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 This study aims at an analysis of themes and values in Thai S.E.A. Write Award – 
Winning poetic works in the period of 1980 - 2001. 
 The results of the study reveal that award winning poetry includes concepts that 
demonstrate the poet’s awareness of and responsibility towards social problems, such as 
prostitution, differences in socioeconomic status, political conflicts, etc. This poetry also includes 
advice on the means for the creation of a peaceful society by suggesting that human beings coexist 
with one another and with nature for mutual benefit. 
 There are two principal values expanded upon in the poetry. The first value is the 
transmission of tradition and the creation of literature. The poets search for information and use their 
knowledge of classical literature, both of format and content, to conserve and improve upon poetry. 
Accordingly, contemporary Thai poetry originates from the root of artistic composition that has been 
transmitted from past to future. It has also changed old thoughts to create new and profoundly 
interesting ideas. The second value is the creation of wisdom. The selected eight poems clearly 
represent nirvana and the wisdom that come from learning the truth and the way of nature, so that 
readers may know and understand their own truth of life. This, in turn, should enable people to live 
together peacefully. 
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ตั้งแตมีการตั้งวรรณคดีสโมสรขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2457 เปนตนมา  วงการวรรณกรรมไทยมี  
กิจกรรมการประกาศใหรางวัลวรรณกรรมมาอยางตอเนื่องจากหลายสถาบัน  ไมวาจะเปนองคกร
ระหวางประเทศ  องคกรของรัฐบาลหรือองคกรของเอกชน รางวัลวรรณกรรมที่รูจักกันอยาง     
แพรหลาย ทั้งในอดีตและปจจุบันมีหลายรางวัล  เชน  รางวัล ส.ป.อ. รางวัลรวี  โดมพระจันทร  
รางวัลวรรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  รางวัลมูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป  
รางวัลคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ  เปนตน

การใหรางวัลวรรณกรรมดังกลาว เปนกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญและนาสนใจในดานที่ทําให
วรรณกรรมนั้น ๆ เปนที่รูจักของสาธารณชนมากขึ้น ทําใหเกิดการวิเคราะห  ตีความ เปนวัฒนธรรม
การวิจารณที่สงเสริมความคิดทางปญญาใหแกผูอาน  ในแงของผูสราง รางวัลชวยกระตุน และ   
สงเสริมใหมีการสรางสรรคผลงานที่มีคุณคาออกสูสังคม  ไมวาจะเปนวรรณกรรมประเภทนวนิยาย      
เร่ืองสั้น  สารคดี  กวีนิพนธ และอ่ืน ๆ

ในสวนของรางวัลที่ใหแกกวีนิพนธไทย เทาที่ปรากฏและเปนที่รูจักในวงวรรณกรรมมี  4 
รางวัล  ดังนี้

รางวัลมูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป กอต้ังขึ้นเพื่อระลึกถึงศาสตราจารยพระยาอนุมาน    

ราชธน และพระสารประเสริฐ  มีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมผลงานของกวีไทยใหแพรหลาย  มูลนิธินี้
ไดจัดตั้งกรรมการตัดสินกวีนิพนธดีเดนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีวิทย  ศิวะศริยานนท เปนประธาน 
อังคาร  กัลยาณพงศ เปนกวีคนแรกและคนเดียวที่ไดรับคัดเลือกใหเปนกวีดีเดนของมูลนิธิ            
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เสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป ใน พ.ศ. 2515 กวีนิพนธที่ไดรับรางวัลคือ บางกอกแกวกําศรวล
หรือ นิราศนครศรีธรรมราช  หลังจากนั้นมูลนิธิก็ไมไดมอบรางวัลนี้ใหใครอีกเลย 1

รางวัลวรรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด เร่ิมจัดใหมีการประกวดวรรณกรรมขึ้นใน พ.ศ. 2511       

เนื่องจากธนาคารไดพิจารณาเห็นวาควรจะสงเสริมใหมีวรรณกรรมที่ดี มีคุณคา เพื่อธํารงไวซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และใน พ.ศ. 2520 ธนาคารไดมอบโครงการประกวดวรรณกรรมไทย 
ใหมูลนิธิธนาคารกรุงเทพดําเนินการแทน ตอมาไดตั้งชื่อรางวัลวรรณกรรมนี้วา รางวัลวรรณกรรม       
บัวหลวง เปนรางวัลที่เนนการสงเสริมการแตงรอยกรองขนาดยาวไมนอยกวา 500 บท ตาม
ประเภทคําประพันธที่ประกาศในแตละป

รางวัลนี้เกิดขึ้นมายาวนานกวา 30 ป แตไมเปนที่รูจักเทาที่ควร อาจเปนเพราะ 
ประการแรก ผลงานที่ไดรับรางวัลเนนแนวอนุรักษฉันทลักษณ มีความยาวมาก และการจัดพิมพ
เผยแพรเปนสิทธิ์ขาดของธนาคารซึ่งจะจัดพิมพเพียงครั้งเดียว ไมเกิน 2,000 เลม  ประการที่สอง   
ผูไดรับรางวัลมักเปนสมณเพศ หรือผูสรางสรรคงานรอยกรองอาวุโส ซึ่งผูประพันธไมไดมีความ
สัมพันธกับคนวรรณกรรมในวงกวางมากนัก 2

รางวัลคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ
รางวัลคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ  จัดตั้งขึ้นเมื่อองคการยูเนสโก              

ไดประกาศให พ.ศ. 2515 เปน “ปหนังสือระหวางชาติ” หรือ “ปหนังสือสากล”  (International  
Book  Year  1972)  ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององคการยูเนสโก โดยมีคณะกรรมการแหง
ชาติวาดวยการศึกษาสหประชาชาติ  (Thailand  National  Commission  for  Unesco)  และกรม      
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการเปนเจาหนาที่รับผิดชอบ ไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง     
เรียกวา “คณะกรรมการแหงชาติเพื่อจัดงานปหนังสือระหวางชาติ 2515”  มีวัตถุประสงคเพื่อให
ประชาชน เห็นคุณคาและประโยชนของหนังสือที่มีตอผูอานทั้งสวนตัวและสวนรวม อีกทั้งสงเสริม
ใหประชาชนสนใจอานหนังสือดีและมีคุณคามากขึ้น

                                                       
1 นวลจันทร  รัตนากร, ชุติมา  สัจจานันท และมารศรี  ศิวรักษ , รางวัลวรรณกรรมไทย พ.ศ. 2450 –

2529 (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร , 2529) , 170 – 171.
2 เร่ืองเดียวกัน , 39 –40.
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ประเภทของวรรณกรรมที่จัดประกวดมี 4 ประเภท คือ  นวนิยาย  สารคดี  หนังสือเด็ก  
และหนังสืออนุสรณ  ตอมาจึงไดจัดใหมีการประกวดวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธข้ึนเปนครั้งแรก 
ใน พ.ศ.2521 ผลงานที่ไดรางวัลมักเปนกวีนิพนธแนวอนุรักษฉันทลักษณเชนเดียวกับรางวัล
วรรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด 3

รางวัลวรรณกรรมเหลานี้ลวนมีเจตจํานงมุงสงเสริมกระบวนการสรางและเสพ         
กวีนิพนธไทยใหเติบโตเพราะรางวัลวรรณกรรมเอื้อประโยชนหลายทาง ในแงของผูสรางงาน  
รางวัลยอมเปนกําลังใจแกกวีหรือนักเขียน อีกทั้งยังเปนเกียรติอันสูงสงที่สังคมมอบให  ในแงของ  
ผูเสพงาน รางวัลสามารถกระตุนใหสาธารณชนรูจักและสนใจอานวรรณกรรมมากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีผลตอการเลือกซื้อหนังสืออานอีกดวย เพราะรางวัลถือเปนตราประกันคุณภาพหนังสือวา            
คณะกรรมการไดกลั่นกรอง ไดเลือกเฟนหนังสือที่ดีที่สุดจากจํานวนหนังสืออันมากมายและหลาก
หลาย และหากรางวัลนั้นเปนที่สนใจของสังคมในยุคนั้น ก็มีผลในการชี้หรือแนะตลอดจนกําหนด
รสนิยมในการอานของคนในสังคม 4

รางวัลวรรณกรรมอีกรางวัลหนึ่งที่นาสนใจ และมีบทบาทสูงตอการสรางและเสพงาน     
กวีนิพนธมากกวารางวัลอ่ืน ๆ คือ รางวัลซีไรต

รางวัลซีไรต (S.E.A.  WRITE  AWARD) หรือในช่ือภาษาไทยวา รางวัลวรรณกรรม  
สรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน เปนรางวัลหนึ่งที่สงผลใหเกิดบรรยากาศทางการสรางและเสพ
วรรณกรรมเปนอยางมาก ซึ่งรางวัลนี้เปนรางวัลทางวรรณกรรมที่มอบใหแกนักเขียนในกลุม
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก ไทย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  สิงคโปร  ฟลิปปนส                   
บรูไนดารูซาลัม   เวียดนาม   ลาว  พมา และกัมพูชา  กอต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 ในชื่อภาษาอังกฤษ
วา     SOUTH  EAST  ASIA  WRITE  AWARD  (S.E.A. WRITE)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
ความรูความสามารถดานสรางสรรคของนักเขียนในกลุมประเทศอาเซียน ใหทราบถึงทรัพยสิน
วรรณศิลปทางปญญา รวมทั้งเพื่อรับทราบ  รับรอง สงเสริมจรรโลงเกียรติอัจฉริยะทางวรรณกรรม
ของนักเขียน โดยมีเจาของกิจการและฝายจัดการของโรงแรมโอเรียนเต็ลเปนผูริเร่ิมและจัดตั้งขึ้น

                                                       
3 เร่ืองเดียวกัน, 58 – 61.
4 ธเนศ  เวศรภาดา, บรรณาธิการ, ประชุมความคิด เจาจันทผมหอม นิราศพระธาตุอินทรแขวน

(กรุงเทพฯ : คณาธร, 2535), คํานํา.
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เมื่อพ.ศ.2522 เพื่อ “สนับสนุนนักเขียนรุนใหมจากประเทศในแถบอาเซียนที่มีผลงานดีเดน”5   
สําหรับประเทศไทยนั้น รางวัลซีไรตเกิดขึ้นและคงอยูอยางมีบทบาทมายาวนานนับถึง พ.ศ. 2545 
เปนเวลา 24 ป และยังคงดํารงอยูตอไป คณะกรรมการแบงวิธีพิจารณางานเปนปละประเภท โดย
เร่ิมจากผลงานประเภทนวนิยาย กวีนิพนธ และรวมเรื่องสั้น หมุนเวียนกันไปตามลําดับ

