ียนแปลง 
ไปไมวาจะเปน ปา  ดิน น้าํ  อากาศ  สัตวปาและสตัวน้าํลวนถูกคุกคามและถูกทําลายอยางรวดเร็ว
จนเกิดวิกฤตการณแหงระบบนิเวศนข้ึน 
 
 
__________________________ 
 ๓๑เดิมวิธีการศึกษาดาน  “นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม” (ecology  and  environment ) เปน
การศึกษาการรบัรูและใหความหมายสิ่งแวดลอมแบบกายภาพ      ซ่ึงเนนการมองปญหาเฉพาะหนาและ 
แกปญหาเปนสวนเสี้ยว  เมื่อเกิดกระแสความตระหนักถึงปญหารายแรงทีเ่กิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม การรับรู
และการใหความหมายระบบนเิวศนและสิ่งแวดลอมจะเปนไปตามแนวทางที่เรียกวา  ecocentric อันเปน
ชุดของความรูและความสํานกึที่เนนวามนุษยกับธรรมชาตนิั้น มีความสัมพันธกันอยางแยกออกจากกัน
ไมได มนุษยไมควรรุกรานและทํารายธรรมชาติ มนุษยควรจะอยูรวมกับธรรมชาติอยางกลมกลืนมากกวา
ที่จะพยายามเอาชนะธรรมชาต ิ    การเปลีย่นแปลงที่ลึกซ้ึงนี้นําไปสูการศึกษาและสรางองคความรูใหมๆ  
มากมาย, อรรถจักร  สัตยานุรักษ, นิเวศประวัติศาสตร : พรมแดนความรู (กรุงเทพฯ : โครงการ
จัดพิมพคบไฟ, ๒๕๔๘), ๖๓-๖๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                   
  

 

๓๖๒

 ความหยิ่งทะนงในความรูและพลังอํานาจเหนือธรรมชาติของมนุษย กลายเปนการเขา
สูสภาวการณแหงหายนะของมนุษย หนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เร่ิม
เคลื่อนไหวทางสังคม เพ่ือการฟนฟูและอนุรักษ  ขบวนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการ 
อนุรักษธรรมชาติเปนเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศนโดยตรง๓๒        และการรับรูถึงความเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพแวดลอมเปนปรากฏการณทางสังคมที่ทุกฝายตางสําเหนียกถึง   โดยเฉพาะกระแสความ 
ตระหนักถึงปญหารายแรงทีเ่กิดข้ึนกับสิ่งแวดลอม๓๓ 

หากการรับรู และตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดังกลาว
นี้ปรากฏในกวีนิพนธสมัยใหมบางแลว เชน อังคาร กัลยาณพงศไดสรางสรรคบทประพันธรอยแกว 
ในบท “ชมรมสวะปฏิกูล” ใน กวีนิพนธ เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๘  เพ่ือส่ือแสดงทัศนะถึงระบบนิเวศนที่
เคยดํารงอยูอยางมีดุลยภาพตองตกอยูในภาวะเสียสมดุล โดยสื่อผานเสียงสนทนาของสวะปฏกูิล
ใน ลําน้าํเจาพระยา  ดังตัวอยางเชน “เธอบอกเพื่อน ๆ สวะ วาสูเจาเอย  ไมรูหรอกหรือ  ที่เข่ือน
เจาพระยาเนาเหม็นปลาตาย  ปลาหลายชนิดพยายามทวนน้ําข้ึนไปวางไข    แตไมมบีันไดปลา  จงึ 
__________________________ 

๓๒ปรีชา เปยมพงศสานต, “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดลอม-การเมืองสีเขียวและ
ความคิดแบบนิเวศนวิทยา,”  ใน  พลวัตไทยมุมมองจากเศรษฐศาสตรการเมือง (กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษา
เศรษฐศาสตรการเมือง  คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๓๔), ๑๒๕.  การรณรงคดาน
สิ่งแวดลอม เชน  การเคลื่อนไหวดานนิเวศนวิทยาในมิติจติวิญญาณ (Deep  Ecology)  ดวยการพัฒนาวิธี
คิดและสภาวะจิตที่สามารถเชือ่มโยงและสรางสมดุลใหแกระบบนิเวศน ความเคลื่อนไหวทางนิเวศนวิทยาที่
ใหคุณคาตอสตรีเพศ  (Ecofeminism) และเนนคุณคาทางธรรมชาติของสตรีเพศในดานความเปน “แม” 
เปน “บุพการี” อันเปนคุณธรรมอันสูงทีน่ําการปฏิบัติเพื่อลูกเพื่อหลาน มาใชในการสรางความรูเรือ่ง
สิ่งแวดลอม, โอภาส ปญญา, “ทําไมการจัดการสิง่แวดลอมในโลกสมัยใหม จึงตองพึ่งภูมิปญญา
ตะวันออก?,” เอกสารในการประชุมวิชาการและนวัตกรรมวิจัยเรื่องรวมฟนฟูสิ่งแวดลอมดวยภูมิปญญา
ตะวันออก  เสนอที่ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจฬุาภรณ, ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖. และยังมีการศึกษาความ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งแวดลอมกับความมั่นคงแหงชาติ  ในฐานะที่ปญหาสิ่งแวดลอมเปนภัยใหญหลวงตอ
ความมั่นคง, ชัยอนันต  สมุทวณิช  และกุสุมา สนิทวงศ  ณ อยุธยา,  ส่ิงแวดลอมกับความมั่นคงของรัฐ
กับความไมมั่นคงของราษฎร, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, ๒๕๔๖)  ในแงของ
วรรณกรรมมีฐานคิดของทฤษฎีวรรณกรรมวจิารณเชิงนิเวศ   (Ecocriticism)      อันเปนทฤษฎีวรรณกรรม  
วิจารณแนวใหมที่มุงสนใจแนวคิด ความหมาย และการนําเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
วรรณกรรมโดยการเชื่อมโยงการเขียนกับสถานการณจริงในสังคม, ธัญญา สังขพันธานนท, “จากกวีนิพนธ 
‘อีสาน’ สู ‘วาทกรรมอีสาน’ : การประกอบสรางความหมายของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในวรรณกรรม
เก่ียวกับภาคอีสาน,”  วารสารอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ๒๙ (๒๕๕๐) : ๒๙๐.  

๓๓อรรถจักร  สตัยานุรักษ, นิเวศประวัติศาสตร : พรมแดนความรู, ๑๗. 
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กระโจนคางเข่ือนตายเกลื่อนกลาด  จนเนาเหม็นเปนปฏิกูล” พรอมเสียดสี  เยาะเยย ถากถางถึง
ความเสียหายอันเกิดจากน้ํามือมนุษยวา “ฤๅชะรอยชาวไทยใจบญุกุศลกวางขวาง  ปรารถนาสง
ปลาข้ึนสวรรคช้ันฟา.. จะไดลวงพนหลมทุกข  เลิกวนวายหวงน้ํา  แหงสังสารวัฏฏส้ินพืชพันธุกัน
เสียที  นับเปนความคดิทีด่มีาก” 

อังคารยังแสดงคุณคาและเชิดชูธรรมชาติใหเห็น “ครู” พรอมแสดงความเกรี้ยวกราด
ตอผูทําลายลางธรรมชาติ  ดังความปรากฏในบท “ซํากกกอกกอกออกผลแลว” ใน ลํานําภูกระดงึ 
เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๒  วา “ฆาปาลาไมนบัแสนโกฏิ  หฤโหดไปชั่วกัลปาวสาน  ไรสุนทรียรสใน
วิญญาณ  ต่ํากวาดิรัจฉานชัว่ฉกรรจ  บดัซบไมรูวาอากาศ  สะอาดบริสุทธิ์ใชหายใจนั้น  มิ่งไมได
ปรุงชวยชีวัน  ชาติอกตัญูทุกผูคน” ความตระหนกัถึงปญหาการขาดดุลยภาพของระบบนิเวศน 
อันเกิดจากความโลภโมโทสนัของมนุษยนีไ้ดรับการสานตอจากกวไีทยรุนหลังสืบมา 

การสื่อโลกทัศนที่แสดงถึงสภาวการณของธรรมชาต ิ ซึ่งดํารงอยูรวมกันกับมนุษย
อยางมีดุลยภาพหรือเส่ือมเสียดุลยภาพ  รวมถึงการรับรูธรรมชาติตามหลักพุทธธรรม  กวีจะสราง
ใหธรรมชาตินัน้มีตัวตนและจิตใจเสมือนเปนมนษุย  รวมถึงการนําตวับทในวรรณคดไีทยแตอดตี
และตัวบทประเภทอื่นมาสรางสรรคใหม  โดยมุงส่ือภาพสภาวะธรรมชาติแวดลอมแหงบริบทรวม
สมัยที่เส่ือมโทรมหรือวิปริตไปจากอดีต อันเปนความจงใจของกวีที่ตองการแสดงวิถีแหงธรรมชาติ
ในยุคทีด่ํารงอยูรวมกับมนุษยกับยุคใหมทีม่นุษยมองตนเองแปลกแยกจากธรรมชาต ิ    ในแงของ
การตีความธรรมชาติเปนเครื่องพัฒนาตน  กวียังคงสืบทอดจินตภาพและรับอิทธิพลทางความคดิ
จากพุทธธรรมนํามาปลุกเราใหมนุษยดํารงอยูอยางมีอุดมคต ิ

จากการศึกษาโลกทัศนเก่ียวกับธรรมชาตโิดยแสดงผานดานการสรางจินตภาพนี้เปน
เครื่องช้ีชัดถึงความตระหนกัรูในคุณคาของธรรมชาติของกวีไทย ในทามกลางวิถีแหงยุคพัฒนาที่
มุงความเจริญภายใตอิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถงึถูกกํากับดวยวัฒนธรรมการ
เรียนรูที่มีมาตรฐานทางวัตถเุปนเครื่องช้ีวัดความสาํเร็จและกาวหนา และกลอมเกลาใหเกิดองค
ความรูและโลกทัศนที่แยกสวน  โดยเฉพาะการมองธรรมชาติเปนวัตถตุามโลกทัศนในวิถีแหง
วิทยาศาสตร  แตกวไีทยกลับยึดมั่นในกรอบของโลกทัศนทางพทุธศาสนาที่มองธรรมชาติเปน
ปจจัยของความสุข ทําใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติอยางมีดุลยภาพ  รวมถึงใชธรรมชาติเปน
เครื่องพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย  พรอมทั้งแสดงใหเห็นกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายของ
ธรรมชาติ เพ่ือใหมนุษยพึงตระหนักรับรูและตื่นตัวกบัวิกฤตธรรมชาต ิ
 
๓.  โลกทัศนเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม 
 สภาวการณของสังคมไทยมีความสืบเนื่องเปนพลวัต  บนฐานความสมัพันธกับบริบท
ทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่เปนปจจัยภายในพรอมกบัปจจัยภายนอก
ประเทศ รวมถึงประชาคมโลกในภาวะปจจุบนั ตลอดจนกระแสปรากฏการณแหงโลกยุคใหม  
สถานะของสังคมไทยในแตละยุคสมัยจากอดีตสูปจจุบนัถูกกําหนดโดยสภาวะดังกลาว      ในขณะ 
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เดียวกันความเปนอยูหรือความเปลี่ยนแปลงของสังคมยังสงผลตอระบบคดิของมนุษย  รวมถึงกวี
ซึ่งมีฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมที่จะตีความ รับรู  หรือใหความหมายถึงความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสังคมในแงมุมตางๆ  
 ในการสื่อวิธคีดิหรือกระบวนทัศนของกวไีทยที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอมนี้ จะมกีาร
ตีความปรากฏการณเก่ียวกับความเหลื่อมล้ําทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ครอบงําสังคมและหลอหลอมจิตใจ  จนสงผลหรือกอ
เกิดเปนความตกต่าํทางจติวญิญาณของมนุษยในสภาพสังคมปจจุบนั  โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ
ตามลัทธิทนุนยิมที่นําพามนษุยไปสูปญหาตางๆ อาท ิ ปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม  
และปญหาความขัดแยง  ตลอดจนสงคราม 

๓.๑  ความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 สถานะดั้งเดิมของสังคมไทยเปนสังคมไพรฟามีเครื่องบงช้ีหรือเคร่ืองหมายที่เรียกวา  
สัญลักษณทางสถานภาพ (status symbol)๓๔  ส่ิงนี้ยังเปนที่มาของระดบัหรือการแบงช้ันทางสังคม  
คือ สถานภาพที่มีความเหนือกวาหรือดอยกวาในดานอํานาจ  สิทธิ  เกียรติยศ  ศักดิศ์รี      
ทรัพยสมบัติ และผลประโยชน  การแบงหรือการจัดลําดับชั้นทางสังคมเปนเรื่องของความสัมพันธ
ทางสังคมที่ไมเสมอภาคกนัระหวางกลุมคนตางระดับชัน้ อันมีมาแตโบราณและดํารงอยูจวบจน
ปจจุบนั๓๕ 
 ในการสื่อความสัมพันธระหวางกลุมชนในสังคมปรากฏการรับรู หรือมุมมองที่มีตอ
ปรากฏการณดังกลาวของกวีไทยเชนกัน  ดังความใน  โคลงโลกนิต ิ สํานวนเกา  กวีสรางจินตภาพ
เปรียบเทียบวาทองเนื้อเกาทนตอการหลอม การต ี โดยไมเจบ็ปวด แตจะรูสึกเจ็บหรือ
กระทบกระเทือนใจหากนําไปเทียบกับสิ่งไรคา  ดังความวา 
 
          นพคุณใสเบาสูบ  แสนท ี
  คอนเหล็กรุมรันต ี  หอนมวย 
  บเจ็บเทาธุลี   สักหยาด 
  เจ็บแตทานชั่งดวย  กลํ่านอยหัวดาํ  
 
__________________________ 
 ๓๔สัญลักษณทางสถานภาพ (status symbol) มีทั้งที่เปนภาวะทางชีวภาพ ไดแก   เพศ  อาย ุ  
เชื้อชาติ  วรรณะ ฯลฯ และเครื่องบงชี้ทางวัฒนธรรม (cultural  traits)  ไดแก  ภาษาพูด  เครื่องแบบ  
การแตงกาย  อาชีพ  รวมถึงเครื่องใชหรือวัตถุสิ่งของตางๆ ที่แสดงถึงฐานะของบุคคล  เชน   แหวน   
เครื่องเพชร    ยี่หอรถยนต    ที่อยูอาศัย, มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,  
๒๕๔๕), ๗๖. 
 ๓๕เรื่องเดียวกัน, ๗๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๖๕
 

 

 บทกวีดังกลาวขางตนเปนสื่อแสดงความไมเทาเทียมกันระหวางกลุมคนในสังคม  ใน
ทัศนะของกวีมองวาคนในสงัคมมีความสํานึกทางชนชั้น  โดยเฉพาะการถือตนอยูในสถานภาพสงู
เปรียบเหมือนทอง  แมจะพบกับความยากลําบาก เชน การหลอม  แตจะไมยอมลดตัวลงมาเทียบ
กับคนที่มีสถานภาพต่าํ ซึ่งเปรียบเหมือนเม็ดมะกล่ําทีไ่มมีคุณคาหรือราคาแตอยางใด  อันเปนสือ่
แสดงใหเห็นการแบงแยกระดับชั้นของกลุมคนในสังคมที่กลุมหนึ่งมีความเหนือกวา ในขณะที่อีก
กลุมหนึ่งดอยกวา 
 การสื่อทัศนะถึงการแบงระดับของคนในสังคมวาตางระดับชัน้ หรือมีฐานะไมเทา
เทียมกัน  กวีส่ือแสดงดวยชาติกําเนดิหรือศักดิ์ตระกูล  โดยสรางจินตภาพเปนคูเปรียบแสดง
ความแตกตาง ดังใน อิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒ ไดแสดงความตางศักดิ์ระหวางวงศของ
ระตูจรกากับวงศอสัญแดหวา ดังความในสารที่ทาวลาสําเชษฐาของจรกาสงทูตมาสูขอนางบุษบา 
ไดกลาวเปรียบเทียบวงศของตน วา “ดังจอมปลวกกับพระเมรุมาศ ดังชาติมฤคกบัไกรสร     ดัง
พื้นปถพีกับอัมพร” 
 ความตระหนกัในศักดิต์ระกูลดังกลาวสื่อทัศนะถึงฐานะที่สูงต่ําแตกตางกัน จากการ
แบงระดบัชั้นทางสังคมมีชาติกําเนดิเปนปจจัยหลัก หรือเปนตัวกําหนดใหมีสถานภาพสูงหรือต่าํ  
แมจะเปนวงศกษัตริยเชนเดยีวกัน  แตวงศของจรกาก็มีศักดิ์และสถานะต่ํากวาวงศอสัญแดหวา  
ซึ่งเปนวงศเทวัญ  ความตางระดับชั้นนี้กวีใชจินตภาพเปรียบเทียบแสดงความหางไกลกัน  หรือมิ
อาจเทียบเคียงกันไดเหมือนจอมปลวกกับภูเขาพระสุเมรุ   ซึ่งมีขนาดและถิ่นที่อยูตางกันระหวาง
โลกและสวรรค  เหมือนไกรสรที่มีเผาพันธุหรือศักดิต์ระกูลตางกัน  และเหมือนแผนดนิกับแผน
ฟาที่อยูต่ําและสูงมาเปนสื่อเปรียบที่แสดงใหเห็นสาระหรือความคิดหลักวามีชาตติระกูลสูงหรือต่ํา 
 กวีไทยสมัยหลังแสดงฐานะหรือลําดับชั้นทางสังคมที่ตางกัน  โดยกลาวเปรียบเทียบ
บุคคลที่มีสถานะสูงต่าํตามชาติกําเนดิ  ดังใน ทาวแสนปม  ตอนทาวแสนปมในฐานะยาจกมี
รูปลักษณอัปลกัษณเขียนสารถึงนางอุษาธดิาเจาเมือง ไดกลาวเปรียบเทียบสถานะของนางกับหญงิ
อ่ืนและสถานะของตนกับนาง วา 
 
          ไดเห็นแกวประเสริฐเลิศชม    จะนิยมกอนกรวดกระไรได 
        เคยพบสาวชาวฟาสุราลัย    ฤๅจะใฝตองชาวปถพิน 
         โอแกวแวววับชางจับจติ    จะใครปลดิปลดมาดังถวิล 
        โอเอ้ือมสุดหลาดังฟาดิน    จะไดสมดังจินตฉนัใด 
 
 ในบทกวีขางตน  กวใีชส่ือเปรียบ “แกว” อันมีนัยถึงความมีคา  สูงสง  และ “กรวด” 
เปนสื่อความต่ําตอยดอยคามาสื่อความคดิหลักถึงความไมเทาเทียมกันของบุคคลในสังคม  โดยมี
ชาติกําเนิดเปนตัวกําหนดสถานภาพเปน “ชาวฟา” หรือ “ชาวดิน”  หรือเปนนัยเชื่อมโยงถึงหญิง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๖๖
 

 

สูงศักดิ์กับหญงิชาวบาน  และเทียบสถานะอันต่าํตอยของตนเปนดังดิน  ซึ่งอยูต่ําเตี้ยมิอาจเอื้อม
ถึงฟาหรือหญิงสาวที่อยูในตระกูลสูง 
 เม่ือสภาพทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมุงพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับ
โลกตะวนัตก  ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕  เปนตนมา  ไดสงผลสืบเนื่องถึงเศรษฐกิจแบบประเพณีนิยม
เดิมของไทยมาเปนการผลิตแบบอตุสาหกรรม ทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง
มากขึ้น  ความแตกตางระหวางเมืองกับชนบทมีเพ่ิมขึ้น  ครูเทพไดแสดงภาพ “เมือง”  ไวในบท 
“สภาพพอ” ใน โคลงกลอนของครูเทพวา “กรุงไกรคระไลวุน  ชลมุนมิหยุดเลย  เดินว่ิงบน่ิง
เฉย   ชิวรอนฤนอนเย็น” นอกจากความวุนวายแลวเวลายังเปนสิ่งมีคาวา “ทุกสิ่งประสงคคา คติ
ขอบคอยเห็น เวลาจําแลงเปน ธนไลเตลิดหลง” และไดเปรียบความไมเทาเทียมระหวางเมืองกับ
ชนบทวา  “ความตางระหวางนา- ครดุจฟาดิน    ยิ่งเมืองเมลืองสิน สิประจักษมากหลาย”  
 กวียังแสดงความแตกตางระหวางชนชั้น ที่เกิดจากความเหลื่อมล้ําทางสังคมระหวาง
คนรวยกับคนจน โดยกลาวถึงวาคนรวยมีวาสนาหรือกุศลที่ทําใหไดรับลาภยศร่ํารวยอันเปนการ
สงเสริมใหมีชีวิตเหนือผูอ่ืน กวีใชจินตภาพเปรียบเทียบใหมวาเหมือน “สายลม” ในขณะที่คนจน
นั้นขาดวาสนาจึงตองทํางานหนัก ทาํใหมชีีวิตต่ําตอยเหมือนอยูใน “ปลักโคลน” ภาพความตางที่
เปนชองวางทางสังคมนี้เปนเหตุที่ทําใหเกิดการแบงแยกเปนสองฝาย  โดยกวีกลาวถึงคนรวยวา
เปนฝาย “เขา” และแทนฝายคนจนดวยมุมมองของฝาย “ผม” ดังความใน “วาสนาตัวเดียวเจียว
ทําเข็ญ” ใน ความใฝฝนแสนงาม ของจิตร ภูมิศักดิ์ วา 
 
         เพราะเขามีวาสนาอาเอมใจ    สงเสริมใหลอยเลื่อนเหมือนสายลม 
        ไอที่ผมจมดักในปลักโคลน    แหงความจนและทรามโลนอันขื่นขม 
        เหง่ือตางน้ําทํางานซบซานซม    ก็เพราะผมวาสนาเหมือนหากิน 
      

จิตรยังมองสภาพทางสังคมไทยใน พ.ศ. ๒๕๐๐ อันเปนชวงที่เผด็จการเรืองอํานาจ
และเปนรอยตอจากยุคเชื่อผูนําชาติพนภัยเขาสูยุคพัฒนาในสมัยจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชตวาเปน
ชวงที่มีความแตกตางและความเหลื่อมล้ํา โดยเปรียบเทียบใหเห็นความเปนอยูระหวางขาราชการ
ช้ันผูใหญกับผูนอย  ดังในบท “สรางสวรรคข้ึนที่ในโลกดวยมือ”  ใน ความใฝฝนแสนงาม วา 
“เทวดาชั้นผูใหญไมทํางาน    อยูวิมานหลังโตโตโกฉบิหา... พวกเทวดาชั้นล่ิวลอตองถอกาย   รับ
ใชนายเหมือนขาทาสฟาดขาวกะเกลือ” ทั้งนี้มีเหตุมาจากฐานรากทางสังคมอยูที่ชนชั้นผูปกครอง
เปนผูมีอํานาจเสมือนเปน “เทวดา” ที่มีบุญบารมีและอํานาจวาสนาพเิศษเหนือคนธรรมดา ความ
แตกตางภายใต  “ระบอบปฏิวัต”ิ  ซึ่งบาํรุงสงเสริมความเติบโตของกลุมชนชั้นนายทุนและชนชัน้
กลางไดสงผลใหเกิดการบั่นทอนลิดรอนสทิธิเสรีภาพและผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของชนชั้นลาง  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๖๗
 

 

อันประกอบดวยมวลชนสวนใหญของประเทศกอใหเกิดปญหาความไมเปนธรรมตางๆ ในสังคม๓๖ 
 กวีไทยสมัยใหมสรางจินตภาพเปรียบเทียบแสดงความเหลื่อมล้ําระหวางคนเมืองกับ
คนชนบท โดยใหภาพทีต่างกันอยางเดนชัด  ดังในบท “ก. ไกสองตวั”  ใน   ตากรุงเรืองโพยม  
ของเนาวรัตน พงษไพบูลย วา 
 
           (๑)    เปดเทอมแลว            (๒)      เปดเทอมแลว 
 เด็กชายเกริกเกียรติแกวข่ีเกงใหญ         เด็กชายแกวมีกางเกงกับเสื้อตัวใหม 
 กับเด็กหญิงนนัทนาธนญัชัย       เด็กหญิงนามีกระโปรงกับยามใบ 
 มีนาฬิกาเรือนใหมผูกขอมือ         เส้ือยังพอใชไดไมตองซื้อ 
 รถปราดเทียบชายคาหนาตึกโต         เอากลองขาวใสขาวกับน้ําพริก 
 ครูคนโกยนืรับนานับถือ          เปลือยตีนจิกมาตลอดกอดหนังสือ 
 เทพนอยนอยลอยลองเดินคลองมือ         ย่ําคันนาน้ําขังคอยรั้งมือ 
 เธอมาซื้อกระดาษวาดชีวิต          ลมกระพือฝนพรําฉํ่าทัง้ตัว 
 ........................................         สะแกผลดัใบลิ่วปลิวจากขั้ว 

ก.  เอย ก. ไก          ระฆังวัดวงัเวงคอยเรงรัว 
เราจะไปเปนผูอภิสิทธิ์          ย่ําถึงร้ัวโรงเรียนเจียนเวลา 
 น่ีคือเทวสถานอันนิรมิต           ......................................... 
 ที่จะบิดผันโลกไดดังใจ         ก. เอย ก. ไก 

           ขอจงขนัเร่ือยไปเถิดไกปา 
           เมล็ดพชืจากทองไรทองนา 
           จะเติบเปนตนกลาอันแกรงไกร ! 
          
 กวีแสดงภาพคนเมืองโดยมเีด็กเปนสื่อวาเปน “เทพนอยนอย”  ซึ่งจะเติบโตไปเปน 
“ผูอภิสิทธิ”์  ในขณะที่คนชนบทมีเด็กเปนสื่อแทนวาเปน “ไกปา”   เปน “เมล็ดพืช”  ในทองนา
และจะเตบิโตเปน “ตนกลา”  อันบงช้ีความตางหรือความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่แฝงไวดวยน้ําเสียง
แหงการปลุกปลอบใหกําลังใจแกเด็กจากทองไรทองนา 
 ความไมเทาเทียมกันมีอยูในสังคมทุกถ่ินที่  ตามทองถ่ินชนบทชาวนายังถูกนายทุน  
ผูมีอํานาจกดขี่  ดังความในบท “ไมมีเพลงรัก  ในฤดูเก็บเกี่ยว” ใน เพลงขลุยเหนือทุงขาว วา    
“พ่ีนองชาวนาของขาเอย     จะควงเคียวเกี่ยวเกยก็ขัดของ    ฟาแหงดินโหดพิโรธคะนอง   หนนูา  
__________________________ 
 ๓๖เสนห  จามรกิ,  ฐานคิดสูทางเลือกใหมของสังคมไทย  (กรุงเทพฯ : โครงการ 
วิถีทรรศน, ๒๕๔๑), ๙๑-๙๒.                      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๖๘
 

 

ตาพองอันธพาล” การถูกเอารัดเอาเปรียบที่มาพรอมกับการฉกฉวยผลประโยชนนี้ กวีใช “หนูนา”  
ซึ่งชอบขโมยแอบกัดกนิขาวในนามาเปนสื่อเปรียบแสดงนยัถึงนายทุน หรือผูมีอิทธิพลมุงกอบโกย
เอาผลประโยชนจากชาวบาน 

ในบท “บทโศลกจากที่ราบสงู” ใน แสงดาวแหงศรัทธา  ของคมทวน  คันธนู  ไดใช
ลีลาของเพลงเหกลอมเปนสื่อในการครวญคร่ํารําพันเพื่อแสดงความแตกตางที่ตรงกนัขามระหวาง
คนเมืองกับคนชนบท  ดังความวา  
 
       บทเหกลอม 

โอหมูเฮาเอย เอยหมูเฮาเอย  อยาตามขอยมาเลย ในนีบ้มีไผเหลียวมอง  เขาแยงกันกิน  
ซุมปากแซบลิน้ เปนกายเปนกอง หนาเขาผุดผอง หนาเฮาเศราหมอง บแมนเหมือนกัน  
เขาอยูบนฟา  กินไกกินปลา  กินหมูกินมนั  เขาบแบงปน   เห็นเฮาต่ําช้ัน  กินแตแมลง
เขาเหยียดเขาหยาม  เขาวาต่ําทราม  ข้ีเกียจใชแฮง เห็นเฮาเซาเขาวาเซอซา  เปนพวก
ลาวมา  เขาก็แกลง  น้ําใจเขาแลง  เมตตาเขาแหง  ยิง่กวาใดใด  เขาเปนชาวฟา เฮา
เปนผีหา  เขาวาเจ็บใจ  เฮาก็คือไท โฮยน้าํตาตกไหล  ปวดฮาวเศราซึม 

     
คมทวน สรางจินตภาพแสดงความแตกตางและความเหลื่อมล้ําระหวางชาวเมืองกับ

ชาวชนบท  โดยแสดงภาพชาวเมืองเปน  “ชาวฟา”  หรือเปนเทวดาที่มีหนาตาและฐานะทางสังคม
และเศรษฐกิจ  ในขณะที่ชาวชนบทภาคอีสานเปน “ผีปา” ที่มีหนาตาและฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่แตกตางอยางตรงกันขาม  และเปนที่ดูถูกเหยียดหยามของคนในสังคมเมืองหลวง 
 ในสภาวการณของสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะในเมืองหลวง ซึ่งเจริญรุดหนาอยางไม
หยุดยั้ง หากสังคมแหงการพัฒนาไมไดสรางดุลยภาพใหแกความเปนมนุษย  เนาวรัตนไดแสดง
ใหเห็นชองวางและความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยผานการกระเสือกกระสนดิ้นรนหาเลี้ยงชีพของ
เด็กและเยาวชนแหงสังคมเมือง  ซึ่งมีมาตรฐานชีวิตทีไ่มอาจสรางความมั่นคงและมั่นใจใหแกชีวิต
ได  ดังความในบท “จันทรเจาขา” ใน เพลงขลุยเหนือทุงขาว วา 
 
  จันทรเอยจันทรเจาขา       ฉันเกิดมาในเมืองหลวง 
         จันทรเดนเห็นเต็มดวง       โชติชวงอยูรูหลังคา 
  จันทรจาจันทรเจาเอย       ฉันไมเคยไดศึกษา 
         วันวันว่ิงไปมา        ขายมาลัยใหรถยนต 
  จันทรเอยพระจันทรเจา       ฉันตองเฝาอยูบนถนน 
         แดดรอนไมรอนรน        เทารอนใจไมมีกิน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๖๙
 

 

  จันทรเอยจันทรเจาขา       ขอหลังคาคลุมแผนดิน 
        ขอมุงกันยุงร้ิน        ขอผาหมใหหายหนาว 

จันทรจาจันทรเจาเอย       ฉันไมเคยรูเร่ืองราว 
        ก. ไก  ข. ไข ดาว        ขอครูดวยชวยสอนฉัน 
  จันทรเอยพระจันทรเจา       ขอคนเรารักผูกพัน 
        “ขอสิทธิ์เทาเทียมกนั       และขอวันฉันมีกิน”  
 

เนาวรัตนนําเพลงกลอมเด็ก  “จันทรเจาขา” ซึ่งตัวบทเดิมมีสาระการวอนขอ “ของ
เลน” เพ่ือสรางความสุขและความเพลิดเพลินใจมาสรางสรรคใหม  โดยปรับเปลี่ยนความที่ขอเปน
ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพ อันเปนนยัสะทอนใหเห็นความแรนแคนทุกขยาก และชองวางทาง
สังคม  รวมถึงสะทอนวิถีแหงสังคมที่ขาดการพัฒนาคณุภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน  การขาดสิทธิ์ที่พึงมี
พึงไดในฐานะความเปนพลเมืองหรือมนุษยในสังคมเดียวกัน 
 ในภาวะของการ “พัฒนา” ดานเศรษฐกิจตั้งแต  “ยุคพัฒนา” เปนตนมากอเกิด
ความเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตของผูคนโดยเฉพาะการเกดิขึ้นของโรงงานอตุสาหกรรม งานประเภท
บริการบางอยาง เชน การทองเที่ยว โรงแรม  สถานอาบอบนวด บารและไนทคลับ ฯลฯ ส่ิงเหลานี้
ทําใหเกิดคนที่มีอาชีพใหมๆ และมีงานระดับทีไ่มตองอาศัยความรู  โดยดึงคนงานมาจากทองไร
ทองนา     ทาํใหมีประชากรที่เปนกรรมกรขึ้นมามากมายอยางที่ไมเคยมีมากอนในประเทศไทย๓๗  
สภาพการณดงักลาวสรางชองวางทางสังคม  ดังสุจติต  วงษเทศ  นาํเสนอภาพความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม  โดยนาํเนื้อความและทํานอง  “ลาวดวงเดือน”    มาสรางสรรคใหมเปนภาวะความยากไร
ของชนชั้นลางในสังคม  ดังความในบท “ขอขาวสาร” ใน เจาขุนทองไปปลน วา 
 
                 โอละหนอ  เจานายเอย 
      ขอยมาเวา  ขอขาวสารสกัทะนาน 
      โอวาดึกแลวหนอ  ลูกรอกินขาวที่บาน 
      ขอขาวสกัทะนาน  อ่ิมทั้งบานนะนายเอย 
               หิวขาวแลว  หรือแกวกลอยใจเอย  (เออ เออ เอย...) 
      แมน้ีรักหนักหนา    หวงอาลัย  
__________________________ 
 ๓๗ชาญวิทย  เกษตรศิริ,  “คํานําเสนอ : สุจิตต  วงษเทศ และบทกวีทางสังคมและ 
การเมือง,” ใน  เจาขุนทองไปปลน  : รวมบทกวีสยามของสุจิตต  วงษเทศ  ๒๕๑๖ – ๒๕๒๓  
(กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๔), (๑๖).     