กวีนิพนธไทยเปนรูปแบบการประพันธที่เกิดขึ้นและมีระยะเวลาสืบทอดมายาวนาน 
นับแตโบราณกาล เปนการสรรคสรางวรรณกรรมใหไพเราะงดงาม เปยมดวยวรรณศิลปที่แสดงถึง
มรดกทางปญญาซึ่งสั่งสมและสืบเนื่องมาจากอดีตสูปจจุบัน ไมวายุคใด สมัยใด กวีนิพนธไมเคย      
ขาดหายจากวัฒนธรรมของไทย หากแตเปนการปรับเปลี่ยนบทบาทใหเขากับยุคสมัยของสังคม
ดวยความคิดและภูมิปญญาที่สรางสรรคของกวีรวมสมัย

แตกระนั้นก็ตาม ปรากฏการณการเสพวรรณกรรมในปจจุบันแสดงใหเห็นวา กวีนิพนธ
เปนประเภทวรรณกรรมที่มีผูอานนอยเมื่อเทียบกับวรรณกรรมประเภทอื่นๆ แตดวยบทบาทของ
รางวัล อาจกลาวไดวา กวีนิพนธที่ไดรับรางวัลซีไรตมีการตอบรับจากกระแสผูเสพวรรณกรรมอยาง
นาสนใจ ทั้งจากนักวิจารณวรรณกรรมและผูอานทั่วไปมากกวากวีนิพนธเลมอ่ืน ๆ ดังจะเห็นไดวา 
เมื่อกวีนิพนธเลมใดไดรับรางวัลซีไรต นักวิจารณและนักวิชาการทางวรรณกรรมจะใหความสนใจ   
หยิบยกกวีนิพนธซีไรตเลมนั้น ๆ มาวิจารณหรือศึกษา  กวีนิพนธซีไรตบางเลมอาจมีประเด็นให
วิจารณไดหลายแงมุม ทําใหมีบทวิจารณกลาวถึงกวีนิพนธซีไรตเลมนั้นจํานวนหลายชิ้น            
จนสามารถรวบรวมตีพิมพเปนหนังสือรวมบทวิจารณไดหนึ่งเลม เชน หนังสือรวมบทความวิจารณ
กวีนิพนธชุด มากานกลวย ในหนังสือ รําปากกา  ชักมากานกลวย  ของวาณิช  จรุงกิจอนันต
และคนอื่น ๆ 6   เปนตน

การที่มีบทวิจารณวรรณกรรมเรื่องเดียวกันจากนักวิจารณหลายคนนี้ นับเปนการ    
ตื่นตัวที่มีประโยชนตอวงวรรณกรรมศึกษา ดังที่ธเนศ  เวศรภาดา กลาวไววา

           การวิจารณวรรณกรรมเรื่องซ้ําหรือเร่ืองเดียวกัน นอกจากจะแสดงใหเห็นวา
วรรณกรรมเรื่อง นั้นๆ เปนเรื่องที่โดดเดนของยุคสมัย เปนเรื่องที่ไดรับความนิยมแพรหลาย

                                                       
5 นิตยา  มาศะวิสุทธิ์, “กวาจะมาเปน 15 ปซีไรต,” ภาษาและหนังสือ 25,1 – 2 (เมษายน 2535 –

มีนาคม 2536) : 8.
6 วาณิช  จรุงกิจอนันต และคนอื่น ๆ , รําปากกาชักมากานกลวย (กรุงเทพฯ : มติชน , 2538).
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แลว ยังเปนคุณูปการตอผูอานทั่วไป ชวยใหผูอานไดแลเห็นแงมุมอันหลากหลายในงาน
ประพันธเร่ืองเดียวกัน ซึ่งจะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทรรศนะในวงกวางตอไป 7

ในสวนของผูอานทั่วไปนั้น กระแสการตอบรับวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธพิจารณา
ไดจากจํานวนครั้งที่พิมพ และจํานวนพิมพที่มากอยางสม่ําเสมอแมจะผานปที่กวีนิพนธเลมนั้น ๆ 
ไดรับรางวัลแลวก็ตาม ดังที่ จิตติ  หนูสุข ไดใหขอมูลในเรื่องยอดจําหนายของกวีนิพนธซีไรตเลม
ตาง ๆ วา “ที่เปนปรากฏการณพิเศษสุดในวงวรรณกรรมหรือวงการขายหนังสือนาจะเปน ใบไมที่
หายไป ซึ่งขายดีมากที่สุดในบรรดาซีไรตทั้งหมด ดูเหมือนวายอดขายนาจะเลยแสนเลม…สวน
นาฏกรรมบนลานกวาง  มือนั้นสีขาว  เพียงความเคลื่อนไหว ขายไดเร่ือย ๆ” 8 สรุปแลวก็คือ 
รางวัลซีไรตนาจะมีผลทําใหยอดขายมากขึ้น

รางวัลซีไรตประกาศใหรางวัลแกกวีนิพนธเปนครั้งแรก พ.ศ. 2523 จนถึงปที่ผูวิจัย
กําหนดการศึกษาวิเคราะหคือ พ.ศ. 2544 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 21 ป มีกวีนิพนธซีไรตทั้งหมด
จํานวน  8 เลม ไดแก เพียงความเคลื่อนไหว (2523) นาฏกรรมบนลานกวาง (2526)  ปณิธาน
กวี (2529)  ใบไมที่หายไป (2532)  มือนั้นสีขาว (2535)  มากานกลวย (2538)  ในเวลา
(2541) และ  บานเกา (2544)

กวีนิพนธทั้ง 8 เลมดังกลาว มีเนื้อหาโดยรวมดังนี้
เพียงความเคลื่อนไหว  รวมกวีนิพนธรางวัลซีไรตประจําป 2523

เพียงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย เปนรวมบทกวีที่แสดงความคิด
ความรูสึกตอเหตุการณทางการเมืองชวงกอนและหลังวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  เนื้อหาที่
ปรากฏในบทกวีบอกเลาถึงสภาพเหตุการณความรุนแรงเลวรายทางการเมือง ความโหดรายทารุณ
ที่มนุษยกระทําตอเพื่อนมนุษยดวยกัน  กวีแสดงความเปนสวนหนึ่งของสังคม เปนฝายประชาชนที่
มีศรัทธาและอุดมการณที่จะขจัดอํานาจความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม

                                                       
7 ธเนศ  เวศรภาดา, ทะเลปญญา (กรุงเทพฯ : ศยาม , 2543) , 122.
8 จิตติ  หนูสุข, “การเสวนาเรื่อง 15 ปซีไรตกับวงวรรณกรรมไทย,” ภาษาและหนังสือ 25 , 1 – 2

(เมษายน 2535 – มีนาคม 2536) : 223.
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นาฏกรรมบนลานกวาง  รวมกวีนิพนธรางวัลซีไรตประจําป 2526
นาฏกรรมบนลานกวาง ของคมทวน คันธนู  เปนรวมบทกวีที่สะทอนเหตุการณ        

ประวัติศาสตรทางการเมืองในชวง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 กวีเสนอภาพ
ความรุนแรงในการใชอํานาจของผูบริหารประเทศ ขณะเดียวกัน กวีก็ใหกําลังใจและปลุกจิตสํานึก
ทั้งนักศึกษา นักเขียน นักหนังสือพิมพและประชาชนทั่วไปใหนึกถึงหนาที่ที่พึงกระทํา เพื่อรวมกัน
สรางสรรคสังคม รวมทั้งสะทอนถึงปญหาความทุกขยากของชนชั้นผูใชแรงงานในสังคม  ประชาชน
ถูกขมเหงและถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ทางกฎหมายบานเมือง

ปณิธานกวี  รวมกวีนิพนธรางวัลซีไรตประจําป 2529
ปณิธานกวี ของอังคาร  กัลยาณพงศ เปนรวมบทกวีที่กลาวถึงความยิ่งใหญของ

ธรรมชาติและใชธรรมชาติเปนเครื่องสอนใจมนุษย กวีแสดงใหตระหนักถึงความจริงที่วา มนุษย
เรียนรูถึงสัจธรรมชีวิตไดจากธรรมชาติโดยมีศรัทธาในพุทธศาสนาและใชคําสอนของพระพุทธเจา
เพื่อชวยใหจิตสงบและเปนสุข  ในดานสังคม กวีกลาวประณามการกระทําของนักการเมือง ผูมี
อํานาจในการบริหารประเทศและใชอํานาจนั้นแสวงหาผลประโยชนที่มิไดเปนไปเพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชน แตเปนไปเพื่อความสุขสบายของตนเองและพวกพอง  นอกจากนี้กวียัง
แสดงความมุงมั่นที่จะใชกาพยกลอนและความงดงามทางวรรณศิลปเปนสมบัติทิพยที่จะ      
กลอมเกลาจิตใจมนุษยและใหอยูคูแผนดินตลอดไป

ใบไมที่หายไป  รวมกวีนิพนธรางวัลซีไรตประจําป 2532
ใบไมที่หายไป  ของจิระนันท  พิตรปรีชา เปนกวีนิพนธที่ถายทอดเรื่องราวเชิงบันทึก

ชีวิตตอนหนึ่งของผูประพันธ ระหวาง พ.ศ. 2513 – 2528  ตั้งแตยังเปนนักศึกษาที่มีอุดมการณเพื่อ
สังคมอยางแรงกลา แสดงใหเห็นภาพลักษณใหมของผูหญิงที่มีบทบาทและคุณคาที่จะรวม    
สรางสรรคสังคม การกลาวถึงการเขารวมเหตุการณทางการเมืองในชวง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
และดวยเหตุผลทางการเมืองจึงไดเขาไปใชชีวิตในปา  ผานชวงตอนของการเปนมารดา เปนนักสู
เพื่อสิทธิเสรีภาพ จนถึงชวงออกจากปาคืนสูเมือง

มือนั้นสีขาว  รวมกวีนิพนธรางวัลซีไรตประจําป 2535
มือนั้นสีขาว ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ  เปนรวมบทกวีนิพนธที่กลาวถึงโลกอันบริสุทธิ์ของ

เด็กที่นํามาเปรียบกับโลกของผูใหญ มเีนื้อหากลาวถึงเรื่องราวของเด็กดอยโอกาสในสังคมที่ผูใหญ
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ในสังคมเมินเฉย  ในดานสังคม ศักดิ์สิริเสนอใหกลับมาพิจารณาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต เชน
ความคิดความเชื่อเร่ืองศาสนา  การเอารัดเอาเปรียบหลอกลวงกันของคนในสังคม ขณะเดียวกันก็
ชี้ใหเห็นถึงมิตรภาพและการแบงปนเพื่อแสดงใหเห็นวาโลกจะสงบและสันติสุขไดดวยน้ําใจของ 
ทุกคนในสังคม

มากานกลวย  รวมกวีนิพนธรางวัลซีไรตประจําป 2538
มากานกลวย  ของไพวรินทร  ขาวงาม เปนรวมบทกวีที่สะทอนใหเห็นพลังชีวิตและ

จิตใจของคนชนบทที่เขามาสูเมืองดวยความใฝฝนและความหวังถึงชีวิตที่ดีกวา เนื้อเร่ืองแบงออก
เปนสี่ภาค คือ ภาคนํา : มากานกลวย  กลาวถึงการเดินทางตามความใฝฝนจากชนบทสูเมือง แต
แลวก็ตองกลับบานเกิดดวยบาดแผลและความเจ็บชํ้าจากสังคมเมือง  เมื่อคืนเมืองอีกครั้งจึงพบวา 
วิถีชนบทกําลังจะหมดสิ้นไปเพราะการรุกไลของสังคมเมือง  ภาคหนึ่ง : แผนดินทุง เสนอเรื่องราว
ของสังคมชนบทในดานที่เปนความอบอุนออนโยน แตกําลังจะลมสลายเหลือไวเพียงอดีตใหจดจํา   
เทานั้น  ภาคสอง : แผนดินถิ่นเมือง  เสนอเรื่องราวของสังคมเมืองที่เต็มไปดวยความสับสนวุนวาย 
ทั้งปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมเปนพิษ ภาคสาม : แผนดินถิ่นใด เปนการเสนอถึงความคิด  ความ
ใฝฝนและปลอบประโลมวาชีวิตยังมีสวนที่ร่ืนรมย และโลกยังมีดานที่สวยงามถาเพียงแตเรารูจักรัก
และเขาใจโลก

ในเวลา  รวมกวีนิพนธรางวัลซีไรตประจําป 2541
ในเวลา  ของแรคํา  ประโดยคํา เปนรวมบทกวีที่กวีใชเวลาเปนกรอบนําเสนอความ

คิดที่วาสรรพสิ่งลวนเวียนวายอยูในมิติของกาลเวลา กวีนําเสนอเนื้อหาดวยการแสดงภาพชวงวัย
ของชีวิตที่สัมพันธไปกับฤดูกาล แสดงใหเห็นศักยภาพและพลังของมนุษยที่จะฝาฟนอุปสรรค   
ตาง ๆ ไปไดดวยจิตใจที่เขมแข็งและกลาหาญ การกลาวถึงปญหาของการทํางานรวมกันในสังคม 
และความเปนไปที่เกิดขึ้นในชีวิตอันเปนธรรมดาโลกดวยน้ําเสียงที่ปลอบประโลม ปลุกขวัญและให
กําลังใจเพื่อที่จะเปนพลังในการดํารงชีวิตอยูอยางมีความหมายตอไป

บานเกา  รวมกวีนิพนธรางวัลซีไรตประจําป 2544
บานเกา ของโชคชัย  บัณฑิต’ เปนรวมบทกวีที่นําเสนอปญหาสังคมรวมสมัยที่วิถีชีวิต

ของผูคนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เปนการเสนอภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เขาสูยุค
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เกิดเครื่องอํานวยความสะดวกรองรับในการดําเนินชีวิต ทําใหมนุษย
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สะดวกสบายมากขึ้น แตก็สงผลใหมนุษยมีสัมพันธติดตอกับผูคนนอยลง หางไกลจากวิถีธรรมชาติ
คิดถึงแตตนเองมากขึ้นและรักผูอ่ืนนอยลง

กวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลม ตั้งแตเพียงความเคลื่อนไหว (2523) ถึงบานเกา (2544) มี
ระยะเวลายาวนานถึง 21ป ส่ิงที่นาสนใจคือกวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลมนี้มุงแสดงปญหาสังคมที่
เปล่ียนแปลงไป เชนปญหาความรุนแรงของเหตุการณทางการเมืองการปกครองในระบบเผด็จการ 
ปญหาสังคมทั่วไปที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน  ตลอดจนถึงการแสดงความคิดเชิงปรัชญาเกี่ยว
กับโลกและมนุษย

กวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลม จึงนาจะมีคุณคาทั้งในแงสังคมและวรรณศิลป  ดังที่             
คณะกรรมการตัดสินไดรางคําประกาศยกยองกวีนิพนธซีไรตแตละเลมเพื่อแถลงตอส่ือมวลชน     
มีเนื้อหากลาวถึงคุณคาสองประการ  ดังตัวอยาง

1. คุณคาตอสังคมและมนุษยชาติ

“เปนงานรวมสมัยซึ่งแสดงถึงจิตสํานึกของชาติไทยยุคปจจุบันไดอยางชัดเจน     
ที่สุด”

(คําประกาศของคณะกรรมการตัดสินฯประจําป 2523 : เพียงความเคลื่อนไหว)

“เปนวรรณกรรมสะทอนภาพสังคมปจจุบันดวยแงคิดที่ผดุงความยุติธรรมใน
สังคม   ปลุกสํานึกความเปนมนุษย ชวยจรรโลงและใหกําลังใจผูตอสูเพื่อสังคมที่ดีกวา”

(คําประกาศของคณะกรรมการตัดสินฯประจําป 2526 : นาฏกรรมบนลานกวาง)

“มุงแสดงอุดมคติอันเชิดชูคุณคาความบริสุทธิ์และความมีน้ําใจของมนุษย…ให
ประสบการณการอานอันจรรโลงความหวัง ใหผูอานเห็นวา โลกอาจสงบงดงามไดดวยน้ําใจอัน
บริสุทธิ์ของมนุษยดวยกันเอง”

(คําประกาศของคณะกรรมการตัดสินฯประจําป 2535 : มือนั้นสีขาว)
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  2.  คุณคาทางวรรณศิลป

“เปนงานที่ถึงพรอมดวยคุณคาทางวรรณศิลป เพราะมีความเดนในการสรรใชคํา
ซึ่งยังใหเกิดจินตนาการลึกซึ้งและกวางขวาง กลการประพันธมีลักษณะเฉพาะตัว”

(คําประกาศของคณะกรรมการตัดสินฯประจําป 2529 : ปณิธานกวี)

 “กลวิธีทางวรรณศิลปสรางความกลมกลืนของรูปแบบและเนื้อหาดวยการสรรคํา          
กวีโวหาร และลํานําแหงเสียงถายทอดอารมณสะเทือนใจใหผูอานไดรวมรับรูความรูสึกนึกคิด และ
สารที่ส่ืออยางสมบูรณงดงาม”

(คาํประกาศของคณะกรรมการตัดสินฯประจําป 2538 : มากานกลวย)

 “กวีสามารถจับจังหวะลีลาของโคลง ฉันท กาพย กลอน ราย มาเรียงรอยใหเห็น         
อัจฉริยลักษณของกวีนิพนธไทยอยางช่ําชอง สรางจินตภาพ กระทบอารมณ และใหความรูสึก    
ลึกซึ้ง”

(คําประกาศของคณะกรรมการตัดสินฯประจําป 2541 : ในเวลา)

แมวากวีนิพนธซีไรตจะไมใชตัวแทนกวีนิพนธทั้งหมดของยุคสมัย แตดวยเหตุที่        
กวีนิพนธทั้ง 8 เลมนี้ไดผานการคัดเลือกและกลั่นกรองคุณภาพจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มาระดับหนึ่งแลว ประกอบกับชวงระยะเวลาที่ผานมาถึง 21 ป เปนระยะเวลาที่นานพอจะไดเห็น
ทัศนะของกวีรวมสมัยที่มีตอการนําเสนอปญหาสังคม ตลอดจนปรัชญาความคิดที่มีตอโลกและ
มนุษยอยางตอเนื่อง กวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลมนี้ จึงนาจะมีคุณคามากพอที่จะหยิบยกขึ้นมาศึกษา

ที่ผานมา ยังไมมีผูใดศึกษากวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลมอยางเปนระบบ มักปรากฏเปน
เพียงบทความวิจารณที่เสนอความคิดเห็นไปตามมุมมองและทัศนะของแตละบุคคล  ดังนั้นผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดและคุณคาที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลมนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของ  พบวามีการศึกษากวีนิพนธสมัยใหมอยูหลายเลม 

สวนใหญจะศึกษาผลงานของกวีรวมสมัยคนสําคัญของไทย เชน  เนาวรัตน  พงษไพบูลย , อังคาร  
กัลยาณพงศ , จิระนันท  พิตรปรีชา , ไพวรินทร  ขาวงาม , ศักด์ิสิริ  มีสมสืบ  เปนตน  ทุกเลมจะนํา
กวีนิพนธซีไรตของกวีเหลานี้ข้ึนมาวิเคราะหแทรกอยูดวย   งานวิจัยที่นาสนใจไดแก
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ประเมิน  เชียงเถียร  (2522)  ศึกษาเรื่อง “วิเคราะหวรรณกรรมรอยกรองของเนาวรัตน
พงษไพบูลย”  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาดานชีวประวัติ ผลงาน และพัฒนาการในงานเขียน
รอยกรอง รวมทั้งวิเคราะหวรรณกรรมในดานรูปแบบ เนื้อหา ทวงทํานองการแตง และสุนทรียรสใน
รอยกรองของเนาวรัตน  พงษไพบูลย  ผลการศึกษาสรุปวา  เนาวรัตนเปนกวีที่แตงคําประพันธโดย
ดําเนินตามรูปแบบฉันทลักษณของกวีโบราณอยางเครงครัด บทรอยกรองในระยะแรก ๆ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอารมณสวนตัว เชน ความรัก ความเพอฝน ความงดงามของธรรมชาติ สวนหนึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับธรรมะ  ตอมาจึงหันมาเนนเนื้อหาทางดานสภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  ในดาน
ทวงทํานองการแตง  พบวา เนาวรัตนมีความสามารถในการเลือกคําใชไดอยางไพเราะ  นุมนวล
สอดแทรกดวยบทกวีโบราณ คติปรัชญาธรรมะ กอใหเกิดความคิดและความงดงามควบคูกันไป 9