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๗๐
 

 

        โปรดประทานขาวสารให    เถิดเจานายของขอยเอย 
        ขอหนอยจะเปนไร     นะเจานายของขอยเอย 
               (หอมกลิ่นเกสร    เกสรดอกไม 
        หอมกลิ่นคลาย     คลายขาวสารเต็มทะนาน) 
        หอมกลิ่นมาไกล     หอมในครัวภัตตาคาร 
             (ไดแตหอมนาน ๆ     ก็วายปราณเปนศพเอย) 
 

 จากสาระของตัวบทเดิมในเพลง “ลาวดวงเดือน”๓๘ เปนคํารําพันรักของชายหนุมถึง
สาวคนรักเมื่อตองพรากจากกันไป  สุจิตตปรับเปลีย่นเนื้อหาจากคํารักและคาํลาเปนการรําพัน
ทุกขและ “ขอขาวสาร” จาก “เจานาย” มาส่ือความหมายในรูปของปญหาทางสังคม  ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับปญหาความยากจน  ชองวางทางรายได  วิถีชีวิต  หรือการดํารงอยูที่แตกตางระหวางคนรวย
กับคนจน 

คมทวนยังแสดงภาพแหงความขัดแยง ที่เกิดจากความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม
ระหวางคนจนกับคนรวย  ดังความแสดงสภาพความเปนอยูในถิน่ที่ทํางานของกรรมกร  ซึ่งเปน
ภาพแหงความคับแคบ  ความแรนแคน  ลําบากยากเข็ญ  ดังความในบท “คําถาม-คําตอบรวม
สมัย”  วา  “คือชีวิตกรรมกรสะทอนภาพ  มีเหง่ืออาบตางน้ําลําเคญ็เข็ญ  สรางบานโตโอฬาร
เลือดตากระเด็น  แตตองเรนนอนหลืบกวางคืบเดยีว” สภาพดงักลาวนี้คมทวนเห็นวาเกิดขึ้น  
“โดยชองวางสังคมที่จมต่ํา” ทําใหวิถีแหงการดํารงชีวิตของคนในสังคมแตกตางกันสุดขั้วระหวาง  
“พวกหนึ่งหนํานอนสบายกนิ ‘ถาย’ เท่ียว” กับอีกกลุมหนึ่งตอง “มีเหง่ืออาบตางน้าํลําเคญ็เข็ญ”    

 
 
 

__________________________ 
 ๓๘เพลง ลาวดวงเดือน  เปนเพลงไทยเดมิประพันธเนื้อรอง-ทํานอง โดยพระเจาบรมวงศ
เธอ  กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม มีเนื้อความวา 
         โอละหนอดวงเดือนเอย พี่มาเวารักเจาสาวคําดวง 
 โอวาดึกแลวหนอพี่ขอลาลวง  อกพี่เปนหวงรักเจาดวงเดือนเอย 
         ขอลาแลวเจาแกวโกสุม  (เอ้ือน) พี่นี้รักเจาหนอขวัญตาเรียม 
 จะหาไหนมาเทยีมเจาดวงเดือนเอย 
  หอมกลิ่นเกสร           เกสรดอกไม            หอมกลิน่คลาย 

คลายเจาสเูรยีมเอย หอมกลิ่นกรุนครัน     หอมนั้นยังบเลย 
               เน้ือหอมทรามเชย เอยเราละเหนอ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๗๑
 

 

    คุณภาพชีวิตของคนในสังคมยังไรซึ่งมาตรฐานและความเสมอภาพ   โดยเฉพาะการ
ดํารงชีวิตของคนในสังคมเมืองที่มีการแบงแยกและแตกตางกันอยางสุดโตง ระหวางคนรวยกับคน
จน  ผูมคีวามมั่งคั่งและอํานาจมีสัมพันธภาพที่แฝงไวดวยรอยเลหเพทุบายกับผูทีต่องพ่ึงพาอาศัย  
อีกทั้งมีการกดขี่ขมเหงและการใชอํานาจเปนความชอบธรรม ทําใหคนจนมีชีวิตที่ทุกขยากแสน
เข็ญ  ดังความในบท “พาราสาวัตถี (๗)” วา 

 
        พอกูช่ือศรี   อยูถนนพระอาทิตย  แมกูช่ือนางชื้น  พี่กูช่ือบานชื่น  กูพี่นอง
ทองเดียว  ๗ คน ผูชายสาม ผูหญิงสี ่  พี่กคูนหนึ่งอดขาวตาย  ตั้งแตเล็ก เมือ่กู
อายุไดสิบขวบ กูว่ิงขายหนังสือพิมพตามสี่แยก   ขุนสิทธิเจาเมืองโฉด  สั่งให
ตํารวจชนพวกกู   มันโผลมาทางซาย  กูยายมาทางขวา  สวนแมกูเปนหาบเร   
หอบไมคานหนียะยาย  เทศบาลมันไลจะแจ  พอกูขีตุ่กตุกพุงเขารับ  กูรีบขนของ
ขึ้นรถ  พอกูจงึช่ือกูวารอด    เมื่อกูพุงขวางทางตํารวจเทศกจิ 
        เมื่อชั่วพอกู  กูบําเรอแกพอกูแมกู  พี่นองกูก็บําเรอแกบานกู  ขายพวงมาลัย  
ขายหนังสือพิมพ   ขายของเกา ฯลฯ  กเ็อามาแกพอกู  ของใดทีก่นิไดตามกองขยะ   
ก็เอามาแกญาติกู   พี่สาวกูไปนวดใหใคร  ไดผัวไดสตางค  ไดเงินไดทอง  ก็สงมา
ใหแกพอกู   พอกูเปนปอดบวมตาย ยังแมกู  กูพร่ําบําเรอแกแมกูนองกู   แมกูปวย    
พวกกูก็เศราทั้งกลม 
        เมื่อชั่วยังชีพเปนอายรอด  เมืองรัตนโกสินทรน้ีดี มีนํ้าในตา  ในนามีขี ้  คน
น่ังเมืองมีแตจะกอบจากไพรทุกทาง  เพื่อนจูงวัวไปขาย  จูงควายไปใชหน้ี  ทานใคร
คาฝนคา   คาของเถื่อนคา   ทานใครคาเงินคาทองคา   ไพรฟาหนาเซียว  ทุกขเขา
ทุกคนทั่วไปแล  ว่ิงแรหนีตายหาไปซาอุฯ   ทุกเหยาเรือนเสื้อตัวกางเกงตัว  ทิ้งลูก
เมียนอนเสียใจ   รอฟงขาว   จาก จารึก ดช. รอด  (หนาที่ ๑)  

 
 ในบทกวีขางตน  คมทวนแตงลอศิลาจารกึหลักที่ ๑๓๙  ในสมัยสุโขทัย  ซึ่งตัวบทเดมิ
เนื้อความเปนตอนกลาวถึงอตัชีวประวัติของผูแตง โดยยงัคงรูปศัพท สํานวนเฉพาะ และลีลาของ
ประโยคตามตวับทเดิม หากปรับเปลี่ยนเนือ้ความที่บนัทกึจากการประกาศศักดานภุาพของวีรบุรุษ 
__________________________ 

        ๓๙ดังตัวอยางความตอนตน วา     “พอกูชื่อศรีอินทราทิตย      แมกูชื่อนางเสือง      พี่กูชื่อ 
บานเมือง  ตูพีน่องทองเดียว ๕ คน   ผูชายสาม  ผูหญิงสอง   พี่เผือผูอายตายจากเผือเตียมแตยังเล็ก  
เมื่อกูขึ้นใหญไดสิบเกาเขา   ขุนสามชนเจาเมืองฉอดมาทเมืองตาก  พอกูไปรบ   ขุนสามชนหัวซาย   
ขุนสามชนขับมาหัวขวา  ขุนสามชนเกลื่อนเขา  ไพรฟาหนาใสพอกู  หนีญญายพายจะแจ  กูบหนี  กูขี่
ชางเนกพล  กูขับเขากอนพอกู  กูตอดวยชางสามชน  ตนกูพุงชางขุนสามชน   ตัวชื่อมาสเมืองแพ     
ขุนสามชนพายหนี   พอกูจึงขึ้นชื่อกู  ชื่อพระรามคําแหง  เพื่อกูพุงชางขุนสามชน” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๗๒
 

 

และความอดุมสมบูรณของบานเมืองเปนบันทึก “จาก ด.ช.รอด” หรือคนยากเข็ญแหงสังคมเมือง
หลวงในสมัยปจจุบนัที่มีสภาพความเปนอยูที่แรนแคน  ดิ้นรน  อดอยาก การตอสูเปนไปเพื่อชนะ
ความทุกขยากไปวันๆ ไมมมีาตรฐานชีวติที่กาวสูความมัน่คงแตประการใด  ชีวิตพีน่องตางอยูใน
วิถีแหงการดิ้นรน 
 ในขณะที่สภาพสังคมปจจุบนัอยูในสภาวะเสื่อมทรามอันเกิดจาก “คนนั่งเมือง” ใช
อํานาจที่เหนือกวากอบโกยหรือเบียดบังเอาผลประโยชนจากประชาชน  การคาฝน  คาของเถื่อน
ของ “ทาน” หรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลกระทําไดอยางเสรี  คนยากจนละทิ้งถ่ินฐานเพื่อ “หนีตาย”  
ไปทํางานเปนคนงานในตางประเทศ  สภาพอันเลวรายนี้คมทวนสรางเปนภาพทีต่ดักันกบัสังคม
แหงยุคอดีตอยางสุดขั้วเพื่อเสียดสีสังคมรวมสมัยดวยอารมณขันแกมขมขื่น 

กวีไทยยังแสดงใหเห็นวาคนสวนใหญในสงัคมยังถูกกลอมเกลาและมอมเมาใหหลง
อยูกับลัทธิทุนนิยม ที่ช่ืนชมและลุมหลงอยูกับวัตถุ  ในขณะที่คนอีกสวนหนึ่งยังคงทุกขตรม  ดังใน
บท “เด็กนอยในเมืองใหญ” ใน มากานกลวย ของไพวรินทร  ขาวงาม  วา “สังคมแมรุงเรือง  
เฟองวัตถุลุสุขสม  แตเสียงแหงทุกขตรม  ยังระงมเปนเพลงยาว” ทั้งนี้เพราะวิถีแหงการพัฒนาที่
เนนทางวัตถ ุ การแขงขันแกงแยง  ขาดการสรางคุณธรรมในจติใจ  ไมมีการเกื้อกูล  ไมเมตตาผูมี
โอกาสนอยกวา  อันเปนเหตุที่ทําใหขาดดุลยภาพหรือเกิดชองวาง ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคน
ในสังคม สังคมไทยในทศันะของไพวรินทรจึงยัง  “โหดราย”  “ข่ืนคาว”  “วาเหว” และ “ทรมาน” 
เพราะเด็ก “ตายเพราะอดขาว” “ตองขอทาน” “เรรางไรบาน” และ “ถูกทารุณกรรม”  ชีวิตของ
เด็กในเมืองใหญยังคงรอ  “เมตตาธรรม”   

ในบท  “เด็กลางจาน” ใน  มือนัน้สีขาว  ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ  ไดแสดงภาพการมี
ชีวิตที่ไมมีดุลยภาพ วา 

                                    (๑)                    (๒ ) 
        ...กรุงกร๋ิง   ชอนกระทบจาน          พอกินไปไดหม่ืนแสนลานป 
        เสียงจานซอนจาน                               โลกนี้ยังมากมีหรอกอาหาร 
        สะทอนสะทานกังวานไกล            จันทรเอยจันทรเจา 
        จานเกาวางเปลาถูกลําเลียงไป                  ขาไมรองขอขาวหรอกจันทรจา 
        จานใหมเต็มเปยมถูกลําเลียงมา 
        คนกินคนเกาทยอยออกไป 
        คนกินคนใหมทยอยเขามา 
        เศษอาหารจานละนิดละนอย 
        คอยคอยสูงข้ึน  สูงข้ึน 
        กระทั่งกองสูงทะมึ่น  มหึมา 
        จนถึงเมฆแลวเจาเดก็ลางจาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๗๓
 

 

ภาพความไมเทาเทียมกันในสังคม  กวีส่ือแสดงโดยสรางจินตภาพการประทังชีพของ
คนยากไรเปนเศษอาหารที่ “กองสูงทะมึ่น มหึมา” และ “สูงขนไปถึงฟา” ซึ่งคนในสังคมไม
ตองการ  หากยังมี  “เด็ก”  และ “คนดอยโอกาส” ตองการและมองวาสามารถเลี้ยงชีวิตพวกเขาได  
“หม่ืนแสนลานป” และยังนําเพลงรองเลนของเด็กมาเลนลอจากการขอขาวมาปรับเปลี่ยนความ
เปน “ไมรองขอ” ดวยน้ําเสียงประชดประชันแกมขมขื่น 

การแสดงภาพความแตกตางอันเกิดจากชองวางของสังคมดังกลาวขางตน มีลักษณะ
เปรียบเทียบเปนคูความสัมพันธระหวางกลุมคน  ซึ่งอาจจะสูงกวา  เหนือกวา  ต่ํากวา  ดอยกวา  
อันเปนที่มาของการเกิดความไมสมดุลตางๆ ในสังคม ซึ่งมีผูกระทํากับผูถูกกระทาํเดนชดั  และ
ผูกระทําเปนบคุคลทั่วไปในสังคมดวย 
 กวีไทยตีความปรากฏการณที่สัมพันธกับวถีิชีวิตของคนในสังคม ซึ่งบงช้ีวาความ
เหล่ือมล้ํายังคงครอบคลุมพืน้ที่ของสังคมไทยจากอดตีจวบจนปจจุบนั กวีแตอดตีจะแสดงใหเห็น
ความเหลื่อมล้ําทางชนชั้น  ในขณะที่กวีสมัยใหมแสดงสภาวการณที่เกิดเปนชองวางทางสังคม 
สวนหนึ่งมีรากฐานมาจากการพัฒนาที่มุงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีมาตรฐานทางการเงินเปน
เครื่องช้ีวัด  อันเปนการพัฒนาที่ขาดดุลยภาพกอใหเกิดเปนความเหลื่อมล้ําในสังคม  
 การสื่อวิธีคิดหรือกระบวนทัศนทางสังคมของกวีไทย ซึ่งมุงแสดงถงึการใชอํานาจและ
ความเหลื่อมล้ําในสังคมนี้  กวีจะสืบสรรคดวยการพาดพิงถึงเร่ืองราวในวรรณคดี  ตลอดจนเพลง
พ้ืนบานมาปรับเปลี่ยนหรือสอดใสความที่เก่ียวเนื่องกับสังคมการเมอืงแหงยุคสมัย และปญหาอัน
เกิดจากความไมเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคมที่เกิดจากรากฐานทางเศรษฐกิจ มาแสดงทศันะ 
หรือตีความปรากฏการณทางสังคมไทยในเรื่องดังกลาว 
  ๓.๒  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคม 
 ในทุกสังคม-วัฒนธรรมยอมมีพลวัต  (dynamism) หรือเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงและ
มีพัฒนาการอยูตลอดเวลา ในสวนของสังคม-วัฒนธรรมไทยก็เปนหนวยยอยหนวยหนึ่งของสังคม
มนุษยชาติที่มิไดตั้งอยูเปนเอกเทศ  แตมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับสังคม–วัฒนธรรมอื่นตลอดมา  
สังคม–วัฒนธรรมไทยจึงมีชีวิต มีพลวตัตามเหตุปจจัย  ทั้งจากภายในและภายนอก๔๐สภาวการณ
หรือปรากฏการณตางๆ ที่บังเกิดขึ้นในแตละยุคสมัยของไทย มิไดลบเลือนจางหายไป  หาก
ปรากฏเปนการมองหรือรับรูและตีความปรากฏการณ วกิฤตการณ และปญหาหลายสิ่งหลายอยาง
อยูในผลงานของกวีไทย 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศ สวนหนึ่งเปนผลมาจากคานิยม
ที่เปล่ียนไปของคนไทย    โดยเฉพาะการยอมรับฐานะของบุคคลจากการครอบครองทรัพยไมนอย 
__________________________ 
 ๔๐เอกวิทย  ณ ถลาง,  “พลวัตของสังคม – วัฒนธรรมไทย : ความอยูรอดหรือหายนะ,” 
ใน  มองอนาคต : บทวิเคราะหเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางของสังคมไทย, ๘๗ – ๘๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๗๔
 

 

ไปกวาสถานะในระบบศักดนิา    ดังความรําพึงเชิงตัดพอของกวีไทยสมัยตนรัตนโกสินทร       ใน   
นิราศเดือน  ของนายมี  ไดแสดงใหเห็นการนับถือกันของคนในสังคมวา  “ผูกสายสรอยกบมือ
ลือวามี ทุกวันน้ีนับถือขอมือทอง” อันเปนภาพเปรยีบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อน 
ยายฐานะของคนในสังคมโดยมีทรัพยสินเงินทองเปนเครื่องช้ีวัดมากกวาการมีกําเนิดสูง 
  สังคม-วัฒนธรรมไทยในชวง ๑๐๐ ปที่ผานมาโดยเฉพาะใน ๓–๔ ทศวรรษหลังเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแสการพัฒนาสมัยใหมของโลก๔๑วิถีแหงการพัฒนาดังกลาว
มีอิทธิพลมาจากกระแสอิทธพิลของโลกตะวันตก ที่แผขยายมาปะทะสังสรรคกับอารยธรรมสยาม
และประเทศในโลกตะวันออกในชวงสมัยการลาอาณานคิม    แมไทยมิไดลมสลายตกเปนเมืองข้ึน 
แตอํานาจอิทธิพลของตะวนัตกสงผลใหสังคม-วัฒนธรรมไทยแปรเปลี่ยนไปอยางมากมาย๔๒ 
 เดิมสังคม-วัฒนธรรมไทย มีการรับอทิธิพลจากวัฒนธรรมตางชาติ  จากแหลง  
อารยธรรมอินเดีย  ขอม  จีน  มาปรับปรุงดัดแปลงเปนสวนหนึ่งของวิถีไทย  รวมถึงการรับจาก
โลกตะวนัตกมาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  และปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับสถานการณใหมของโลกที่เขาครอบงําและขยายตัวครอบโลก จากการลาอาณานคิม 
วิถีวัฒนธรรมตะวันตกยังไดเขาครอบงําความคิดและความเชื่อ จนกลายเปนความหลงใหลตอส่ิงที่
เรียกวา การพัฒนาหรือความเจริญตามแบบโลกตะวนัตก 
 ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่มีที่มาจากวิถีแหงวัฒนธรรมตะวันตก มีเสียงสะทอน
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๓ ดังพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ครั้งประชวร
ใกลเสด็จสวรรคต เม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๔  ความตอนหนึ่งวา “การศึกสงครามขางญวน  ขางพมาก็เห็น
จะไมมีแลว  จะมีอยูก็แตขางพวกฝรั่ง  ใหระวังใหดีอยาใหเสียทีแกเขาได   การงานสิ่งใดของเขาที่
ควรจะเรียนเอาไวก็ใหเอาอยางเขา   แตอยาใหเล่ือมใสไปทีเดียว...”  และนบัตั้งแตรัชกาลที่ ๔  
ประเทศไทยเปดประตูรับวฒันธรรมตะวนัตก เขาสูการปรับเปลี่ยน และการนาํประเทศเขาสูความ
ทันสมัย  (modernization)  
 วิถีทางเศรษฐกิจของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง ตามความหมายของการทําใหทันสมยั
ตามกระบวนการเรียนรูในวิถีวัฒนธรรมอตุสาหกรรมนยิมจากโลกตะวันตก จากวฒันธรรมการทํา
มาหากินของชาวบานแบบดัง้เดิม พอมีพอกินที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมาเปลี่ยนระบบไปสูสังคม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเงินตรา   ดังความในบท “ประชาสามัญของเรา” ตอน “เม่ือนี้”     ใน  
โคลงกลอนของครูเทพ  ไดแสดงถึงวิถีไทยที่มีทรัพยในดนิสินในน้าํเปนปจจัยหลักและมีชีวิตความ 
__________________________ 
 ๔๑เอกวิทย  ณ ถลาง,  “พลวัตของสังคม – วัฒนธรรมไทย : ความอยูรอดหรือหายนะ,” 
ใน  มองอนาคต : บทวิเคราะหเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางของสังคมไทย, ๙๕. 
 ๔๒เสนห   จามริก, “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทีย่ั่งยืน,” ใน ยุทธศาสตรประเทศ
ไทย ๑๙๙๙ – ๒๐๐๐  (กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน, ๒๔๔๑), ๔๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๗๕
 

 

เปนอยูอันเรียบงายกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น วา  
 

เจาพวงบุบผาเอย  
  ในน้าํมีปลา   ในนามีขาว 
  ผักหญาหางาย  จะเอาอะไรอีกเลา 
  ดินแดนของเจา  ชางวิเศษจริงเอย 

(ลูกคู)  พอพวงมาลัย   จึงลวนลอยไปลอยมา 
งานหนักนัน้งานนา  พอส้ินหนาก็เกรอเอย 
…………………….  …………………….. 

เจาพวงมาลัยเอย 
  เจาเกิดทุรนทรุาย  เพราะเจกแขกเขามาลอ 
  ทั้งเคร่ืองกินเครื่องใช  เจาทนไมไหวจริงหนอ 
  แมแตขาวก ็   มีโรงรับจางสีเอย 
 (ลูกคู)      พวงมาลัย   พระเจามีชัยแกเจา 
  เงินเปนใหญหรือไมเลา  เจาจําจะตองบชูาเอย 
   
  กวีนําเพลงพื้นบานที่เรียกวา “เพลงพวงมาลัย” ซึ่งนยิมเลนกันเปนประเพณีในงาน
สงกรานต  เพ่ือความรื่นเริงสนุกสนานและยังส่ือถึงวิถีชีวิตของคนไทย  เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
หรือครูเทพเปนกวีคนแรกทีน่ําเอาลักษณะของเพลงพื้นบานมาสรางใหม โดยปรบัเปลี่ยนเนื้อหา
ส่ือถึงสภาวะทางสังคม เชน สังคมเกษตร ซึ่งอยูในสภาวะที่กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงและมี
ผลกระทบตอชีวิตชาวไรชาวนามาแสดงความคิดเพื่อประโยชนของชาวบานนั้น ๆ   
 ครูเทพมองปรากฏการณทางสังคม  ซึ่งกําลังเปล่ียนแปลงจากวีถีแหงความพอเพียง  
มีกินมีใชอยางอุดมสมบูรณ  โดยไมมีอํานาจของ “พระเจาเงิน” เขามากําหนดบงการ จะเขาสูวิถี  
“พระเจามีชัย” อันเกิดจากระบบการผลิตแบบอตุสาหกรรมที่มีเงินทุนประกอบการมากมาย ทั้งใน
กระบวนการผลิตและการจาํหนาย  และมีการจางแรงงานซึ่งเปนชาวไรชาวนาไปเปนลูกจางหรอื
กรรมกรในโรงงาน  อีกทั้งพ้ืนที่ทํากินของชาวบานกลบักลายเปนพื้นที่ผลิตของนายทุน  ครูเทพ
มองวิถีแหงความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในบทเดียวกบัขางตน   ตอน “เม่ือหนา” วา 
 

เจาพวงมาลัยเอย 
  เจารวงพรูไป   กลับกลายเปนลูกจาง 
  ไรนาหาไม   ไดอาศัยเขาบาง 
  หรือมิฉะนั้นนายหาง  ก็หาที่ใหอยูเอง 
 (ลูกคู) แรงงานไทย   เจาศิวไิลซไปจากนา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๗๖
 

 

  ที่ดินทวีคา   ตัวเจาก็นาจนจริง 
  ...........................  ........................... 
 เจาลูกจางเอย 
  เจาถนดัขาง   ไรนาหรือโรงงาน 
  การใหญใชคนมาก  มีหลายหลากทุกถ่ินฐาน 
  ตั้งบริษัทจดัการ  ทุนหมื่นแสนลานรุงเรืองจริง 
                        ……………….  …………………… 
 เจากรรมกรเอย  

อยูในนคร   หรือปาดอนชนบท 
  เวลาเปนของเขา  ไมใชของเจาทัง้หมด 
  ขาดเงินทองกต็องอด  ทุกส่ิงกําหนดคาเอย 
 (ลูกคู) กรรมกร   บมิแนนอนวาหางานได 
  ทั้งงานก็ไพร   ไมอิสระเหมือนกสิกร 
 
 ครูเทพเขียนบทประพันธนีใ้น พ.ศ. ๒๔๗๒  โดยแสดงภาวะการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ทางการเกษตรของชาวบานในระบบดั้งเดมิ ซึ่งสืบเนื่องมาจากสังคมที่พัฒนาตามแบบสังคม
อุตสาหกรรม  ทําใหชีวิตซึ่งครูเทพเห็นวาอยูดีมีสุข  ไมคับแคนใจ  ไมทุรนทุราย  มีเวลาหยุดพัก  
และอิสระในวถีิอาชีพกสิกรรมนั้นถึงคราตองเปล่ียนไปในวิถีตรงกันขาม  ครูเทพเองไมปรารถนา
ใหเปนเชนนี ้  ทั้งนี้เกิดจากพอคานายทุนนําเศรษฐกิจแผนใหมที่ลงทนุเปนหมื่นเปนแสนลาน มา
ปรับเปลี่ยนวฒันธรรมการทํามาหากนิของชาวบานใหกลายเปนแรงงานในสังคมกรรมกร  และ
เปล่ียนพื้นที่ทางการเกษตรใหเปนโรงงานอุตสาหกรรม 

ในสมัยรัชกาลที่ ๕  สภาพการณเปล่ียนแปลงที่ทําให “ทันสมัย” จะมีชนชั้นสูงหรือ
คนไทยบางกลุมเปนผูนาํ   “เหอฝร่ัง”   วิถีการกระทําที่เปนการเอาอยางวัฒนธรรมบางอยางของ
ตะวันตกเปนกระแสความเปลี่ยนแปลงทีก่วีไทยรับรูและตีความปรากฏการณนี้ไว อันทําใหเห็น
มุมมองตอสภาพการณทางสงัคม-วัฒนธรรมของไทยในแตละชวงสมัย 
 กระแสการ “เหอฝร่ัง”  ในสงัคมไทยในสายตาของกวีเปนความขัดแยง  ความไมเขา
กัน  อันเกดิจากการเอาอยางที่ไมคาํนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพสงัคมและวัฒนธรรมไทย  ดงั
ความใน โคลงโลกนิติจาํแลง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเสียดสเีหน็บแนมบุคคล
ที่นิยมฝรั่ง  ตวัอยางเชน 
 
          ปลาราพันหอดวย  ใบคา 
  ใบก็เหม็นคาวปลา  คละคลุง 
  ชาวเราบัดนี้นา  ศิวิไลซแฮ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๗๗
 

 

  ควรเลิกปลาราหมุง  กัดกอนเนยแข็ง 
 
 วิธีการเสียดสนีี้กวีนําความในโคลงโลกนิตมิาสืบสรรค ซึ่งเดิมเปนสุภาษติคาํสอน
เกาแกมาแตครั้งสมัยอยุธยา  และเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิสังขรณ
วัดพระเชตุพนไดโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดศิร รวบรวมของ
เกามาชําระใหมแลวโปรดเกลาฯ ใหจารึกไว ณ วัดพระเชตุพน  ซึ่งเปนมหาวิทยาลยัเปดแหงแรกที่ 
ราษฎรธรรมดาสามารถมาศกึษาหาความรูแหงวิถีไทย  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงนําตัวบทเดิมมาเปนตัวตั้งในแบบของวิถีวัฒนธรรมไทย แลวปรับเปลี่ยนความตอนทายเปน
การบงช้ีถึงการคลั่งไคลตะวนัตกของคนไทยบางกลุมในสมัยนั้น  และยังเปนการใหภาพ  ๒ ดานที่
ปะทะกันระหวางวิถีไทยกับวิถีตะวันตก  ดังความในบทที่วา 
 
          คนใดเอมโอชถอย  เจรจา 
  เห็นแกเถาพฤฒา  ถอมไหว 
  คือคนขาดศึกษา  อยางแบบ   ใหมแฮ 
  เรียกวาใชไมได  ครึบาเปนเปง 
 
 วิถีชีวิตไทยมีฐานรากการใหความเคารพรกัทั้งตอตนเอง และตอความสัมพันธกับ
ผูอ่ืน  รวมถึงธรรมชาติแวดลอมอันเปนวถีิของคนตะวนัออก  สวนคนตะวันตกจะมีวิถีวัฒนธรรม
ของการมองโลกแบบปจเจกบุคคล  อันเปนผลผลิตของวัฒนธรรมวิทยาศาสตร  ทาํใหคดิอยาง
แยกแยะ  เฉพาะสวน  และดวยเหตุและผล และถือตัวเองอยูเหนือธรรมชาติ  กระบวนการคดิและ
คานิยมเชนนีท้ําใหคนที่ไดรับการศึกษา “อยางแบบใหม” หรือเรียนรูมาจากตะวันตกมองวิถีไทย
ดังกลาววา  “ครึ” “บา” และ “เปน”  ตราบเทาทุกวนันี ้   “โดยเฉพาะในหมู ‘ผูมีการศึกษา’ และ
ผูนําของประเทศ   ทุกวนันี้เราพรอมที่จะรับความรูวิทยาการทุกอยางที่มีมาจากตะวันตก       และ 
อะไรๆ ที่เปนตะวันตกก็เปนที่ยอมรับกันโดยดษุณีวาเปนสากล”๔๓ 
 นอกจากนี้ วิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองสวนหนึ่งใน “ยุคพัฒนา” มีชีวิตฟุงเฟอ  
ฟุมเฟอย  ไรแกนสารใดตามสมัยนิยมที่ช่ืนชม  ชอบกับการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก  ดังใน
บท “จิ้งเหลนกรุง”  ใน  ความใฝฝนแสนงาม ของจิตร  ภูมิศักดิ์  วากรุงสยามยุคใหมในเวลาค่ํา
เปนดังเวียงสวรรค  มีแต “เพลงฝร่ัง”   ซึ่ง “ทีนเอจฟงเปนบา  บิดเบี้ยวตัวเกร็ง” และยัง “คลั่ง
หนังฝร่ังฟุง  ฟุตฟต” นิยม  “น้ําอัดลม (กินจนเรอ-อ-อ-อ !)”  แตงตัวในลักษณะ “นุงกางเกง
เปาฟตจนตดิขื่อ  เอวต่ําใตสะดือขาส้ันเตอ” ทรงผม “ตดัผมทรงอเมริกาจา”  ภาษาพูด   “พูดไทย 
__________________________ 
 ๔๓เสนห      จามริก, ฐานคิดสูทางเลือกใหมของสังคมไทย, ๑๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๗๘
 

 

ไมชัดขัดลาํคอ  ฟุตฟตไฟฟอจนเหลือเฟอ”  การใชชีวิตตามกระแสนิยมชาตติะวนัตกนี้ จิตรแสดง
ความคดิเชิงสังเวชใจและปลุกเราไปพรอมกันวา 
 
          โอไยจึ่งยับเยิน  นี้หนอเยาวชนไทย 
  แฟช่ันจะชอนไช  ใหเสียชาติเปนทรามชน 
         ตัวไทยตองใจไทย  จึงเมืองทองจะคงทน 
  ใจเทศนั้นเศษคน  บคูควรกับนามไทย 
  
 ความเปน “ไทย”  แตตัว  แต “ใจเทศ”  นั้น  จติรมองวาผูรับวัฒนธรรมตางชาต ิซึ่ง
เสพสุขอยูกับรูปแบบรสนิยมนั้นเปนเพียง “เศษคน”  ซึ่งไมคูควรกบัความเปนไทยที่แทวา “ชน
ไทยนั้นมีชาต ิ  ประเพณีนั้นดีงาม   ชาติไทยจะคงนาม  ดวยมีวัฒนธรรม”   โดยแกนแทวัฒนธรรม
คือวิถีชีวิตโดยรวม   ซึ่งแสดงออกทางดานประเพณี    พิธีกรรม  แบบแผนการดําเนนิชีวิต  ภาษา
และศิลปวิทยาการ  หากไมมีการสืบทอดและรักษา  รวมถึงเรียนรูและพัฒนาซึง่วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย  ไทยอาจจะกลายเปน “ทาส” และ “สูญชาต”ิ  
 ความเชื่อในอารยธรรมความยิ่งใหญของชาติตะวันตกเปนเหตุแหงการยกยอง และ
ยอมรับ  คานยิมนี้มีอิทธิพลครอบงํา  ดังอังคารวิพากษวจิารณการกระทําของรัฐที่ยกยองเชิดชูชาติ
ตะวันตก  ทั้งๆ มุงมากอบโกยตักตวงประโยชน  ในบท “บันทึกปาแกว” ใน บางกอกแกวกําศรวล 
วา “ฝร่ังเหมือนหมูเทวดาดีเดน   ของเกาเงาง่ังคา   ทั่วหลาขายสยาม” และยังกลาวบริภาษเสียดสี
การเดินตามวถีิวัฒนธรรมตะวันตก  วา   
  
          หากฝรั่งยังอยูย้ัง  ยืนยง 
  ไทยถอยเสมอทาสคง  ชีพดวย 
  หากฝรั่งไมวินาศลง  ลอกกาก   เร็วรา 
  กินเย่ียวขี้ฝร่ังมวย  หมดสิ้นโคตรสยาม 
 
 กระแสอํานาจอิทธิพลของวิถีวัฒนธรรมตะวันตกที่ยังคงครอบงําสังคมไทย จนทาํให
มีสถานะ  ซึ่งอังคารมองวาเปน “ทาส” อันหมายถึงสูญสิ้นความเปนไท  และประชดประชันถึงการ
รับวิถีแหงวัฒนธรรมตะวันตกวาเปนการ “ลอกกาก” ซึ่งบงบอกวาเสียศักดิ์ศรี  ส้ินชาต ิ  การสื่อ
ทัศนะดังกลาวอังคารนํา โคลงสยามมานสุติ  ของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมา
ดัดแปลง ดังความในตัวบทเดิม วา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๗๙
 

 

          หากสยามยังอยูยั้ง  ยืนยง 
  เราก็เหมือนอยูคง  ชีพดวย 
  หากสยามพินาศลง  เราอยู  ไดฤๅ 
  เราก็เหมือนมอดมวย  หมดส้ินสกุลไทย 
 
 โคลงขางตนสื่ออานภุาพความยืนยงของ “สยาม” จะ “อยู” หรือ “พินาศ” หาก “อยู” 
นั่นหมายถึงประชาชนชาวสยามยังคงมีชีพอยู หาก “พินาศ” ประชาชนชาวสยาม  “เราอยู  ไดฤๅ”  
ทุกชีวิตตางก็ตอง “มอดมวย  หมดสิ้น  สกุลไทย” อันบงบอกถึงพลังของประเทศและประชาชนวา
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อังคารนาํวิถีแหงสยามและประชาชนมาดดัแปลงเปนวิถีไทยที่ดาํรงอยู
ดวยการสยบตอวิถีวัฒนธรรมตะวันตกจนสูญสิ้นความเปนไท 
 ในการพฒันาประเทศมักจะมุงใหทัดเทียมนานาอารยประเทศและมุงความเจริญไปสู
ภูมิภาค  อันสืบเนื่องมาจากกระแสแหงการพัฒนาตามกลไกทุนนิยมและการกําหนดแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ซึ่งเปนการพัฒนาที่มุงการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดนาํไปสูการแยง
ชิงทรัพยากร  รวมถึงการทําลายระบบนิเวศน  ดังอังคารกลาวแสดงทัศนะไวในบท “ดื่มเหลา
น้ําตาลเมาที่เมืองเพชรบุรี” ใน บางกอกแกวกําศรวล วา 
     
          คุณสัตวเศรษฐกิจกลา ซาผยอง 
  เหยียบย่ําเพชรบุรีหมอง  หมนเศรา 
  แมนํ้าเพชรบมหนอง  คาวเนา 
  ฉาวโฉรัฐบาลไซร  ทานไรเดียงสา 
 
 สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับระบบนิเวศน  ดังเชนน้ําเนา เพราะสารพิษนี้เปน
ผลพวงมาจากกระแสอํานาจอิทธิพลของเศรษฐกิจแบบทนุนิยม  โดยมวีิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนแกนนําในการขยายอํานาจจนมนุษยคดิไปวาตนอยูเหนือธรรมชาติ อันเปนเหตุใหธรรมชาติ
และระบบนิเวศนถูกทําลาย เพ่ือสนองความโลภของมนุษย ไมเพียงเฉพาะการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจไปยงัภูมิภาคเทานัน้ที่เปนเหตใุหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม เศรษฐกิจในเมือง
หลวงที่มุงแต “เฟองอวิชชา  คลั่งคา  วตัถ”ุ หรือการพัฒนาที่ถือเงินเปนตัวตั้งไดเปนการทําลาย
ฐานทางสิ่งแวดลอมเพราะการยึดเอาความมั่งคั่งสะดวกสบายทางวตัถเุปนเกณฑ จนเปนเหตแุหง
ปญหาที่สัมพนัธกับสิ่งแวดลอม  ดังความกลาวถึงปญหาขยะ  วา 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๘๐
 

 

          งามปลาสติคตางขาว น้ําหวาน 
  ปลาสติคเต็มจักรวาล  ใหมไซร 
  คือขยะกลุมมหาศาล  แสยงย่ิง 
  ไทยนิ่งบูชาไหว  งกไวเต็มเมือง 
 
 ปญหาขยะที่ม ี “เต็มจักรวาล” ชวนให “แสยงยิ่ง” นี ้ เปนผลมาจากการผลิตและการ
บริโภคที่มีการขยายตัวตามวถีิแหงการพัฒนาในระบบทนุนิยม บริโภคนิยม ซึ่งนําความ
สะดวกสบายมาสูมนุษย แตก็สรางปญหาตามมา จวบจนกระทั่งปจจุบนัสภาพของเมืองหลวง
กลายเปนเมืองขยะ  ดังความในบท “บางกอก (๑)” ใน มุมมอง   ของเนาวรัตน พงษไพบูลย วา 
 
          บางกอกบางกากกลุม รุมกรอก 
  ขยะปฏิกูลกระฉอก  กระฉอนชื้น 
  แลวระลอกเลาระลอก  ละเลงเรง 
  เมืองครํ่าฟาคล้ําครื้น  ครั่นครื้นสนุกฉนํา 
                                 ………………………. …………………. 
          ผองแสงโสภิตพน  เพ็ญโพยม  โลกเอย 
  ฤๅทะลุทะลวงโลม  โลกได 
  ไตรรัตนเปรื่องประโคม  ใจโลก 
  มาหมกมามืดไร  หรี่รี้เรืองเรือง 
          โอเมืองบางกอกแกว กําสรวล 
  น้ํายอมน้าํตาครวญ  ขุนของ 
  นาวาฝาคลื่นทวน  ทิศแหง  ใดฤๅ 
  เทียวธวัชปดปายปอง  สุดปองประคองหน 
 