สายวรุณ  นอยนิมิตร (2534) ศึกษา “ลักษณะเซอเรียลิสมในกวีนิพนธของอังคาร  
กัลยาณพงศ”  โดยมุงศึกษาเปรียบเทียบกวีนิพนธของอังคาร  กัลยาณพงศ กับลักษณะ            
เซอเรียลิสมในกวีนิพนธฝร่ังเศส  ผลการศึกษาสรุปวา  กวีนิพนธของอังคาร  กัลยาณพงศ มีทั้ง
ความคลายคลึงและแตกตางจากลักษณะเซอเรียลิสมในกวีนิพนธฝร่ังเศส  สวนที่คลายคลึงคือ 
เนื้อหาเกี่ยวกับการขบถ แสดงความคิดไมยอมรับสภาพความเปนไปในสังคม  เนื้อหาเกี่ยวกับ    
กวีนิพนธที่กวีมองวาเปนหนทางหนึ่งของความหลุดพน  เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
จิตรกรรมกับกวีนิพนธ วิธีการเสนอจินตภาพที่นาอัศจรรยใจ และลักษณะของความหลายนัย    
สวนที่แตกตางคือ กวีนิพนธของอังคาร  กัลยาณพงศไมใชการเขียนแบบอัตโนมัติ มิไดเปนการใช    
ภาพพจนประหลาดพิสดารหรือแสดงความงามที่ผิดมนุษย ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนกลวิธีสําคัญที่
ปรากฏในกวีนิพนธเซอเรียลิสม   การศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความตางจึงแสดงใหเห็น
ลักษณะเดน โดยเฉพาะการแสดงสัจธรรมในธรรมชาติ และการเปนแมแบบในการดําเนินชีวิตของ
มนุษยไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 10

ปรมาภรณ  ลิมปเลิศเสถียร  (2539)  ศึกษา “รอยกรองของเนาวรัตน  พงษไพบูลย  : 
วัจนลีลากับความคิดของกวี”  โดยศึกษาดานลีลาการใชภาษาซึ่งเปนลักษณะเดนในรอยกรองของ 
เนาวรัตน  พงษไพบูลย เพื่อช้ีใหเห็นวา วัจนลีลาของกวีมีความสัมพันธกับความคิดของกวีและส่ือ

                                                       
9 ประเมิน  เชียงเถียร, “วิเคราะหวรรณกรรมรอยกรองของเนาวรัตน  พงษไพบูลย” (ปริญญานิพนธการ

ศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2522).
10 สายวรุณ  นอยนิมิตร, “ลักษณะเซอเรียลิสมในกวีนิพนธของอังคาร  กัลยาณพงศ”(วิทยานิพนธ

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  หนวยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2534).
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ความคิดไดสัมฤทธิ์ผล  ผลการศึกษาสรุปวา เนาวรัตนมักเลือกสรรถอยคําที่มีลีลาออนหวาน     
นุมนวล มาสื่อสารความคิดเชนเดียวกับการใชความเปรียบสื่อจินตภาพไดอยางสวยงาม  นอกจาก
นี้เนาวรัตนยังสามารถนําขนบการแตงวรรณคดีและเพลงพื้นบานมาปรับประยุกตสรางสรรคเพื่อ
ส่ือสาระรวมสมัย ชี้ใหเห็นวาเนาวรัตนมีทัศนคติตอโลกและชีวิตอยางเอื้ออาทร ออนโยน ปรารถนา
ที่จะสรางสรรคคุณคาและความดีงามใหเกิดขึ้นในสังคม 11

สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา (2541)  ศึกษาเรื่อง  หวังสรางศิลปนฤมิต เพริศแพรว  
การสืบทอดขนบกับการสรางสรรควรรณศิลปในกวีนิพนธไทยสมัยใหม  โดยศึกษา         
กวีนิพนธไทยสมัยใหม (ระหวางชวง พ.ศ. 2500 - 2533) จากกวีรวมสมัย  5 คน คือ อุชเชนี  
อังคาร  กัลยาณพงศ   เนาวรัตน  พงศไพบูลย   ไพวรินทร  ขาวงาม  และ จิระนันท  พิตรปรีชา   
ผลของการศึกษาทําใหเห็นวา งานของกวีรวมสมัยที่เลือกมาศึกษานี้มีการสืบทอดขนบวรรณศิลป
จากกวีโบราณมาพัฒนาสรางสรรคจนเกิดเปน “ขนบ” ของกวีนิพนธรวมสมัย ซึ่งทําใหเห็นวา      
แมสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป แตขนบวรรณศิลปโบราณที่สําคัญหลายประการก็ยังเอื้อประโยชนตอ
กวีรวมสมัยได กวียังสามารถสืบทอดวิญญาณวรรณศิลปจากอดีตใหมีชีวิตสอดคลองกับสังคม
ปจจุบันและสามารถสรางสรรคกวีนิพนธแหงยุคสมัยของตนเองไดอยางนาภาคภูมิใจไมแพกวี    
ในอดีตที่ผานมา 12

สุมาลี  วีระวงศ และคณะ (2541) ศึกษาวิจัยเรื่อง กวีนิพนธในฐานะพลังทาง
ปญญาของสังคมรวมสมัย โดยประมวลและจัดระบบความรูเกี่ยวกับกวีนิพนธรวมสมัยซึ่ง
กําหนดเวลาไวจากชวง พ.ศ. 2485 – 2541 พรอมกับเสนอภาพรวมที่แสดงใหเห็น ปฏิสัมพันธ
ระหวางกวีนิพนธกับสังคมไทยโดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูอานหันมาชวยกันพิเคราะหพิจารณาและ
สงเสริมกวีนิพนธใหมากกวาที่เปนอยู ผลการวิจัยสรุปวา กวีนิพนธรวมสมัยของไทยมีรากเหงาที่
หยั่งลึกลงไปในวัฒนธรรมทางวรรณศิลปของไทยและกวีสามารถที่จะใชกวีนิพนธเปนสื่อแหงความ
คิดแนวใหม ทั้งในดานปรัชญาและสังคมการเมือง โดยบทบาทของกวีนิพนธยังทรงไวซึ่งแกนสาร

                                                       
11 ปรมาภรณ  ลิมปเลิศเสถียร, “รอยกรองของเนาวรัตน  พงษไพบูลย : วัจนลีลากับความคิดของกวี”

(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2539).

12 สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา , หวังสรางศิลปนฤมิต เพริศแพรว  การสืบทอดขนบกับการสราง
สรรควรรณศิลปในกวีนิพนธไทยสมัยใหม (กรุงเทพ ฯ : โครงการตําราคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2541).
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อันเปนพลังปญญาสามารถอํานวยประโยชนแกผูรับสารและสังคมสวนรวมไดเชนที่เคยเปนมาแต
กาลกอน13

สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา (2544) วิจัยเรื่อง พุทธธรรมในกวีนิพนธไทยสมัยใหม  
โดยพิจารณากวีนิพนธไทยสมัยใหมในฐานะวรรณคดีคําสอนจากกวีนิพนธของครูเทพ  ทานพุทธ
ทาสภิกขุ   อังคาร  กัลยาณพงศ   เนาวรัตน  พงษไพบูลย   ไพวรินทร  ขาวงาม    ศักดิ์สิริ             
มีสมสืบ    โกศล  กลมกลอม   ชมจันทร  และแรคํา  ประโดยคํา  ผลการวิจัยปรากฏวา พุทธธรรม
ในกวีนิพนธไทยสมัยใหมมีลักษณะของการแสดงทัศนะของกวี และการตีความธรรมะในเชิงปจเจก
บุคคลมากขึ้น รวมทั้งมีการอธิบายธรรมะที่เปนปรัชญามากขึ้นซึ่งมิใชเปนเพียงคําสอนทางศาสนา
เทานั้น และมีการสื่อสารของประสบการณการปฏิบัติธรรมของปจเจกบุคคลดวย ซึ่งนับวา          
กวีนิพนธไทยสมัยใหมมีการตีความใหมแตกตางกับการพิจารณาพุทธธรรมในขนบวรรณคดี
โบราณ 14

ง านวิ จั ย เ หล านี้ ไ ด วิ จ า รณ ตั วบทบางบทในกวี นิ พนธ ซี ไ รต บ า ง เล ม เ ช น                         
เพียงความเคลื่อนไหว  ปณิธานกวี  ใบไมที่หายไป  มือนั้นสีขาว  มากานกลวย  ตัวอยาง
เชน หวังสรางศิลปนฤมิต  เพริศแพรว  การสืบทอดขนบกับการสรางสรรควรรณศิลปใน
กวีนิพนธไทยสมัยใหม  ผูวิจัยไดยกตัวอยางการสรางสรรคบทกวีจากขนบวรรณศิลปโบราณดวย
การใชภาพพจนและสัญลักษณที่เปล่ียนไปจากเดิม ในบทกวีชื่อ หนทางแหงหอยทาก ใน เพียง
ความเคลื่อนไหว หรือบทกวีชื่อ ดอกไมจะบาน และ อหังการของดอกไม ใน ใบไมที่หายไป
ซึ่งเปนการใชสัญลักษณที่คุนเคยเพื่อส่ือความหมายใหม คือใชหอยทากและดอกไมเปนตัวแทน
ของคนหนุมสาวที่มุงมั่นสรางสรรคส่ิงดีงามเพื่อสังคม

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง กวีนิพนธในฐานะพลังทางปญญาของสังคมรวมสมัย ไดมี
การนํากวีนิพนธซีไรตมาเปนตัวอยางการวิเคราะห คือ บทกวีชื่อ เพียงความเคลื่อนไหว และ
กระทุมแบน ใน เพียงความเคลื่อนไหว เนื้อหาเปนการปลุกเราใหตอสูกับความไมเปนธรรม
ปรารถนาใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงที่ดีกวา  บทกวีชื่อ กล ใน มือนั้นสีขาว  มีเนื้อหาที่เตือน

                                                       
13 สุมาลี  วีระวงศและคณะ, “บทวิเคราะหและสรรนิพนธ กวีนิพนธไทย,” กวีนิพนธในฐานะพลังทาง

ปญญาของสังคมรวมสมัย : ประสบการณจาก วรรณคดีไทย  อังกฤษ  อเมริกัน  ฝรั่งเศส  และ
เยอรมัน  (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2541).

14 สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา , พุทธธรรมในกวีนิพนธไทยสมัยใหม (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผล
งานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544).
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สติใหฉุกคิดเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาในพุทธศาสนา ใหเกิดปญญาหันมาไตรตรองกับความคิด
และการกระทําของตน และบทกวีชื่อ ปณิธานกวี ใน ปณิธานกวี ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับโลกและจักรวาลผานทางความงดงามที่ไมเสื่อมสูญของวรรณศิลป

งานวิจัยเรื่อง พุทธธรรมในกวีนิพนธไทยสมัยใหม ไดกลาวถึง เพียงความเคลื่อน
ไหว  ปณิธานกวี  มากานกลวย  มือนั้นสีขาว  และในเวลา ในดานที่เปนการเสนอเนื้อหาโดย
ใชแนวความคิดจากพุทธปรัชญา คือใหพินิจตนเองและพัฒนาจิตที่อยูภายใน เพื่อใหเกิดเปนความ
คิดดีงามในการสรางสรรคสังคมใหอยูรวมกันอยางสงบสุข

 ในสวนของกวีนิพนธซีไรต เมื่อถึงปที่มีการประกาศผลรางวัล มักปรากฏเปนบทความ
เชิงวิเคราะหวิจารณของนักวิชาการและนักวิจารณเปนจํานวนมากเกี่ยวกับกวีนิพนธเลมที่ไดรางวัล
ซึ่งไดแสดงแงมุมและความคิดเห็นที่แตกตางกันไป  เชน

กวีนิพนธรางวัลซีไรตประจําป 2526 นาฏกรรมบนลานกวาง ของคมทวน  คันธนู
น.ท. หญิงสุมาลี  วีระวงศ  เขียนบทความชื่อ นาฏกรรมบนลานกวาง  ผรุสวาท

รวมสมัยในสําเนียงของอดีตกาล บทความนี้วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นวา คมทวน คันธนู
เปนกวีที่มีความสามารถในการใชฉันทลักษณไดอยางหลากหลายและสามารถทําไดอยางสอด
คลองกับเนื้อหาที่ส่ือออกมาแตดวยความจํากัดในมุมมองและความซ้ําซากของอรรถรส คืออารมณ
ที่ส่ือออกมาเปนความเคียดแคนชิงชังอยางแรงกลา ซึ่งเปนพลังที่ทําลายมากกวาสรางสรรค อีกทั้ง
การวางตัวในฐานะผูสอนหรือผูนําทางความคิดอยางชัดเจน ทําใหนาฏกรรมบนลานกวาง เปน
รวมบทกวีที่อาจสงผลใหการสื่ออุดมการณมีประสิทธิภาพนอยกวาความประสงค 15

ทวีปวร  เขียนบทความชื่อ  ไฟในบทกวีของ “คมทวน  คันธนู”  บทความนี้มุง
แสดงใหเห็นถึงความคิดที่มีพลังและถายทอดมาเปนบทกวี มีความหลากหลายของรูปแบบและ
เนื้อหา เกิดเปนความสมจริงอยางสรางสรรค  นาฏกรรมบนลานกวาง เปนรวมบทกวีที่มีไฟใน 
ตัวเอง และคมทวนก็สามารถทําไดอยางประสบความสําเร็จ 16

                                                       
15 สุมาลี  วีระวงศ, “นาฏกรรมบนลานกวาง ผรุสวาทรวมสมัยในสําเนียงของอดีตกาล,” ภาษาและ

หนังสือ. 25,1 – 2 (เมษายน 2535 – มีนาคม 2536) : 60.
16 ทวีปวร, “ไฟในบทกวีของ “คมทวน  คันธนู,” นาฏกรรมบนลานกวาง (กรุงเทพฯ : ม่ิงขวัญ . ม.ป.

ป.) : 9.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



14

กวีนิพนธรางวัลซีไรตประจําป 2535  มือนั้นสีขาว ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ
กุสุมา  รักษมณี เขียนบทความชื่อ มีอะไรในกวีนิพนธ : คําตอบจากมือนั้นสีขาว

ผลงานรางวัลซีไรตปนี้  โดยพิจารณาในดานของความคิดและเนื้อหาที่กวีส่ือออกมาไดอยาง
กระทบใจ ดวยการแฝง “สาร” ไวใหผูใหญฉุกคิดถึงบทบาทและหนาที่ของตน  ซึ่งการแกปญหา
ตางๆ ไมไดข้ึนอยูกับสังคมที่เปนกองกลาง แตอยูที่ปจเจกบุคคลทั้งหลายจะตองเร่ิมแกปญหาที่
ตนเอง ในดานฉันทลักษณ ศักดิ์สิริสามารถนําฉันทลักษณตามขนบโบราณมาเปลี่ยนจังหวะให
ตางไปจากเดิมเพื่อผสานกับอารมณและความคิดไดอยางเหมาะสมลงตัว 17

ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย เขียนบทความชื่อ มือนั้นสีขาว กวีนิพนธซีไรต ป 2535 ซึ่ง
แสดงความคิดเห็นตอกวีนิพนธ มือนั้นสีขาว โดยใชทฤษฎีการทําสิ่งที่คุนเคยใหไมคุนเคย 
(Defamiliarization) อธิบายวา การเอาฉันทลักษณที่ผูอานคุนเคยมาทําใหม ใหเกิดความรูสึกไม
คุนเคย ผานการเปลี่ยนจังหวะของวรรค สลับตําแหนงของคําที่ตองสัมผัส เพิ่มจํานวนคําของวรรค 
หรือกระทั่งเพิ่มวรรคหรือตัดวรรคออก ผลที่ไดก็คือ การทําให “บทกวี” ของเขาเปนบทกวีอยาง    
แทจริง ที่เปนเชนนี้เพราะศัตรูตัวรายในงานสรางสรรคทั้งหลายทั้งปวงไมวาจะเปนภาพเขียน  
ดนตรีหรือวรรณกรรมก็คือ ความคุนเคย พูดอีกนัยหนึ่ง งานสรางสรรคจะเปนงานสรางสรรคได 
เพราะงานนั้นเสนอมุมมองใหม ๆ ใหแกส่ิงที่เราคุนเคยอยูนั่นเอง 18

 กวีนิพนธรางวัลซีไรตประจําป 2538  มากานกลวย ของไพวรินทร  ขาวงาม
สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา เขียนบทความชื่อ มากานกลวย  นิราศแรมรางจากฝน

บทความนี้พิจารณากวีนิพนธเร่ืองมากานกลวยในแงของการเปนนิราศสมัยใหม ซึ่งไดใชขนบของ
นิราศมาสรางสรรคนิราศรูปแบบใหม จากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา มากานกลวย เปนนิราศ
สมัยใหมที่กาวพนจาก “คําคร่ําครวญ” ของปจเจกบุคคลมาเปน “คําคร่ําครวญ” ของกลุมชน
ผูทนทุกขจากการพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รักยิ่ง ซึ่งเปนตัวอยางสะทอนใหเห็นวิวัฒนาการของ

                                                       
17 กุสุมา  รักษมณี, “มีอะไรในกวีนิพนธ : คําตอบจากมือนั้นสีขาว  ผลงานรางวัลซีไรตปนี้,” ภาษาและ

หนังสือ 25 , 1 – 2 (เมษายน 2535 – มีนาคม 2536) : 163.
18 ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย, “มือนั้นสีขาว กวีนิพนธซีไรต ป 2535,” คนกับหนังสือ (กรุงเทพฯ : สารคดี,

2536 ), 155.
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นิราศในวรรณกรรมรวมสมัยที่มีความรูสึกและจิตวิญญาณที่ผูกพันกับสภาพความเปนจริงของ          
ยุคสมัย 19

ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย เขียนบทความชื่อ มากานกลวย โดยแสดงความคิดเห็นวา
มากานกลวย เปนกวีนิพนธที่มีความงดงามหมดจดในดานฉันทลักษณ โดยเฉพาะกลอนแปดนั้น
แพรวพราวทั้งสัมผัสนอก สัมผัสใน และสัมผัสคํา สัมผัสเสียง แตยังไมถึงพรอมในดานกวีทัศน
(Poetic  Vision) และจินตภาพเชิงกวี (Poetic  Images) กวีทัศนตอชีวิตชนบทในมากานกลวย
สลับไปมาอยูระหวางมุมมองแบบสําเร็จรูปของกวีนิพนธเพื่อชีวิตและมุมมองแบบฝนของกวีนิพนธ
สายลมแสงแดด สวนจินตภาพเชิงกวีนั้นมีลักษณะเปนนามธรรมเลื่อนลอย ขาดรายละเอียด
อันเปนรูปธรรมชัดเจน สวนใหญแลวอิงอยูกับ “ภาพแบบฉบับ” (Stereotypes) และการไมเสนอ
มุมมองใหมแตวนเวียนอยูกับการบอกเลาถึงความแรนแคนของชนบทในลักษณะที่เปนนามธรรม
และสูตรสําเร็จคอนขางมาก 20

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวคิดและคุณคาดานตาง ๆ ในกวีนิพนธซีไรตตั้งแต พ.ศ. 2523 - 2544

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะวิเคราะหจากกวีนิพนธที่ไดรับรางวัลวรรณกรรม

สรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต) ตั้งแต พ.ศ. 2523 – 2544 รวมทั้งหมด 8 เลม ดังตอไปนี้

1. พ.ศ. 2523 เพียงความเคลื่อนไหว เนาวรัตน  พงษไพบูลย
2. พ.ศ. 2526 นาฏกรรมบนลานกวาง คมทวน  คันธนู
3. พ.ศ. 2529 ปณิธานกวี อังคาร  กัลยาณพงศ
4. พ.ศ. 2532 ใบไมที่หายไป จิระนันท  พิตรปรีชา
5. พ.ศ. 2535 มือนั้นสีขาว ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ
6. พ.ศ. 2538 มากานกลวย ไพวรินทร  ขาวงาม

                                                       
19 สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา, “มากานกลวย นิราศแรมรางจากฝน,” ภาษาและวรรณคดีไทย 12 , 1-2

(มิถุนายน และธันวาคม 2538) : 75 – 86.
20 ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย, รําปากกา ชักมากานกลวย (กรุงเทพฯ : มติชน, 2538) , 66 – 67.
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7. พ.ศ. 2541 ในเวลา แรคํา  ประโดยคํา
8. พ.ศ. 2544 บานเกา โชคชัย  บัณฑิต’

ขอตกลงเบื้องตน
กวีนิพนธซีไรตในงานวิจัยนี้ หมายถึงกวีนิพนธไทยที่ไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรค

ยอดเยี่ยมแหงอาเซียน หรือรางวัลซีไรต (S.E.A. WRITE) SOUTH  EAST  ASIA WRITE  AWARD
ตั้งแต พ.ศ. 2523 – 2544

ขั้นตอนของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) และเสนอผลการ

วิจัยในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive  Analysis)  โดยมีข้ันตอนดังนี้
1. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับกวีนิพนธที่ไดรับรางวัลซีไรตทั้ง 8 เลมจากเอกสารทางวิชาการ