 ในบทกวีขางตน  เนาวรัตนมองเมืองหลวงในนาม  “บางกอก” เปนเมืองที่มีแต 
“กาก” หรือขยะปฏิกูล  เช้ือโรค  มีส่ิงแวดลอมสกปรก  ฟาคล้ําหมองมัวจากควันพิษ  สภาพการณ
นี้เกิดข้ึน “ระลอกแลวระลอกเลา”  ซึ่งมแีตจะเพิ่มอตัราความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมใหเขาสู
ภาวะอนัตรายมากขึ้น การสื่อจินตภาพแสดงสภาวการณของบานเมืองในปจจบุันนี้เนาวรัตนใช
ขนบการชมเมืองแตอดตีที ่ “ผองแสงโสภติพน  เพ็ญโพยม  โลกเอย”  หากแสงอันงดงามนี้ไม
สามารถ “ทะลุลวงโลมโลกได” เพราะปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรมลง รวมถึงความ
รุงเรืองแหง “ไตรรัตน” ที่ “ประโคมใจโลก” ก็มีอันมืดมิด   
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 เนาวรัตนนําบทชมเมืองแตอดีต ซึ่งมักแสดงความสวยงามเปนปกแผน และความ
เจริญรุงเรืองทางพุทธศาสนามาสื่อความหมายในบริบทของเมืองแหงสังคมทุนนิยม ที่มั่งคั่งทาง
วัตถุและเจริญดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวาไดลบภาพแตอดตีไป  โดยมภีาพของความ
สกปรกรกรุงรังเต็มไปดวยมลพิษมาแทน พรอมกับแสดงความหวงใยวิตกกังวลตอสภาวการณ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมทางสังคมและธรรมชาติวา “นาวา” หรือบานเมอืงนี้จะสามารถ
ฟนฝา “คลื่น” หรือปญหาดงักลาวไปในทศิทางใดหรืออาจจะถึงกาล “สุดปองประคองหน”  
 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจในชวงทศวรรษ ๒๕๑๙ – ๒๕๒๙ เกิดยุคทอง
ของธุรกิจพัฒนาทีด่ินสมัยใหมในรูปแบบของ “โครงการบานจัดสรร” หรือการลงทุนพัฒนาที่ดนิ
ดวยการสรางตึกอาคารสํานกังาน๔๔ วิถีแหงการพัฒนาดังกลาวสรางผลกระทบตอผูคนที่มีวิถีไทย
แบบดั้งเดิมเพราะเปนความเปลี่ยนแปลงที่ “แปลกตา” ไปจากเดมิ ดังใน ขางคลองคันนายาว 
(กระบวนที่ ๑) ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย วา 
   
         บานตาแสงแกอยูกลางหมูไม          ลมพดัพราวพัดไผอยูไหวหวอย 
 หยาดน้าํฝนหลนพราวราวเพชรพลอย          คนู้ํานอยกระเพื่อมทําวงแวว 
         แกอบอุนคุนอยูกลางหมูญาต ิ          ไมเคยขาดเยี่ยมเยือนเรือนตาแสง 
 ทั้งหมากพลูหญาผักเก็บฟกแฟง          มาตมแกงแบงปนสูกันกิน 
        ……………………….       ………………… 
         แลวความเปลี่ยนแปลกตาก็ปรากฏ       มีทางรถแลนผาคันนาลม 
 รถจักรใหญไถถ่ินดินอดุม          ไถแลวถมที่กวางสรางร้ัวลอม 
         มีเห็ดยกัษสูงล่ิวพนทิวไผ         บานใหมใหมผุดเดนเปนหยอมหยอม 
 ทั้งตึกแถวอาคารรานคาพรอม         มีทางรถคดคอมออมสระน้ํา 
         มีผูคนขวักไขวเร่ิมไปมา         ลวนแปลกหนาแปลกตาอยูคลาคล่าํ 
 ไมรูจักทักทายเหมือนใจดาํ                         มิหนําซ้าํยังมีดานกั้นขวางทาง 
         ที่เคยเดินไปงายกลบัไปยาก               เคยสบายกลับลําบากมีขวากขวาง 
 เรือนตาแสงเคยเปนบานอยูยานกลาง         ที่เคยกวางกลับแคบแอบกําแพง 
         โลกทั้งโลกราวจะพลิกโดยพลัน         บานจดัสรรแตไมสรรบานตาแสง 
 ตอแตนี้มีผักมฟีกแฟง          ก็ตางคนตางแกงไมแบงกัน 
 
 
 
__________________________ 
  ๔๔กองบรรณาธกิารประชาชาตธิุรกิจ, “กาวแรกสังคมเมืองเปดยุคธุรกิจบานจัดสรร,” ใน 
๓ ทศวรรษประเทศไทยยุคทุนนิยมไลลา (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๙), ๑๓๘. 
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 ความเปลี่ยนแปลงขางตนเนาวรัตนบันทึกไวเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๑  กลาวถึงวิถีชีวิตคน
ไทยแตเดิมที่เรียบงาย  มบีานเรือนอยูทามกลางธรรมชาต ิ  หมูญาต ิ  ไมเคยขาดการเยี่ยมเยือน  
ตางเอ้ือเฟอมนี้ําใจตอกัน เปนตนวามี “หมากพลูหญาผักเก็บฟกแฟง มาตมแกงแบงปนสูกันกนิ”   
และแลว  “ความเปลี่ยนแปลกตาก็ปรากฏ”  ทั้งถนนหนทาง  บานจดัสรร  ตึกแถว  อาคารรานคา
เกิดข้ึนแทรกแซงอยูในแหลงที่เปนชุมชนเดิม สภาพการณดังกลาวกอใหเกิดการขัดแยง  สราง
ความราวราน ทั้งความสัมพันธของผูคนทีเ่คยมีใหแกกันเปนความเมนิเฉย ความเรยีบงาย เปนอยู
สุขสบายกลับกลายเปนความยากลําบากเมื่อตองอยูทามกลางวิถีแหงการพัฒนาดวยวิทยาการและ
เทคโนโลย ีส่ิงใหมที่เกิดขึ้น  เนาวรัตนมองวาเปนการ  “พลิกผัน” หรือเปล่ียนแปลงอยางฉับพลัน  
โดยใชจนิตภาพแสดงความ “เปล่ียนแปลกตา” ที่เกิดขึ้นวา “โลกทั้งโลกราวจะพลิกโดยพลัน”
โดยเฉพาะขนบประเพณีและความสัมพันธระหวางคนในชุมชน ดังกรณี  “ตอแตนี้มีผักมีฟกแฟง  
ก็ตางคนตางแกงไมแบงกัน” มาสื่อความตางระหวางอดตีกับสภาวการณปจจุบนั 
 กวียังส่ือสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  โดยเฉพาะชุมชนทองถ่ินในชนบท  ซึ่ง
ละทิ้งวิถีชีวิตดัง้เดิมไปเปนคนขายแรงงานในตางแดน  ดังความในบท “แชงชักหักกระดาน” ใน 
ตากรุงเรืองโพยม วา 
          ชางเอยชางชัก  ชางนอยหอยหัก 
  หักอยูที่หลักเกา  ฉันไมใชคูครอง 
  ของพอผมทองดอกเลา   
  มาชวนกันชัก  เอานอระนอยนารัก 
  ชักใหเสมอกันเอย 
  
         ชักกระดานพานฟางเพลงชางชัก        เจาชางนอยหอยหักที่หลักเกา 
 เสาเกียดกลิ้งกลางลานมานานเนา        ไมเหลือเคาความหลังไวบางเลย 
        ………………………       …………………… 
         ไมเหลือเลยหลักเกาเคาความหลัง        มแีตทรุดเซซังลงเปนเสี่ยง 
 เหลือพอเฒาเฝาเรือนหลังคาเอียง        ส้ินสําเนยีงเพลงรักชักกระดาน 
         ทิ้งกันเถิดที่นา  ไปซาอ ุ        หนีคนดคุนดื้อกับคนดาน 
 ก่ีรอยวันพันปก่ีกัปกาล         ก่ีวญิญาณแผนดินทีด่บัลับ 
    
 เนาวรัตนพาดพิงถึง “เพลงชักกระดาน”  ซึ่งเปนเพลงรองโตตอบระหวางชาย – หญิง
ขณะกําลังนวดขาว มาเปนสื่อแสดงทัศนะถึงวิถีชีวิตชาวไรชาวนาทีบ่ัดนี้ได “แชงชักหักกระดาน” 
หรือละท้ิง  ทําลายวิถีไทยแตเดิม โดยบงช้ีภาพความเปลี่ยนแปลงวา “ไมเหลือเคาความหลัง” มี
แต “ทรุดเซซัง”   และ   “ส้ินสําเนียงเพลงรักชักกระดาน”   อันหมายถึงรูปแบบทางวัฒนธรรม
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และขนบธรรมเนียมที่ปฏิบตัิสืบตอกันมาไดส้ินตามไปดวย เม่ือคนละทิ้งถ่ินฐานออกไปหางานทํา
ในตางประเทศ  อันบอกถึงความลมสลายของสังคมเกษตรกรในชนบท 

เนาวรัตนยังแสดงกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มาจากการรับ
อิทธิพล “ภูมิปญญาใหม” จากตะวันตกไดสงผลกระทบตอวิถีไทย โดยเฉพาะทางดานวัฒนธรรม  
เม่ือความเปนไทย อันหมายถึงคาแหงวัฒนธรรมไทย ซึ่งคงอยูคูกับคนไทยมาชานานกาํลัง “เตา” 
หรือตามอยางวิถีวัฒนธรรมตะวันตกอยาง  “ขาดสต”ิ วิถีไทยจะดาํรงอยูเชนใด  ดังความในบท 
“พนมทวน” ใน คาํหยาด วา 
          จักคงนามอยูได  ฉันใด  เพื่อนเอย 
  ศิลปวัฒนธรรมไทย  ถอดทิ้ง 
  ยืมแมที่หายใจ  ประจานทาษ 
  ถนัดภัสมธุลีกล้ิง  กระหลบใตตนีโค 
          วโรฬารอักษระสรอย สรณา  คมเวย 
  วอนพระเวรัมภา  สะพัดยอน 
  ตระหลบลบรอยอา-  รยธรรมดิบ 
  เราจักยืนชางตอน  ตอไมมือสยาม 
  
 วิถีวัฒนธรรมตะวันตกที่เขามามีอิทธิพลพรอมกระแสการ “โอ” หรือยกยองจน 
“ถอดทิ้ง” ศลิปะ และวฒันธรรมไทย เนาวรัตนมองปรากฏการณดังกลาวดวยความหวงใยแกม
สังเวช โดยเปรียบเทียบวิถีการเอาอยางดังกลาววาเปนทาสไมตางไปจากผงฝุนธลีุที่อยูใตตนีโค 
การเดินทางในวิถีดังกลาวกวีแสดงทัศนะใหเปล่ียนเสนทาง โดยให “เวรัมภา” หรือลมชวยพัดลบ
รอย “อารยธรรมดิบ” และ “เรา” หรือคนไทยควร “ยืนชางตอน” รวมมือตอสูเพ่ือวิถีไทย 
 ในบท “เสียงขลุยกลับมาหากอไผ” ใน เพียงความเคลื่อนไหว เนาวรัตนยังแสดง
ทัศนะถึงวิถีวฒันธรรมตะวนัตกที่ครอบงําสังคมไทย โดยมุงส่ือความถึงคนไทยที่นิยมชมชอบ
ตะวันตกจนขาดสาํนึกถึงรากเหงาของความเปนไทย  ดงัความวา 
  
          วังเวงเพลงขลุยพอ  เพ่ือนฟง 
  ดังเทาดังมดิัง  เทาได 
  ตื่นตะวันตกจงังัง  งันงก 
  สยบทาวแทบเทาใต  แตสนตีนเขา 
  …………………….  ……………. 
          ตะวันผนัออกเตา  ทิศตก 
  โมสารตโชแปงปก  กระหมอมปอง 
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  ครูมีแขกแปลกหมด  ดินดึก  ดําบรรพโวย 
  พระประดิษฐไพเราะรอง  รํ่าไหใครยิน 
  …………………………  …………….. 
          โอศรีเสาวลักษณลํ้า  แลโลม  โลกเอย 
  แมวามีก่ิงโพยม  ยื่นหลา 
  แขวนขวัญนุชชูโฉม  แมกเมฆ  ไวแม 
  กีดมินิสเก๊ิตเปดหนา  ปวดเนื้อนวลถนอม 
          ...........................  .......... 
          เวียนตามกําหนดแลว ฤๅไฉน 
  มาจากไหนยอมไป  สูนั้น 
  ใบไมรวงเวียนไหว  สูราก 
  ขลุยทิพยคืนทิพยช้ัน  ชอไมไผส ี
   
 ในบทกวีขางตน  เนาวรัตนใชเพลงขลุยเปนสื่อ “พอ” ให “เพ่ือน” หรือคนไทย
ดวยกันฟง  ซึ่งเพลงขลุยนี้มิอาจดังเทากับการ “ตื่นตะวันตก” ได  โดยแสดงสภาวการณของ
สังคมไทยที่เดนิตาม “อารยะยุคใหม” จนเบียดบังภูมิปญญาไทย  ตลอดจนขาดการตระหนักถึงคา
ของวัฒนธรรมของชนชาติตน 
 ความนิยมชมชอบตะวันตกจน “สยามสยบลบลาย” ยอมเปนทาสตอภูมิปญญาและ
วิถีวัฒนธรรมตะวันตก โดยคาแหงวัฒนธรรมหรือส่ิงท่ีบงบอกภูมิปญญาของไทยถูกลบเลือน 
เพราะระบบคดิและแบบพฤติกรรมของคนในสังคม ไมวาจะเปนความเชื่อ ปรัชญา คานิยมและ
แบบแผนวฒันธรรมตางดําเนินอยูในวิถีแหงตะวันตก ซึ่งแสดงออกทางดานศิลปวิทยาการ  ภาษา  
และวิถีชีวิต 
 ความเปลี่ยนแปลงในมิติวฒันธรรมดังกลาว  เนาวรัตนใชภาพเปรียบเทียบระหวาง
วิถีวัฒนธรรมที่แสดงความเปนตะวันตกได “ลบ” หรือ “ประหาร” วิถีแหงวัฒนธรรมไทย   และยัง
นําตัวบทเดิมในวรรณคดีไทย เชน นิราศนรินทร  ในบทที่ข้ึนตนวา “โอศรีเสาวลักษณลํ้า  แลโลม  
โลกเอย” มาปรับเปลี่ยนความในตอนทาย จากการเชดิชูคุณคาของนางมาเปนการสื่อความรูสึก
สังเวชปนละอายใจถึงการแตงกายในแบบ “มินิสเก๊ิต” ของผูหญิงไทยที่เปล่ียนไปตามสมัยนิยม
แบบตะวนัตก 
 แมวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมจะปรับเปลี่ยนไปตามเหตุปจจัย โดยเฉพาะจากอิทธพิล
ภายนอกหรือวัฒนธรรมอื่น  แตเนาวรตันก็มีความคดิเห็นวา ส่ิงใดก็ตามมีรากฐานหรือรากเหงา
มาจากทีใ่ด ยอมกลับคืนไปสูที่นั้นเฉกเชน  “ใบไมรวงเวียนไหว   สูราก” และ “ขลุยทิพยคืนทิพย
ช้ัน   ชอไมไผสี” นั่นคือวิถีทางเดินของวัฒนธรรมไทยจะมีชีวิตงอกงาม เส่ือมสลายเปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๘๕
 

 

เชนไร  คนไทยควรจะหวนกลับคืนสูรากเหงาแหงวิถีวัฒนธรรมไทย๔๕ 
 การแสดงความนิยมวิถีวัฒนธรรมตางชาตขิองคนหรือสังคมไทย มิไดมีเพียงความ
ช่ืนชอบตะวนัตกเทานัน้ เนาวรัตนยังส่ือถึงกระแสความนิยม “ตะวันซามูไร” หรือญี่ปุน โดยเฉพาะ
สินคาจากประเทศดังกลาว  โดยแสดงดวยการสรางจินตภาพเปรียบตางระหวางดวงตะวนัทีส่ง
ประกายสองตองเจดียและรวงขาวเสมือนเปนการเชื่อมตอชีวิตกับดวงตะวันที่หมายถึงดินแดนแหง
ประเทศญี่ปุนมาสาดแสงทําลายเจดียและรวงขาวของไทย ดังความในบท “ตะวันซามูไร”  ใน  
ตากรุงเรืองโพยม  วา 
 
     เจดียเสียดยอดสูฟา                รวงขาวระยาสูดิน 
        เจดียเหลืองละอออินทร  ขาวเหลืองขมิ้นดังทองทา 
     ดวงตะวันทอแสงเปลงประกาย ฉายจับเจดียเจิดจา 
       เหลือรวงขาวยาวระยา  เช่ือมศรัทธาเชื่อมชีวิต 

   วันน้ีตะวันซามูไร  ไหวหวาดฟาดฟาประกาศติ 
       เจดียก็รานลิด                  ปลิดรวงรวงโรยหักพับ 

.............................                  ............................... 
  ซามไูรไหววาดฟาดฟน                 ดวงตะวนัวันนีว้ิบัต ิ

      เลือดทวมใบดาบฉาบชัด  กระเซ็นซัดสาดดวงตะวันโต 
…………………………                       …………………………… 
ยาอิโนโมะโตะคอยโหยะหยอด ทีละทอดทีละชวงคอยตวงตอน   

                      ส้ินชีวิตวญิญาณนิรันดร  ส้ินอักษรสิ้นนามความเปนไทย 
 
 บทกวีขางตนเนาวรัตนประพันธป พ.ศ. ๒๕๒๙ อันเปนชวงกระแสความนิยมบริโภค
สินคาจากตางแดนของคนไทย จนกอเกิดปฏิกิริยาตอตานและรณรงคใหนิยมไทย  สภาวการณทาง
สังคม ซึ่งนิยม “ของเทศ” จนสูญสิ้นชีวติจิตวิญญาณแหงความเปนไทย  โดยกลาวเปรียบเทียบวา
เสมือนเปน “ทาส” และสรางจินตภาพแสดงความขัดแยงวา “ถึงตื่นก็เหมือนหลับ” เพราะกระแส
ของสินคาญี่ปุนที่เขามามีอิทธิพล มิอาจตานทานได กวีไทยตางบันทกึและแสดงทศันะถึงวิถีความ
เปล่ียนแปลงหรือกระแสนิยมทางสังคมโดยมุงใหคนในสังคมตระหนัก ไมอยูใตการครอบงําใดๆ  
__________________________ 
 ๔๕ความเปรียบ “เสยีงขลุยทีไ่พเราะยอมหวนกลับสูตนตอคือกอไผ” กอนหนานี้ปรากฏใน
ผลงานของทานพุทธทาสภิกขุ  กลาวอธิบายความสัมพันธระหวางโลกียะกับโลกุตตระ  โดยชี้ใหเห็นวาจติ
มนุษยแมจะถูกกิเลสเขาครอบงํา หากใชปญญาพิจารณายอมกลับสูสภาพประภัสสรหรือความสวางสดใส
บริสุทธิ์  ดังความในบท “เสียงขลุยมาหากอไผ” ในหนังสือรวมกวีนิพนธเรื่อง  “หัวขอธรรมในคํากลอน” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๘๖
 

 

 อิทธิพลมหาอํานาจตะวนัตกและความแข็งแกรงในวิถีแหงญี่ปุนที่เขาครอบงําภูมภิาค
อุษาคเนย กวีมองกระแสสังคม–วัฒนธรรมจากภายนอกดังกลาววาแมถูก “ขมขู” หรือมาในรปู
ของการแผขยายอํานาจอิทธพิลครอบงําก็มิควรจะ “ตระหนกวิตกตรอม” ดังความในบท “อุษา
อาคเนย”  ใน เสภาเบ็ดเตลด็  ของสุจิตต วงษเทศ  วา 
 
             ผินหนามาเถิดเจาผูเพื่อน       นํ้าตาเปอนจะชวยเช็ดนํ้าตาให 
              จะเจ็บราวเศราโศกไปทําไม           เกรงใยกับญี่ปุนอเมริกา 
             เงยหนากลาเถิดเจาผูเพือ่น     ตะวันเดือนงามสรรพรับอุษา 
             แมนมันขมขูเขาเหมือนเกามา        เจาอยาไดตระหนกวิตกตรอม 
             หันหนามาเถิดโฉมอุษา           ชูมือมายื่นมือถือถนอม 
             เหมือนวานรรอนราพยปราบใหยอม  อุษาพรอมหยัดฟาอยูอาคเนย 
 
 กวีมีน้ําเสียงปลุกปลอบใหภมูิภาคอษุาคเนยนั้นยืนหยดั มิเกรงตออิทธิพลอํานาจจาก
อเมริกาและญีปุ่น โดยใชคําปลอบของพลายแกว ซึ่งกลาวปลอบและใหคําสัญญารักแกนาง
พิมพิลาไลย วา “เงยหนาข้ึนเถิดเจาพิมเพือ่น  แกมเปอนมาจะเชด็น้ําตาให  อยาโศกนักเลยเจาจะ
เศราไป  ดวงใจพี่ไมลืมคาํสัญญา”  มาปรบัเปลี่ยนเปนคําปลุกปลอบ “อุษาอาคเนย”  ใหหันหนา
มายืนหยัดตอสูเหมือน “วานรรอนราพย”  อันเปนการพาดพิงถึงศกึที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์มา
เทียบแสดงพลังแหงความมุงมั่นและการประสานมือรวมกัน 
 สุจิตตยังแสดงทัศนะถึงความเปลี่ยนแปลงของวิถีไทย  ซึ่งมีที่มาจากกระแสการผลติ
แบบอตุสาหกรรม  ดังความในบท “เสภา : ใบตองตั้งบายศรี” ใน เสภาเบด็เตลด็  วา 
 
          ไดวิชามาจากชาตติาง ๆ           ก็เอยอางวาวิเศษทุกส่ิงสรรพ 
          ลืมชมรมกสิกรรมเคยสัมพันธ          เรงสรางสรรคมหาอุตสาหกรรม 
          สิ้นเย่ือใยในวิถีของผีเช้ือ          สิ้นสายเสื้อที่เคยชปุอุปถัมภ 
          เอาตางชาติเปนคําตอบมาครอบงํา    แลวเหยียบย่ําด้ําพงศเปนพื้นมา 
          เหมือนบายศรีที่ตั้งดังหลักชัย          กราบไหวใชงานกันนักหนา 
          พอเสร็จงานสรรเสริญไดเงินตรา        ก็ทิ้งลงคงคาเปนใบตอง 
 
 จากวิถีไทยดั้งเดิมซึ่งเปนสังคมเกษตรกรรม เม่ือ “ไดวิชามาจากชาติตางๆ”  ที่ 
“วิเศษ” ทําใหส้ินเยื่อใยใน “วิถีของผีเช้ือ” หรือวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในภาคการเกษตร ซึ่ง 
“ชุปอุปถัมภ” คนไทยมาเนิ่นนาน  กลับกลายเปนถูก “เหยียบย่ํา” หมดความหมายเหมือนบายศรี
ที่ทําจากใบตอง  ใชเปนเครือ่งบูชาที่สําคญัในงานพิธ ี พอเสร็จงานก็ถูกทิ้ง  ไมมีคณุคาใดอีกตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๘๗
 

 

 การใชส่ือเปรียบดังกลาวมทีี่มาจากตัวบทเดิมใน รําพันพิลาป ของสนุทรภูไดกลาวถึง
การทําคุณแกผูอ่ืน หากเมื่อหมดความสาํคัญก็หมดความหมาย  โดยกลาวเปรียบเทียบวา “เหมือน
บายศรีมีงานทานถนอม  เจมิแปงหอมน้ํามันจันทนใหหรรษา  พอเสร็จงานทิ้งลงที่คงคา  ตองลอย
มาลอยไปเหมอืนใบตอง” สุจิตตนาํส่ือเปรียบดังกลาวมาใชในบรบิทใหมแหงวถีิการผลิต จาก   
ตัวบทเดิมแสดงการปรุงแตงบายศรี  การทะนุถนอม เพราะถือเปนหวัใจสําคญัของงานพิธ ีมาเปน
การแสดงถึง “หลักชัย” และ “การบูชากราบไหว” แตครั้นไดผลประโยชนเปน “เงินตรา” การ
เคารพกราบไหวหรือเคร่ืองหมายแหงหลักชัยก็ไรซึ่งคุณคาใดๆ ทํานองเดียวกับการเหยียบย่ํา
ทําลายวิถีแหงผีเช้ือ  ซึ่งมิอาจสูกระแสทุนอุตสาหกรรมนิยมที่มี “เงินตรา” เปนดัชนีบงชี้มาตรฐาน
การผลิต 
 วิถีการพัฒนาตามกระแสตะวันตก เพ่ือสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเปนเหตุแหง
การพิชิตธรรมชาติ  ความเคารพใน “ฝูงด้ํา” หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ลบเลอืน  ความเรียบงายถูกแทนที่
ดวยความวุนวาย  สับสน  ดิน้รน  เทคโนโลยีกาวสูการทําลายธรรมชาติ  ดังในบท “ในสายชล” ใน 
กวีนิพนธเพ่ือสืบสานวญิญาณไทย ของไพบูลย วงษเทศ กลาวถึงการพัฒนาประเทศให “กาวไกล” 
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียิ่งกลายเปนการ “ผลาญ” ทรัพยากร ดังความเปรียบประชด
ประชัน  เสียดสี โดยใหภาพความเจริญรุงเรืองที่ตัดกับการทําลายสิ่งแวดลอม วา 
 

        ยิ่งมุงหวังสรางไทยใหไกลกาว           ยิ่งพึงกะระยะยาวใหจงหนัก 
        โนนแนะหนูดูโรงงานมันใหญยักษ     ตนไมสักครึ่งกานมันไมมี 
        โนนแนะหนูดูเขานั่งเรือสังสรรค       ใตทองเรือมีนํ้ามันดํามิดหมี 
        โนนแนะหนูฟงเขาฟุงไทยรุงรวี         แลวเขาชี้ดูนํ้าเนาในเจาพระยา  (ฮา) 
 
 กวีไทยยังแสดงความรูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงของไทยและโลกปจจบุนั  
โดยกลาวถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในชวง ๒๕๓๑–๒๕๔๘ ดังเร่ือง กลอน
กัมปนาท  ของสุจิตต  วงษเทศ  และกระแสความเปลี่ยนแปลงในชวงดังกลาวนี ้  อาจกลาวไดวา
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจของไทยในป พ.ศ. ๒๔๔๐ นั้นรุนแรง  เรียกขานกันวาเปนปรากฏการณ  
“ฟองสบูแตก” แลวมีผลลุกลามไปยังประเทศเอเชียอื่นๆ หลายประเทศ เชน มาเลเซีย  
อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  และเกาหลี  เปนตน  คนเอเชียเรียกขานการขยายตัวหรือการลุกลามของ
ภัยเศรษฐกิจครั้งนี้วา “โรคระบาดตมยํากุง”๔๖  
__________________________ 
 ๔๖เอกวิทย  ณ ถลาง,  “พัฒนาการและการปรับตัวของวัฒนธรรมไทย : ความคงอยูและ
เปลี่ยนแปลง,”  ใน  ศักยภาพไทวิถี  (กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน, ๒๕๔๕), ๑๑๑. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๘๘
 

 

 จากสภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งมาถึงจุดวิกฤตคับขัน ตองปลอยคาเงินบาทลอยตัวอยาง
กะทันหัน เม่ือ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๔๐  และตองพ่ึงการกูเงิน  ตกอยูภายใตการควบคมุของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (International  Monetary  Fund :  IMF)   การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน
และการเขามาของไอ.เอ็ม.เอฟ. นับเปนหวัเลี้ยวหัวตอของบานเมืองอีกวาระหนี่ง  นกัวิชาการไทย 
มองวาการพัฒนาที่ชักจูงใหประเทศตองพ่ึงพาภายนอกเปนสําคญัเปนอุทาหรณอันมีคาย่ิงสําหรับ
ประชาชนคนไทย๔๗ 
 เม่ือรัฐบาลประกาศความเปนไท เนื่องจากสามารถใชหนี้ไอ.เอ็ม.เอฟ.ไดกอนกําหนด  
สุจิตตแสดงทศันะถึงวิถี “ไท” ของคนไทยวา “เปนไทก็แคไอเอ็มเอฟ  แตยังเก็บความเปนทาสไว
ทั้งส้ิน   วิถีวธิีคิดนอนขี้ทั้งปกิน  ประวัตศิาสตรสุดแผนดินเปนไทกอ”  ทั้งนี้  ความเปนไทยของ
คนไทยมไิดเปนไททางความคิดและพฤติกรรมอยางจริงแท วิถีไทยยังคงเปนทาสทางวัฒนธรรม
ตางชาต ิ นอกจากนี้กระแสสังคมในยุคทักษิโณมิกสยงัเปล่ียนประวัติศาสตรวัฒนธรรมการเมือง 
ไทย  โดยเฉพาะการประกาศสงครามยาเสพติดไดเปล่ียนจากมนษุยที่มีเมตตาเปนชาวพุทธสูความ
เปนปศาจราย๔๘ สุจติตตีความปรากฏการณครั้งนี้ ดวยการใชความเปรียบประชดประชันถึงวิถีการ 
“ฆาตัดตอน” วา “กรรมหรือเวรเขนฆาเหมือนปลาผัก  เปนบาปหนักจังหนับหรอืบาปหนา  โอ
เมืองพุทธเมอืงธรรมล้ําโลกา  เมืองที่ฆาตัดตอนกันคอนเมือง” 
 ในขณะเดียวกนัยังเกิดสงครามปราบการกอการรายใน ๓ จังหวดัชายแดนภาคใต  
ในยุคเดียวกันนี้ดวยวิธีการใชความรุนแรง  สุจิตตเห็นวาวิถีดังกลาวมิใชหนทางดบัไฟใตได หาก
อยูที่ “ใจ” ดังความวา “ดาบพุทธมงคลมนตน้าํพ้ี  ยังดอยเวทยเดชศรีดับไฟใต  ดาบวิเศษเวทยมี
อยูที่ใจ  เอาตัดไฟทักษิณก็ส้ินเพลิง”  นั่นคือ “ใจ” ที่เปรียบเปนดาบวิเศษตดัการ “ฆา” หรือใช
ความรุนแรง ตองเปนใจแหงธรรม  มีเมตตา  มิใชการกอกรรมขั้นสูงสุด   
 ในสถานการณปจจุบนัไทยยังประสบวิกฤตเรื่องโรคภัยไขเจ็บ  ชีวิตคนไทยจบลงดวย
โรดเอดสเปนจํานวนมาก  สุจิตตแสดงมมุมองตอปญหานี้ดวยความเปรียบเชิงเสียดสีวา “ประเวณี
มีตามธรรมชาติ  ความเปนไทยไมอนญุาตใหเสพสม  มือถือสากปากถือศีลกันโสมม  วัยรุนอม
เอดสอายตายเปนเบือ” อันสื่อถึงแนวทางในการปฏิบตัิตอสภาพการณดังกลาว มิไดเปนไปอยาง
จริงจัง ทั้งๆ ที่ปญหาดังกลาวมีความสําคญัตอสังคมและเปนมหันตภยัที่กําลังคุกคามมนุษยชาต ิ
 สุจิตตยังแสดงทัศนะถึงสภาวะสังคมไทยที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  และผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สงผลตอมวลมนุษยอยางหลีกเล่ียงไมได  โดยเฉพาะรากฐานวิธคีิด
แหงการพัฒนาที่เดินตามวิถีวัตถุนิยม  บรโิภคนิยม หรือทุนนิยม  วา  “คล่ืนสังหารในมหาสมุทร 
__________________________ 
 ๔๗เสนห   จามริก, ฐานคิดสูทางเลือกใหมของสังคมไทย, ๗. 