บทความ และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหเนื้อหา  แนวคิด วรรณศิลป ตลอดจนคุณคาในกวีนิพนธซีไรตแตละเลมอยาง

ละเอียด
3. สรุปผลและนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การศึกษาครั้งนี้คาดวาจะมีประโยชนตอวงการกวีนิพนธไทย  นอกจากจะชี้ใหเห็น  

บทบาทและความสําคัญของรางวัลซีไรตที่มีตอการประเมินคากวีนิพนธไทยรวมสมัยแลว ยังแสดง
ใหเห็นแนวคิดและคุณคาของกวีนิพนธซีไรต ตลอดจนกระบวนการสืบทอดขนบและการสรางสรรค
วรรณศิลปในกวีนิพนธซีไรต  ที่สําคัญ งานวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษากวีนิพนธไทย
ที่ไดรับรางวัลอ่ืนตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2

บทบาทของรางวัลซีไรต

ความเปนมาของรางวัลซีไรต

รางวัลซีไรต (S.E.A.  Write  Award  หรือ  The  South   East  Asia  Write  Award) มีชื่อ
เต็มในภาษาไทยวา “รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน” กอต้ังขึ้นในเมื่อ 
พ.ศ. 2522 โดยมีเจาของกิจการและฝายจัดการของโรงแรมโอเรียนเต็ลเปนผูริเร่ิมและจัดตั้งขึ้น       
เนื่องจากโรงแรมโอเรียนเต็ลมีประวัติความเปนมาเกี่ยวของกับนักเขียนชั้นนําของโลกเปนเวลานาน  
จะเห็นไดจากการที่จัดมุมนักเขียนขึ้นประกอบดวยหองชุดพิเศษโดยใชชื่อนักเขียนคนสําคัญ ๆ ที่
เคยมาพักโอเรียนเต็ล  ไดแก ซอมเมอรเซต  มอหม, โนอัล  โคเวิรด,  โจเซฟ  คอนราด  และเจมส  
มิเชนเนอร 1 และมอบใหสมาคมที่เกี่ยวของกับวรรณกรรม 2 สมาคม คือ สมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทยและสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยฯ เปนฝายคัดเลือกวรรณกรรม รางวัลนี้
เปนรางวัลทางวรรณกรรมที่มอบใหแกนักเขียนในกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก ไทย  
มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  สิงคโปร  ฟลิปปนส  บรูไนดารูซาลัม  เวียดนาม  ลาว พมา และกัมพูชา

วัตถุประสงคของการกอต้ังรางวัลซีไรตคือ มุงประสงคจะกระตุนใหเกิดความเคลื่อนไหว
และเพิ่มสีสันขึ้นในวงการวรรณกรรม เพราะหลังเหตุการณ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ วงการ
วรรณกรรมตกต่ํามาก ไมมีนักเขียนใหมเกิดขึ้น จึงจัดใหมีรางวัลดังกลาวเพื่อเผยแพรความรูความ
สามารถดานสรางสรรคของนักเขียนในกลุมประเทศอาเซียน  ใหทราบถึงทรัพยสินวรรณศิลปทาง
ปญญา รวมทั้งเพื่อรับทราบ  รับรอง สงเสริมจรรโลงเกียรติอัจฉริยะทางวรรณกรรมของนักเขียน 
และเปนการสนับสนุนนักเขียนรุนใหมจากประเทศในแถบอาเซียนที่มีผลงานดีเดน2 คําวานักเขียน
รุนใหม

                                                       
1นรนิติ  เศรษฐบุตร, 10 ปซีไรต คําใหการเรื่องรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเย่ียมแหงอาเซียนป

2522 – 2531 (กรุงเทพฯ : ดอกหญา,2531), 14 .
2 นิตยา  มาศะวิสุทธิ์, “กวาจะมาเปน ๑๕ ปซีไรต” ภาษาและหนังสือ 25, 1 – 2 (เมษายน 2535 – มีนาคม

2536) : 8.
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ในที่นี้ไมไดหมายความวาเปนนักเขียนวัยเยาวอายุนอย แตหมายถึงผูนําเสนอเนื้อหา กลวิธีการ
สรางสรรคเร่ืองราว เปนผูสรางสรรคงานที่เปนนวัตกรรมใหม ๆ 3

การคัดเลือกผูไดรับรางวัลซีไรตของแตละประเทศนั้นจะมีวิธีแตกตางกันออกไป         
บางประเทศคัดเลือกจากผลงานที่สงเขาประกวด บางประเทศพิจารณาภาพรวมของผลงาน       
ทั้งหมดของนักเขียนคลายกับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในสวนประเทศไทย พิจารณาผลงานที่
สงเขาประกวดในแตละปซึ่งแยกตามประเภทของวรรณกรรมที่กําหนด คือ นวนิยาย  กวีนิพนธและ
เร่ืองสั้น

ในชวงตน  คณะกรรมการคัดเลือกวรรณกรรมซีไรตมีเพียงชุดเดียว  ทําหนาที่สรรหา
และพิจารณาใหรางวัล โดยสํารวจรวบรวมหนังสือที่มีอยูในชวงเวลานั้น แลวนํามาคัดสรร 
พิจารณาเลือกเร่ืองที่ดีที่สุดไดรางวัล คณะกรรมการแบงวิธีพิจารณางานเปนปละประเภท โดยเริ่ม
จากผลงานประเภทนวนิยาย  กวีนิพนธ และรวมเรื่องสั้นหมุนเวียนกันไปตามลําดับ  ผลงานที่ไดรับ
รางวัลเพราะการสรรหาในชวงนั้นไดแกนวนิยายเรื่องลูกอีสาน ของคําพูน  บุญทวี รวมบทกวี
เพียงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย  และรวมเรื่องสั้น ขุนทอง…เจาจะกลับเมื่อ
ฟาสาง ของอัศศิริ  ธรรมโชติ

ภายหลังสมาคมผูรับผิดชอบการพิจารณาตัดสินรางวัลไดเปลี่ยนกฎเกณฑโดยแบง
กรรมการออกเปน 2 ชุด คือ คณะกรรมการคัดเลือก กับคณะกรรมการตัดสินและเปดโอกาสให 
องคกรและผูสนใจสามารถสงผลงานเขาประกวด  ซึ่งตามระเบียบการพิจารณาวรรณกรรมไทย
เพื่อ รับรางวัลซีไรตนั้นมี เกณฑกําหนดสําหรับคณะกรรมการพิจารณาวรรณกรรม  คือ               
คณะกรรมการพิจารณา มาจากการเสนอชื่อของสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยใน  
พระบรมราชูปถัมภ  และสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย  แบงเปน 2 คณะ คือ

1. คณะกรรมการคัดเลือก  (Selection  Committee) มีจํานวน 7 คน ประกอบดวย
1.1  ผูแทนสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยฯ 3 คน

   1.2  ผูแทนสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย 3 คน
   1.3   ผูทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรม 1 คน

คณะกรรมการคัดเลือกมีหนาที่รับเร่ืองที่มีผูเสนอเขาพิจารณา และพิจารณา    
คัดเลือกใหเหลือไมเกิน 7 เร่ือง เสนอตอคณะกรรมการตัดสิน
                                                       

3วีระศักดิ์  จันทรสงแสง, “รางวัลซีไรท สรางสรรคหรือทําลายวงวรรณกรรมไทย ?,”  สารคดี 19, 220
(มิถุนายน 2546) : 58.
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2.   คณะกรรมการตัดสิน  (Board  of  Juries)  มีจํานวน 7 คน ประกอบดวย
2.1 นายกสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยฯ หรือผูแทน
2.2 นายกสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย หรือผูแทน
2.3 นักเขียนหรือกวี  ผูทรงเกียรติ 1 คน
2.4 ผูทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรม 3 คน
2.5 ประธานคณะกรรมการคัดเลือก (โดยตําแหนง)

กรรมการตัดสิน  จะเปนบุคคลเดียวกับกรรมการคัดเลือกไมได ยกเวนบุคคล
ตามขอ 2.5 และไมเปนผูไดรับประโยชนโดยตรงจากงานที่ไดรับคัดเลือก

คณะกรรมการตัดสินมีหนาที่พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการคัดเลือกเสนอ
และตัดสินใหไดรับรางวัลซีไรต 1 เร่ือง 4

คณะกรรมการดําเนินงานตั้งแต พ.ศ. 2522 มีพระวรวงศเธอพระองคเจาเปรม  บุรฉัตร 
เปนประธาน ภายหลังพระองคทานสิ้นพระชนมลง พ.ศ. 2524 หมอมงามจิตต  บุรฉัตร  ไดดํารง
ตําแหนงประธานสืบแทนจนถึงแกอนิจกรรมเมื่อ พ.ศ.2526 และผูที่สืบตําแหนงตอมาคือ         
พระวรวงศเธอพระองคเจาวิมลฉัตรจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2534  ประธานผูรับตําแหนงตอมาใน พ.ศ. 
2535 คือหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิสกุล และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับ
เปนองคประธานกิตติมศักดิ์ 5

ในระยะเริ่มตนของยุคที่มีการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมที่สงเขาประกวด           
คณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑในการรับผลงานคือตองเปนงานเขียนภาษาไทย เปนเรื่องแตง
หรือเร่ืองสรางสรรคในรูปแบบใดก็ได (เร่ืองแตงหรือเร่ืองสรางสรรค หมายถึง นวนิยาย  เร่ืองสั้น
และกวีนิพนธ) ตองเปนงานริเร่ิมของผูเขียนเอง มิใชแปล – แปลงจากของผูอ่ืน  ผูเขียนยังมีชีวิตอยู
ขณะสงประกวด เปนงานที่ตีพิมพเผยแพรเปนเลมคร้ังแรกยอนหลังไมเกินหาปในปที่คัดสรร และ
วรรณกรรมที่เคยไดรับรางวัลอ่ืนมาแลวสามารถสงเขาประกวดได ตอมาไดปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ของหลักเกณฑบางประการ คือกําหนดรับงานตีพิมพเผยแพรเปนเลมคร้ังแรกยอนหลังไมเกิน 3 ป 

                                                       
4 วาณิช  จรุงกิจอนันต, ซอยซีไรต (กรุงเทพฯ : มติชน, 2537), 108 – 109.
5 เริงศักดิ์  กําธร, บรรณาธิการ, วิเคราะห วิพากษ  เห็นดวย  คัดคาน เวลา รางวัลซีไรท ป 2537

(กรุงเทพฯ : บางหลวง,2537), 10.
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และตองมีหมายเลขหนังสือสากล (ISBN) ในกรณีที่เปนงานรวมเรื่องสั้นหรือบทกวีตองมีงานที่    
ไมเคยรวมเลมอยางนอย 70 เปอรเซ็นต 6

สําหรับชวงเวลาของการรับเร่ืองและตัดสินเรื่องนั้น ตามระเบียบการพิจารณา
วรรณกรรมไทยเพื่อรับรางวัลซีไรต (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) กําหนดวาการประกาศรับเร่ืองเขา
พิจารณา ใหกําหนดวันสิ้นสุดภายในเดือนเมษายนของทุกป  และใหมีระยะเวลาในการประกาศรับ
เร่ืองไมนอยกวา 30 วัน  สวนการตัดสินใหรางวัลจะประกาศผลในเดือนสิงหาคมของทุกป 7

รางวัลที่นักเขียนไดรับหากผลงานไดรับคัดเลือกประกอบดวย แผนโลหะจารึกเปน
อนุสรณเกียรติประวัติและนักเขียนไทยที่ไดรับรางวัลซีไรตมีสิทธิ์เลือกไปทัศนาจรประเทศใด
ประเทศหนึ่งในกลุมประเทศอาเซียนเปนเวลา 1 สัปดาห  โดยผูจัดจะเปนผูออกคาเดินทาง คาที่พัก
และอาหารทั้งหมด 8

กลาวไดวา  รางวัลซีไรตเปนรางวัลที่คนทั่วไปใหความสนใจและมีบทบาทสูงตอ             
วงการวรรณกรรม อาจเปนเพราะการจัดตั้งรางวัลเปนความยิ่งใหญระดับภูมิภาค มีประเทศตาง ๆ 
ในแถบเอเชียเขารวมกิจกรรมกับรางวัลนี้ ประกอบกับผูที่มีผลงานชนะการประกวดจะไดเขารับ   
พระราชทานรางวัลซ่ึงสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถไดมีพระมหากรุณาธิคุณ             
เสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธานในพิธีตั้งแต พ.ศ. 2522 – 2526 ตอมาไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารหรือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จแทนพระองคมาเปนองคประธานในพิธีพระราชทานรางวัล 9 ศักดิ์ศรี
ของรางวัลนี้มีหลายคนเปรียบเทียบวาทัดเทียมกับรางวัลโนเบลของเอเชีย

นับจากปกอต้ังรางวัลซีไรตเมื่อ พ.ศ. 2522 จนถึงปจจุบันคือ พ.ศ. 2546  รางวัลซีไรต
ยังคงดํารงอยูอยางมีบทบาทตลอดมาเปนระยะเวลาถึง 25 ป และคาดหมายวา รางวัลซีไรตนี้จะ

                                                       
6 วีระศักดิ์  จันทรสงแสง, “รางวัลซีไรท สรางสรรคหรือทําลายวงวรรณกรรมไทย ?,” สารคดี 19, 220

(มิถุนายน 2546) : 57.
7 วาณิช  จรุงกิจอนันต, ซอยซีไรต (กรุงเทพฯ : มติชน, 2537),109.
8 เริงศักดิ์ กําธร, บรรณาธิการ, วิเคราะห วิพากษ  เห็นดวย  คัดคาน เวลา รางวัลซีไรท ป 2537

(กรุงเทพฯ : บางหลวง,2537) ,11.
9 นิตยา  มาศะวิสุทธิ์, “กวาจะมาเปน 15 ปซีไรต,” ภาษาและหนังสือ 25, 1 – 2 (เมษายน 2535 –

มีนาคม 2536) :14 .
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ดําเนินการตอไป โดยมีบทบาทสําคัญในการกระตุนวัฒนธรรมการอานของคนในสังคมวงกวาง   
ยิ่งขึ้น

บทบาทของรางวัลซีไรต
ตลอดระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนปแรกของการจัดตั้งรางวัลนี้ จนถึง พ.ศ. 

2546  มีวรรณกรรมที่ไดรับรางวัลซีไรตดังนี้

ประเภทนวนิยาย  ไดแก
ลูกอีสาน (2522) ของคําพูน  บุญทวี   คําพิพากษา (2525) ของชาติ  กอบจิตติ          

ปูนปดทอง (2528) ของกฤษณา  อโศกสิน   ตลิ่งสูง  ซุงหนัก (2531) ของนิคม  รายยวา       
เจาจันทผมหอม  นิราศพระธาตุอินทรแขวน (2534) ของมาลา  คําจันทร  เวลา (2537) ของ
ชาติ  กอบ  จิตติ  ประชาธิปไตยบนเสนขนาน (2540) ของวินทร  เลียววาริณ  อมตะ (2543) 
ของวิมล    ไทรนิ่มนวล  และ ชางสําราญ (2546) ของเดือนวาด  พิมวนา

ประเภทกวีนิพนธ  ไดแก
เพียงความเคลื่อนไหว (2523) ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย นาฏกรรมบนลานกวาง

(2526) ของคมทวน  คันธนู   ปณิธานกวี (2529) ของอังคาร  กัลยาณพงศ   ใบไมที่หายไป
(2532) ของจิระนันท  พิตรปรีชา  มือนั้นสีขาว (2535) ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ  มากานกลวย
(2538) ของไพวรินทร  ขาวงาม  ในเวลา (2541) ของแรคํา  ประโดยคํา  และบานเกา (2544) 
ของโชคชัย  บัณฑิต’

ประเภทเรื่องสั้น  ไดแก
ขุนทอง…เจาจะกลับเมื่อฟาสาง (2524) ของอัศศิริ  ธรรมโชติ  ซอยเดียวกัน

(2527) ของวาณิช  จรุงกิจอนันต   กอกองทราย (2530) ของไพฑูรย  ธัญญา  อัญมณีแหงชีวิต
(2533) ของอัญชัน  ครอบครัวกลางถนน (2536) ของศิลา  โคมฉาย  แผนดินอื่น (2539) ของ
กนกพงศ  สงสมพันธุ  สิ่งมีชีวิตที่เรียกวาคน (2542) ของวินทร  เลียววาริณ  ความนาจะเปน
(2545) ของปราบดา  หยุน

วรรณกรรมทั้ง 3 ประเภทที่ไดรับรางวัลดังกลาวมาขางตนนั้น ไดปลุกกระแสการอาน
วรรณกรรมไทยใหตื่นตัวมากขึ้น ที่สําคัญคือการเกิดบรรยากาศความขัดแยงทางความคิดของกลุม
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ผูอานที่มีขอสงสัยตอหนังสือเลมที่ไดรับรางวัล  โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2527 เมื่อคณะกรรมการตัดสิน
ประกาศใหรวมเรื่อง ซอยเดียวกัน  ของวาณิช  จรุงกิจอนันตไดรับรางวัลซีไรตก็เกิดกระแสการ
วิพากษวิจารณคุณภาพของหนังสือเลมนี้อยางรุนแรง รวมไปถึงมีการออกใบปลิวแสดงความคิดที่
ไมเห็นดวยตอความเหมาะสมถึงขั้นไดรับรางวัล กระแสการวิจารณอยางหนักเกิดขึ้นอีกครั้งใน 
พ.ศ. 2533 เมื่อรวมเรื่องสั้นอัญมณีแหงชีวิต ของอัญชันไดรับรางวัล  มีกระแสตอตาน คัดคาน 
คําตัดสินของคณะกรรมการโดยมุงประเด็นไปที่การใชภาษาของอัญชันเนื่องจากในปนั้น        
คณะกรรมการประกาศเกียรติคุณยกยองวาผลงานของอัญชันมีความเดนในเรื่องภาษา ดวย      
ขอความวา “ภาษาที่ใชใหจินตภาพชัดเจน สรางบรรยากาศและอารมณหลากหลาย ทั้งออนหวาน 
เศรา กราว แกรง โหดราย แมกระทั่งสยองขวัญ”  แตผูที่ไมเห็นดวยอยางยิ่งถึงขั้นออกมาวิเคราะห 
วิพากษและยกตัวอยางการใชภาษาของอัญชันในรวมเรื่องสั้นอัญมณีแหงชีวิตวามีความบกพรอง
อยางรายแรงคือ วาณิช จรุงกิจอนันต และบทความวิพากษนั้นนํามารวมเลมจําหนายในชื่อ     
ซอยซีไรต  ขอเขียนของวาณิชไดสงผลใหเกิดปฏิกิริยาตอบกลับคอนขางสูง ทั้งในดานบวกและ
ดานลบ ตอมาไมนาน  นเรนทร  จันทรประสูตรแหงกลุมไสเลนวรรณกรรมศึกษา ไดออกมาชี้      
ใหเห็นถึงขอผิดพลาดอยางละเอียดในดานการใชภาษาของอัญชัน และพิมพออกมาเปนหนังสือใน
ชื่อ วิพากษเรื่องสั้นรางวัลซีไรตป 2533  อัญมณีแหงชีวิต

กระแสของรางวัลซีไรตเปนที่วิพากษวิจารณอยางกวางขวางอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการ
ตัดสินประกาศใหนวนิยายเรื่อง เวลา ของชาติ  กอบจิตติไดรับรางวัลซีไรตประจําป พ.ศ. 2537  
ประเด็นที่นํามาพูดถึงเปนขอใหญคือการไดรับรางวัลซํ้าสองครั้งของนักเขียนผูนี้  เนื่องจากผลงาน
ของชาติ  กอบจิตติเคยไดรับรางวัลซีไรตประเภทนวนิยายมาแลวครั้งหนึ่งในป พ.ศ. 2525 จากเรื่อง 
คําพิพากษา การไดรับรางวัลในครั้งแรกเปนเสียงแหงความชื่นชมวาผลงานมีคุณภาพ เมื่อ        
นวนิยายเรื่องเวลา ไดรับรางวัลอีกครั้งทําใหมีกระแสออกมาตอตานทั้งในเรื่องของความเหมาะสม
และคุณภาพของผลงาน  ไพลิน  รุงรัตน  นักวิจารณ  อดีตกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรตแสดง
ทัศนะตอเร่ืองนี้วา  “ไมเห็นดวย  การตัดสินครั้งนี้เปนการสรางความละโมบใหกับนักเขียน  คือได
แลวไมรูจักพอ…” 10 ในขณะเดียวกัน การไดรับรางวัลซ้ําสองครั้งก็อาจทําใหตองตั้งคําถามวา    
นักเขียนรุนใหมมีฝมือหรือมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน และแสดงใหเห็นวาวงการวรรณกรรมไทยไมมี
พัฒนาการที่นาพอใจ   คุณหญิงกุหลาบ  มัลลิกะมาศ  ประธานงานกลาวแสดงทัศนะประเด็นนี้วา