๔๘ยุค  ศรีอาริยะ, คล่ืนปฏิวัติโลกใหมสูอารยธรรมไรพรมแดน (กรุงเทพฯ : สถาบัน 
วิถีทรรศน, ๒๕๔๘),๘๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๘๙
 

 

โหด   สัญญาณเตือนเล่ือนโลดหนีรอดได แตคล่ืนทุนนิยมโลกลวนบรรลัย รวมคลื่นทุจริต
ไทยหนีไมทัน” 
 วิถีแหงระบบทุนนิยม ซึ่งเปรียบเสมือนคลื่นนี้ไดถาโถมโลกจนซวนเซ  เพราะวิถีแหง
การพัฒนาที่ขับเคลื่อนดวยทุนคือ “เงิน”  และกลายเปน “ทุนนิยม”  และทุนนิยมเสรีก็คือ    “โลภ 
จริตเสรี” กอใหเกิดการทําลาย “ทุนชีวิต” นั่นหมายถึงทนุมนุษย ทนุทางสังคม ทุนทางสิ่งแวดลอม 
และทรัพยากรธรรมชาติ  ทนุทางวัฒนธรรมและทุนทางศาสนธรรมทุกๆ ทางใหเส่ือมเสียดุลยภาพ 
ทําใหเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมและจิตวญิญาณ๔๙ที่รุมทําราย
ชาวโลก  ในขณะเดียวกันระบบทุนนิยมยังเปนปจจัยใหเกิด  “คลื่นทุจริตไทย”   ซึ่งสุจิตตมองดวย
การเปรียบเทียบใหเห็นความรุนแรงและนากลัวของวิถีคลื่นดังกลาวกบัคลื่นในมหาสมุทร ที่แมจะ
รุนแรง แตมสัีญญาณเตือนก็นําพาใหชีวิตรอดได แตคลื่นระบบทนุนยิมและคลื่นแหงการทุจริตที่
ซัดสาดและโหมกระหน่ํามิอาจดาํรงชีพใหรอดพนได ตางลมลุกคลุกคลาน  
 วิถีชีวิตไทยที่เปล่ียนแปลงไปนั้น  กวีสมยัใหมยังแสดงทัศนะถึงอิทธพิลจากตะวนัตก
ที่เขาครอบงําสังคมไทย  โดยเฉพาะความลุมหลงทางวัตถุนาํมาปรุงแตงคุณภาพชีวติ  ดังความใน
บท “พาราสาวัตถ ี  (๑)”  ใน  รวมบทกวรีวมสมัย  ของคมทวน  คนัธน ู  กลาวถงึการทอดทิ้งวิถี
ไทย  เชน  “รําไทยไหวออนงอนชด     อุแมเจาลืมหมดทั้งแผนดิน” แตกลับชมชื่นวิถีแหงทุนนยิม  
ดังความวา 
          เทพนมปถมพรหมสี่หนา สอดสรอยมาลาเฉิดฉิน 
  ทั้งกวางเดินดงหงษบิน  กินรินเลียบถ้ําอําไพ 
  อีกชานางนอนภมรเคลา  ทั้งแขกเตามาลาเพียงไหล 
  เมฆขลาโยนแกวแววไว  มยุเรศฟอนในอัมพร 
  ลมพัดยอดตองพรหมนิมิต ทั้งพิศมัยเรียงหมอน 
  ยายทามัจฉาชมสาคร  พระสี่กรขวางจักรฤทธิรงค 
  หลงชมแตฝร่ังมังคา  หลงไปไมวาหากนาหลง 
  หนอยเด็กไรเดียงสาในปาดง ก็คงเขากรุงบํารุงกาม 
 
 ในบทกวีขางตน คมทวนนาํบทรองทํานอง “เพลงชมตลาด” ใน บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑    ตอนนารายณปราบนนทุก   มาพาดพิงโดยคงตัวบทใน
ความตอนตนแลวปรับเปลี่ยนความในบทสงทายเพื่อแสดงทัศนวิจารณถึงการคลั่งไคลวิถีวัฒนธรรม
ตะวันตกจนลมืวิถีวัฒนธรรมไทย  เด็กรุนใหมซึ่งเตบิโตมาพรอมกับสังคมบริโภควตัถุ อาจจะเดนิสู
มิจฉาทิฏฐิ เห็นชวีิตเปนเพียงวัตถุที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเปนเงินตรา 
__________________________ 

๔๙ประเวศ  วะสี, “คํานิยม,”   ใน  ศักยภาพในไทวถิี, ๑๐.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๙๐
 

 

 การสื่อความไมไววางใจประเทศมหาอํานาจตะวันตกและตะวันออก เชน ญี่ปุนยงั
ปรากฏในบท  “เพ่ือนเราเผาเรือน”  ใน ลานชเล  ของแรคํา  ประโดยคํา วา 
 
     พิษฐานเอย 
  มือหนึ่งถือพาน  พานเอาดอกพิกุล 
  เกิดมาชาตใิดแสนใดเอย  ขอใหลูกไกลพวกญี่ปุน 
     พิษฐานเอย 
  มือหนึ่งถือพาน  พานเอาดอกอัญชัน 
  เกิดมาชาตใิดแสนใดเอย  ขอใหลูกไกลอเมริกัน 
      พิษฐานเอย 
  มือหนึ่งถือพาน  พานเอาดอกสลิด 
  เกิดมาชาตใิดแสนใดเอย  ขอใหลูกไกลพวกอังกฤษ 
      พิษฐานเอย 
  มือหนึ่งถือพาน  พานเอาดอกทานตะวัน 
  เกิดมาชาตใิดแสนใดเอย  ขอใหลูกไกลพวกเยอรมัน 

พิษฐานเอย 
  มือหนึ่งถือพาน  พานเอาดอกระกํา 
  เกิดมาชาตใิดแสนใดเอย  ขอใหลูกไกลมอดวัฒนธรรม 
 

ความหวาดหวั่นตอกระแสอารยธรรมตางชาติดังกลาวในบทกวีขางตน จะเปนไปใน
รูปของการ “มอด” ทางวฒันธรรมตามวิถีไทย เพราะอิทธิพลของวิถีวัฒนธรรมตะวนัตก และวิถี
วัฒนธรรมแบบญี่ปุนไดไหลบาเขามา แรคําส่ือความคดิที่ไมตองการใหวัฒนธรรมไทยเสื่อมสลาย
ไปตามกระแสวัฒนธรรมตางชาติดวยการนํา “เพลงพิษฐาน”๕๐ ซึ่งเปนเพลงพื้นบานมาปรับเปลี่ยน
เนื้อความคาํขอเพื่อส่ือนัยใหมตามบรบิททางสังคมที่เปล่ียนไป 
__________________________ 
 ๕๐เพลงพิษฐาน เปนเพลงพื้นบานที่เกิดขึ้นในลุมแมน้ําเจาพระยาตอนกลาง และเลน
แพรหลายกันออกไปอยางกวางขวาง มีจุดมุงหมายของการเลน เพื่อการอธิษฐานถึงอนาคต ซ่ึงหมายถึง
ชาติหนาใหมีสภาพที่ดีกวา  เน้ือกลอนของเพลงมีลักษณะ  ดังนี้ 
                (ตั้งจิต)  พิษฐานเอย 
       มือหนึ่งถือพาน             พานเอาดอกกระดังงา 
       เกิดมา/ทาํบุญ  ชาติใด ๆ          ขอใหไดเปนลูกแมยา 
ในการเลนเพลงพิษฐานจะตองมีสวนประสมของการเกี้ยวพาราสีอยูเสมอ, ปรานี วงษเทศ, “เพลงพืน้บาน,”  
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ๒, ๒ (เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๒๑) : ๑๕ – ๑๖.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๙๑
 

 

แรคํายังสรางจินตภาพดวยการเปรียบตางใหเห็นวิถีไทยที่แปรเปลี่ยนไประหวางอดีต
กับปจจบุัน  โดยบงช้ีใหเห็นความตรงกันขามระหวาง “เรียบงาย” กับ “รีบเรง” “สุขสบาย” กับ 
“ทนทุกข” และ “สงบ” กับ “วุนวาย” ดังความในบท “หวัดลงใจ” วา 

 
         ๑...        ๒... 
      ก เอย  ก  ไก       ม  มาบัดน้ียังมีนก 
      เคยปลุกครัวไฟในยามสาง      รองเสียงตื่นตระหนกตกประหมา 
      น นกใหฤกษรองเบิกทาง      มีไกก็อยูในนาฬิกา 
      ค คนจึงตางก็ตื่นตอน      ปลุกไมเปนเวลาสักวันเดียว 
      ตื่นพรอมเพลงไกใหเพลงกอง      ค  คนตางตื่นมาตกยาก 
      พรอมเพลงนกรองเพลงนกรอน      เอาความลําบากมาขับเคี่ยว 
      รุงในนํ้าเสียงมิเกี่ยงงอน      เอาความอัดอั้นไปขว้ันเกลียว 
      รอการสัญจรแหงตะวัน      เอาใจไปเกี่ยวกับกองทุกข 
      เปนเร่ืองบรรจงมาเจิมจิต      อยูอยางหวั่นไหวไมรูแลว 
      เจิมทุกชีวิตไมเคยหวั่น      ชีวิตไมแคลวฉุกละหุก 
      เปดเผยคุณคาอยูครบครัน      อดทนจนพอกับทรยุค 
      รอการประจัญแหงดวงใจ      ใหนรกมาซุกอยูกลางทรวง 
      ลวนเปนความสุขทกุพนัธะ 
      สุขกับอิสระซึ่งอยูใกล 
      สุขกับสงบมิสบภัย 
      และสุขกบัวัยที่ผานมา 
 
 จินตภาพเปรยีบเทียบในลกัษณะการเปรยีบตางขางตน บงบอกถึงวถีิไทยแหงอดตีที่
กลมกลืนกับธรรมชาติและตัง้อยูบนฐานของความเขาใจถึงสภาพทางธรรมชาติ และเขาใจใน  
สรรพสิ่งที่อยูรอบตัวมนษุย  ทุกส่ิงทุกอยางที่แวดลอมเปนเครื่อง “เจิมจิต” และ “เจิมชีวิต”  จึงอยู
รวมกันอยางมีดุลยภาพและศานติสุข  ผูคนตางรูใน  “คณุคา” ของสรรพสิ่ง  ทําใหชีวิตอยูอยางมี
ความสุข  สงบ และเปนอสิระ  ในขณะที่วิถีไทยในปจจุบันธรรมชาตถูิกรุกราน  ผูคนขาดความ
มั่นคงดานจติใจ  ตางตืน่ตระหนก  จมอยูในกองทุกข  เครียด  ดิ้นรน  ทามกลางความสับสน
วุนวายแหง “ทรยุค” ที่ลวนทําลาย “ชีวิต” และ “ความเปนมนษุย” ผูคนตางอยูในสภาพที่เจบ็ปวย
ทางจิตวิญญาณปลอยให “นรก”  หรือความทุกขทรมานเกาะกินใจ 
 สภาวะของสังคมไทยในยุคไรพรมแดน มิใชเพียงผูคนเทานั้นที่เจ็บปวยทางจิต
วิญญาณ  ธรรมชาติเองก็ถูกทําลาย โดยเฉพาะในวิถีวัฒนธรรมใหมของการทองเที่ยว ที่มุงหวัง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๙๒
 

 

เพียงผลตอบแทนทางรายได  โดยมไิดคํานึงถึงความสูญเสียที่ตามมา  กวีไทยมองสภาพการณ
ดังกลาวดวยความหวงใยและแฝงไวดวยการเสียดสี ประชดประชันผูที่เก่ียวของ ดังความในบท 
“บนวิถีแหงการเดินทางทองเท่ียว (แดการทองเที่ยวและนักทองเที่ยว)”  ใน ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีรัก 
ของไพวรินทร  ขาวงาม วา 
 

รอยทุงหญา   ขอบฟา  วนาลัย ไรพรมแดน   แปลกใจ  ในโลกกวาง 
....................................... ........................................... 

 รอยบริโภค  รกโลก   ทุกคืนวัน หลังตะลุยเมามันเพียงมั่งมี 
ไรพรมแดน  โลดแลน   แดนทองเที่ยว  จติวิญญาณยึดเหนี่ยว  กระเจงิหนี 

 สบแววตาหมนหมองของปฐพ ี เห็นนํ้าตาของวิถี  “วัฒนธรรม” 
ท  ทอแท  ทกุขทน   ทบัถมยุค พายุโศก  ซดัสุข  รักระสํ่า 

 แลภูผา   มหาทะเล  แลเลหกรรม แลเกาะแกง  แหลงนํ้า  แลรําพึง 
โลกไมแตกวันน้ีหรอก...จะบอกให    เพียงแตโลกถูกใชไปกวาครึ่ง 

 ย่ิงไรใจ   ไรธรรม   ไรคํานึง สักวันหน่ึง  โลกจะไร  ไมรูตัว 
ยามทองทาง  ทักทาย  ทอดทัศนา    เห็นเงินตรา  ปดฟา  ในเงาสลัว 

 แววฉิ่ง  ฉับ  กรับ  กลอง  กองระรัว ประโคมดี ประโคมชั่ว  ในหัวใจ 
ยังร่ืนรมยกันดีอยู...ดูไมแปลก โลกไมแตกวันนี้หรอก... จะบอกให ! 

 ..................................................ฯลฯ ....................................... 
 
 วิถีวัฒนธรรมการทองเที่ยวที่ขาดไรมติิทางจิตวิญญาณ มุงหวังผลทางเศรษฐกิจ  โดย
มี  “เงินตรา”  เปนเปาหมายหลักจัดเปนการฆาตัวเอง (cultural  suicide)  หรืออัตวินิบาตกรรม
ทางวัฒนธรรม เพราะมิไดพิจารณาเรื่องคุณภาพและความดีงามในชีวิตวัฒนธรรม๕๑ ไพวรินทร
แสดงออก โดยใหธรรมชาติแสดงอาการทุกขทน หมนหมอง จากวิถีแหงการพัฒนา พรอมสื่อ
ความประชดประชันมนุษยวา “โลกไมแตกวันนี้หรอก” แตการตักตวงเอาผลประโยชนจาก
ธรรมชาติอยาง “ไรใจ   ไรธรรม  ไรคํานึง” อาจทําให  “โลกจะไร” หรือ “โลกแตก” ไดโดยไมรูตัว 

การพัฒนาที่มุงสรางประเทศไทยใหเปน “อารยะ” ตามกระแสทุนนิยมโลกที่เนน
ความมั่งคั่งทางโภคทรัพย มีเงินเปนเปาหมายหรือปจจัยหลักสําคัญยิ่งและยังมุงตอบสนองความ
ตองการของมนุษยอยางไมมีที่ส้ินสุด       โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตและการ 
__________________________  
 ๕๑ศรีศักร   วัลลิโภดม, “ชีวิตวัฒนธรรมกับความเชื่อในสงัคมไทย,”  ใน  มองอนาคต : 
บทวิเคราะหเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางของสังคมไทย, ๗๓.  
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บริโภค  และสรางมายาภาพใหมนุษยลุมหลงความสุขสมบูรณทางวัตถุ จนบัดนี้มีปริมาณขยะจาก
วิถีดังกลาวจนกอเกิดปญหาสิ่งแวดลอมขึ้น   ดังความในบท “บทสรรเสริญกองขยะ” วา 

 
       กองขยะความจริงนิ่งงัน      กองขยะความฝนนิ่งงง 
       ขาวของเครื่องใช  ไมใชคา      ทิ้งถอยโฆษณานาลุมหลง 
       เศษเหลก็  เคยแกรงก็กรอนลง      ศักดิ์เคยสงูสงก็อันตรธาน 
       ขาวของเครื่องใช  กล่ินไมหอม      แมลงวันรมุตอมเศษอาหาร 
       ย้ัวหนอน  เย้ียหนอน  สําราญนาน     เสมือนฉลองเทศกาลบุรีรมย 
       เสมอวาเฉลิมฉลองกองขยะ      อารยะไทยประเทศวิเศษสม 
       แมลงวันชวนหนอนสัญจรอาจม      หลงโลกบริโภคนิยม  อุดมดี ! 
  
 ไพวรินทร  ขาวงาม ใชความเปรียบประชดแสดงวิถีวฒันธรรมที่หลงบริโภคนิยม จน
ทําใหปริมาณขยะ “อุดมด”ี  โดยภาพรวมมาจากวิถีแหงการพัฒนาที่มีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือสําคัญ จนวถีิไทยถูกสลัดทิ้งไป นอกจากนี้ยังกลาวแสดงทัศนะถึงความสูญสิ้นของ 
“เจาสาวใบตอง” หรือวิถีความเปนไทยที่เรียบงาย  ไรซึ่งสารพิษ ถูกแทนที่ดวย “พลาสติก” หรือ
วิถีแหงความทันสมัยที่ฉาบฉวย  แฝงไวดวยอันตราย  ดังในบท “เจาสาวใบตอง” ใน มากานกลวย  
วา “โอเจาสาวใบตองในรองสวน  ยุคฉะนีเ้ขียวนวลคงดวนหมอง  ยินแตเพลงพลาสติกระริกรอง  
หรือส้ินเพลงใบตองเสียแลวเอย” 
 ความเปลี่ยนแปลงที่มีที่มาจากกระแสบริโภคนิยม โดยเฉพาะจากธุรกิจคาปลีกที่เขา
ครอบครองพื้นที่ กวีสรางจินตภาพเปรียบเทียบวา “แตกดอกออกกาน” ในสังคมไทย  ในบท 
“ใครรีบไปกอน” ใน กลอนกลอมโลก วา 
 
         เจาแมค็โคร,  มันโผลอยูเย้ืองวัด       เจาโลตัส,  มันระบัดอยูรอบบาน 
 เจาคารฟูร,   มันแตกดอกแตวันวาน         เจาเซเวน, มันแตกกานถึงพรุงน้ี 
           โอยอีรุงตุงนังเมื่อนั่งนับ         เคี้ยวหมากหยับอนิจจังยังอึงมี่ 
 มาตภุูมิเดือดดิ้นเหมือนยินด ี         ใหฝากผีฝากไขไปตามยุค 
         ก็ไมเหมือนวันวานอยางหลานวา         รนโลก  รอนเวลา ไขวควาสุข 
 ใครรีบ   ไปกอน  ตะลอนทกุข         ตาปลอบ  ยายปลุก  ทุกเชาเย็น 
         ยิ่งจะมีเจาใหมอีกหลายเจา         ทั้งผูเหยา  ผูเยือน   เคลื่อนยุคเข็ญ 
   กราบพระปางรําพึงตะลึงเปน (ดอกเอย...เจาดอกลําเค็ญ...) กระเซน็น้ําหมากฝากแผนดิน ! 
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 ความเตบิโตของธุรกิจคาปลีก จากตางชาติที่ขยายกิ่งกานสาขาอยางรวดเร็ว ใน 
“มาตภุูมิ” ไทย  ปรากฏการณดังกลาวไพวรินทรใชขอความขัดแยงเปนสื่อแสดงวา “มาตภุูมิเดือด
ดิ้นเหมือนยินด”ี  นั่นคือ  วถีิการเติบโตของภาคธุรกิจดงักลาวเขามาครอบงําและทําลายตลาดตาม
วิถีไทย  ในขณะเดียวกันก็เกิดการขยายสาขาเพิ่มข้ึนมากมายและกําลังจะมี “เจาใหมอีกหลายเจา” 
วิถีดังกลาวเปนกระแสความเปลี่ยนแปลงตามกระแสทนุนิยม  บริโภคนิยม  ซึ่งเนนการผลติและ
การบริโภคโดยมีเงินเปนเปาหมายหลัก  หากใครปรารถนา  ไขวควาซึ่งสุขทางวัตถุและบรโิภค
อยางไรความคิดและความหมายยอมประสบกับทุกข วิถีการเตบิโตนีไ้พวรินทรส่ือความคดิเปน
หวงเปนใย  ซึ่งมี “ตายาย” เฝารําพึงรําพันจน “น้ําหมากกระเซ็น” เปนตัวแทนวิถีไทย  “กราบ
พระ” เพ่ือ “ฝากแผนดนิ” ในยุคที่การเติบโตของธุรกิจคาปลีกดังกลาวเขาครอบคลุมในหลาย
พ้ืนที่ของไทย 
  วิถีความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสวนหนึ่งเกิดจากการละทิ้งรากเหงา ถ่ินฐานและ
ภูมิปญญา  ทาํใหตองพบกบัความหายนะ  ดังความในบท “เพลงรองเลนเด็ก” ใน ที่ใดมีรัก  ทีน่ั่น
มีรัก วา 
                          “อีเกิ้งเดือนดาว  ผูสาวตําขาว 
  ผูเฒาเปาแคน  ตั๊กแตนเปาป 
  กุดจี่ไถนา   นกกระทาตดปูด” 
          อีเก้ิงเดอืนดาว  ผูสาวอิ่มขาว 
  ผูเฒาอ่ิมแคน  ตั๊กแตนอิ่มป 
  กุดจี่อ่ิมนา   นกกระทาขี้แตก 

        อีเก้ิงเดอืนดาว  ผูสาวขายขาว 
  ผูเฒาขายแคน  ตั๊กแตนขายป 
  กุดจี่ขายนา   นกกระทาขายไข 

        อีเก้ิงเดอืนดาว  ผูสาวขาดขาว 
  ผูเฒาขาดแคน  ตั๊กแตนขาดป 
  กุดจี่ขาดนา   นกกระทาไขหด 

        อีเก้ิงเดอืนดาว  ผูสาวหิวขาว 
  ผูเฒาหิวแคน  ตั๊กแตนหิวป 
  กุดจี่หิวนา   นกกระทาผดัเผ็ด 

        อีเก้ิงเดอืนดาว  ผูสาวขอขาว 
  ผูเฒาขอแคน   ตั๊กแตนขอป 
  กุดจี่ขอนา   นกกระทาขอกู 
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        อีเก้ิงเดอืนดาว  ผูสาวแลกขาว 
  ผูเฒาแลกแคน  ตั๊กแตนแลกป 
  กุดจี่แลกนา   นกกระทาแลกหนี้ 

        อีเก้ิงเดอืนดาว  ผูสาวลืมขาว 
  ผูเฒาลืมแคน  ตั๊กแตนลืมป 
  กุดจี่ลืมนา   นกกระทาลืมตด 
 
 ในบทแรกเปน “เพลงเด็กรองเลน” ซึ่งกวีนํามาพาดพิงถึงโดยตรง และกลาวถึงที่มา
วาเปนเพลงเดก็รองเลนในจงัหวัดรอยเอ็ด ซึ่งส่ือถึงการปฏิบัติหนาทีต่ามวิถีของตน ในบทตอมา
ไพวรินทรนําเพลงดังกลาวมาลอเลนเพื่อส่ือถึงการดําเนนิชีวิตตามวิถีที่ถนัด ยอมพบกับความสขุ
สมบูรณตามวถีิชีวิตของตน  โดยสื่อความวา  “อ่ิม”  หาก  “ขาย” หรือละท้ิงซึ่งวัฒนธรรมอัน
รวมถึงวิถีชีวิตโดยรวมยอมกอใหเกิดความสูญเสียตามมา ตองอยูอยางทุกขยากไรศักดิ์ศรี  และ
สูญสิ้นความเปนตัวตนที่แทจริง 
 ในแงของวิถีชีวิตคนไทยแตอดีต  กวีแสดงใหเห็นความเอื้ออาทร  มีมิตรไมตรตีอกัน  
ไปมาหาสูกัน  หากวถีิไทยดังกลาวไดเปล่ียนแปลงไปพรอมกับการพัฒนาในสังคมเทคโนโลยี    
ดังความใน  ตุกตารอยทราย  ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ วา 
 
   ญาติพี่นองของเราจากไป 
   ทิ้งปูยาตายายหงอยเหงา 
   เหมือนตะเกยีงร้ัวเกาเกาที่มุมหอง 
   ซึ่งเคยรวมพี่นองอยูลอมรอบ 
   สนิทชิดชอบชดิเชื้อ 
   เก่ียวดองเลือดเนื้อเช้ือไข 
   ตั้งแตบานเราเริ่มใชดวงไฟ 
   ทุกคนก็แยกยายไปจากบานเรา 
 
 ศักดิ์สิริใช “ตะเกียง”  เปนสื่อถึงวิถีไทยแตดั้งเดิมที่ประสานสัมพันธ “ใจ” ผูคนให
ดํารงอยูรวมกันอยาง “สนิทชิดชอบ”  มีสายใยผูกพันในครอบครัวอยางลํ้าลึก  ระบบความสัมพันธ
ที่เคยอยูกันอยางรมเย็นมีอันตอง “แยกยาย” เมื่อม ี“ดวงไฟ” หรือความเจริญ  ความทันสมัยเขา
มา  ทําใหเกิดการทิ้งวิถีไทยที่สมถะ  เรียบงาย  มีความสุขพอควร  ไมดิ้นรน  ไขวควา ไปสูวถีิ
ตรงกันขาม  เพราะยึดเอาความมั่งคั่งสะดวกสบายทางวัตถุเปนหลัก  ระบบความสัมพันธแตเดมิ
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จึงแตกสลายไปพรอมกับวิถีแหงการพัฒนาที่มีปจจัยหลกัจาก “วัตถุ” ที่ใหความสุขสบายตาม
ธรรมชาติของมนุษยที่มักจะปรารถนา  จึงออกแสวงหาโภคทรัพยนั้น   
  สังคมและวิถีชีวิตโดยรวมของคนในพืน้ที่ของประเทศไทย มีความเคลือ่นไหวเปลี่ยน 
แปลงอยูตลอดเวลา แตเหตุปจจัยที่ทาํใหสังคม-วัฒนธรรมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญ
หลวงมาจากลทัธิการลาอาณานิคมของประเทศตะวนัตก อันเปนเหตใุหไทยตองเรงทําประเทศให 
“ทันสมัย” ตามกรอบความคิดและคตนิิยมของตะวันตก ผลที่ตามมาคือ “ไดรับเอาอํานาจอิทธิพล  
โดยเฉพาะโลกทัศน ความรู และเครือ่งมือของตะวันตกเขามาเปนตนแบบในการทําประเทศให
ทันสมัย  และยอมรับวิถีชีวิตแบบตะวันตกวาทันสมัยและเปนสากล  จุดเพลี่ยงพล้ําอยางลํ้าลึกใน
ความเปลี่ยนแปลงนี้ คือ การละท้ิงภูมิปญญาหรือความรูและปรีชาชาญ (wisdom) ที่มีอยูเดิม”๕๒ 
 ในการเสนอทศันะหรือตรวจสอบการเปลีย่นแปลง เพ่ือแกไขบานเมือง โดยพนิิจ
พิเคราะห ถึงเหตแุหงปญหาของสังคมไทยในสภาวการณปจจุบันของนักคิดและนักการศึกษา
ดังกลาวขางตนสอดคลองกับการตคีวามปรากฏการณ   ที่เปนกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ของกวีไทย  โดยเฉพาะกระแสจากวิถีวัฒนธรรมตะวันตก กวีจะบงช้ีใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยที่นยิมและยกยองตะวันตก ในขณะเดียวกันก็ไดแสดง “จุดยืน” ของตนที่มองเห็นคุณคา
ของวิถีไทย ซึ่งอยูในสํานึก พรอมกระตุนเตือนใหตระหนักถึงศักยภาพและภูมิปญญาในไทยวิถี 
 กระแสของ   “การพัฒนา”   ตามวิถีวฒันธรรมอุตสาหกรรมนิยมจากโลกตะวันตก
เปนสิ่งที่นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลง โดยกวีจะบงช้ีใหเห็นทั้งในดานวิถีชีวิต รวมถึงระบบ
ความสัมพันธทั้งกับความสมัพันธที่เปนความเชื่อตามวถีิดั้งเดิมและผูคน ธรรมชาติแวดลอมหรอื
ระบบนิเวศน  และกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม–วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน หรือยุค   “ไร
พรมแดน” เปนสภาวการณที่ปรับเปลี่ยนหรือพลิกผันชีวิตผูคนและประเทศชาตติองประสบกับ
ภาวะวิกฤตอยางรอบดาน โดยมีกระแสทุนนิยมเสรีและวัฒนธรรมบรโิภคนิยมเปนวิถีหลักแหงการ
พัฒนา การขับเคลื่อนสังคมไทยตามแนวทางดังกลาว ไดกอใหเกิดวิกฤตการณทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม   จิตวิญญาณ  และโรคภัยไขเจบ็  ปรากฏการณอันเปนวิกฤตทาง
สังคม–วัฒนธรรมนี้ กวีไทยมิไดมองขาม โดยคงตีความปรากฏการณทางสังคม-วัฒนธรรม วาถูก
ครอบงําจากวิถีทุนนิยม  บรโิภคนิยมที่เขามา “ถลมยุค” ผูคนตางมุงแสวงหา “วัตถ”ุ    และพากัน
ละทิ้งฐานพลังสําคัญทั้งการเกษตร   ระบบความสัมพนัธและการเกื้อกูลพ่ึงพาอาศยักัน   ความพอ 
อยูพอดีแบบพอมีพอกิน การมองเห็นมิติทางจติวิญญาณของธรรมชาติ  ความสุขทางใจมาดิ้นรน
แสวงหาความมั่งคั่งทางโภคทรัพยจนเกิดความเจ็บปวยทางจิตวิญญาณกันถวนทั่ว 
__________________________ 
 ๕๒เอกวิทย  ณ ถลาง,  “พลวัตของสังคม – วัฒนธรรมไทย : ความอยูรอดหรือหายนะ,” 
ใน  มองอนาคต : บทวิเคราะหเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางของสังคมไทย, ๙๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๙๗
 

 

 สําหรับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรมทีเ่กิดข้ึนในแตละสมัย กวี
ไทยจะตคีวามปรากฏการณนั้นๆ โดยใชวิธีการสืบสรรคจินตภาพดวยการนําตัวบทวรรณคดีแต
อดีตมาเลนลอหรือนํามาสรางใหม  รวมถึงตัวบทอื่น อาทิ เพลงพ้ืนบานตาง ๆ มาปรับเปลี่ยน
ความ เพ่ือส่ือความหมายถึงสภาวการณหรือกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรม
ในขณะนัน้ นอกจากจะเปนการสื่อสภาพการณของสังคมไทยแลวยังเปนการสื่อมุมมองหรือการ
รับรู ตีความปรากฏการณนัน้โดยมไิดตกอยูในวังวนของกระแส  หากมุงใหคนในสังคมตระหนกัรู
และฉุกคิด  โดยเฉพาะการกาวตามวิถีวัฒนธรรมตะวนัตกของสังคมไทย 
 ในแงของวิถีแหงชนบทที่เปล่ียนแปลงไปอันเนื่องมาจากกระแสการพัฒนา กวไีทย
ยังใหความสําคัญกับศักยภาพของวิถีไทยดั้งเดิม  และวิถีชีวิตแบบไทยจะคงไวซึ่งคุณคา ศักดิศ์รี  
และความสุขสมบูรณทางจิตวิญญาณ  ในขณะเดียวกันก็บงชี้วาระบบสายสัมพันธแหงวิถีไทยกําลัง
จะลบเลือนในยุคกระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมบริโภคนยิมที่เขาครอบงําสังคมไทย จนนํามาซึ่ง
วิกฤตอยางหนักหนวง คนไทยตกอยูในอํานาจของกระแสดังกลาวกลายเปน “ทาสวิถี” ดังนั้นการ
ฝากระแสจึงเปนภารกิจที่ยาก  หากคนไทยยังไมเปน “ไท” ทั้งวิธีคดิและการแสดงออกหรือแมแต
การยอมรับสภาพความลมสลายและสิ้นหวังโดยขาดพลังแหงจิตสํานกึที่จะรวมสรรคสราง  ฟนฟู  
ยอมนําพาวิถีไทไปสูความอับจนมากขึ้น 
 การรับรูและตคีวามปรากฏการณทางสังคมไทยที่เกิดข้ึน พรอมกับกระแสความ
เปล่ียนแปลงเปนเครื่องบงช้ีใหเห็นภารกิจของกวี ซึ่งยังคงสงสารที่เก่ียวเนื่องกับปญหาของมนุษย
และความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมและสังคมโลก  รวมถึงใหความรู  ความเขาใจ  
หรือมุมมองที่มีตอสภาวการณของสังคมที่เปล่ียนแปลงไป โดยคงไวซึ่งความสํานึกในคุณคาและวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ยั่งยืนและศานติสุข  
  ๓.๓  ความตกต่ําของจิตวิญญาณ 
 ในการสื่อสภาวะทางจิตของมนุษย กวีแตโบราณจะมองวาจิตควรดํารงอยูดวยปญญา  
ไมผันแปรไปตามสิ่งเราภายนอกอันเปนเหตุที่ทําใหจติมืดมัว  ดิ้นรน  ยุงเหยิง  ดงัความใน โคลง
โลกนิติ  สํานวนเกา  กลาวถึงจิตมนษุยวา “ใจหวาดใจฟนฟน  โฉงเฉง  ใจจักสอนใจเอง  
ยากไร” ลักษณะของใจที่ “หวาด” และ “ฟน” เปนใจที่อยูในสภาวะไมปกต ิ  มิอาจควบคุมหรือ
สอนใจตนได  หากใจเปน “ใจปราชญ” หรือจิตที่ปกต ิกอปรดวยปญญายอมปรับสภาพจติในการ 
“สอน” ตนเองได  กวีกลาวเปรียบเทียบการควบคุมจติวาเหมือนชางทําคันธนูสามารถดัดลูกศรให
ตรงไดดังตองการ วา “ใจปราชญดัดตามเพลง  ดูงาย นักนา ดุจชางปนดัดไม  แตงใหปนตรง”  
 การดํารงอยูรวมกันของมนุษยในสังคม จะเปนไปอยางมีดุลยภาพยอมขึ้นอยูกับการ
ยกระดับจติเพื่อมิใหตกต่าํ  ดังความใน เพลงยาวปรารภเกิดมาในมหรณพสงสาร  ของเจาพระยา
พระคลัง (หน) วา “หญิงชายนรโลกใหควรคิด  อุตสาหดํารงจิตเอาภายหนา อยาหยอนตามกาม
ราคราคา จะพาเอาอาตมาไปสูทุกข” การควบคุมรักษาจิตจะทําใหมนุษยลวงพนทกุขได เพราะไม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๓๙๘
 

 

ตกอยูภายใตอํานาจของกิเลสตัณหา แตถาไมอาจ “ดํารงจิต” ใหคงมั่นยอมให “กามราคะ” เขามา
มีอิทธิพลตอชีวิตยอมนําพาไปสูทางตกต่ํา 
 กวีมักจะกลาวถึงการยกระดับจิต เพ่ือเปนเคร่ืองเตือนใจใหคนในสังคมมีวิถีชีวิตแหง
ความดีงาม  ใน  โคลงสภุาษิตโสฬสไตรยางค  ใน ประชุมโคลงสุภาษิต  พระราชนิพนธในรัชกาล
ที่ ๕ กลาวถึง “สามสวนควรใฝเฝา” ซึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับจิต  กลาวคือ มนุษยควรมีจิตคงมั่น  จิต
สงบและสะอาด ดังความวา  “ศรัทธาทําจติหมั้น  คงตรง  สงบระงับดับประสงค  ส่ิงเศรา    จติ
สะอาดปราศสิง่พะวง  วุนขุน หมองแฮ” และเปรียบเทียบแสดงความสุขกายและใจ วา “สุขกาย
วายโรครอน  รําคาญ” และ “จิตแผวผองสําราญ  รมยสุขเกษมแฮ”  
 ความสุขทางกายตองมาจากขางในหรือจิต มนุษยมศีักยภาพในการเรยีนรูสูงและตาง
จากสัตวตรงที่มีมิติทางจติวิญญาณหรือระบบภูมิปญญา  รวมถึงความเชื่อ  ความฝน  อารมณ  
ความรูสึก  และคานิยม๕๓ มิติทางจติหรือจิตวิญญาณ (spirituality)  นี้หมายถึง ความดีหรือคุณคา  
การลดละความเห็นแกตัวและรักคนอื่นมากขึ้น อันเปนลักษณะของการพัฒนาทางจิตวิญญาณ  ถา
มนุษยทําความดีจะรูสึกวามคีุณคา รูสึกสุข สบาย เรียกวาเปนความสขุทางจิตวิญญาณ   (spiritual  
happiness) ความสุขดังกลาวนี้ละเอียดประณีต ลึกซึ้ง  ทําใหความเปนมนุษยสมบูรณ๕๔ 
 การพัฒนาทางจิตเปนสิ่งที่มนุษยพึงกระทําหรือประพฤติปฏิบตั ิ ใน มงคลสตูร     
คําฉันท  พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๖ ไดกลาวถึงมงคลที่เปน “อดิเรกอุดมด”ี หรือเปนสิ่งวิเศษ  
ดีเลิศ เปนมงคลอันสูงสุด สวนของมงคลที่เก่ียวกับใจมหีลักที่พึงกระทําคือจติไมหว่ันเมื่อถูกตอง
โลกธรรมวา  “จิตใครผไิดตอง วรโลกธรรมศรี  แลวยอมบพึงมี  จะประหวั่นฤกังวล”  เม่ือจิตไม
หว่ันไหวตอส่ิงที่มากระทบไมวาจะเปนทางดีหรือรายยอมทําให “ไรโศกธุลีสูญ และสบายบมัวมล”  
 ในการกลาวถงึมงคลที่กอเกิดเปนประโยชนสุข  มนุษยจะตองนอมนาํมาปฏบิัติ ดวย 
“ใจ” บุคคลผูดํารงอยูดวยธรรมอันเปนมงคลยอมประสบสุขสวัสด ี  ดังความในตอนทายของ 
มงคลสูตรคําฉันท วา “เทวามนุษทาํ วรมงคะลาฉะนี้  เปนผูประเสริฐที่บมิแพ  ณ แหงหน    ยอม
ถึงสวัสดี สิริทุกประเทศดล ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมด”ี อันเปนมงคลแกตนและผูอ่ืน  รวมถงึ
ประเทศชาตแิละสังคมโลก การปฏิบัตดิวยใจในสิ่งที่เปนมงคลจึงเปนการยกระดับจติวิญญาณของ
มนุษยอยางแทจริง 
 
__________________________ 
 ๕๓ยุค   ศรีอารยะ,  มายาโลกาภิวัตน, ๑๘. 
 ๕๔ประเวศ  วะสี,  “จากโลกาภิวัตนดอยพัฒนาสูโลกาภิวัตนอาริยะ,”  ใน  วิถีสังคมไท   
สรรนิพนธทางวิชาการ เนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ  ปรีดี  พนมยงค  (กรุงเทพ ฯ : โครงการจัดงาน
ฉลอง  ๑๐๐ ป  รัฐบุรุษอาวุโส  นายปรีดี  พนมยงค, ๒๕๔๓), ๔. 
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 เม่ือมนุษยมีพัฒนาการทางจติหรือจิตวิญญาณจะชวยใหบูรณาการของสังคมสมบูรณ
และเขมแข็งหรือมีบูรณาการสภาวะ (integration) หมายถึง มีระบบที่เช่ือมโยงเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน อันจะทําใหระบบนั้นมคีวามเปนปกติและย่ังยืน๕๕ เพราะมนษุยมิไดยึดตัวตน แต
ยกระดับจติใหเลยตัวตนออกไป (transcending  self)  สูเพ่ือนมนษุยและสังคมโลก จะทาํใหการ
อยูรวมกันเปนไปอยางศานติสุข  ในทางตรงกันขาม สังคมมนุษยพัฒนาโดยวถีิของอารยธรรม  
“สมัยใหม” ที่มีหลักการแยกสวนและมุงเนนไปในทางวัตถุนิยมเปนสรณะ เปนเหตุแหงการ
ทอดทิ้งมิติทางจิตและจติวญิญาณ  มนษุยขาดความสมบูรณในตัวเอง กอเกิดการแสวงหาการเสพ
สุขทางวัตถุ และความรุนแรงระบาดทั่วไปจนยากแกการควบคุม และเปนสวนหนึ่งของความแตก
สลายทางสังคม (social  disintegration)๕๖ 
 อาจกลาวไดวาการยกระดบัจิตมนษุย ซึง่เดนชัดในวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๕ และ
รัชกาลที่ ๖  สวนหนึ่งมีเหตุมาจากปจจัยนอกประเทศเปนสําคญั  โดยเฉพาะการคุกคามหรือการ
แสวงหาอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจตะวันตก  การเผชิญกับเหตุการณอันมีที่มาจากวิถี
อารยธรรมตะวันตกวิธีหนึ่งคือ การใชวรรณคดีเปนเครื่องมือถายทอดพุทธธรรมไปยังกลุมบุคคล
ตางๆ ทั้งพระบรมวงศานุวงศ  ขาราชบริพาร  และพสกนิกรทั่วไป  เพ่ือยกระดับจติใจและสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหทุกชนชั้นโดยเฉพาะผูมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศ  อันจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาบานเมือง๕๗ และเปนนัยตอตานการกระทาํที่นําพามนษุยไปสูทางตกต่าํโดยเฉพาะใน
มิติทางจติหรือจิตวิญญาณ       

ความตกต่ําของจิตวิญญาณเปนการสื่อความคิดใหม ซึ่งกวีไทยบงช้ีใหเห็นเดนชัดใน 
เร่ืองการแสวงหาอาณานิคมและสงคราม และกระแสวัตถุนิยม   ดังนี ้

๑)  อาณานิคมและสงคราม 
เดิมการทําศึกสงคราม       โดยเฉพาะสยามกับพมาเปนการชวงชิงอํานาจกันระหวาง 

อาณาจักรใหญ  โดยมีประเพณีการสงคราม  คือ การกวาดตอนผูคนจากแควนหนึง่มาเปนของอีก
แควนหนึ่ง  เพ่ือเพ่ิมกําลังพลใหแกบานเมือง  และมีธรรมเนียมของราชอาณาจักรดวยการแผ
อํานาจอิทธิพลขยายครอบคลุมหัวเมืองตางๆ ในขอบขัณฑสีมาอันกวางไกล  รวมถึงดินแดนอัน
เปนประเทศราช๕๘  และกอเกิดการสังสรรคทางวัฒนธรรม  มีการปรับรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกนั 
__________________________  
 ๕๕ประเวศ  วะสี,  “จากโลกาภิวัตนดอยพัฒนาสูโลกาภิวัตนอาริยะ,”  ใน  วิถีสังคมไท   
สรรนิพนธทางวิชาการ เนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ  ปรีดี  พนมยงค, ๑๔. 
 ๕๖เรื่องเดียวกัน, ๒๓. 
 ๕๗วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ, “พุทธธรรมในโคลงสุภาษิต    พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ      
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,” ภาษาและหนังสือ  ๓๒ (๒๕๔๔) : ๑๒. 
 ๕๘เอกวิทย  ณ ถลาง,  ภูมิปญญาชาวบานส่ีภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู
ของชาวบานไทย, ๓๘-๓๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๐๐
 

 

ระหวางคนตางชาติตางพันธุ   ภายใตอํานาจรัฐและราชอาณาจักรสยาม ในขณะที่การลาอาณานิคม 
ของมหาอํานาจตะวันตกเปนการขยายพื้นที่เพ่ือประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพ่ือขยาย
ฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจและตักตวงผลประโยชนจากประเทศใตอาณานิคม จากการนํากองทพั
และอาวุธเขาครอบครองพื้นที่จนเกิดการประจันหนาทางวัฒนธรรม ผลคือผูเขาครอบครองที่มี
อํานาจทางการเมืองมากกวา สามารถบังคับใหผูอยูใตอาณานคิมเปลี่ยนมาใชภาษาพดูและรับ
วัฒนธรรมของประเทศมหาอํานาจในรูปแบบตาง ๆ๕๙ 
 อํานาจอิทธิพลใหมที่มีแสนยานุภาพ จากความรูและเทคโนโลยีที่กาวหนา และ
ฐานเศรษฐกิจที่มั่งคั่งของมหาอํานาจตะวนัตก เปนเหตุใหกรุงสยามตองปฏิรูปประเทศใหทันสมัย
เพ่ือดํารงรักษาเอกราชอธิปไตยกวีไทยตคีวามปรากฏการณการลาอาณานิคมของตะวันตก   ดังใน
บท  “อารยธรรม”  ใน  โคลงกลอนของครูเทพ วาสรางความตระหนกหวาดหวัน่แกมนษุยชาติ   
ดังความวา “แสนยากรกึกกอง  กัมปนาท   ยุโรปทวมโลกธาตุ  ถ่ินทอง” ทําใหนานาประเทศใน
หลายถิ่นที่ตองสูญสิ้นอิสรภาพวา “ปถพีที่มนุษยชาติ  นาเนก  เนานอ  เคยสถิตอิสสระ,ตอง  
ตื่นเตนเปนชะเลย”       
 วิถีแหงการพัฒนาแบบสมัยใหมที่มีโลภจริตเปนพลังขับเคลื่อน นําไปสูการแยงชิง
และสงคราม โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีพลังอํานาจเปนเครื่องมือเขนฆาทาํลายลาง สงคราม
และความขัดแยงทุกทวีปทั่วพิภพดังสงครามโลก  ๒ ครั้ง  และสงครามเย็นที่เผชิญหนากันดวย
อาวุธนิวเคลียรไดคราชีวติผูคนเปนจํานวนมาก 
 สภาวะสงครามโลกในทศันะของกวีไทยเห็นวามีเหตุจากการขาด “ธรรม” เม่ือมนษุย
ในโลกไมรักษาธรรมเทากับเปนการทอดทิง้ดานจิตใจ หรือจิตวิญญาณหนัไปใหความสาํคญักับ
อํานาจทางพละกําลังและอํานาจทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร  ดังความใน  โคลงสภุาษติ    
พระราชนิพนธในรัชกาลที่  ๖ วา 
 
                 เยอรมันเมาโมหแมน ขุนมาร 
      เช่ือฤทธิ์ทหารหาญ  เศิกกลา 
      เช่ือปนใหญยิงผลาญ  เช่ือพิษ  ไออือ 
      ทิ้งทอดธรรมทั่วหลา  เลิกลวนทางคน 
 
__________________________ 
 ๕๙ฮูตารด,  ศาสนากับสังคมเอเชีย,  แปลโดย บัณฑร  ออนดํา  และ เสร ี  พงษพิศ  
(กรุงเทพฯ : ปาจารยสารและมูลนิธิเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป), อางถึงใน  อมรา  พงศาพิชญ,  
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (วิธีวิทยาและบทบาทในประชาสังคม), พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔),๗๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๐๑
 

 

 การแผขยายอาํนาจของเยอรมัน ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๑ โดยใชกําลังเปน
เครื่องมือในการสรางความเปนมหาอาํนาจ  กวีมองวิถีแหงการกระทําดังกลาววาเปนการ “ทิ้งทอด
ธรรม” เปนผูหลงมัวเมาในอํานาจเปรียบเสมือน “ขุนมาร” หรือผูกระทําตนเปนพาล  เท่ียวระราน
ผูอ่ืน  และยังกลาวถึงการกระทําของเยอรมันที่ละเลยคุณคาในมติิทางจิตวิญญาณ  โดยกลาววา 
“เยอรมันปราศจากทั้ง  หิริ   โอตัปปะเชื่อตน  เกงกาจ” อันบงช้ีวากระทําการโดยขาดความละอาย
และเกรงกลัวตอบาปหรือขาดธรรมคุมครองโลก  ธรรมที่ชวยใหโลกมีความเปนระเบียบเรียบรอย
ไมเดือดรอนและสับสนวุนวาย  เหตุแหงการกระทําดังกลาว  “จึงถูกแตติเตียน  ทั่วโลก   และรบ
มิอาจได  วิชัย”  
 วิถีแหงสงครามที่แลกดวยเลือดเนื้อและชีวิต มิอาจนาํพามนษุยพบกับสันติภาพได  
ดังความในบท “พระจันทรเปนเลือด” ใน จงเปนอาทติยเม่ืออุทัย ของทวีปวร วา 
 
          ลางรายก็ลามกลิมิหยุด  ภยะยุทธระยําไย 
        คอยปลดิชีพิตและกไ็ฉน  บมิขลาดขยาดยาม 
  ................................  ........................... 
          เลือดนองจะนองภวะมิเหือด ก็เพราะเลือดละโมบไหล 
        หลงเลศกิเลสอคติใน  มนะคนมิพนผอง 
           เลือดจับประทับรุธิระจันทร สุขะสันติ์ฤหวังครอง 
       ดวยเลือดมิเหือดพิภพพะนอง  ทุรยุคจะปลุกแปลง 
 
 สภาวะของครามทําใหโลกขาดไรความสขุ  มีแตความทุกขเขามาแทนที่  เปนภัยที่
กอใหเกิด “กลียุค”  ที่นองไปดวยเลือดจากการทําศึก อันสื่อถึงความเลวรายและภัยพิบตัิ ซึ่งเกิด
จากความหลงในกิเลส ทอดท้ิงจิตวิญญาณแหงคุณธรรม เปนเหตุแหง “ทุรยุค” ที่จะสรางความ
โหดรายแกมวลมนุษยสืบไป    หาก “เลือด”  หรือการเขนฆาจากการทําสงครามมิเหือดแหงไป
จากแผนดนิ   ทวีปวรกลาวถึงสภาพการณแหงสังคมในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ซึ่งไดสง
ทหารไปรวมรบในสงครามเกาหลี เพ่ือปองกันภัยคอมมิวนิสตที่จะรุกรานไทยตามนโยบายของ
สหรัฐอเมริกา๖๐ ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ยุติลง มหาอํานาจแบงเปน ๒ ฝาย คอื     เสรีนิยม 
ประชาธิปไตยกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต  รวมทั้งยังมีการเผชิญหนากันนําไปสูภาวะที่เรียกกันวา 
“สงครามเย็น”  
__________________________ 
 ๖๐อวยพร   มิลินทางกูร,  “ลกัษณะคําประพันธรอยกรองของไทย  ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ – 
๒๕๐๑” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, ๒๕๑๙), ๑๕๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๐๒
 

 

 ในบท “ศานตสิิยอดบูชา” ใน ดาวผองนภาดนิ  ของอุชเชนี  กลาวถึงสงครามเปนส่ิง
ช่ัวราย  อันเกิดจาก “ใจ” มนุษยที่ตกต่ํา มุงแตจะกอกรรมชั่ว พรอมตั้งคําถามถึงสภาวะของการ
กอสงครามและฆาฟนกันจะทําไป “เพ่ือใคร” ดังความวา 
 
                สงครามหยามเยยย้ิมหวัว         แสยะยั่วยามใจใหญหลวง 
      โลหิตสดสดซดตวง          พีพวงกอบกอทรกรรม 
                สวนเราเฝารอมรณะ         จะกละตะครุบฮุบขย้าํ 
      ชีพอ่ืนหมืน่มียียํา          เขนฆานาขําเพ่ือใคร 
               ศานติสิยอดบูชา         มิตรจาเราโงหรือไฉน 
     ปลอยรุดหลุดคลอยลอยไป         เพียงใจขาดหวิวล่ิวเลือน 
 
 อุชเชนีแสดงความเลวรายของสงคราม อันเกิดจากการขาดไรมิติทางจติวิญญาณ  
ดวยภาพ  “โลหิตสดสดซดตวง” และการ “ตะครุบฮบุขย้ํา” เพ่ือเขนฆา  โดยไมคาํนงึถึง “ศานต”ิ 
กวีช้ีแนะวาเปนสิ่ง “ยอดบูชา” แตมนุษยกลับโงเขลาปลอยใหหลุดลอยไป  ในบท “กวาสบสันตสุข
แท” ใน ขอบฟาขลิบทอง  อุชเชนียังแสดงการทําศกึสงครามเปนความหยาบของจิตที่ขาดการ   
ขัดเกลาเปนเสมือน “สัตวปา” วา “ทําสงครามฉกาจกัดดั่งสัตวปา แตหยาบใหญไรคาเมตตาสิ้น”  
เปนสื่อบงช้ีจติที่ไรเมตตา  ไรมนุษยธรรมที่มนุษยกระทําตอเพ่ือนมนษุยดวยกัน 
 กวีสมัยใหมมองวาเหตุของสงครามที่สรางวิบัติแกมนษุยชาตินัน้มาจาก  “ความโลภ
สมบัตบิาอจนิไตย”  จนคดิครอบครองเปน  “เจาของ” โลก   วิถีแหงกิเลสที่ครอบงําจิตมนุษยและ
เปนพลังขับเคลื่อนให “งกกรรมสิทธิ์หลงคิดครอบครอง” โดยทาํสงครามนี้เปนความในบท “เสีย
ชาติมนษุย”  อังคารมองวาแมมนษุยจะครองโลก  แตก็เปนไดเพียง “จับจองอยูช่ัวครูหายใจ”  
เพราะในที่สุดแลว “จะคืนกากอสุภซากแดดนิ  โลหิตสิ้นคืนธาตุน้าํไหล  ธาตุลมคืนลมเกรียงไกร  
ธาตุไฟคืนไฟใหสากล” ฉะนั้น  การแยงยื้อ “พิภพ” ดวยการทําสงครามฆาฟนเปนความอปัยศ  
อังคารเปรียบเทียบมนุษยผูกระทําสงครามวาเปน “สัตว” ซึ่งขาดการขัดเกลาใหมีจติสูง และยัง
บริภาษอยางเกร้ียวกราดใสผูที่มีจิตเปนสตัววา “จะสรางระเบิดเชื้อโรคอีกหรือ ชางดื้อบากวาสัตว
ดิรัจฉาน  ระยําอํามหิตกวายักษมาร   เรงไรศานติสุขทกุชีวา” ดวยเหตุแหงการกระทําที่      “ให
เรงฟนฆาบาสงคราม    ตะกรุมตะกรามกดักันเสมอหมา  ใหหลงวิทยาศาสตรจนบา   ต่ําชาโฉด
แทแลนากลัว” มนุษยผูโลภหลงทําลายโลกนี้นอกจากจะขาดไรปญญาแลวยัง  “เสียชาติเกิดมาคา
แสนแพง  รูแจงวาอุบาทวชาตินรกานต”  อันเปนผลพวงมาจากการขาดพัฒนาการทางจิตแหง
มนุษย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๐๓
 

 

 ความอํามหติและไรมนษุยธรรม ที่เกิดจากสงครามและความรุนแรงสราง “ความ
โสโครก” ใหแกโลก  และนําพามนุษยไปสูความพินาศยอยยับเร็วข้ึน  ดังความในบท “จักรวาล
โสโครกเพราะโรคมนุษย” ใน บางกอกแกวกําศรวล  อังคารวิพากษวิจารณความตกต่ําทางจิต
วิญญาณของมนุษยที่กระหายสงครามดวยความเปรียบประชดประชันวา “หะ หายเรงตายประชด
ปาชา  เรงคาสงครามวาวิเศษเลิศลํ้า  รีบนองเลือดกันใหยับระยํา  ทําอํามหิตมดืมิดอยูนิจการ” 
พรอมทั้งบริภาษความมืดบอดและความหยาบของจิตที่ขาดการขัดเกลา มีชีวิตอยูอยางไรซึ่งคุณคา
และศักดิ์ศรี  วา “ฤๅเหลวเปลาส้ินคาดินคาฟา  เกิดมาเสียชาติเชนสตัวดิรัจฉาน  ซากกะโหลกขาว
พราวหลาสาธารณ   สามานยที่สุดที่ขาดมนุษยธรรม”  อันเปนเหตแุหงการคาสงคราม  โลกขาดไร
สันติสุข  เพราะความสนุกของมนุษย  “วิตถาร” ซึง่อังคารกลาว “สาปแชงชี้หนาวาช่ัวชานาน  
จักรวาลโสโครกเพราะโรคมนุษยนิรันดร”     
 อังคารพยายามพร่ําบอกใหมนุษยดาํรงอยูโดยมีพุทธธรรมเปนเครื่องกํากับ โดยตอง
ลด ละกิเลสตณัหา เหตุแหงการนําพามนษุยไปสูการแกงแยง ชวงชิงและสงคราม  ดังความในบท 
“เสียชาติมนุษย” ใน กวีนิพนธ วา “ปลงตกเถิดแกวแหวนเงินทอง   ลวนของจักรวาลไรวันสูญ”  
มนุษยพึง “แสวงหาปญญาญาณเทอดทนู  มูลคากวาแกวแหวนเงินทอง” และยังกลาวกลาวย้ําอกี
วา “ถึงเจายึดไดทุกดวงดาว  จบฟากฟาสกาวเปนเจาของ  งกกรรมสิทธิ์หลงคิดครอบครอง  จะจบั
จองอยูช่ัวครูหายใจ” และในบท “เกิดเปนมนษุยสุดประเสริฐ” ใน กวีนิพนธ อังคารปลุกเรา
จิตสํานึกมนุษยให “แสวงคาชีวิตวิเศษ” การ “บาหลังคล่ังนิวเคลียร” เปนความวิบัติที่ทําลาย 
“เกียรติยศ”   ผูหลงใหลในอํานาจของนิวเคลียรเปน  “อมนุษย”   ซึง่จะ “นําโลกโศกไหมอเวจ”ี     
วิถีแหงการสูสันติสุขทําใหมนุษยเปนมนุษยไดดวยปญญา  จะตอง “เรงสํานึกมนุษยธรรมอุดมคต ิ
ริเร่ิมสมัยใหมเลอเลิศประเสริฐศรี  คือรวมพลังขลังปญญาบารมี    กูโลกนี้เกษมสนัตนิรันดร”  
 อังคารอาจนบัเปนกวีคนแรกที่ตอตานสงครามนิวเคลียร  โดยกลาวถึงในตางกรรม
ตางวาระ ดวยจุดมุงหมายกลาว “เตือน” ใหมนุษยมองเห็นความชั่วรายของนิวเคลียรที่ผลาญพรา
ชีวิตมนุษยและโลกอาจจะพงัพินาศ พรอมทั้งนําเสนอทางออกดวยการใหมนุษยนอมนําพุทธธรรม
สูชีวิต เพ่ือดําเนนิชีวิตใหถูกตองตามธรรมแลวสังคมแหงมวลมนุษยชาติและโลกจะมีสันตภิาพ
อยางแทจรงิ 
 กวียังส่ือ “สาร” ที่เปนความเลวรายของสงครามและแสดงใหเห็นจติวิญญาณของ
มนุษยชาติรวมโลกที่รับรูความเจ็บปวดของเพื่อนในโลกนี้  ดังความในบท “ทําไมฉันตองฆาคนที่
ฉันไมไดโกรธ ทําไมฉันตองปกปองคนที่ฉนัไมไดรัก  (เสมอเหมือนคําลงทาย)” ใน กลอนกลอม
โลก ของไพวรินทร  ขาวงาม วา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๐๔
 

 

 (๑)                        (๒) 
        เวรวาสนาโลกอารยะ    “ทําไมฉันตองฆาคนที่ฉันไมไดโกรธ 
       ชมภาพจริงเสียงจริงของอนารยะทางโทรทัศน    ทําไมฉันตองปกปองคนที่ฉันไมไดรัก” 
          มนุษยยังคงเปนสัตวพิษรายที่สุดในโลก        เสียงบางบทกวีที่เคยตอตานสงครามเวียดนาม 
       อยากรองไห...  แตหาน้ําตาไมได   โหยรองของมโนธรรมระงมทั่วมุมโลก 
          มีพระเจาก่ีพระองคในโลกนี ้   ปวดราวแหงสงครามยังซัดซ้ํา 
       ขอน้าํตาเราบาง    บาดแผลบทเรียนมนุษยชาติลวนยิ่งใหญ 
              เหนือ “เสียงสวดวิงวอน”                   ทวา...ดั่งไรลมหายใจใหเจบ็จํา 
        มี “เสยีงกองคําราม”  
       ใต “ดอกผลแหงรัก” 
       มี “รากเหงาแหงชัง”  
       โลกดั่งสนามเด็กเลน 
       พระเจา   มนุษย   ผีหาซาตาน  ฯลฯ 
       เลนไมเลิก 
       .............................................. 
 ปรากฏการณแหงสงครามเปนวิถีของ “อนารยะ” ที่อยูในโลกมนุษย ซึ่งกลาวอางกัน
วาเปน “โลกอารยะ” หากมนุษยกลับกลายเปน “สัตว” ที่มี “พิษรายที่สุดในโลก”  กระทําส่ิงที่เปน
อนารยะ  โดยเห็นโลกเปน “สนามเด็กเลน”  ดวยการ “เลน” ไลลาผลาญชีวิตมนุษย  แมจะมีเสียง 
“สวดวิงวอน” แตก็ยังมี “เสียงกองคําราม” และถึงจะม ี“ดอกผลแหงรัก” หากยังมี “รากเหงาแหง
ชัง” จินตภาพเปรียบตางนี้แสดงการโหยหาสันตภิาพ  ความสงบหรืออิสรภาพในทามกลาง
สงครามและความขัดแยงท่ียังคงอยูตลอดเวลา 
  ไพวรินทรยังส่ือถึงมนุษยที่กระทําตนเปน “อมนุษย” หรือมนุษยผูใชความรุนแรงของ
จิตอันหยาบกระดางหรือสัญชาตญาณดิบในการแกปญหา  ดวยวิธีการโหดเหี้ยมปาเถื่อนหรือการ
กระทําช่ัวรายที่ “พลังมนุษย” มิอาจตานทานได โดยกลาวพาดพิงถึงบทกวีตอตานสงคราม
เวียดนาม  ซึ่งอาจกลาวไดวามนษุยในหลายมุมของโลกตางหวั่นไหว  สะทกสะเทือนใจกับการ
ผลาญพราชีวติคนบริสุทธิต์างแสดงจติวิญญาณตระหนักรูถึงความโหดรายรุนแรงและรับรูดวยการ
แผใจไปถึงผูประสบชะตากรรมหรือเพ่ือนรวมโลก 
 สภาวะของสงครามเปนวิถีของการชวงชิงอํานาจ เพ่ือความเปนใหญ และการ
ครอบครองจนเปนเหตใุหมนุษยผูกอการละเลยมิติทางจิต หรือจิตวิญญาณ ทีแ่สดงคุณคาของ
ความเปนมนษุยที่แท  ดังความใน    ตุกตารอยทราย  ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ วา 
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  (๑)          (๒) 
 คนมันสมองปราดเปรื่อง  คนทาทางโงโง 
 แหงนดูฟา   คิดไปในจกัรวาล เดินอยางเช่ืองชา 
 มือประคองสันติภาพทูนศีรษะ กมมองที่ปลายเทาของมนุษยชาติ 
    เสียงกระหึ่ม   กัมปนาท 
    แสงจา   เกรีย้วกราดอยูเหนือฟา 
    ...คนทาทางโงโง 
    เดินทองซากสงคราม 
    เก็บเศษสันตภิาพมาปะติดปะตอ 
 
 กวีแสดงคูเปรยีบที่เปนความแตกตางระหวาง “คนมันสมองปราดเปรือ่ง” กับ “คน
ทาทางโงโง” มาแสดงใหเห็นความคดิและพฤติกรรมที่ตางกัน เพ่ือส่ือความคดิถงึการทําสงคราม
และการสรางสันตภิาพ  การกอสภาวะสงครามของมนุษยอัจฉริยะเกิดจากการมุงพิชิตมนุษยและ
โลกภายใตอํานาจของโลภจริต  จึงมุงแต “แหงนดูฟา” และ “คิดไปในจักรวาล” เพ่ือครองความ
ยิ่งใหญในพืน้พิภพ ในขณะที่มนุษยสามัญตองดาํเนินชีวติอยูภายใตวิถีของสงคราม และ “เก็บเศษ
สันตภิาพมาปะติดปะตอ” อันสื่อถึงความพยายามในการแสวงหาสันตภิาพและบงบอกถึงสภาวะ
ของการทําสงครามการทําลายลางเกิดขึ้นไดเสมอในขณะที่การสรางสันตภิาพเปนสิง่ที่ยากยิ่ง 
 การลาอาณานคิมของชาติตะวันตก ทีม่าพรอมกับการแสวงหาผลประโยชนและ
อํานาจสงผลกระทบตอผูอยูใตอาณานิคม ทั้งนี้มีเหตมุาจากจดุเสื่อมที่มาจากใจของมนุษยที่ขาด
มิติทางจติวิญญาณที่จะดาํรงอยูรวมกันอยางเก้ือกูล หากมุงหวังประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและ
การเมืองเปนที่ตั้ง และความอหังการของมนุษยที่ตองการครอบครองมนุษยชาติและโลกดวยความ
ลุมหลงในอํานาจและพลังของวิทยาศาสตรวา สามารถดําเนนิการภายใตการควบคมุของมนุษยให
เปนไปดังปรารถนา สภาวะของสงครามที่มนุษยใชวิทยาศาสตรเปนเครื่องทําลายลางเปนมหันตภัย
ใหญหลวงตอมวลมนุษยชาต ิ
 สภาวะสงครามเปนความเลวราย กวีจะสรางจินตภาพเปรียบเทยีบผูกอการเปน 
“สัตว” หรือ “อมนุษย” เพ่ือส่ือถึงการขาดมิติทางจิตวญิญาณ  ไรซึง่ศักดิ์ศรีและคุณคาของความ
เปนมนุษย มีเพียงสัญชาตญาณดบิที่พรอมจะทําลายลางเพ่ือนมนุษยและโลก  พรอมทั้งแสดงภาพ
ใหเห็นถึงอานภุาพความรุนแรง ความทุกขทรมานและโศกนาฏกรรมของสงครามที่บังเกิดแก
มนุษยชาติ  ในขณะเดียวกนักวีจะชี้แนะทางออกใหมนุษยนอมนําพุทธธรรมมาเปนหลักปฏิบัติเพ่ือ
การดํารงอยูรวมกันอยางมีดุลยภาพ อยางไรก็ตาม กวียังตีความปรากฏการณสภาวะของสงคราม
วาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดเสมอ ในขณะที่การมีสันตภิาพซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนาสังคม
มนุษยกับเปนสิ่งที่มิอาจสรางหรือจัดการไดเสมอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๐๖
 

 

๒)  กระแสวัตถนิุยม 
เดิมวิถีชีวิตคนไทยสมัยอดตีดาํรงอยูอยางงายๆ  และแสวงหาปจจัยแหงการดํารงชีวิต

เทาที่จําเปน  สวนใหญจะผลิตไดในครัวเรือนหรือไมก็แลกเปล่ียนกันโดยที่เงินไมใชปจจัยสําคญั  
อันเปนการใชวิถีชีวิตที่สมถะ  และใหคุณคาแกจติใจมากกวาวัตถุเงินทอง 
 ในขณะเดียวกนั คนไทยก็มีคานิยมยกยองความมีหนามีตาของคนในสังคมที่เกียรติ
และทรัพยสินเงินทอง  ดังความในโคลงโลกนิต ิ  สํานวนเกา  กลาวใหความสําคญักับเงินทอง วา 
“มีตนเตบิเพี้ยงภู   เขาปาน   สูงโสดเจ็ดลําตาล  เปรียบได    สุริยจนัทรสืบสันดาน   โดยกลาว”  
นั่นคือ  ไมวาบุคคลจะมีรูปรางสูงใหญเพียงใด  มีเผาพงศมาจากวงศใด  แตถา “ส้ินสิ่งสินตกไร   
รอหนาฤๅเห็น”   กลาวคือ หากไมมี  “สิน” หรือทรัพยสินเงินทองก็ไมมีผูใดมองเห็น 
 การแสดงอํานาจของเงิน โดยใชเปนขอแลกเปลี่ยนเปนผลสําเร็จเสมอเปนสื่อบงบอก
ถึงความตองการที่เปนความโลภหลงของมนุษยปุถุชน ดงัใน ลิลิตพระลอ  กวีส่ือทศันะผานพี่เล้ียง
ของพระลอ  ซึ่งเขาไปตีสนทิกับชาวบาน  เมื่อตองการทราบขาวสารใดก็ใชวิธ ี “เอาสินสกางสอด
จาง  แข็งดังเหล็กเงินงาง  ออนไดโดยใจ” และเมื่อตองการจะเขาไปยังอุทยานของเมืองสรองก็
ใชวิธีเดียวกัน วา “ใหสินจางชักชิด  เงินทองปดปากไว  ใชใดไดทุกประการ” 
 ในสมัยตนรัตนโกสินทร  กวียังส่ือทัศนะถึงปรากฏการณทางสังคมที่ผูคนนิยมใหเงิน
มามีอํานาจเหนือตน ดังใน นิราศเมืองเพชร สุนทรภูเดนิทางถึงบางหลวง กลาวถึงการทํามาหากนิ
วาเปนถิ่นที ่ “ลวนบานเจกขายหมูอยูอักโข” และกลาวเปรียบเทียบการมีเงินของชาวจีนกับคนไทย
วา “ไทยเหมือนกันครั้นวาขอเอาหอหอง  ตองขัดของแข็งกระดางเหมือนอยางเหล็ก   มีเงินงัด
คัดงางเหมือนอยางเจก  ถึงลวดเหล็กลนรอนออนละไม” อันบงช้ีถึงการใหความสําคัญหรือเห็น
แกทรัพยสินเงินทอง 
 หากวิถีชีวิตโดยรวมของคนไทยภายใตเศรษฐกิจแบบยังชีพ   ตางดาํรงอยูอยางพอมี 
พอกิน  ในบท  “ประชาสามัญของเรา” ของครูเทพ กลาวถึงวิถีชีวิตของคนไทยยุคนั้นกอนรบัวิถี
แหงการพัฒนาตามแนวทางตะวันตกเขามาวา “ถืองานเปนใหญ  เจาไมอินังแกเวลา  จึงมีวางขาง
เพลิดเพลิน” โดยไมใหความสําคัญกบัเงิน วา  “แมพระเจาเงินก็ไมบูชา  เจาไมยากเย็นเปนขา  
ขายตัวแกเวลาบูชาเงิน” แตเม่ือวิถีทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไปตามกระแสการพัฒนา  ชีวิตของคนก็
เปล่ียนไปกลบักลายเปน “เจาเกิดทุรนทุราย  เพราะเจกแขกเขามาลอ  ทั้งเคร่ืองกินเครื่องใช  เจา
ทนไมไหวจริงหนอ”  เปนเหตุให “พระเจามีชัยแกเจา  เงินเปนใหญหรือไมเลา  เจาจําจะตอง
บูชาเอย” 
 กระแสแหง “การบูชาเงิน” ในสังคมไทยเกิดขึ้นพรอมกับการพัฒนาประเทศตามวิถี
วัฒนธรรมอุตสาหกรรมแบบตะวนัตก  ดังในบท “มาตราวัดราคาคนอยางเกากับอยางใหม” ใน 
โคลงกลอนของครูเทพ กลาวถึงวิถีไทยเปรียบเทียบกับตะวันตกวา “สยามเตินเตออยูดวย  โภคผล  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๐๗
 

 

แตกอนเราไมจน     ดอกเจา”  โดยไดกลาวถึงความร่าํรวยของคนไทยวา “รวยภูมิ,  พืช, ผูคน
รวยสัตว,  แรแล    น้ําแนนปลา, นาเขา  ปลูกข้ึนเหลือหลาย” และกลาวถึงวิถีแหงตะวันตกวา 
“แตเขาหากกาวนํา  ในสวน  ศิวไิลสต  ยิ่งยอกยอนยิ่งกระชั้น  ชองคาบูชาเงนิ” การเดินตาม
ตะวันตกหรือ “เจริญรอยตะวันตกเตา  ตามกาล  นยิม”   อันเปน “วิธีใหม”  ครูเทพมองวา 
“สมัยใหมก็งายงม  ในพระ-  เจาเงิน” และเปน “ใหมทรามเพราะมนุษยดจุ  ทาสแหง  เงินแฮ” 
อันเปนที่มาของการเอารัดเอาเปรียบ  กดข่ีบีฑากันของคนในสังคม  ผูคนตางแสวงหาความร่ํารวย
มั่งคั่ง   โดยวดัจากเงินทองมากกวาคุณคาทางจติใจ 
 อาจกลาวไดวาจุดเปลี่ยนของสังคมไทยมาจากการพัฒนา โดยมีจุดเนนที่ความรูหรือ
สรรพวิทยาทั้งหลายตองเปนอยางตะวันตกจึงจะถือวาเจริญ ทั้งการมุงพัฒนาประเทศใหทัดเทียม
นานาอารยประเทศ หรือการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค เพ่ือความทันสมยัตามภูมปิญญา
ตะวันตก และวัดความจาํเริญความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ความเชื่อในเปาหมายอนั
ศักดิ์สิทธิ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตองข้ึนอยูกับภาคอุตสาหกรรม และการยึดเงินตราเปน
สรณะ ภายใตกระแสทุนนิยม บริโภคนิยมสงผลตอการมุงแสวงหาความตองการทางวัตถุจนมนษุย
ขาดมิติทางจิตหรือจิตวิญญาณ 
 กระแสวัตถุนยิมของคนไทยเปนปรากฏการณทางสังคม ซึ่งกวีบงช้ีใหเห็นวาผูคน
มุงหวังแตเงินเปนที่ตั้ง  สวนคุณคาทางจติใจหรือความดีงามไมเปนทีพึ่งปรารถนา  ดังความในบท 
“เงิน !  เงิน !”  ใน  รวมบทกวีของนายผี ซึ่งเปนบทกวทีี่เคยลงพิมพใน “สยามสมัย” ตั้งแต พ.ศ. 
๒๔๙๐  วา 
         เงิน  เงิน  อยาโงดวย เงินดี 
  ซื้อถูกขายแพงทวี  วาโก 
  ถกลแตกองก ี  มิชาติ 
  เพื่อพวกคิ้งโคลงโอ  อาจอางออกขาย 
          ของหวานมันไมเยา ยวนมัน 
  มันชอบกินหนอนกัน  ก็ให 
  ย่ืนหนอนเนื่องเยาะหยัน  หยาวยอง  อยูแฮ 
  เออโลกเรานี้ใกล  เกือบแลวหลุมอบาย 
  
 ในบทกวีขางตน กวีแสดงสภาวการณทางสังคมที่มีเกณฑวัดคุณคาและวิธีคดิ ทีผู่คน
มุงกอบโกยและแสวงหาผลประโยชนทางวัตถุเงินทอง  โดยกลาววิพากษวิจารณวาความมุงหวัง
ทางวัตถุทําใหผูคนเห็นวาเงินเปนของดี  ดวยน้ําเสียงเสียดสีประชดประชันวาอยาโงเขลาเห็นสิ่งอ่ืน
ดีกวา  โดยเฉพาะการกระทาํที่ “ซื้อถูกขายแพง” เปนสิ่ง “โก” หรือดี  จึงพากันหมกมุนอยูในวิถี
ดังกลาว  กวสีรางจินตภาพเปรียบเทียบวาเปน   “กิมิชาต”ิ  หรือหนอน  อันเปนนัยถึงของเลว   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๐๘
 

 

ไมมีคุณภาพเพ่ือขายใหแก  “นกคิ้งโคลง” ซึ่งเปนนกชั้นเลวจําพวกหนึ่งที่ปนไปกับนกเอี้ยง  ชอบ
กินหนอนในระแหงดิน หรือปลักควายมาเปนคูเปรยีบแสดงสถานการณของบานเมืองขณะนัน้ที่
ผูคนไมชอบ  “ของหวาน”   แตชอบ “หนอน”  หรือความดไีมเปนทีต่องการ   เชนเดียวกับของดี
ไมชอบกลับไปชอบของเลว๖๑ อันเปนการกระทําที่มุงแสวงหาผลประโยชนโดยมีเงินตราเปนเครื่อง
ตอบแทนและไมคํานึงวาการกระทํานั้นเปนสิ่งถูกตองชอบธรรมหรือไมแตอยางใด 

ในสภาวการณของสังคมยุค  “สมัยใหม”   มนุษยดํารงอยูบนฐานของระบบทุนนิยม 
มีดัชนีช้ีวัดความสุขจากความพรั่งพรอมทางวัตถุ  ผูคนตางแสวงหา “เงินตรา” เปนเปาหมายหลัก
ของชีวิตจนตกเปนทาสอํานาจของเงินตรา ทําทุกอยางเพ่ือเงิน ดงัในบท “เบื่อคดิแลวเรื่อง
เมืองไทยแลน” ใน ลํานาํภกูระดึง* วา  “ใครใครคาถอยคาเถอะคา ตดัเศียรพระพุทธมาคาขาย  
เหยียบศาสนาทิ้งกล้ิงดินทราย  เมืองไรข่ือแปและอัปรีย”   อันเปนความเยาะเยย  เสียดสีถึงความ
ตกต่าํทางจติวญิญาณของมนุษยที่เหยียบย่ํา ทําลายศาสนาเพียงเพื่อเงิน  โดยไมคาํนึงถึงความผิด
ชอบชั่วดี  การสื่อความคิดดังกลาวนี้อังคารนําสํานวน “ใครจักใครคา...คา” จากศิลาจารึกหลักที่ ๑ 
สมัยสุโขทัยมาดัดแปลง เพ่ือประชดประชนัความเห็นแกไดของมนษุยในสังคมรวมสมัย 
 เม่ือสังคมถูกครอบงําดวยวถีิแหงวัตถุ ทุกคนตางพยายามทําทุกอยางเพ่ือความมั่งคั่ง
และผลประโยชนสวนตัวหรอืผลประโยชนเฉพาะหนา โดยกระทําการมุงหวังเพ่ือ “อัตตา”  หรือ
การเห็นแกตัว  ดังความในบท “สนามหลวง” ใน บางกอกแกวกําศรวล  วา 
 
          สนามหลวงโลภเลหคา ของขาย 
  แปดเหลี่ยมคมแพรวพราย  รานราย 
  ง่ังมักงายปลอมหลาย  รอยอยาง 
  ตางคลั่งเงินมืดหมาย  อยูคลายทาสถุล 
 

อังคารแสดงทศันวิจารณถึงความโลภและ “แปดเหลี่ยมคม” อันเปนเลหเพทุบาย
ทางการคาขายที่กระทําดวยเหตุ “คลั่งเงิน” จึง “มักงาย” ปลอมปนสนิคาเพ่ือใหไดซึ่งเงินทองโดย
ไมคํานึงถึงคณุภาพของสินคา        มนษุยที่มีพฤติกรรมดังกลาวนี้ดาํรงอยูเสมือนตกเปนทาสแหง
อํานาจเงิน  และมีชีวิตเพื่อหาเงินแมจะตองขาย “โลกียะ” ดังความในบท “เบงงานบดัซบจบภพ
ไตร” ใน ปณธิานกวี วา “สนามหลวงลวกไหมรอนรอน ฉะออนโลกียะขณะวางขาย คามนุษยแฉ
แบกะดินทราย  หลากหลายบครบบาทขาดตัว”   วิถีแหงการแสวงหาเงิน     จนทาํลายคุณคาแหง 
__________________________ 

๖๑รวมบทกวีวรรณกรรมศึกษา : อัศนี  พลจันทร (กรุงเทพฯ : สามัญชน, ๒๕๔๐),๖๖๔-
๖๖๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๐๙
 

 

ตัวตนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
 ในสภาพการณของสังคมเมืองที่ผูคนตางดิ้นรนและนยิมแตเร่ืองของวัตถุทําใหละเลย
มิติทางจติวิญญาณ  มีจิตสาํนึกที่ไมเปนคน  ซึ่งอังคารเรียกวาเปน “อมนุษย”   ดังความในบท 
“เบญจศีล” ใน บางกอกแกวกําศรวล  วา  
 
          กรุงเทพฯ  ช่ือเทพเจาจ้ํา เดินดิน 
  งกเพ่ือกอบโกยกิน  ช่ัวมื้อ 
  อมนุษยรวมเลื้อยบิน  คลาคล่ํา 
  ที่นี่ขายเชาซื้อ  หมดส้ินวิญญาณ 
          เงินทองกวาพระเจา เสวยสวรรค 
  หมาเชาซื้อแจมจันทร  ใสทอง 
  วิญญาณเรขายกัน  ถูกย่ิง 
  สิ่งผิดพลันถกูตอง  แตตองทองถึง 
 
 วิถีชีวิตคนเมืองดํารงอยูดวยการแสวงหาวัตถุและเงินทอง  ซึ่งมีคาและย่ิงใหญหรือ
เปนยิ่งกวา “พระเจา” และเปน “ส่ิงวิเศษ” ที่ทุกคนมุงมาดปรารถนาจนยอมแลกหรือขายจิต
วิญญาณ  กระทําในส่ิงที่ “ผิด” ใหเปน “ถูก”  โดยมี “เงินทอง”  เปนเปาหมายและคุณคาสําคญั
สูงสุดเหนือส่ิงอ่ืนใด  จนเปนเหตุแหงการทําลายคุณคาของความเปนมนุษยที่แท 
 อังคาร  กัลยาณพงศ ยังแสดงความตกต่ําทางจิตวิญญาณของมนุษยแหงสังคมรวม
สมัยวาเปน “กาลสมัยมอมมึนเมา”  เพราะมนษุยตางตกอยูในความลุมหลง  ความโลภ  ความโง
เขลาเบาปญญา และกําลังสูญเสียความเปนมนุษยลงไปทุกขณะ  ดังความในบท “วักทะเล”     ใน  
กวีนิพนธ วา  
     ………………….              ………………………… 
    ดูปูหอยเริงระบํา          เตนรําทําเพลงวังเวงสิ้น 
        กิ้งกากิ้งกือบิน           ไปกินตะวันและจันทร 
    คางคกขึ้นวอทอง          ลอยลองทองเที่ยวสวรรค 
        อ่ึงอางไปดวยกัน           เทวดานั้นหนีเขากะลา 
  ไสเดือนเที่ยวเก้ียวสาว           ชาวอัปสรนอนชั้นฟา 
        ทุกจุลินทรียอมิบา           เชิดหนาไดดิบไดด ี
  เทพไทเบื่อหนายวิมาน          ทะยานลงดินมากินขี้ 
        ชมอาจมวามี           รสวิเศษสุดที่จะกลาวคํา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๑๐
 

 

  ปาสุมทุมพุมไม       พูดไดปรัชญาลึกลํ้า 
        ขี้เล่ือยละเมอทํา        คํานวณน้ําหนักแหงเงา 
  ใครวิเศษเสวยฟา       ใครอยูหลาเลวโงเขลา 
        กาลสมยัมอมมึนเมา         โลภเอาเถิดประเสริฐเอย 
 
 ในบทกวีขางตน อังคารสรางสรรคจินตภาพขึ้นใหมโดยใชความขัดแยงมาเปนสื่อ
แสดงระบบวิถีชีวิตของผูคนในสังคมที่พิกลพิการ ผิดปกติ วิปรติ โดยเฉพาะจนิตภาพเปรียบเทยีบ
ที่แสดงพฤติกรรมอันนารังเกียจของมนุษย  ซึ่งเกิดจากการขาดมติทิางจิตวิญญาณ  ตางอยูใน
ภาวะเสื่อมเสยีดุลยภาพ  ดงัเชน ปู  หอยที่เริงระบํา  ก้ิงกาก้ิงกือที่ไปกินตะวนัและจันทร  ไสเดือน
ที่ไลเก้ียวนางอัปสร  เทวดาที่ลงมาเสพอาจม ภาพแปลกใหมที่ขัดแยงกันนี้เปนสือ่วิพากษวิจารณ
การขาดจติสํานึกแหงความเปนตัวตน  ตางมุงเสพสุขในสิ่งไรแกนสาร  หรือการเยาะหยัน เสียดสี
ความทะนงตน  อวดรูและโงเขลาเบาปญญาของมนุษย     โดยการเลนลอสํานวนไทยที่รูจักกันดี๖๒ 
คือ “คางคกขึน้วอ” มาสบืสรรคหรือสรางใหมเปน “คางคกขึ้นวอทอง  ลอยลองทองเที่ยวสวรรค” 
และ “กบในกะลา” มาปรับเปลี่ยนผูกระทํา วา “เทวดานัน้หนีเขากะลา” ความเบี่ยงเบนใน
พฤติกรรมดังกลาวลวนมีเหตุมาจากการละเลยความเปนตัวตนของมนุษย หวังเสพสุขกับกิเลส
ตัณหา  ทําใหขาดจติสํานึกที่แทแหงความเปนมนุษย 
 พฤติกรรมที่ทําลายคุณคาของความเปนมนุษย อังคารยังใหภาพจุลินทรียทั้งหลาย  
ตางลุมหลงในอัตตาวา “ทุกจุลินทรียอมิบา  เชิดหนาไดดบิไดด”ี  และภาพ “ข้ีเล้ือยละเมอทํา   
คํานวณน้ําหนกัแหงเงา”  มาเปนสื่อวิพากษวิจารณความเหลวไหล  ไรแกนสาร  การกระทําและ
การดําเนินชีวติ ที่ “ใครวิเศษเสวยฟา  ใครอยูหลาเลวโงเขลา”  อันมีนยัถึงความลุมหลงมัวเมากับ
การเสพสุขและความโงเขลาเบาปญญาของมนุษย ซึ่งบงบอกถึง “กาลสมัยมอมมึนเมา” อังคาร
สรุปความคดิและการกระทําของมนุษยในสังคมดวยน้ําเสียงเสียดสี  ประชดประชนั วา  “โลภเอา
เถิดประเสริฐเอย”  เพราะวิถีแหงการกระทําที่ขัดแยง  ขาดมิติทางจติวิญญาณ  เพราะ “ความ
โลภ” หรือการแสวงหาความสุขจากวัตถหุรือส่ิงไรแกนสารมีแตจะทาํใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน 
 อังคารยังวิพากษวิจารณความลุมหลงมัวเมาในสิ่งไรแกนสารของมนุษย  ซึ่งทอดทิ้ง
มิติทางจติวิญญาณหรือคุณคา  มุงเสพสุขอยูกับวัตถุและเงินตรา  ดังความในบท “เปลือยปาชา  
ราระบํารํา” ใน  ปณธิานกว ีวา 
 
__________________________ 
 ๖๒สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา,  หวังสรางศิลปนฤมิตเพริศแพรว  การสืบทอดขนบกับการ
สรางสรรควรรณศิลปในกวีนพินธไทยสมัยใหม (กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะอักษรศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), ๗๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๑๑
 

 

      สุเมรุเอนจากหลักโลก            เร่ิมคลอนโยกเปนตมเลน 
             ตมสูงเตรียมลมระเนน            วินาศเนาเบากวาอาจม 
     ก้ิงกาผวาหาหลักฟา             ซาสอพลอส่ิงซึ่งลม 
             อ่ึงอางหมอบปลอบตม             อมเหรียญตราบายศจัด 
     หมาก้ิงกือเล้ือยไปมา             สุเมรุหลงวาทักษิณาวัฏฏ 
              สัตวเคารพทานถนัด             บัดซบชะงัดอยางมหัศจรรย 
     สัตวต่าํเล้ือยสอสอ             ประจบสอพลอจาละหวั่น 
             สุขตมเอกอเนกอนนัต             สรรเสริญจนเจรญิสรรพภัย 
        ผีอุบาทวหิวแดนดิน             ถวิลจะมวนทวีปนอยใหญ 
             เซงลี้จีนแดงไป              แบงไผทกําไรทั้งกัปปกัลป  
 

สภาพความเสื่อมทางสังคมในตัวบทกวีขางตน อังคารนําภาพภูเขาพระสุเมรุใน
ปรัมปราคติทางวรรณคดีแตโบราณ ภูเขาดังกลาวนี้เปนหลักหรือแกนกลางของโลก มีความสูง
ใหญและมัน่คงที่สุดในจักรวาลมาสรางใหมเปนภูเขาที ่ “คลอนโยกเปนตมเลน” และ “วินาศเนา
เบากวาอาจม” มิอาจเปนทีสิ่งสถิตของทวยเทพ หากเปนภาพเปรียบเทียบถึงอํานาจของชนบาง
กลุมกําลังจะเสื่อมสลาย๖๓ แตก็ยังมี “สัตวต่าํเตี้ย” หรือมนุษยเขาไป “ประจบสอพลอจาละหวั่น” 
อันบงบอกถึงการอยูรวมกันในสังคมที่มุงแตผลประโยชนสวนตัว การทําดีเพ่ือเอาหนาและหวังผล  
บุคคลเหลานีม้ีหลากหลาย  ไมวาจะเปนพวก “อมเหรียญตราบายศจัด”  “ผีอุบาทว”  ที่ “หิวแดน
ดิน” หวังจะ “มวนทวีปนอยใหญ  เซงลี้จนีแดงไป   แบงไผทกาํไรทัง้กัปปกัลป”  เพ่ือตอบสนอง
ความปรารถนาอันไมส้ินสุดของมนุษยโดยเนนความตองการทางวัตถนุิยมเปนสําคญั 
  กวียังมองถึงคานิยมของคนในสังคมวายังคงมีมาตรฐานการวัดคณุคาส่ิงตางๆ โดย
ใชวัตถุหรือ “ทรัพยสินเงินทอง”  เปนเครื่องวัด  ดงัความในบท “น้ําพิษในประกายเพชร” ใน 
เพลงขลุยเหนือทุงขาว ของเนาวรัตน   พงษไพบูลย วา 
 

         “วาพลางทางถอดแหวนเพชร         ประคองเช็ดน้ําตาอยารองไห 
 ชมแหวนแทนพลางสวางใจ         แลวสอดใสน้ิวนอยใหนางดู” 

        โอวาแสนสุดสวาทจะขาดจติ         แตฟงคาํแลวก็คดิพินจิอยู 
 นี่พอพลายใชแหวนมาแทนชู         ถือวัตถข้ึุนมาชูมาเชิดใจ 
__________________________ 
 ๖๓ดวงมน จิตรจํานงค, “ปณิธานกวี : กูดวงใจเหนือสวรรคอนันตกาล,” ใน เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเรื่อง ๘๐ ป  อังคาร  กัลยาณพงศ  ณ หอง  ๔๐๗  ศูนยมานุษยวิทยา  สิรนิธร  
ตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร,   ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๑๒
 

 

 เนาวรัตนนําขอความในเสภาขุนชางขุนแผน ตอนขุนแผนไดนางแกวกริิยา  กอนจาก
ไปไดมอบแหวนเพชรใหแกนาง  โดยนาํมาขึ้นตนบท  เพ่ือเปนสื่อวิพากษวิจารณการมอบวัตถุเปน
ส่ือตอบแทน “คารักศักดิศ์รี” และการปฏิบัตโิดยใชวัตถุเงินตราเปนคาแทนความรัก เปนเครื่อง
ผูกมัดกลายเปนมาตรฐานบงช้ีวัด และเขาครอบงําสังคม  ผูคนใช “เงิน” เปนตวักําหนดชี้ชัดความ 
“ชอบ” และ “ชัง”  
 วิถีชีวิตและสังคมในสภาวการณปจจุบันคนสวนใหญถูกครอบงําดวยกระแสวัตถุนิยม  
ตางมีเงินตราเปนเปาหมายหลักของชีวิต  จนยากทีป่ลดเปลื้องหรือหลุดพนจากพันธนาการนี้ได  
ดังความใน ซบัทรวงเปนสรวงสรอย  ของคมทวน คนัธนู วา “ทุกวันนี้มีคนเกลื่อนกลนหนา  หลง
บูชาเงินชูเสียฟูเฟอง  จนวิถีที่ยึดตองฝดเคือง  เพราะยากเปลื้องปลดพิษเกาะตดิตรึง” วิถีชีวิตที่
มนุษยยอมใหเงินมีอาจสูงสุดไดส่ันคลอนวิถีสังคมไทย  ดังความใน รุงสายอันรายสรวง วา 
 
           มีเงินถอืคือเทพเที่ยวเสพยถือ      ไรเงินคือมีคุกมีทุกขขงั 
 เงินบันดาลงานดีราศีประดัง      ถึงอายงั่งยังสงาถามีเงิน 
         คนกําหนดกฎนําหิวกําหนด      ใครซื่อสตัยเงินสั้นใครสรรเสริญ 
 ถูกหมิ่นหมายคลายหมาเชิดหนาเมิน      ถนนเดินไมไดอยูดายเดียว 
         พวกมีทรัพยคับสิทธิ์ญาติมิตรสอ    แมเขี้ยวขอขนเขมเลือดเต็มเขี้ยว 
 เต็มหนทางวางทาคับฟาเทียว      ไมเคยเหลียวหนาแลผูแพเลย 
 
 คมทวนตคีวามปรากฏการณทางสังคม ซึ่งนบัถือ “เงินตรา” วาเปนยุคของคนที ่   
ลุมหลงและตกอยูใน “เพลิงโลภ” ทําใหสังคมเจ็บปวย คนมีเงินกลายเปน “เทพ” ในขณะทีค่นไร
เงินเสมือนถูกขังอยูในคุก  และที่สําคญัเงินตรากลายเปนตัวกําหนด  “สงาราศ”ี ความนิยม  และ
เปนที่ยกยอง  แมบุคคลนั้นจะมี “เข้ียวขอขนเขมเลือดเต็มเข้ียว” ก็ตาม ในทางตรงกันขาม  หาก
คนดี  ซื่อสัตย แตขาดไรความมั่งมีหรือเงินทองก็ถูกหมิ่นแคลน  ไมไดรับการยกยอง สภาพการณ
ดังกลาวบงชี้ถึงวิกฤตศีลธรรม เพราะคนในสังคมมิไดยึดถือคุณคาของคนที่ความดงีาม แตกลับใช
เงินเปนเครื่องวัดคา  คุณคาและศักดิศ์รีของความเปนมนุษยที่แทจงึถูกบดบังดวยวิถีแหงอํานาจ
เงิน   จนบัน่ทอนความเปนมนุษยและเรงใหสังคมเสื่อมทรามยิ่งข้ึน 
 ความนิยมวัตถุและสรรหาเพื่อใหไดมาเปนเครื่องบงบอกเกียรติและศกัดิ์ศรี หรือ
ความมีหนามีตา  กวีมองวาเปนเพียงความหลงใหลในสิ่งจอมปลอมของคนในสังคม  ดังความใน
บท “ดุษณีสังเวย” ใน ในเวลา ของแรคํา ประโดยคาํ  กลาวถึงในตอน  “อาภรณตน” วา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๑๓
 

 

          อาภรณพรอมสรรพ สมบูรณประดับ 
  อลงกตอลงการ  เปนตามสังคม 
  ปรุงเปลือกภิรมย  ไดแสนพสิดาร 
  หลงเปลือกชานาน  หลงลวงวิญญาณ 
  ตามกลอาภรณ 
 
 ผูคนในสังคมตางใช “อาภรณ” และ “เครื่องประดับ” เปนสิ่ง “เสริมบารมี”  อัน
เปนไปตามระบบของสังคมที่นิยมวัตถุ  ซึ่งแรคํามองวาเปนเพียง “เปลือก” หรือปจจัยปรุงแตงท่ี
มนุษยเขาไปยึดตดิหรือ “หลง” การเติมเต็มชีวิตดวยวตัถุเปนความ “หลงลวงวิญญาณ” ที่มิอาจ
สรางสุขอันแทจริงได  แตคนสวนใหญยังผูกพันกับวิถีชีวิตและสังคมวตัถุนิยม 
 กระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมที่มีแรงหนุนจากระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยม ซึ่งเนนความสุขสมบูรณทางวัตถุเปนเครื่องกําหนดหรือดัชนีช้ีวัดมาตรฐานคุณภาพชีวิต  
ผูคนตางตกอยูภายใตการครอบงําของกระแสดังกลาว ดังความในบท “อารมณกรุงเทพ” ใน   มา
กานกลวย  ของไพวรินทร  ขาวงาม วา “โอวากรุงเทพมนุษยสถิต  มนษุยคดิจะเปนเทพเสพ
สวรรค  เนรมติเมืองวิมานมานตะวัน   หฤหรรษวัตถุธรรมประจําใจ”  การมุงหมายจะเปน “เทพ” 
ที่เสพสุขอยูกับวัตถไุดบั่นทอนและทําลายจิตวิญญาณของมนุษย  การตีความปรากฏการณใน
ลักษณะดังกลาวยังปรากฏในบท “เปลวไฟและนักฝน” วา 
 
            ทามกลางความมืดยุคสมัย        ทางออกอยูไหนกันนี ่
              จักพรางโดยพรุงระพี              หรือมืดอยางนี้อีกนาน 
          บาดแผลระยบัอกยุค              ฝนเลือดตกชุกแดงฉาน 
              น้ําตานองแตมแกมกาล              ผาหินวิญญาณทลายลง 
          มโนธรรมคร่ําครวญหวนไห      ศักดิ์ศรีเกลือกในฝุนผง 
             โลภโมโทสันมั่นคง              ชายธงปศาจสะบัดปลิว 
          คนพาลมากพวกอวนพี           คนดีโดดเดี่ยวผอมหิว 
             สาวกปศาจโหฮิ้ว              กลบเสียงถอยพลิ้วธรรมเพราะ 
          สิงสาราสัตวซอนเสียง            สิ้นซึ่งสาํเนียงไพรเสนาะ 
             ธารารักหินรินเซาะ              ถูกเยาะดวยเสียงเงินตรา 
  
 ไพวรินทรส่ือแสดง “ความมืด”  ของยุคสมัยที่มีแตความนากลัวและเลวราย  โดย
สรางจินตภาพเปรียบเทียบวายุคนี้มี “บาดแผล”  “ฝนเลือดตกชุก” “น้ําตานอง” และ “ผาหิน
พังทลาย”  อันมีเหตุมาจากมโนธรรมและศักดิศ์รีของความเปนมนษุยถูกบั่นทอนและทําลาย  หาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๑๔
 

 

ส่ิงที่เขามามีอิทธิพลครอบงาํและครองชัยเหนือส่ิงทั้งปวงกลับกลายเปนความโลภโมโทสัน  สังคม
มี “คนพาล” มากและตาง  “อวนพ”ี ในขณะที่ “คนด”ี โดดเดี่ยวและตาง “ผอมหิว” ชัยชนะของ 
“ปศาจ” หรือความโลภตางสงเสียง “โหฮิ้ว”  กลบเสยีงแหงธรรมะและยังถูกเยาะหยันดวยเสียง
ของ “เงินตรา” อันบงช้ีชัดถึงสภาวการณของสังคมที่ตกอยูภายใตอํานาจของวัตถุ ทามกลางวิกฤต
ทางศีลธรรมที่ผูคนขาดไรมโนธรรมและศกัดิ์ศรี การดาํรงอยูของสังคมยิ่งคลอนแคลนและมดืมดิ
จนยากจะหาทางออก  
 วิถีชีวิตของผูคนที่ขาดไรมิตทิางจิตวิญญาณ ยอมทําลายคุณคาของความเปนมนษุยที่
สมบูรณ  และมนุษยอาจซือ้ขายกันแมแตความเปนมนุษย  ดังความในบท “ใครใครคาหัวใจคา
ใครใครขายวญิญาณขาย” ใน กลอนกลอมโลก วา 
   
  โอวันเวลาคามนุษย  สินคาบริสุทธิม์ิหยุดได 
        ช้ินสวนทั้งตัวและหัวใจ  คืนกําไรธรรมชาติจักรวาล 
  แหละโอมนษุยคามนษุย   คาอาวธุเวทนาคาสงสาร 
       คาเลือดน้ําตาคาวิญญาณ  คาบานคาเมืองเปลืองตนทนุ 
  สินคาชํารุดจะสุดคา  มูลคาต่าํสุดจะสุดหมุน 
       ตลาดนดัเมตตาคือทารุณ  ตลาดหุนชีวิตคือความตาย 
  ใครใครคาหัวใจคา  ใครใครขายวิญญาณขาย 
       ไหนกไ็รพรมแดนแสนสบาย  ชีวิตแคลมละลายเทานั้นเอง 
 
 ความโลภหรือการคํานึงถึงแตวัตถุเปนตนเหตุของความเสื่อม  มนุษยขาดไรมิติทาง
จิตใจหรือคุณคาแหงความดงีาม  การคากลายเปนตลาดแหงการทารุณอันเนื่องจาก “การคา
มนุษย”  “การคาอาวุธ” และ “คาบานคาเมือง” ไพวรินทร เสียดสีวิถีการแสวงหา ซึ่งกอใหเกิด
วิกฤตทางจติวิญญาณ   โดยดดัแปลงสาํนวน “ใครจกัใครคา...คา”  แตโบราณมาเปนสื่อแสดง
ความตกต่ําทางจิตวิญญาณวา “ใครใครคาหัวใจคา   ใครใครขายวิญญาณขาย”  เปนความเสียดสี
ประชดประชนัความโลภของมนุษยที่ไมมทีี่ส้ินสุด  ในสภาวะโลกาภิวตันหรือยุค “ไรพรมแดน”  ที่
สังคมโลกเปดระบบการเงินและการคาเสรี  หากการคา “หัวใจ” และการขาย “จิตวิญญาณ” 
ทําลายคุณคาความเปนคนอยางส้ินเชิง 
 วิถีอิทธิพลและอํานาจของวัตถุนิยมยังเขาครอบงํา และกัดกรอนพระพุทธศาสนา 
เพราะมีคนในราง “ภิกษุทศุลี” เปนศตัรูของพุทธธรรม  ดังความในบท “วัดวาอาราม” ใน คาํใด
จะเอยไดดังใจ วา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๑๕
 

 

          ครองชาตเิปนชาตไิด  โดยใด 
  วัตถุฤๅครองใจ  จับตอง 
  ยอดโบสถรุงเรืองใน  นคเรศ 
  ภิกษุทศุีลรอง  เร่ืองเศราศาสนา 
          มาดีหวังอยูได  โดยด ี
  ธรรมแหงพระชินสีห  แอบเศรา 
  ฟากอดยอดเจดีย  โดดเดี่ยว 
  เสียงเทศนพระคุณเจา  จบแลวเรี่ยไร 
          “ใดใดในโลกลวน  อนิจจัง” 
  แมแตศาสนายัง  หยอนได 
  ทํานุถนอมบัง  เบือนบิด 
  หลอกศรัทธากราบไหว  วัดรางวางธรรม 
  
 ความยึดมัน่ในวัตถ ุ  ความตองการครอบครองสิ่งของหรือวัตถุของ “ภิกษุทุศีล”   
เปน “เร่ืองเศราศาสนา” แมจะเปนพฤตกิรรมของเอกบุคคล หากสงผลบั่นทอนทําลายพุทธศาสนา  
ทามกลางสังคมที่เจริญรุงเรืองดวยวัตถุนยิม  และสงแรงเหวี่ยงไปในทุกสังคม  รวมถึงวงการ
ศาสนา  ความสัมพันธระหวางวัดและบานมี “เงินตรา” เปนสื่อกลางจาก “เสียงเทศนพระคุณเจา” 
มีเปาหมายคือ “จบแลวเรี่ยไร”   ไพวรินทรตีปรากฏการณทางสังคมดงักลาว ดวยการนําขอความ 
“ใดใดในโลกลวน อนจิจัง” ในวรรณคดแีตโบราณ  ซึ่งความเดิมสือ่ถึงความไมเที่ยงแทแนนอน
ของสรรพสิ่งและสัตวโลกมาปรับเปลี่ยน เพ่ือส่ือความหมายใหมเปนความไมเท่ียงแทแนนอนของ
วงการศาสนา ซึ่ง “หยอน”  หรือเส่ือมโทรมลงเพราะการ “เบือนบิด” ลอหลอกใหฆราวาสหลง
ศรัทธาเพื่อเปนหนทางไปสูการแสวงหาวัตถุเงินทอง 
 ในขณะเดียวกนั กระแสวตัถุนิยมยังเขาครอบงําโลกทศันและพฤติกรรมของมนุษย 
โดยมองวาการสรางบุญกุศลเปนสินคาทีซ่ื้อดวยวัตถุเงินตรา ความปรารถนาบญุไมจาํเปนตอง
ประพฤติปฏิบตัิหรือกระทําความดี  เพียงใชเงินซื้อ  เงินทําบญุก็สามารถลางบาปได  ดังความใน
บท “วันพระอยาเวน” ใน ตูเพลงลูกทุง  ของศักดิ์สิริ  มสีมสืบ วา 
 
         เกิดมาเปนคนไทยในชั่วชาต ิ  หม่ันตักบาตรทําบุญซื้อหุนสวรรค
        อยาลืมหูฉลามนั้นสาํคัญ  อีกแกงเนื้อมัสมั่นนั่นของด ี
        ทั้งสาเกตมน้าํตาลของหวานเดด็  ไวปลอบลิน้ลางเผ็ดเด็ดสะระตี ่
        เกิดชาตหินาจะไดสวยไดโสภ ี  อยาเปนโสเภณีอีกแลวกัน 
        อธิษฐานทําใจใหสะอาด  ตอนตักบาตรจงตั้งจิตคดิถึงฉัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๑๖
 

 

         อยาคดิถึงชายใดไหนทั้งนั้น       หลับตาจองจองสวรรคเถิดขวัญตา 
         อยาไปมองดูพระ   พระจะอาย       มองหนาพ่ีชายคนเดียวหนา 
         ......................................        ........................................... 
        ไปวดัก็เพ่ือ “วัด” ใหชัดไป        โบสถ  วหิาร  สูงใหญเทาไรหวา 
        วดัเขาสงูลิบสิบกวาวา        วดัเราตองสูงกวาอยายอมแพ 
        หาเงินเขาวัดก็เพ่ือวัด        ตางก็งัดกลยุทธรุดหนาแน 
        .............................         ................................. 
        โอราหูอมใจหรืออมจันทร        อมตะวนัหรืออมจิตมดืมิดมน 
        จะเพียรสรางจนกวาลางกรรมเกาหมด   ทําบุญชดใชบาปไมเบือ่บน 
        จะสรางโบสถใหโอฬารตระการสกล      ประจักษคณิกาผลใหคนลือ 
        กระทาชายนายหนึ่ง ณ วันนี ้        กับเมียสาวอดตีกะหรี่คนนี้หรือ 
        จะธาํรงพระศาสนาให  ฮา  ฮือ        กดรีโมทในมือเปล่ียนชองด ู
        ซองนรก  ยกชอฟา  ชะตาขาด        ไฟคลอกดับอนาถ  โธ...อีหน ู
        ยกชอฟาโบสถใหม...ใครก็รู        มซีองโสเภณีอยูขางวัดนี้ 
   
 ระบบคดิของคนในสังคมภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภคนิยมซึ่งเห็น “เงินตรา”  
เปนพระเจาทีส่ามารถ “ซื้อ” ทุกส่ิงทุกอยางได  รวมถึง “การซื้อบุญ”  และเช่ือวาเงินจะชวยลบลาง 
“บาป” และ “เรืองไตรรัตน” หรือสรางความรุงเรืองทางพุทธศาสนา โดยมีเงินเปนเปาหมายหรอื
เกณฑวัดความสําเร็จ  เปนผลใหเกิดการ “ซื้อ” แมแตการสรางบญุกุศลก็สามารถซื้อได  โดยไม
ตองคํานึงวาเงินนั้นจะมีที่มาที่บริสุทธิ์  ถูกตองตามวิถีธรรมหรือไมแตอยางใด 
 ศักดิ์สิริส่ือความคิดถึง “การซื้อบุญ” ที่มีเหตุมาจากการยึดตดิอยูกับอํานาจของ
เงินตราวาสามารถซื้อไดทุกส่ิงทุกอยาง  โดยนําตัวบทเพลงลูกทุง  “วันพระอยาเวน” ซึ่งสุรพล  
สมบัติเจริญเคยขับรองไวมาสรางสรรคใหม  ตัวบทเดิมนั้นมีความวา 
 
         เกิดเปนคนไทย  นองเอยจําไว หม่ันทําบญุใสบาตร 
 วันโกนวนัพระอยาใหขาด  ทําบุญใสบาตรใหทุก ๆ วัน 
 นี่...ก็จวนวันพระ  นองจะ  แกงเนื้อมัสมั่น 
 หูฉลามนั่นสาํคัญ  สาเกตมน้าํตาล  อยาลืมเอาไป 
 เกิดชาติหนาจะไดสวย  ผลบุญคงชวยใหเจอะกันทุกชาต ิ
 อธิษฐานทําใจใหสะอาด  เวลาใสบาตร   เจาอยาไปนกึถึงใคร 
 ตั้งใจใหมนัด ี  นองถือทัพพี  พ่ีจะถือขันให  
 อยาไปมองหนาพระเดี๋ยวพระจะอาย  มองหนาพ่ีไว  คนเดียวก็พอ (ซ้ํา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๑๗
 

 

 วิถีชีวิตแตเดิมของคนไทยมคีติการทาํบญุเปนพื้นฐาน เพ่ือชําระกเิลสตัณหา หรือ
ลดละความเหน็แกตน  รูจักแบงปน  เอ้ือเฟอเผื่อแผแกผูอ่ืนและสวนรวม  รวมถึงผลทางจิตใจให
บรรลุในสิ่งที่มุงหวัง  ตลอดจนชวยจรรโลงความเปนสังคมมนุษยทีด่ํารงอยูรวมกันอยางรมเย็น
เปนสุข  มไิดมีอํานาจของวัตถุเงินตรามาเปนเครื่องกํากับใหตองดิ้นรน แสวงหา หรือเช่ือวาเงินมี
พลังอํานาจซื้อไดทุกอยาง 
 ศักดิ์สิริยังส่ือใหเห็นการใชเงินเปนอุปกรณสําคัญเพื่อซื้อบุญกุศล  ดังใน  ตุกตารอย
ทราย  วา  
                                          (๑)    (๒) 
 ครางครางเพลงสวดงานศพ ขรมขรม  ขลังขลัง   เพลงสวด 
 เหลืองเหลือง  สงฆเดินเปนแถว จบแลวแถวสงฆกลับกุฏ ิ
 ดําดํา  ญาติมิตรเปนขบวน ควานควานคลําซองกนยาม 
 ฮือฮือ   ฟูมฟายร่ําไห  ในซองใบเขียวใบเดียว 
 ขาวขาว  คล้ําคล้ํา  ควันลอย ...ขี้เหนียวแทแทเจาภาพ 
 ไปดีไปแลวคณุพอ 
 ลูกลูกผจญเวรผจญกรรม 
 หมดทุนงานน้ีนับหมื่น 
 เงินหมื่นสงพอขึ้นสวรรค 
 
 ชีวิตของคนในสังคมยุคใหมยืนอยูบนฐานคิดวัตถนุิยม แมแตการประกอบพิธีกรรม
มิไดเปนไปเพื่อประโยชนทางใจหรือเปนคติในการดาํเนนิชีวิต  เชน พิธีศพ ไมไดเปนสื่อใหเกิด
อนุสติแกชีวิต  หากเปนงานที่ใชเงิน “ลงทุน” เพ่ือซื้อ “สวรรค” หรือการจายเงินยิ่งมากเทาใดก็
เช่ือวาจะไดบญุหรืออานิสงสมากขึ้นเทานัน้ นอกจากนี้ศักดิ์สิริยังแสดงใหเห็นวถีิของวัฒนธรรม
วัตถุนิยมที่เขาไปมีอิทธิพลตอวงการพุทธศาสนา     การประกอบกิจหรือพิธีกรรมทางศาสนากลาย 
เปนการหวังผลทางวัตถุหรือเงินตรา 
 ความเปนมนษุยถูกทําลายลงเมื่อมนุษยขาดไรมติิทางจิตวิญญาณยอม “ขาย” คุณคา
หรือคุณธรรม  เพ่ือแลกกับเงิน  ดังความใน  ตุกตารอยทราย  วา 
  
   ตะวันขายแสงแดด 
   ทองฟาขายอากาศ 
   เมฆลอยรองเรขายฝน 
   หมองเอยหมองหมน 
   ถึงยุคคนขายคุณธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๑๘
 

 

 กวีใชธรรมชาติเปนสื่อแสดงการ “ขาย” ส่ิงที่ตนผลติ  อันบงช้ีถึงระบบชีวิตของ 
สรรพสิ่งกําลังเส่ือมสลายเปนความ “หมองหมน” หรือนาเศราเฉกเชนเดียวกับมนุษย “ขาย
คุณธรรม” หรือคุณคาแหงความดีงามเพื่อแลกกับวัตถุ  สงผลใหความเปนมนุษยและการดาํรงอยู
ของตัวตนเปนไปเพื่อ “อัตตา”  ขาดไรการเกื้อกูลหรือเสียสละเพื่อผูอ่ืน 
 จะเห็นไดวาวถีิไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการพัฒนาทีม่ีดัชนีช้ีวัดเปน 
ความสําเร็จทางวัตถุเงินตรา  จากคานิยมที่ใหความนบัหนาถือตาคนที่มีฐานะทางสงัคมทั้งยศศักดิ์
และความมั่งคัง่  หากยังคงดําเนนิชีวิตแบบเรียบงาย  พออยูพอกิน ตามระบบเศรษฐกิจแบบ
ดั้งเดิม  ผูคนตางอยูในวิถีการผลิตที่เก้ือกูล  สภาพการณดังกลาวเขาสูความเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจตามวิถีแหงอุตสาหกรรมนิยม 
 สังคมของคนสมัยใหมในวถีิของการพัฒนาตามกระแสวัตถุนิยม กลายเปนพลัง
ขับเคลื่อนใหเกิดความโลภและมุงแสวงหาหรือเสพสุขอยูกับวัตถุ รวมถึงยอมกระทําทุกวิถีทางเพื่อ
แลกกับเงินตรา  หรือมองวาเงินเทานั้นที่สามารถซื้อหาความสุขได  วิถีดังกลาวสงผลใหมนุษยขาด
ไรมิติทางจติวญิญาณหรือคณุคา มนุษยขาดความสมบูรณในตัวเอง และสงผลใหสังคมขาดการ
พัฒนาที่เช่ือมโยงอยางเปนบูรณาการ  เพราะตางมุงกระทําเพ่ือ “อัตตา” หรือตัวตน  และยังมุง
แสวงหาอัตถประโยชนสูงสุดอันกอใหเกิดปญหาความขัดแยงความรนุแรง และการทําลายลาง
ตามมาไมมีทีส้ิ่นสุด 
 การสื่อความตกต่ําทางจิตวญิญาณของมนุษยที่ “บูชา” วัตถุเงินตราหรือมุงเสพสุขอยู
กับวัตถดุังกลาวมาทั้งหมดขางตน   กวไีทยใชวิธีการสืบสรรคจินตภาพ   โดยสรางจินตภาพเปรยีบ 
เทียบแสดงการตกเปนทาสเงินตราและนําจินตภาพเดิม  รวมถึงตัวบทจากวรรณคดีโบราณ  เพลง
พ้ืนบาน  และเพลงลูกทุงมาปรับเปลี่ยนหรือสรางใหม รวมถึงสรางสรรคจินตภาพขึ้นใหม โดยนํา
ธรรมชาติในภาวะปกติและส่ิงเหนือมนุษยในภาวะอุดมคติ มาสรางใหมีพฤติกรรมวิปริตผดิเพี้ยน
และขัดแยงกัน เพ่ือเปนเครื่องมือส่ือความหมายถึงบริบททางสังคมรวมสมัย และวิพากษวิจารณ
พฤติกรรมของมนุษยที่ละเลยคุณคาของความเปนมนษุยในมิติทางจิตวิญญาณ การตคีวาม
ปรากฏการณทางสังคมวัตถนุิยมนี้ กวีจะบงช้ีความเสื่อมของสังคม  ซ่ึงขาดไรคุณธรรมและตกเปน
ทาสของเงินตรามากขึ้น จนกอเกิดเปนวิกฤตศีลธรรม อันจะนาํพาความหายนะมาสูมนุษยชาติ  
 กลาวไดวา ปรากฏการณทางสังคมทั้งความเหลื่อมล้ําในสงัคม  การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม  และความตกต่าํทางจิตวิญญาณของมนุษย  กวีแสดงการรับรูหรือตีความ
ปรากฏการณดังกลาว  โดยบงช้ีใหเห็นความแตกตางหรือความเหลื่อมล้ําที่เกิดจากการแบงช้ัน
ทางสังคม  และความสมัพันธทางสังคมระหวางกลุมชนที่ไมเสมอภาคกนั และแสดงทัศนะถึง
กระแสความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมที่มนษุยทําลายตัวเองในมิติทางวัฒนธรรม ดงัความคลั่งไคล
วิถีวัฒนธรรมตะวันตกจนดหูม่ินดูแคลนวถีิวัฒนธรรมไทย การมุงพัฒนาประเทศตามวิถีโลก
ตะวันตกจนเปลี่ยนความเชือ่พ้ืนฐานและวิถีดั้งเดิม โดยเฉพาะระบบความสัมพันธของคนในสังคม
ที่เปล่ียนแปลงไป  วิถีธรรมชาติถูกทําลายหรือระบบนิเวศนเส่ือมโทรมจนเกิดวิกฤตธรรมชาตแิละ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๑๙
 

 

ส่ิงแวดลอม  ตลอดจนความตองการทางวัตถุของคนในสังคมที่มีมากขึ้น ตามวิถีของระบบวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยมจนนาํไปสูการขาดมติิทางจติวิญญาณ หรือกอเกิดเปนวิกฤตศีลธรรมและ
ความรุนแรงในสังคม 
 การรับรูหรือตีความปรากฏการณเก่ียวกับโลกรอบตัวมนุษย  ทั้งที่สัมพันธกับชีวติ  
ธรรมชาติ  สังคมและสิ่งแวดลอม  ซึ่งแสดงผานวิธีการสืบสรรคจินตภาพ ไมวาจะเปนการสืบทอด  
การสรางใหมหรือการนําจินตภาพเดิมมาสรางใหมเปนสื่อทําใหมองเห็นระบบคิดของกวีไดเดนชดั
โดยมีฐานมาจากพุทธธรรมเปนกรอบกําหนดมองวิถีแหงการดํารงอยูของมนุษย เพ่ือใหมีชีวิตที่
สมบูรณ  และมีระบบความสัมพันธระหวางธรรมชาติ  ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอมเปนไปอยาง
มีดุลยภาพ  ไมสุดโตงหรือโลภหลงอยูกับวัตถุ อันจะสงผลใหเกิดความเสื่อมเสียระบบความสมดลุ
จนกอเกิดเปนวิกฤตการณทางสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะ
สภาวการณปจจุบันนี้ไมอาจปฏิเสธไดวาทุกชีวิตกําลังเผชิญกับวิถีดังกลาว 
 
 
   
 
   
    
 
  
   
 
       
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

 ๔๒๐ 

 บทที่  ๗  
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
 การสรางจินตภาพในกวีนิพนธไทยจากอดตีจนถึงปจจุบนั มคีวามเคลื่อนไหวเปน
พลวัต เนื่องจากมีบริบททางสังคมและวฒันธรรมเปนปจจัยและเงื่อนไขสําคญั จงึเปนประเด็นที่
นํามาศึกษาถึงความสําคัญของจินตภาพและการสรางจินตภาพของกวีไทยแตละยุคสมัยวา มีวิธีคดิ  
คานิยม  และโลกทัศนอยางไร และกวีไทยมีวิธีการสืบสรรคจินตภาพอยางไร  โดยศึกษาจินตภาพ
ที่ปรากฏในตวับทหรือกวีนิพนธ  ผลการศึกษา  สรุปไดดังนี ้
 จินตภาพมคีวามสําคญัตอการสรางสรรคกวีนิพนธไทย กวีใชเพ่ือสรางภาพ เพ่ือแสดง
ความคดิและอารมณที่ซับซอนและลึกซึ้ง  เพ่ือแสดงฝมือในทางวรรณศิลป เพ่ือกลาวอยางมีช้ันเชิง 
และเพ่ือใหขอมูลที่ควรรู การสื่อความสําคญัดังกลาวกวีสรางจินตภาพโดยใชวิธีการบรรยายและ
พรรณนาและการใชภาพพจน วิธีการใชภาพพจนไมไดทําใหเกิดภาพในใจของผูอานเทานัน้ แตเปน
ปจจัยสําคญั ที่สรางพลังกระทบอารมณความรูสึกไดอยางกวางขวางลึกซึ้งกวาการใชถอยคําบรรยาย
และพรรณนาธรรมดา การสรางจินตภาพของกวีไทยแตละสมัยจากสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันมคีวาม
สืบเนื่องเปนพลวัตหรือมีการสืบสรรค (creative perpetuation) กลาวคือ มีการสบืทอด  การ
สรางสรรคข้ึนใหม  และการสรางสรรคในกระบวนการสืบทอด หรือการนําจนิตภาพเดิมมาใชหรือ
สรางใหมในบริบทที่ตางไปจากเดิมโดยมีวธิีการตางๆ คอื การใชจินตภาพเดิมในบรบิทใหม  การ
ดัดแปลง   การลอเลียน   และการพาดพิง 
 กวีไทยสืบสรรคจินตภาพเพื่อสรางบรรยากาศและใหเห็นภาพชัดเจน  โดยจะแสดง
จินตภาพทางประสาทสัมผสัหรือ “อายตนะ” ไดแก จนิตภาพการเห็น โดยเฉพาะทางรูปหรือแสงสี  
จินตภาพการลิ้มรส จินตภาพการไดกล่ิน จินตภาพการไดยิน จนิตภาพการสัมผัส และจินตภาพ 
การเคลื่อนไหว พบวากวไีทยสืบทอดจินตภาพตามขนบ อันสื่อแสดงรสนิยมทางวรรณศิลปที่ใชส่ือ
ผัสสะรวมกัน และสรางสรรคจินตภาพขึน้ใหม โดยมปีจจัยมาจากสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
แหงยุคสมัย ซึ่งครอบคลุมถึงความคดิ ความรู และคานิยมของคนในสังคม รวมถึงกวีเปน
ตัวกําหนด  ทําใหการใชจนิตภาพเพื่อส่ือภาพและชวยในการสรางบรรยากาศที่สัมพันธกับสถานที่ 
เวลา  ฤดูกาล และส่ิงแวดลอมตางๆ นั้นแตกตางกันไป  และมีการสืบสรรคโดยนําจนิตภาพเดิมที่
ใชส่ือผัสสะมาใชส่ือนัยทางความหมายใหมในบรบิทที่ตางไปจากเดิม  ตลอดจนนาํมาใชในบริบท
ทางสังคมรวมสมัยเพื่อส่ือความหมายที่ใหภาพและบรรยากาศทางสังคม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      ๔๒๑
 
 การสืบสรรคจินตภาพเปนเครื่องมือสําคญัในการแสดงอารมณพ้ืนฐาน หรือภาวะที่
เกิดเปนปกติสามัญแกมนุษย  ไดแก  ความรัก  ความขบขัน  ความทกุขโศก  ความโกรธ  ความ
มุงมั่น  ความนากลัว ความนารังเกียจ ความนาพิศวง และความสงบ การแสดงภาวะดังกลาวพบวา
มีการสืบทอดจินตภาพตามขนบนิยม และไมมีการสืบทอด อาจเปนเพราะใชกันมามากจนเปนเหตุ
ใหไรพลังที่จะกระทบอารมณผูเสพ และมีการสืบสรรคโดยการนาํจนิตภาพเดิมมาใชในบริบทใหม
ในหลากหลายมิติ  แตยังคงไวซึ่งแกนของอารมณเดิม  ตลอดจนนําจินตภาพเดิมมาปรับเปลี่ยน
ดวยการสรางใหมใหกลายเปนตรงกันขาม เพ่ือส่ือสารทางความคิดและอารมณที่ตางจากเดิม 
 ในการแสดงภาวะในกวีนิพนธไทยยังส่ือใหเห็นวิธีคดิของกวีที่แตกตางกันไปในแตละ
สมัย เชน ภาวะนากลัว กวีแตอดตีสรางจนิตภาพเปนสือ่ใหผูอานเกิดความกลัว อันเกิดจากผลของ
การทําความชัว่หรือสงผลกระทบทางอารมณใหหลีกหนคีวามชั่ว และกระทําในสิง่ที่เปนคุณงาม
ความด ี  ในขณะที่กวีสมัยหลังและสมัยใหมแสดงภาวะนากลัวดวยจินตภาพเดิม แตเหตุของภาวะ
ตางไปเปนความหวาดกลัวมนุษยในสังคม เชน ผูนําเผด็จการ ผูเปนมารสังคม ซึ่งมีพฤติกรรม
เลวราย  ตลอดจนมหันตภัยที่เกิดจากฝมือมนุษยโดยเฉพาะสงครามนิวเคลียร  ภาวะนารังเกียจ 
กวีแตอดตีสรางจินตภาพทีส่ื่อถึงการรังเกียจพฤติกรรมหรือการกระทําช่ัวรายของมนุษย  ในขณะที่
กวีสมัยหลังแสดงภาวะนี้เปนเครื่องเตือนใจถึงความจรงิของชีวิตที่มนุษยทั้งหลายตองประสบ  นั่น
คือ สภาพรางกายที่เนาเปอย  และการสือ่ภาวะนารังเกยีจที่ขยายสูสังคมวงกวางในผลงานของกวี
สมัยใหมเปนการแสดงความรังเกียจเรื่องชนชั้นทางสังคม มารสังคม ความเสื่อมโทรมหรือมลพิษ
จากสิ่งแวดลอม  ตลอดจนพิษภัยจากเทคโนโลยี  ภาวะนาพิศวง  กวีแตอดตีสรางจนิตภาพเปนนยั
ชักจูงใหผูอานเห็นผลของการทําความด ี  และรับรูถึงคุณลักษณของวีรบุรุษหรือมหาบุรุษที่พิเศษ
สูงสงกวามนุษยธรรมดา กวสีมัยใหมแสดงจินตภาพสื่อความคดิใหมโดยใหความสําคัญกับแนวคดิ
มนุษยนิยมหรือเนนคุณลักษณของมนุษยธรรมดาแตมคีวามพิเศษ 
 การสืบสรรคจินตภาพยังปรากฏในลักษณะของการแสดงความคิดที่เปนคูเปรียบหรอื
ระบบคดิที่แยกความจริงออกเปนคู  เชน  ความด-ีความชั่ว  ความสูงสง-ความต่าํตอย  ความมี
อํานาจ-ไรอํานาจ  โดยระบบคดิแตละคูนี้เกิดจากการมองชีวิตและโลก  ดังการส่ือระบบคดิที่เปน
คูเปรียบระหวางความดีกับความชั่ว  กวีแตอดตีสื่อถึงการกระทําของบุคคลดวยจินตภาพที่เปนคู
ระหวางส่ิงที่เปนสุขและประโยชนกับสิ่งทีเ่ปนทุกขและโทษอันทําใหชีวิตของคนนัน้สูงข้ึนหรือต่ําลง  
ในขณะที่กวีไทยสมัยหลังและสมัยใหมกลาวถึงการกระทําในสังคมวงกวาง หากกระทําความดจีะ
เปนเครื่องสรางความเจริญแกสังคมและโลก ตรงกันขามถากระทําความชั่วจะเปนเครื่องทําลาย
สังคมและโลก และช้ีแนะการกระทําใหมนุษยเขาถึงคณุคาที่แทของความเปนมนษุย ไมใชกระทํา
การที่บั่นทอนหรือทําลายคณุคาของมนุษย สวนระบบคดิที่เปนคูเปรียบระหวางความสูงสงกับ
ความต่าํตอย กวีแตอดตีแสดงความแตกตางดวยจนิตภาพที่เปนคูที่เกิดจากการแบงแยกชนชั้น
ทางสังคม แตกวีสมัยใหมนําคูเปรียบเดิมมาสื่อความคดิใหมเสมือนเปนการตอตานหรอืตั้งคําถาม
กับสังคม  โดยย้ําเตือนไมใหมนุษยยึดตดิอยูกับสิ่งสมมุติ  หากควรดํารงอยูอยางรูคุณคาของความ
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เปนคนที่ทุกคนเทาเทียมกัน  และระบบคิดที่เปนคูเปรยีบระหวางความมีอํานาจกบัไรอํานาจ กวี
แตอดตีจะแสดงจินตภาพทีเ่ปนคูส่ือถึงกําลังอํานาจที่ฝายหนึ่งเขมแข็ง และอีกฝายหนึ่งออนแอ  
ในขณะที่กวีสมัยใหมจะแสดงความสัมพนัธเชิงอํานาจในสังคมที่เกิดจากการเอารดัเอาเปรียบ หรือ
ใชอํานาจที่มีมากกวากดข่ีขมเหงเปนจินตภาพของผูกระทํากับผูถูกกระทํา  การใชจินตภาพเพื่อ
แสดงคูเปรียบดังกลาวมีการปรับเปลี่ยน ทัง้นี้เปนไปตามความคดิและเจตคติของกวี รวมถึงบริบท
ทางสังคมในแตละยุคสมัย อันบงช้ีใหเห็นวิธีคดิของกวีที่เปล่ียนไปในลักษณะของการประเมินคา
ใหมหรือมีมุมมองตอโลกและสังคมที่ตรงขามหรือตางไปจากเดิม 
 ในการสบืสรรคจินตภาพแสดงใหเห็นโลกทัศนหรือมุมมอง การรับรู การตคีวาม
ปรากฏการณตางๆ ในสังคมของกวี ทั้งที่สัมพันธกับชีวติมนุษยโดยตรง มนุษยกับธรรมชาติ  และ
มนุษยกับสังคมและสิ่งแวดลอม 
 การแสดงโลกทัศนเก่ียวกับชีวิต กวีส่ือแสดงการตั้งเปาหมายที่เปนอุดมการณหรือ
ความปรารถนาของมนุษย  ซึ่งตองการมีสุขและพนทุกข  การมีสุขในระดับตนกวีแสดงจินตภาพที่
ส่ือถึงการแสวงหาความรักและการมีชีวิตคู และส่ิงที่มาเกื้อกูลใหการดํารงชีวิตเปนสุขทั้งการ
แสวงหาลาภและสถานะในสงัคม ผลประโยชนที่มนษุยแสวงหานีก้วีแตอดตีจะสื่อใหเห็นวาเปน
ฐานที่มั่นคงทาํใหมีชีวิตปกติสุข  ในขณะที่กวีสมัยใหมส่ือแสดงการแสวงหาวัตถุของคนในสังคม
ยุคใหมที่ตอบสนองคานิยมการใชชีวิตภายใตอิทธิพลวฒันธรรมบริโภคนิยม สวนการพนทุกขเปน
ประโยชนสุขในระดบัสูง กวีแสดงจินตภาพที่ส่ือถึงการรูเทาทันความจริงของชีวิตหรือเขาถึงหลัก
ความจริงแหงกฎธรรมชาติ เพ่ือนํามาพฒันาคุณภาพของชีวิตดานใน และพัฒนาไปสูความเปน
อิสระของชีวิตดานในอนัเปนความสงบเยน็หรือความหลุดพนหรือทางแหง “นิพพาน”  กวไีทยแต
อดีตจวบจนกระทั่งปจจุบันแสดงความคดิดังกลาว  หากมีความตางที่สภาวะพนโลกหรือนิพพาน
ของคนในอดตีแยกขาดจากโลกนี้หรืออยูในโลกหนา  ในขณะที่กวีสมัยใหมแสดงใหเห็นวานิพพาน
ไมใชเร่ืองไกลตัว  แตเปนทางดับทุกขทีม่ีอยูจริงและสามารถเขาถึงไดในภพชาติปจจุบัน ในการ
แสดงโลกทัศนเก่ียวกับธรรมชาติ กวีสรางจินตภาพใหธรรมชาติมีชีวิตและจติใจเหมือนมนุษย  อัน
เปนพ้ืนฐานของโลกทัศนวามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติและดํารงอยูรวมกัน ตามแนวคดิดาน
ศาสนาและปรัชญาตะวันออกที่วาดวยโลก  จักรวาล และธรรมชาตมิีความสัมพันธกันเปนปจจยั
หนุนเสริมซึ่งกันและกัน กวีแตอดตีแสดงความมีจิตวญิญาณของธรรมชาติ และมนุษยดาํรงอยู
รวมกับธรรมชาติอยางมดีุลยภาพ ในขณะที่กวีสมัยใหมแสดงทัศนะวาธรรมชาตกํิาลังตกอยูใน
ภาวะวิกฤต เพราะมนษุยในสังคมยคุใหมมิไดมองเห็นความมีชีวิตและจติวิญญาณของธรรมชาต ิ
มนษุยยังมองเห็นความยิ่งใหญของธรรมชาติ  ซึ่งกวีแตอดตีแสดงมิติที่ซอนเรนและลึกลับของ
ธรรมชาติที่มนุษยเคารพยําเกรงไมกลาทําลายลาง  สวนกวีไทยสมัยหลังและสมัยใหมแสดงใหเห็น
มิติใหมที่เปนภัยพิบตัิ อันเกิดจากความวปิริตแปรปรวนของธรรมชาติ  นอกจากนี้ยังมีการรับรู
หรือตีความวถีิแหงธรรมชาติเปนวิถีแหงธรรม อันเปนทัศนะใหมทีป่รากฏในกวนีิพนธสมัยใหม  
ซึ่งกวีมุงใชเปนสื่อพัฒนาคณุภาพทางจิตวิญญาณของมนุษย เพ่ือความเขาใจความหมายของชีวิต
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และโลก และขอจํากัดแหงเวลาระหวางธรรมชาติและโลกกับมนุษย กวีสมัยใหมยังแสดงความ
เปล่ียนแปลงของธรรมชาติในสังคมเทคโนโลยี  ที่มนุษยมองธรรมชาติเปนวัตถุ จึงมุงกอบโกยและ
ตักตวงเอาผลประโยชนจนเปนเหตใุหธรรมชาติเส่ือมโทรม หรือวิปริต  และสงผลรายตอมนุษย 
ทําใหตองเผชญิกับวิกฤตการณในระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอม  ซึ่งเขาสูภาวะวิกฤตในปจจบุัน 
 การแสดงโลกทัศนเก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดลอม  กวีใชจินตภาพเปนสื่อแสดงความ
เหล่ือมล้ําในสงัคม ซึ่งกวีแตอดีตแสดงใหเห็นถึงการแบงระดับชั้นทางสังคม  ในขณะที่กวีสมัยใหม
แสดงภาพความไมเทาเทียมกันของคนในสังคมมาจากการเอารัดเอาเปรียบ และปญหาของการ
พัฒนาทีไ่มไดสรางดุลยภาพใหแกสังคมมนุษย กวียังตคีวามปรากฏการณทางสังคมที่เก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยกวีแตอดตีแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะของคนใน
สังคมอันเปนผลมาจากคานยิมของคนไทยที่เปล่ียนไป      ในขณะที่กวีสมัยหลังและสมัยใหมใช
จินตภาพเปนสื่อแสดงการมุงพัฒนาประเทศตามวิถีโลกตะวันตก จนเปลี่ยนความเชื่อพ้ืนฐานและ
วิถีดั้งเดิมของไทย  วิถีธรรมชาติถูกทําลายหรือระบบนิเวศนเส่ือมโทรมจนเกิดวิกฤตธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนกระแสความคลั่งไคลวิถีวัฒนธรรมตะวันตกจนหมิ่นแคลนวถีิวัฒนธรรมไทย 
ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวกวีส่ือมุมมองวามนุษยทําลายตัวเองในมติิทางวัฒนธรรม พรอมทั้ง
แสดงจุดยนืโดยคงไวซึ่งคานิยมและความสํานึกในคุณคาและศักยภาพของวิถีไทย  และตีความ
ปรากฏการณความตกต่ําทางจิตวิญญาณของมนุษย ทั้งการแสวงหาอาณานิคมอันเกิดจากการขาด
ไรจิตสํานึกแหงคุณธรรมจริยธรรมของผูกระทํา และกระแสวัตถุนิยมที่เขาครอบงํา และกลายเปน
พลังขับเคลื่อนใหมนษุยเกิดความโลภยอมกระทําทุกวิถีทางเพื่อเงินตรา โดยไมคํานึงถึงความ
ถูกตองชอบธรรมจนกอเกิดเปนวิกฤตทางศีลธรรม   
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขอสรุปวา การสรางจินตภาพของกวีไทยเปนการสืบทอดและ
สรางใหม โดยมีรากฐานมาจากงานเกาเปนสวนใหญ หรือมี “เช้ือ” คือ ส่ิงที่เปนตนเหตุทาํใหเกิด
ส่ิงอื่นๆ งานเกาหรือจินตภาพเดิมที่เปน “เช้ือ” ใหมีการนํามาสรางใหมเปนเครื่องบงช้ีหรือแสดง
ใหเห็นความสมัพันธโยงใยระหวางตัวบท หรืองานที่สรางข้ึนใหมตางมีรองรอยหรือความสัมพันธ
เช่ือมโยงกับงานยุคอดีต รวมถึงแสดงใหเห็นขนบการสรางจินตภาพที่เปนแกนและเปน “เช้ือ”  ที่
อยูในความคดิของกวีไทย  ทําใหเกิดการสืบทอดที่มีพลวัตหรือมีการสืบสรรคอยูตลอดเวลา และ
การสืบสรรคจินตภาพยังเปนกลการประพันธที่บงชี้ถึงพลังของจินตภาพวาสามารถนํามาสรางใหม
ไดหลากหลายมิติ ทําใหการสื่อความคดิในบริบทใหมเปนไปอยางเขมขน 
 การศึกษาการสืบสรรคจินตภาพในกวีนิพนธไทย ทาํใหเขาใจวิธีคดิของกวีจากอดตีสู
ปจจุบนั  ตลอดจนเขาใจโลกทัศนและคานยิมของคนตางยุคตางสมัย  อันจะเปนประโยชนโดยตรง
ตอการตคีวามหรือศึกษากวนีิพนธในสังคมตางสมัย  และยังจะนําไปสูการประจักษในคุณคาของ
กวีนิพนธไทยและภูมิปญญาของผูสรางหรือกวีไทย 
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ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่อง  “การสืบสรรค”    ในงานวจิัยนี้ศึกษาขนบวรรณศิลปเฉพาะการสราง
จินตภาพ  ผูสนใจอาจจะศึกษาเรื่องดังกลาวนี้กับขนบวรรณศิลปชนิดอื่น   อาทิ  ดานฉันทลักษณ  
ลีลา  ซึ่งมีลีลาการเลนเสียง  การเลนคาํ และการเดินความ    อันจะเปนประโยชนตอการทําความ
เขาใจวัฒนธรรมทางวรรณศิลปของไทย 
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               โคลงนิราศทาวสุภัตติการภักดี  และกลอนนารีภิรมย.  กรุงเทพฯ :  
               กรมศิลปากร, ๒๕๑๑. 
__________.  เงาะปา.  พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๑.  
__________.  ประชุมโคลงสุภาษิตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.  กรุงเทพฯ : 
               กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๒. 
__________.  ลิลิตนิทราชาคริต.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, ๒๕๓๐. 
__________. วงศเทวราช.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๕.   
เจตนา  นาควัชระ.  ทฤษฎเีบื้องตนแหงวรรณคดี.  พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๔๒. 
ฉันท    ขําวิไล.  นิราศพระอภัยมณีและเกียรติประวัติสุนทรภู.  พระนคร : ม.ป.ท., ๒๔๙๘. 
ชลดา เรืองรักษลิขิต.  วรรณคดีอยุธยาตอนตน : ลักษณะรวมและอิทธิพล.  กรุงเทพฯ :  
               โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕.  
ชลดา    เรืองรักษลิขิต  และ สุจิตรา จงสถติยวัฒนา.  สรอยผกาวาจากวี.  กรุงเทพฯ :  
               โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ, ๒๕๔๒. 
ชลธิรา  กลัดอยู  (สัตยาวฒันา).  ผจงถอยรอยเรียง.  กรุงเทพฯ : ปลาตะเพียน, ๒๕๓๐. 
__________.  วรรณคดีของปวงชน.  พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, ๒๕๑๙. 
 _________.  วิจารณรื้อวิจารณ : ตํานานวรรณคดีวิจารณแนวร้ือสรางและสืบสาน.  
               มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐. 
__________,  บรรณาธิการ.  ครูเทพ.  กรุงเทพฯ : โครงการตําราสังคมศาสตรและ 
               มนุษยศาสตร  สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๒๖. 
ชัยอนันต   สมุทวณิช.  สรรนิพนธของเทียนวรรณ.  กรุงเทพฯ : องคการนักศึกษามหาวิทยาลัย 
               รามคําแหง, ๒๕๑๗. 
ชัยอนันต  สมทุวณิช  และ กุสุมา สนิทวงศ  ณ อยุธยา.  สิ่งแวดลอมกับความมั่นคงของรัฐกับ 
               ความไมมั่นคงของราษฎร.  พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา,  
               ๒๕๔๖. 
ชาญวิทย  เกษตรศิริ.   “คํานําเสนอ : สุจิตต วงษเทศ และบทกวีทางสังคมและการเมือง.” ใน  
               เจาขุนทองไปปลน : รวมบทกวีสยามของสุจิตต วงษเทศ ๒๕๑๖-๒๕๒๓.  
               กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๗. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๒๘ 

ชํานิโวหาร, พระ.  โคลงสรรเสริญพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจุฬาโลก.  กรุงเทพฯ :  
               สํานักวรรณกรรมและประวัตศิาสตร  กรมศิลปากร, ๒๕๔๖. 
ชิต  บุรทัต.  กวีนิพนธบางเรื่อง.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๑. 
__________.  สามัคคเีภทคําฉันท.  กรุงเทพฯ : องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง,   
               ๒๕๑๗. 
ชุมนุมเรื่องพระลอ.  กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, ๒๕๑๓. 
เชาวนะ  ไตรมาศ.  กับดักของสงครามความเปลี่ยนแปลง : ทางเลือกและทางรอดของสังคม –  
               การเมืองไทยในสหัสวรรษใหม.  กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, ๒๕๔๓.      
โชติ  กัลยาณมิตร.  พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเน่ือง. กรุงเทพฯ :      
               การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ๒๕๑๘.    
ไชยวิชิต (เผือก), พระยา.  โคลงแลกลอนยอพระเกียรติ  ๓ รัชกาล.  พระนคร : โรงพิมพไทย,   
               ๒๔๕๙. 
ญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน),  สมเด็จพระ.  ทศบารมี  ทศพิธราชธรรม.  กรุงเทพฯ :  
               โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
ญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก, สมเด็จพระ.  หลักพระพุทธศาสนา.  
               กรุงเทพฯ : โรงพิมพสุรวัฒน, ๒๕๔๙. 
ณัฐวุฒิ  สุทธสิงคราม, ผูรวบรวม.  ชีวิตและงานวรรณกรรมของนายรอยเอก 
               หลวงทวยหาญรักษา.  กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, ๒๕๑๕. 
ดวงมน  จิตรจํานงค.  คุณคาและลักษณะเดนของวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน.  
               กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐. 
__________.  สุนทรียภาพในภาษาไทย.  พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๔๑. 
__________.  หลังมานวรรณศิลป.  กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, ๒๕๒๘. 
ดวงมน  จิตรจํานงค   และ  สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา.  “รูปแบบและสนุทรียภาพของวรรณคดีไทย 
               สมัยสุโขทัย.”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวรรณคดีไทย หนวยที่ ๘- 
               ๑๕.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๔๓. 
ดํารงราชานภุาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา.  ความทรงจํา.  กรุงเทพฯ : บุรินทรการพิมพ, ๒๕๑๖. 
__________.  ชีวิตและงานของสุนทรภู.  พิมพครั้งที่ ๑๕.  กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, ๒๕๔๓. 
__________.  ตํานานละครอิเหนา.  พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๘.  
ตรัง, พระยา.  วรรณกรรมพระยาตรัง.  กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและประวัตศิาสตร   
               กรมศิลปากร, ๒๕๔๗. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๒๙ 

ท.  กลวยไม  ณ  อยุธยา.  รวมสาระบทความ.  กรุงเทพฯ : บริษัท  เลิฟแอนดลิฟเพรส,  
               ๒๕๓๖. 
ทวน  วิริยาภรณ, ผูรวบรวม.  ชุมนุมพระราชนิพนธและบทประพันธ.  ธนบุรี : ป. พิศนาคะ  
               การพิมพ, ๒๕๐๗. 
ทวีศักดิ์  ญาณประทีป.  การศึกษาเปรียบเทียบประเภทกระบวนจินตภาพในรอยกรองภาษาไทยกับ 
               ภาษาอังกฤษ.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยกับภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร   
               มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ม.ป.ป. 
ทวีปวร [ นามแฝง ].  จงเปนอาทิตยเมื่ออุทัย.  กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, ๒๕๓๙. 
ทิพยฉัตร  ฉัตรชัย, หมอมเจา,  ผูจัดพิมพ.  กลอนพระราชนิพนธสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร  
               มหาวชิรวุธพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระราชทานแดพระนางเธอพระองคเจา 
               ลักษมีลาวัณ.  พระนคร : ม.ป.ท., ๒๕๐๒. 
เทียนชัย วงศชัยสุวรรณ.  สูกระแสกระบวนทัศนใหม GLOBAL  VISION.  กรุงเทพฯ :  
               ไอโอนิคอนิเตอรเทรด  รีซอสเซล  จํากัด, ๒๕๓๙. 
ธเนศ   เวศรภาดา.  ทะเลปญญา.  กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๔๓. 
__________. หอมโลกวรรณศิลป.  กรุงเทพฯ : ปาเจรา, ๒๔๔๙. 
ธรรมปรีชา (แกว), พระยา.  ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๐.  
ธรรมาภิมณฑ  (ถึก  จติรกถึก), หลวง.  โคลงนิราศวัดรวกและโคลงนิราศวัดสมุหประดิษฐ.   
               กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. 
__________.  ประทุมวดีคาํฉันท.  กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, ๒๕๐๗. 
__________.  วินิศวานิชคําฉันท.  พระนคร : ม.ป.ท., ๒๔๕๙. 
ธรรมศักดิ์มนตรี, เจาพระยา.  โคลงกลอนของครูเทพ. เลม ๑.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๕. 
__________.  โคลงกลอนของครูเทพ. เลม ๒.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๕. 
__________.  โคลงกลอนของครูเทพ. เลม ๓.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๕. 
ธัญญา สังขพนัธานนท.   วรรณกรรมวิจารณ.  กรุงเทพฯ : นาคร, ๒๕๓๙. 
ธานนิทร  ผะเอม  และคณะ.  มุมมองสังคมไทยแบบบูรณาการ.  กรุงเทพฯ : เวิลดเทรด,  
               ๒๕๔๙. 
ธีรยุทธ  บุญม.ี  ถอดรื้อปรัชญาและศิลปะแบบตะวันตกเปนศูนยกลาง.  กรุงเทพฯ : สายธาร,  
               ๒๕๔๖. 
__________.  พหุนิยม.  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๔๖.  
นรเนตบิัญชากิจ, หลวง.  นิราศตังเกี๋ย.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๑๑. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๓๐ 

นราธิปพงศประพันธ, กรมหมื่น.  วิทยาวรรณกรรม.  พระนคร : แพรพิทยา, ๒๕๑๔. 
นริศรานุวดัติวงศ, สมเด็จเจาฟา  กรมพระยา.  บันทึกเรื่องความรูตางๆ ประทานพระยา 
               อนุมานราชธน. เลม ๓.  กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการจัดพิมพเอกสารเนื่องในวาระ 
               ครบ ๑๐๐ ป  พระยาอนุมานราชธน, ๒๕๒๕. 
นั่งเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ.  ประชุมพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา 
               เจาอยูหัว.  กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร, ๒๕๓๐. 
นิธิ  เอียวศรีวงศ.  ยุคสมัยไมเช่ืออยาลบหลู.  กรุงเทพฯ : แพรว, ๒๕๔๑. 
นิธิ  เอียวศรีวงศ, ศรีศักร  วิลลิโภดม และ เอกวิทย  ณ  ถลาง.  มองอนาคต : บทวิเคราะหเพื่อ 
               ปรับเปลี่ยนทิศทางสังคมไทย.  พิมพครัง้ที่ ๕.  กรุงเทพฯ : ภูมิปญญา, ๒๕๔๓. 
เนาวรัตน  พงษไพบูลย.  กรุงเทพทวารวดี  จารึกไวในปที่ ๒๐๐  แหงกรุงรัตนโกสินทร.  
               กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๙. 
__________.  ขางคลองคันนายาว (กระบวนที่ ๑).  กรุงเทพฯ : เก้ียว- เกลา (K.K) พิมพการ,  
               ๒๕๓๓. 
__________.  ขางคลองคนันายาว (กระบวนที่ ๒).  กรุงเทพฯ : หญาหอม, ๒๕๓๕. 
__________.  เขียนแผนดนิ.  กรุงเทพฯ : เก้ียว - เกลาพิมพการ, ๒๕๔๑. 
__________.  คําหยาด.  พิมพครั้งที่ ๔.  กรุงเทพฯ : ก. ไก, ๒๕๒๙. 
__________.  จารึก ร.ศ. ๒๐๐. กรุงเทพฯ : เจาพระยา, ๒๕๒๖. 
__________.  ชักมาชมเมอืง.  พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : การเวก, ๒๕๓๐  
__________.  ตากรุงเรืองโพยม.  กรุงเทพฯ : ก ไก, ๒๕๓๑. 
__________.  ประคํากรอง.  กรุงเทพฯ : ก ไก, ๒๕๓๐. 
__________.  แผวผานธารนํ้าไหล.  กรุงเทพฯ : หญาหอม, ๒๕๓๔. 
__________.  เพลงขลุยผิว.  กรุงเทพฯ : ดานสุทธา, ๒๕๓๕. 
__________.  เพลงขลุยเหนือทุงขาว.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, ๒๕๒๓. 
__________.  เพียงความเคลื่อนไหว.  พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, 
               ๒๕๒๓. 
__________.  มุมมอง.  กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๓๕. 
__________.  วารีดุริยางค.  กรุงเทพฯ : ก ไก, ๒๕๓๐. 
__________.  อาทิตยถึงจนัทร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเนศ, ๒๕๑๗. 
__________.  อาวุธกวี : ตัดตอนอัตตา  พัฒนาสํานึก.  กรุงเทพฯ : แมโพสพ, ๒๕๔๘. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๓๑ 

บทความ ขอเขียน และงานศิลปกรรมของศาสตราจารยศิลป  พีระศรี.  กรุงเทพฯ : หอศิลป  
               มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕. 
บทจับระบําตลก.  พระนคร : โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ, ๒๔๗๘. 
บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ  อุณรุทรอยเร่ือง  ระเดนลันได  กลอนเพลงยาวเรื่องหมอม 
               เปดสวรรค  พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ.  พิมพครั้งที่ ๒.       
               กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, ๒๕๑๔. 
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, หมอมหลวง.  วิเคราะหรสวรรณคดีไทย.  กรุงเทพฯ : โครงการตํารา 
               สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  สมาคมสงัคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๑๗. 
__________.   หัวเล้ียวของวรรณคดีไทย. พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร 
               แหงประเทศไทย, ๒๕๒๐. 
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระ.  พระปฐมสมโพธิกถา.  พระนคร :  
              โรงพิมพเล่ียงเชียง, ๒๕๐๘. 
__________.  ลิลิตเตลงพาย.  พระนคร : บรรณาคาร, ๒๕๑๔. 
__________.  สรรพสิทธิค์ําฉันท.  พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๑. 
ประชุมกาพยเหเรือ.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๒๘. 
ประชุมคําพากยรามเกียรติ์.  พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๑. 
ประชุมนิราศสุนทรภู.  พระนคร : ม.ป.ท., ๒๕๐๑. 
ประชุมพระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ  กรมหลวงพิชิตปรีชากร.  พระนคร : ม.ป.ท., ๒๕๙๓. 
ประชุมเพลงยาวฉบับหอสมุดแหงชาติ.  พระนคร : โรงพิมพอักษรบริการ, ๒๕๐๗. 
ประพันธ  สุคนธชาติ.  คําพากยรามเกียรติ์ตอน “นางลอย.”  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๑๓. 
ประยอม   ซองทอง.  ดาวประดับราตรี.  กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, ๒๕๔๗. 
ประเวศ วะสี.  วิถีมนุษยในศตวรรษที่ ๒๑ สูภพภูมิใหมแหงการพัฒนา.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 
               สดศร-ีสฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๕. 
ปรีชา  ชางขวัญยืน.  ปรัชญากับวิถีชีวิต.  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,  
               ๒๕๔๙. 
ปรีชา  เปยมพงศสานต.  พลวัตไทยมุมมองจากเศรษฐศาสตรการเมือง.  กรุงเทพฯ :  
               ศนูยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง  คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,     
               ๒๕๓๔. 
พ.ณ ประมวลมารค [ นามแฝง ].  ประชุมนิราศคําโคลง.  กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, ๒๕๑๓. 
__________.  นิราศนรินทรคําโคลงและนิราศปลีกยอย.  พระนคร : โรงพิมพเจริญธรรม,  
               ๒๕๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๓๒ 

พ.ณ ประมวลมารค [ นามแฝง ], ผูรวบรวม.  นิทานคํากลอนสุนทรภู.  พระนคร : โรงพิมพ 
               อักษรสัมพันธ, ๒๕๐๑.  
พระคลัง (หน), เจาพระยา.  วรรณคดีเจาพระยาพระคลัง (หน).  กรุงเทพฯ : ครุุสภา, ๒๕๓๓. 
พระไตรปฎกฉบับประชาชน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยตฺุโต).  การสรางสรรคปญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ.   
                   กรุงเทพ ฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๖. 
__________.  คนไทยกับปา.  กรุงเทพฯ : การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, ๒๕๓๗. 
__________.   ชีวิตสมบูรณและการศึกษาฉบับงาย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก   
              จํากัด, ๒๕๔๕. 
__________.  ชีวิตสังคมเทคโนโลยี.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐. 
__________.  พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
               มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  
__________.  พุทธธรรม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
พระไพศาล  วสิาโล.  สองสวางทางไท.   กรุงเทพฯ : กลุมเสขิยธรรม, ๒๕๔๗. 
พระสุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 
               วทิยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย  คาถาธรรมบท.  เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒  ตอนที่ ๑.  
               พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖.  
พัฒนพงศภักดี  (ทิม  สุขยางค), หลวง.  บทละครเรื่องวงศเทวราช.  พระนคร : โรงพิมพ 
               บาํรุงนุกูลกิจ, ๒๔๖๙. 
พิทยาลงกรณ, พระราชวรวงศเธอ  กรมหมื่น.  กนกนคร.  พิมพครั้งที่ ๓.  พระนคร : คลังวิทยา,  
               ๒๕๑๐.  
__________.   พระนลคําฉันท.  กรุงเทพฯ  : คลังวิทยา, ๒๕๑๑. 
__________.  สามกรุง.  กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, ๒๕๑๘. 
พิพิธสาลี, พระ.  โคลงนิราศพระพิพิธสาลี.  กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัตศิาสตร   
               กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 
พุทธทาสภิกขุ.  แกนพุทธศาสน.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๓๓. 
__________.  คูมือมนุษยฉบับสมบูรณ.  กรุงเทพฯ  : ธรรมสภา, ๒๕๓๒. 
__________.  ธรรมะ ๙ ตา.  พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๔๙. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๓๓ 

พุทธทาสภิกขุ.  ธรรมะสําหรับคนเกลียดวัด.  พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๔๙. 
พุทธยอดฟาจฬุาโลก, พระบาทสมเดจ็พระ.  ดาหลัง.  พระนคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๔๙๙. 
__________.  บทละครเรื่องรามเกียรติ์.  พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๗. 
__________.  บทละครเรื่องอิเหนา.  กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 
__________.  บทละครเรื่องอุณรุท.  พิมพครั้งที่ ๓.  กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, ๒๕๑๕. 
พุทธเลิศหลานภาลัย, พระบาทสมเดจ็พระ.  บทละครเรื่องรามเกียรติ์.  กรุงเทพฯ :  
               กรมศิลปากร, ๒๕๑๒. 
__________.  บทละครเรื่องอิเหนา.  พิมพครั้งที่ ๗.  พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๐.    
__________.  ละครนอกเรือ่งไกรทอง.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ 
               พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๒๙. 
__________.  ละครนอกเรื่องคาวี.  กรุงเทพฯ : มูลนิธพิระบรมราชานุสรณ 
               พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๒๙. 
__________.  ละครนอกเรือ่งสังขทอง. ๒ เลม. กรุงเทพฯ : มูลนธิพิระบรมราชานุสรณ 
               พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๒๙. 
__________.  ละครนอกเรือ่งสังขศิลปชัยและมณีพิชัย.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ 
               พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๒๙. 
เพชรบูรณอินทราชัย, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟา. บทละครดึกดําบรรพของสมเดจ็พระเจา 
               นองยาเธอ  เจาฟาจุฑาธุชธราดิลก  กรมขุนเพชรบูรณอินทราชัย.  พระนคร :  
               ม.ป.ท., ๒๔๖๖. 
เพลงยาวกลบทและกลอักษร  แตงจารึกที่วัดพระเชตุพนฯ ในรัชกาลที่ ๓.  กรุงเทพฯ :  
               กรมศิลปากร, ๒๕๑๓. 
เพลงยาวคารมเกา.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๑. 
ไพบูลย  วงษเทศ.  กวีนิพนธเพื่อสืบสานวิญญาณไทย.  กรุงเทพฯ : เวิรลดบุค  พับลิเคชั่น,  
               ๒๕๓๕. 
__________.  คําประกาศของคนรุนใหม.  กรุงเทพฯ  : ประพันธสาสน, ๒๕๑๗. 
__________.  หมายเหตุรวมสมัย.  กรุงเทพฯ : การเวก, ๒๕๒๑. 
ไพวรินทร  ขาวงาม.  กลอนกลอมโลก.  กรุงเทพฯ : แพรว, ๒๕๔๗. 
__________.  คําใดจะเอยไดดังใจ.  พิมพครั้งที่ ๔.  กรุงเทพฯ : นาคร, ๒๕๔๘. 
__________.  คือแรงใจและไฟฝน.  พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : แพรว, ๒๕๓๘.   
__________.  เจานกกวี.  กรุงเทพฯ : แพรว, ๒๕๔๑.  
__________.  ที่ใดมีรัก  ทีน่ั่นมีรัก.  กรุงเทพฯ : แพรว, ๒๕๔๕. 
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ไพวรินทร  ขาวงาม.  มากานกลวย.  พิมพครั้งที่ ๒๒.  กรุงเทพฯ : แพรว, ๒๕๔๘. 
__________.  ฤดีกาล.  กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน, ๒๕๓๒. 
__________.  ลํานําวเนจร.  กรุงเทพฯ : สูฝน, ๒๕๔๕. 
ภาษาและวรรณกรรมสาร : ภาษาและวรรณกรรมไมเคยตาย.  กรุงเทพฯ : แซทโฟร  พร้ินติ้ง   
               จาํกัด,  ๒๕๔๖. 
ภูวเนตรนรนิทรฤทธิ์, พระเจาบรมวงศเธอ  กรมหลวง.  บทละครเรือ่งมณีพิไชยตอนตน.  
               พระนคร : กรุงเทพการพิมพ, ๒๕๑๒. 
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ.  ธรรมาธรรมะสงคราม  ธรรมะมีชัย  บทละครรํา 
               เร่ืองทาวแสนปม และบทละครดึกดําบรรพเร่ืองทาวแสนปม.  กรุงเทพฯ :  
               ครุุสภา, ๒๕๔๖. 
__________.  บทละครพูดคํากลอนเรื่องพระรวง.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๓๗. 
__________.  บทละครรําเรื่องศกุนตลา  บทละครดึกดําบรรพเร่ืองศกุนตลา  บทความเรียง 
               และบทละครรองเร่ืองสาวิตรี.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๕. 
__________.  บทละครเรื่องขอมดําดิน  บทละครรองเรื่องพระรวง  บทละครรอง 
               เร่ืองพระเกียรติรถ  บทละครเรื่องขุนชางขุนแผนชุดแตงงานพระไวย.  
               กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๕. 
__________.  บทเสภาเรื่องพญาราชวังสันกับสามัคคีเสวก.  พระนคร : โรงพิมพ 
               โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๘. 
__________.  พระนลคําหลวง.  พิมพครั้งที่ ๓.  กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, ๒๕๑๗. 
__________.  พระนาละ.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๒. 
__________.  พระบรมราชาธิบายในการประพันธ  โคลงศุภลักษณวาดรูป  โคลงนิราศ 
               ประลองยุทธ  สักระวาชายทเล  สักระวานาหนาว  นิราศมะเหลเถไถ.   
               กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๗. 
__________.  มงคลสูตรคาํฉันท.  สุรินทร : รุงธนเกยีรติออฟเซ็ท, ๒๕๓๙.  (พิมพในงาน 
               พระราชทานเพลิงศพนายพฒันา  ผองใส  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๙). 
__________.  มนุษยสรวยหรือไมสรวย ? และตนหมาปลายหมา?.  นครปฐม : ม.ป.ท.,  
               ๒๕๔๕. 
__________.  มัทนะพาธา.  พิมพครั้งที่ ๒๐.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๒๕. 
__________.  รามเกียรติ์ชุดเบิกโรง  อรชุนกับทศกรรฐ  อภิเษกสมรส  สีดาหาย  เผาลงกา   
              พิเภกษณถูกขบั  นางลอย   จองถนน    ประเดิมศึกลงกา  พิธีกุมภนียา  นาคบาศ 
             พรหมาสตร. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๔. 
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มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ.  ลิลิตพายัพ.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๖. 
__________.  โลกนิติจําแลง.  พระนคร : โรงพิมพรุงวัฒนา, ๒๕๐๗. 
__________.  วิวาหพระสมุท.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวัฒนา, ๒๕๑๒. 
__________.  เวนิสวาณิช.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, ม.ป.ป. 
__________.  สาวิตรี.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, ม.ป.ป. 
__________.  อสุเรนทรจารีตคําพากษ.  พิมพครั้งที่ ๔.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหามงกุฎราช 
               วทิยาลัย, ๒๕๑๖.   
มณีปน  พรหมสุทธิรักษ.  มณีปนนิพนธ : รวมบทความดานภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม 
               ไทย.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๔๗. 
มนุษยกับธรรมชาติเสียงใครครวญจากภูมิปญญาตะวันออก-ตะวันตก.  กรุงเทพฯ  :  
               จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
มนุษยกับสังคม.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๕.  
มหาเวสสันดรชาดก.  กรุงเทพฯ : โครงการมูลนิธิหอไตร, ๒๕๓๓. 
มี  มหาดเล็ก.  นิราศสุพรรณ.  พิมพครั้งที่ ๓.  พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๔. 
ยุค  ศรีอาริยะ.  คล่ืนปฏิวัตโิลกใหมสูอารยธรรมไรพรมแดน.  กรุงเทพฯ : สถาบนัวิถีทรรศน,  
               ๒๕๔๘. 
__________.  มายาโลกาภิวัตน.  กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน, ๒๕๔๒. 
ยุทธศาสตรประเทศไทย ๑๙๙๙ – ๒๐๐๐.  กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน, ๒๔๔๑. 
รวมบทกวีวรรณกรรมศึกษา : อัศนี  พลจันทร.  กรุงเทพฯ : สามัญชน, ๒๕๔๐.  
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย.  กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน,  
               ๒๕๔๕.  
ราโชทัย, หมอม.  นิราศลอนดอน.  พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๒๔.  
ร่ืนฤทัย   สัจจพันธุ.  ศาสตรและศิลปแหงวรรณคดี.  กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน, ๒๕๒๔. 
__________.  สีสรรพวรรณศิลป.  กรุงเทพฯ : บริษัท เลิฟแอนดลิพเพรส  จํากัด, ๒๕๔๒. 
แรคํา  ประโดยคํา.  ดินนํ้าลมไฟ.  กรุงเทพฯ : คณาธร, ๒๕๓๕. 
__________.  นํ้าพุรุง.  พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : รูปจันทร, ๒๕๓๘. 
__________.  ในเวลา.  พิมพครั้งที่ ๖.  กรุงเทพฯ : รูปจันทร, ๒๕๔๗. 
__________. ลานชเล. กรุงเทพฯ : แสงศลิปการพิมพ, ๒๕๓๓.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๓๖ 

วิถีสังคมไท  สรรนิพนธทางวิชาการ เน่ืองในวาระหนึ่งศตวรรษ  ปรีดี  พนมยงค.   
               กรุงเทพฯ : โครงการจัดงานฉลอง  ๑๐๐ ป  รัฐบุรุษอาวุโส  นายปรีดี  พนมยงค,  
               ๒๕๔๓. 
วิทย   ศิวะศริยานนท.  วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ.  พิมพครั้งที่  ๖.  กรุงเทพฯ :  
               อักษรเจริญทัศน,  ๒๕๑๙. 
วินิตา ดิถียนต.  เอกสารคําสอนวรรณคดีวิจารณ.  นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร  
               มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๗. 
วิบูลย  ล้ีสุวรรณ.  ศิลปะกับชีวิต.  กรุงเทพฯ  : คุรุสภา, ๒๕๔๒.   
ศรีภูริปรีชา, พระยา.  บทละครดึกดําบรรพเร่ืองสิทธธินู.  กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๒๓. 
ศรีสุนทรโวหาร (ผัน  สาลักษณ), พระยา.  อิลราชคําฉนัท.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๖. 
ศักดิศ์รี  แยมนัดดา.  วิทยารัตนากร  : รวมบทความวิชาการอักษรศาสตร ของศาสตราจารย ดร.   
               ศักดิ์ศรี แยมนัดดา.  กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทรพร้ินติ้ง  แอนดพับลชิชิ่ง จํากัด,    
               ๒๕๔๕. 
ศักดิ์สิริ   มีสมสืบ.  ก็พอใจอยากจะรักใหนักหนา.  กรุงเทพฯ : แพรว, ๒๕๔๖. 
__________.  คนสอยดาว.  กรุงเทพฯ : รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๘.  
__________.  ตุกตารอยทราย.  พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : เก่ียวกอย, ๒๕๓๖. 
__________.  ตูเพลงลูกทุง. กรุงเทพฯ : แพรว, ๒๕๔๓.  
__________.  มือน้ันสีขาว.  พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : ยามหนังสือ, ๒๕๓๕. 
ศิลปากร, กรม.  คํากลอนสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.   
               พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, ๒๕๑๖.  
__________.  วรรณกรรมสมัยธนบุรี.  เลม ๑.  กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร     
               กรมศิลปากร, ๒๕๓๒. 
__________.  วรรณกรรมสมัยสุโขทัย.  กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร     
               กรมศิลปากร, ๒๕๓๙. 
__________.  วรรณกรรมสมัยอยุธยา.  เลม ๑. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและ 
               ประวัติศาสตร  กรมศิลปากร, ๒๕๔๐. 
__________.  วรรณกรรมสมัยอยุธยา.  เลม ๒.  กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร     
               กรมศิลปากร, ๒๕๓๐. 
__________.  วรรณกรรมสมัยอยุธยา.  เลม ๓. กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร     
               กรมศิลปากร, ๒๕๓๑. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๓๗ 

ศุภร  บุนนาค.  สมบตัิกวีขนุชางขุนแผน.  พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : เกษมสัมพันธการพิมพ,  
               ๒๕๑๖. 
สมบัติ  จันทรวงศ.  บทพจิารณวาดวยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร.  กรุงเทพฯ : 
               คบไฟ, ๒๕๒๗. 
สมภาร  พรมทา.  พุทธปรัชญา มนุษย  สังคมและปญหาจริยธรรม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
               ธรรมสาร, ๒๕๔๙. 
__________.  พุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร โสเภณี  ทําแทง  และการุณยฆาต.  
               กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
สุจิตต  วงษเทศ.   กลอนกัมปนาท.  กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี จาํกัด, ๒๕๔๘. 
__________.  กวีสยามนําเที่ยวกรุงเทพฯ.  กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕. 
__________.  เจาขุนทองไปปลน : รวมบทกวีสยามของสุจิตต  วงษเทศ  ๒๕๑๖-๒๕๒๓.  
               กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๔. 
__________.  ไพรขับเสภา.  กรุงเทพฯ : ศิลปวฒันธรรม, ๒๕๒๘. 
__________.  เพลงยาวถึงนายกรัฐมนตรี.  กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน, ๒๕๑๙. 
สุจิตต  วงษเทศ, บรรณาธิการ.  นิราศทัพเวียงจันท.  กรุงเทพฯ : มตชิน, ๒๕๔๕. 
สุจิตต  วงษเทศ  และ ขรรคชัย  บุญปาน.  กูเปนนิสิตนกัศึกษา.  พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ :  
               ประพันธสาสน, ๒๕๓๔. 
__________.  นิราศเมืองนนทและนิราศมหาชัย.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๐๗. 
สุจิตรา     จงสถิตยวัฒนา.  เจิมจันทนกังสดาล  ภาษาวรรณศิลปในวรรณคดีไทย.  กรุงเทพฯ :    
               โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,     
               ๒๕๔๘. 
__________.  พุทธธรรมในกวีนิพนธไทยสมัยใหม.  กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงาน 
               วชิาการ  คณะอกัษรศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
__________. หวังสรางศิลปนฤมิต เพรศิแพรว  การสืบทอดขนบกับการสรางสรรควรรณศิลป 
              ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม. กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ 
              มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑.   
สุธา  ศาสตรี.  รายงานผลการวิจัยเรื่องโครงสรางของการเสนอความตลกในบทละครนอก. 
               ม.ป.ท., ๒๕๒๖. 
สุนทร  ณ  รังสี. พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
สุนทรภู.  กาพยเร่ืองพระไชยสุริยา. พระนคร : รานพมิลชัยศึกษากรณ, ๒๕๐๘. 
 __________.  พระอภัยมณี.  พิมพครั้งที่ ๑๐. พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๓๘ 

สุพัตรา  สุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทย  คานิยม  ครอบครัว  ศาสนา  ประเพณี.   
               กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖.      
สุภร  ผลชีวิน.  พรหมลิขิตคําฉันท. พระนคร : โรงพิมพสหกรณขายสงแหงประเทศไทย, ๒๔๙๙. 
สุภาพรรณ    ณ   บางชาง.  ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา.   กรุงเทพฯ  : จุฬาลงกรณ 
               มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖. 
เสภาเรื่องอาบูหะซัน.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๙. 
เสฐียรโกเศศ.  การศึกษาวรรณคดีแงวรรณศิลป. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๓. 
__________.  ประชุมเรื่องพระรามและแงคิดจากวรรณคดี. กรุงเทพ ฯ : บรรณาคาร,  
               ๒๕๑๖. 
__________.  เลาเรื่องในไตรภูมิ.  กรุงเทพฯ : น้ําฝน, ๒๕๔๐. 
__________.   วรรณกรรมเสฐียรโกเศศ.  พระนคร : บรรณาคาร, ๒๕๑๕. 
__________.  ศิลปะสงเคราะห.  พระนคร : บรรณาคาร, ๒๕๑๕. 
เสฐียรพงษ  วรรณปก.  พุทธวัจนะในธรรมบท.  พิมพครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและ 
               สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๔. 
เสนห  จามริก.  ฐานคดิสูทางเลือกใหมของสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน,  
               ๒๕๔๑. 
โสมทัต  เทเวศน, ผูรวบรวม.  กรุงเทพฯ ในนิราศ.  กรุงเทพฯ : เรืองศิลป, ๒๕๒๑. 
อมรา  พงศาพิชญ.  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  (วิธีวิทยาและบทบาทในประชาสังคม). 
               พิมพครั้งที่ ๓.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
อรศรี  งามวิทยาพงศ.  กระบวนการเรียนรูในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงจากยุคชุมชนถึง 
               ยุคพัฒนาความทันสมัย.  กรุงเทพฯ :  วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, ๒๕๔๙. 
อรรถจักร  สัตยานุรักษ.  นิเวศประวัติศาสตร : พรมแดนความรู. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ 
               คบไฟ, ๒๕๔๘. 
อังคาร  กัลยาณพงศ.  กวีนิพนธ.  พิมพครั้งที่ ๒.  พระนคร : ศึกษติสยาม, ๒๕๑๓. 
__________.  กวีรวมสมัย.  กรุงเทพฯ :  มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป, ๒๕๓๐. 
__________.  กวีศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, ๒๕๔๒. 
__________.  ดวยนํ้าใจไมตรี  ที่ระลึกถงึสุวรรณี  สุคนธา.  กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ,  
               ๒๕๒๗. 
__________.  บางกอกแกวกําศรวลหรือนิราศนครศรีธรรมราช.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ –  
               นาคะประทปี, ๒๕๒๑. 
__________.   บางบทจากสวนแกว.  พระนคร : ศึกษติสยาม, ๒๕๑๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๓๙ 

อังคาร  กัลยาณพงศ. ปณิธานกวี.  พิมพครั้งที่ ๙.  กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๔๗. 
__________.  ราชสดุดี  มิง่ขวัญประชาธิปไตย.  กรุงเทพฯ : กองทุนเสฐียรโกเศศ –  
               นาคะประทปีรวมกับกองทุนโครงการรวมทุนน้ําใจไทย, ๒๕๓๕. 
__________.  ลํานําภูกระดึง.  พระนคร : ศึกษติสยาม, ๒๕๑๒. 
__________.  ลํานําภูกระดึง.  พิมพครั้งที่ ๓.  กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๔๗. 
__________.  อลังการจากอังคาร กัลยาณพงศ.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ –  
               นาคะประทปีรวมกับศึกษติสยาม, ๒๕๕๑. 
อัศนี  พลจันทร.  รวมบทกวี.  กรุงเทพฯ : สามัญชน, ๒๕๔๐. 
อานันทชนก   พานิชพัฒน, หมอมหลวง.   ภาพพจนในโศกนาฏกรรมของเชคสเปยร.   
                กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 
อิศรานภุาพ (อน), พระยา.  พระสธุนคําฉันท.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๖. 
__________.  อุเทนคําฉันท. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๔. 
อุชเชนี [ นามแฝง ].  ขอบฟาขลิบทอง.  พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ผีเส้ือ, ๒๕๔๔. 
__________.  ดาวผองนภาดิน. กรุงเทพฯ : พิฆเณศ, ๒๕๑๗.  
อุปกิตศิลปสาร, พระยา.  คาํประพันธบางเรื่อง.  พระนคร :  แผนกการพิมพหางหุนสวนจํากัด   
               เกษมสุวรรณ, ๒๕๑๑. 
__________.  สงครามภารตคํากลอน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพเจริญกิจ, ๒๕๑๖. 
เอกวิทย  ณ  ถลาง.  ภาพรวมภูมิปญญาไทยคนควาและเรียบเรียง.  กรุงเทพ ฯ : อมรินทร,  
               ๒๕๔๔. 
__________.  ภูมิปญญาชาวบานในสี่ภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย.     
               นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 
__________.  ศักยภาพในไทวิถี.  กรุงเทพฯ : สถาบันวถีิทรรศน, ๒๕๔๕. 
เอ็ม.  เอช.  เอแบรมส.   อธิบายศัพทวรรณคดี.  แปลโดย  ทองสุก  เกตุโรจน. กรุงเทพฯ :  
              กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธกิาร, ๒๕๒๙. 

 
บทความ  
ดวงมน  จิตรจํานงค  และ  กอบกาญจน  ภิญโญมารค.  “โลกทัศนเก่ียวกับธรรมชาติในกวนีิพนธ 
               รวมสมัย : กรณีศึกษาอังคาร กัลยาณพงศ  และจาง  แซตั้ง.” วารสารสงขลานครินทร   
               ๑๑, ๑ (กรกฎาคม- ธนัวาคม ๒๕๔๘): ๓-๓๕. 
เจตนา นาควชัระ.  “ความคดิเรื่อง ‘ความเปนอื่น’ ในการศึกษาวรรณคด.ี”  ภาษาและหนังสือ ๑๕,  
               ๑ (เมษายน- กันยายน ๒๕๒๕) : ๒๒-๔๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๔๐ 

ธเนศ  เวศรภาดา.  “ขนบวรรณศิลปในกวีนิพนธซไีรตไทย.”  ใน งามคําหวาน  ลานใจถวิล,        
               ๑๕๙- ๒๒๑.  กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, ๒๕๔๖. 
ธัญญา สังขพนัธานนท.  “จากกวีนิพนธ ‘อีสาน’  สู ‘วาทกรรมอีสาน’  : การประกอบสราง 
               ความหมายของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในวรรณกรรมเกี่ยวกับภาคอสีาน.”     
               วารสารอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ๒๙ (๒๕๕๐) : ๒๘๗-๓๑๐. 
ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา.  “สัมพันธบท (Intertextuality) ในฐานะวิธีการหนึ่งของวรรณคดีวิจารณ.” 
                    มนุษยศาสตรสาร  ๖, ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๘) : ๑-๑๓. 
ทวีปวร [ นามแฝง ].  “ไฟในบทกวีของ ‘คมทวน  คันธนู’.”  ภาษาและหนังสือ ๒๕, ๑ (เมษายน  
              ๒๕๓๕- มีนาคม ๒๕๓๖) : ๖๔-๖๗. 
นพพร  ประชากุล.  “วาทกรรมทําเหตุ.”  สารคดี ๑๑, ๑๒๖ (สิงหาคม ๒๕๓๘) : ๑๗๔-๑๗๖. 
ปรานี วงษเทศ.  “เพลงพ้ืนบาน.”   วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  ๒, ๒ (เมษายน – มิถุนายน   
               ๒๕๒๑) : ๓ – ๓๘.  
เยาวนุช   รัศมีวงศพร.  “ทวิลักษณของอังคาร  กัลยาณพงศ : ส่ือสะทอนแววทิพยฝนแหง      
               วรรณคดี.”  วารสารปาจารยสาร ๑๔, ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๓๐) : ๕๒-๕๗. 
ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ.  “สุนทรียภาพแหงชีวิต : คุณคาทางวิจิตรศิลป.”  วารสารราชบัณฑิตยสถาน  
               ๓๐, ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๘) : ๕๓๐-๕๓๙.  
วรวุฒิ ภักดีบรุุษ.  “พุทธธรรมในโคลงสภุาษติ  พระราชนิพนธในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา 
               เจาอยูหัว.”  ภาษาและหนังสือ  ๓๒ (๒๕๔๔) : ๕-๑๓. 
วรรณนะ  หนหูม่ืน.  “จินตภาพในรวมบทกวีนิพนธมือนั้นสีขาวของศกัดิ์สิริ  มีสมสบื.”  
               สงขลานครินทร  ฉบับสงคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ๙, ๒ (พฤษภาคม -      
               สิงหาคม ๒๕๔๖) : ๒๑๖-๒๒๖. 
สมภาร  พรมทา.  “หนังสือสองเลมวาดวยทุกขและการดิ้นรนเพื่อเอาชนะทุกข ‘กามนิต’ และ   
                     ‘สิทธารถะ’.”   วารสารอักษรศาสตร  ๓๒, ๒ (กรกฎาคม  ๒๕๔๖) : ๒๓๑-๒๔๑. 
สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา.  “ธรรมชาติในนิราศไทย : จากบทพิลาปร่ํารักถึงบทพินิจปรัชญา.”   
               ภาษาและวรรณคดีไทย ๒, ๑ (เมษายน ๒๕๒๘) : ๗๔-๙๔. 
สุมาลี  วีระวงศ.  “นาฏกรรมบนลานกวาง  ผรุสวาทรวมสมัยในสําเนียงของอดีตกาล.”  

ภาษาและหนังสือ ๒๕, ๑-๒ (เมษายน ๒๕๓๕ – มีนาคม ๒๕๓๖) : ๖๐-๖๓. 
โสรัจจ  หงสลดารมภ.  “บทใครครวญวรรณคดีและปรัชญา  เม่ืออาน ‘มือนั้นสีขาว’.”   
                ภาษาและวรรณคดีไทย  ๑๐, ๒ (ธันวาคม ๒๕๓๖) : ๑-๑๕. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๔๑ 

วิทยานิพนธ 
กอบกาญจน  ภิญโญมารค.  “ธรรมชาติในกวีนิพนธไทยรวมสมัย (พ.ศ. ๒๕๒๐- ๒๕๔๗).”   
               วทิยานิพนธปรญิญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลัย         
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๕๑. 
เกศินี   จุฑาวจิิตร.  “ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตันกับโลกทัศนนักเขียนไทย :  
               ภาพสะทอนสังคมและการเมอืงจากวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ันระหวางป พ. ศ.  
               ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔.”  วิทยานิพนธปริญญาดษุฎีบัณฑิต   สหวิทยาการ คณะบัณฑิต 
               วทิยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘. 
ชลดา  ศิริวิทยเจริญ.  “การศึกษาลิลิตตะเลงพายในแนวสุนทรียศาสตร.” วิทยานิพนธปริญญา 
               มหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙. 
ชลธิรา สัตยาวัฒนา.  “การนาํวรรณคดีวิจารณแผนใหมแบบตะวันตกมาใชกับวรรณคดีไทย.”  
               วทิยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย  
               จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๓. 
ญาดา   อรุณเวช.  “ความเปรียบในบทละครพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒.” วิทยานพินธปริญญา 
               มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘. 
ดวงมน  ปริปณุณะ.  “ความงามในทวาทศมาส.” วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต แผนกวิชา 
               ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖. 
ธเนศ  เวศรภาดา. “ตําราประพันธศาสตรไทย : แนวคดิและความสมัพันธกับขนบวรรณศิลปไทย.”   
               วทิยานิพนธปรญิญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณ 
               มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
นิตยา  แกวคลัณา.  “การใชภาพพจนในวรรณคดีรอยกรองสมัยอยุธยาตอนตน.” วิทยานิพนธ 
               ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
               ๒๕๓๙.  
นิตยา  ตัณฑโอภาส.  ลักษณะเดนของกาพยหอโคลงและกาพยเหเรือพระนิพนธของเจาฟา 
               ธรรมธิเบศร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลัย  
               จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๒๐. 
เบญจพร  เนยีรนาทสกุล.  “จินตภาพที่เก่ียวกับธรรมชาติในกวนีิพนธของอุชเชนี  เนาวรัตน   
               พงษไพบูลย และไพวรินทร  ขาวงาม.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
               ภาษาไทย   บณัฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๔๒ 

ปรมาภรณ  ลิมปเลิศเสถียร. “รอยกรองของเนาวรัตน พงษไพบูลย : วัจนลีลากับความคิดของกว.ี”   
               วทิยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณ 
               มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ประเมิน  เชิงเสถียร.  “วิเคราะหงานวรรณกรรมรอยกรองของเนาวรัตน  พงษไพบูลย.”  
               วทิยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ   
               ประสานมิตร, ๒๕๒๒. 
พิทยา  เหรียญสุวรรณ.  “ศิลปะการใชภาษาในกวนีิพนธของอังคาร  กัลยาณพงศ.” วิทยานิพนธ 
               ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  
               ๒๕๒๐. 
เพ็ญพักตร  สูงสุมาลย.  “การวิเคราะหบทรอยกรองของไพวรินทร  ขาวงาม.”  วิทยานิพนธ      
               ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  
               ๒๕๔๔. 
ยุพร  อรามกุล.  “ลักษณะที่ดีเดนของบทพระนิพนธของพระราชวรวงศเธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ.” 
               วทิยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณ 
               มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๓. 
ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ.  “นิราศคําโคลง : การวิเคราะหและเปรียบเทียบกับนิราศชนิดอืน่. วิทยานิพนธ 
               ปริญญามหาบณัฑิต แผนกวชิาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,  
               ๒๕๑๖. 
ลัลลนา  ศิริเจริญ.  “อลังการในมหาชาติคาํหลวง.” วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา 
               ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕.  
วงเดือน  สุขบาง.  “การศึกษาพระปฐมสมโพธิกถาในแนวสุนทรียะ.” วิทยานิพนธปริญญา 
               มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,  
               ๒๕๒๔. 
วลีรัตน  กฤตลักษณ.  “สุนทรียลักษณในกนกนคร.” วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
               ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖. 
วัฒนา  เอ้ือศลิามงคล.  “เสาวรจนีในวรรณคดนีิทานสมัยอยุธยา.” วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต  
               สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘. 
วารี  ตณัฑุลากร.  “การศึกษาเชิงวิเคราะหลิลิตเพชรมงกุฎของเจาพระยาพระคลัง (หน).” 
               วทิยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณ 
               มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  ๔๔๓ 

ศริญญา  ขวญัทอง.  “การวิเคราะหบทพรรณนาธรรมชาตใินวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา.”  
                    วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
               ศลิปากร, ๒๕๔๗.  
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