                                                       
10 เริงศักดิ์  กําธร, บรรณาธิการ, วิเคราะห  วิพากษ  เห็นดวย  คัดคาน เวลา รางวัลซีไรท ป

2537 (กรุงเทพฯ : บางหลวง,2537), 101.
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  การไดรางวัลซ้ํานี่เปนครั้งแรกที่จัดการใหรางวัลซีไรต ซึ่งเราถือคุณคา คุณภาพของ
หนังสือเปนสําคัญ  ไมไดนึกถึงตัวบุคคลผูรับวาจะเปนทานที่เคยได หรือผูทรงคุณวุฒิ หรือ
เปนนักเขียนดีเดนอะไร มีคนบอกวาไดรางวัลซีไรตแลวก็จบ นักเขียนซีไรตไมเขียนงานตออีก  
พอดีชาติเขียนตอมาแลวไดรางวัลอีกก็เปนนิมิตหมายที่ดีวานักเขียนที่ไดรางวัลซีไรตแลวก็
ทํางานสรางสรรคตอไป…11

ดวยเหตุนี้ นักเขียนสวนหนึ่งจึงสรางสรรคผลงานของตนอยางสม่ําเสมอและสงผลงาน
เขาประกวดรางวัลซีไรตอีกครั้งแมจะเคยไดรับรางวัลมาแลวก็ตาม การไดรับรางวัลซ้ําสองครั้งนี้
นอกจากจะมีชาติ  กอบจิตติ ซึ่งเปนคนแรกของวงการซีไรตแลว  วินทร  เลียววาริณก็เปนนักเขียน
อีกผูหนึ่งที่ไดรับรางวัลนี้ถึงสองครั้ง จากประเภทนวนิยายคือเร่ืองประชาธิปไตยบนเสนขนาน 
ใน พ.ศ. 2540 และประเภทรวมเรื่องสั้นชุดสิ่งมีชีวิตที่เรียกวาคน ใน พ.ศ. 2542

 อยางไรก็ตามกระแสคัดคานและขอสงสัยนานาประการที่เกิดขึ้นตอผลงานวรรณกรรม
นั้นกลับเปนผลดีในดานที่เปนจุดเริ่มใหมหาชนชวยกันติดตามผลงานที่ไดรับรางวัลเพื่อที่จะ
วิเคราะหและรวมแสดงความคิดเห็น อันถือเปนกิจกรรมทางปญญาของสังคมอยางหนึ่งที่นาสนใจ

รางวัลซีไรต ไมไดกอใหเกิดบรรยากาศแหงความขัดแยงทางดานความคิดที่มีตอ     
ผลงานโดยตรงเพียงประการเดียวเทานั้น แตยังมีผลไปถึงการขัดแยงกันในเรื่องของผลประโยชนที่
จะติดตามมาอีกดวย เนื่องจากวาเมื่อหนังสือเลมใดไดรับรางวัล ส่ิงหนึ่งที่เปนผลติดตามมาคือ
หนังสือเลมนั้นจะมียอดจําหนายสูงขึ้น และสามารถจําหนายไดเร่ือยๆ สํานักพิมพจึงเขามามี     
ผลประโยชนตรงนี้คอนขางมาก  ใน พ.ศ. 2530 เมื่อคณะกรรมการตัดสินประกาศใหรวมเรื่องสั้น          
กอกองทราย  ของไพฑูรย  ธัญญา ไดรับรางวัลก็เกิดกระแสกรณีพิพาทระหวางสํานักพิมพเพื่อ
แยงกันเปนเจาของลิขสิทธิ์ ดวยเหตุที่รวมเรื่องสั้นกอกองทรายนั้น สํานักพิมพสุขภาพใจเปน       
ผูพิมพคร้ังแรกและเปนผูสงเรื่องเขาประกวด  ตอมาเมื่อรวมเร่ืองสั้นเลมนี้ไดรับรางวัล “กลุมนาคร” 
อันเปนองคกรตนสังกัดของผูเขียนคือ ไพฑูรย  ธัญญาไมยอม เปนเหตุใหขัดแยงกัน จนในที่สุด
สํานักพิมพนาครก็ไดลิขสิทธิ์เปนผูจัดพิมพผลงานเรื่องนี้

ดวยบทบาทของรางวัลที่สรางบรรยากาศของการสงเสริมและขัดแยงไดสงผลให
วรรณกรรมเรื่องตาง ๆ ทั้งประเภทนวนิยาย  กวีนิพนธและรวมเรื่องสั้นไดรับความสนใจจากผูอาน

                                                       
11 เร่ืองเดียวกัน, 113.
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เปนอยางมาก  พิจารณาไดจากบทความวิจารณแสดงทัศนะทั้งเห็นดวยและเห็นตางจากคําตัดสิน
ของคณะกรรมการ  วรรณกรรมบางเลมที่ไดรับรางวัลไดมีผูนําขอคิดเห็นนานาทัศนะมารวบรวมใน
รูปของหนังสือรวมบทความ  อาทิ  ประชุมความคิดเจาจันทผมหอม  นิราศพระธาตุอินทร
แขวน ของสํานักพิมพคณาธร แยมโฉมเจาจันทผมหอม อาถรรพณหมายเลข ๑๓ ของมาลา  
คําจันทร  ของกองบรรณาธิการบุครีวิว  สํานักพิมพคณาธร  รําปากกา  ชักมากานกลวย ของ
วาณิช  จรุงกิจอนันตและคนอื่น ๆ  วิพากษเรื่องสั้นรางวัล ซีไรทป 2533  อัญมณีแหงชีวิต 
ของนเรนทร  จันทรประสูตร แหงกลุมไสเลนวรรณกรรมศึกษา  วิเคราะห  วิพากษ  เห็นดวย  
คัดคาน เวลา  รางวัลซีไรทป 2537  ของเริงศักดิ์  กําธร  รวมพลคนอานนวนิยายประกวด
รางวัลซีไรต พ.ศ. 2543  ของ    ชานนท  จุงประสพมงคล และคณะ เปนตน

รวมบทความวิจารณและขอเขียนแสดงทัศนะตองานเขียนที่ไดรับรางวัลซีไรตทั้งใน  
รูปแบบของเรื่องสั้น นวนิยายและบทกวีเหลานี้บงบอกถึงความตื่นตัวของนักอานในสังคมที่ขอเปน      
สวนรวมและเปนสวนหนึ่งในการตรวจสอบวรรณกรรมตอจากผลการตัดสินจากคณะกรรมการ  
กลาวไดวา รางวัลซีไรตเปนรางวัลที่เปดโอกาสใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนและผูอาน
อยางกวางขวาง ส่ิงนี้นับเปนผลดีทั้งตอองคกรที่ใหรางวัลและตอสังคมการอานของไทย

ผลดีที่จะเกิดขึ้นตอองคกรที่จัดตั้งรางวัลคือการพัฒนาคุณภาพใหมีความเขมแข็งและ
เปนรางวัลที่ผูคนใหการยอมรับนับถือ  ดังที่เรืองเดช  จันทรคีรี อดีตบรรณาธิการถนนหนังสือ ให
ความคิดเห็นตอกระแสการเห็นดวยและไมเห็นดวยของการตัดสินรางวัลในแตละครั้งวา

            เราตองใหความสําคัญกับเสียงเหลานี้ทั้งหมดเลย  ที่เขาทวงติงแสดงวาเขาให
ความสําคัญกับรางวัลซีไรตอยู อยากใหเปนไปอยางที่ใจเขาตองการ   เราตองรับฟงทั้งหมด
ถาเปนคณะกรรมการหรือเราเปนสถาบันรางวัล อยาไปมองวาเขาทวงติงดวย ทัศนคติที่  
ไมดี  เสียงอาจจะกราดเกรี้ยว แตลึก ๆ คือความคาดหวังตอรางวัลซีไรตที่จะใหพัฒนาไป 12

สวนผลดีที่จะเกิดขึ้นตอสังคมการอานของไทยคือ เสียงตอบรับและปฏิกิริยาที่          
ผูอานทั่วไปมีตอรางวัลซีไรตแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งของวัฒนธรรมการอานหนังสือของ      
คนไทย เปนการอานอยางคิดวิเคราะห คืออานแลวคิดตาม คิดตอจากความคิดของกรรมการ     
ตัดสินฯ

                                                       
12 เรืองเดช  จันทรคีรี, ภาษาและหนังสือ 25, 1 – 2 (เมษายน 2535 – มีนาคม 2536) : 206.
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รางวัลซีไรตจึงเปนรางวัลที่สรางความตื่นตัวดานการอานหนังสือใหแกคนทั่วไปอยาง
กวางขวาง ดังที่วาณิช  จรุงกิจอนันตไดกลาวแสดงความคิดเห็นตอผลของการจัดตั้งรางวัลนี้วา         
“…หนังสือเลมหนึ่งที่ไดซีไรต มันดีตรงที่วาคนไดอานกันเยอะ  อานกันในวงกวาง เมื่อพูดถึงก็เปนที่
รู คนตั้งเปนแสนคนที่ไดอาน  หนังสือพิมพทั่วไปคนไมคอยไดอาน หนังสือซีไรตไดประโยชนตรงนี้
มาก” 13

สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่วรรณกรรมซีไรตมีผูอานกันในวงกวางคือส่ือมวลชน
ดานวรรณกรรมจากสํานักพิมพตางๆ ไดรายงานขาวของรางวัลซีไรตออกมาเปนระยะๆ ส่ือมวลชน
มีทั้งหนังสือพิมพ เชน  กรุงเทพธุรกิจ  ประชาชาติธุรกิจ  วัฏจักร  บานเมือง ผูจัดการ      
มติชน  สยามรัฐ เปนตน รวมไปถึงนิตยสารและวารสารทั่วไป เชน ขวัญเรือน  สารคดี  เปรียว  
สีสัน   แพรว   HI – CLASS   IMAGE  ฯลฯ  ส่ือส่ิงพิมพเหลานี้เปนสื่อที่เขาถึงผูอานทั่วไป     
ทุกเพศ ทุกวัยครอบคลุมทุกกลุมอาชีพ ชื่อของรางวัลซีไรตจึงเปนที่รูจักของคนทั่วไปมากกวารางวัล
อ่ืน ๆ

จะเห็นไดวา  รางวัลวรรณกรรมสงผลใหงานวรรณกรรมนั้นๆ เปนที่รูจักในวงกวางมาก
ยิ่งขึ้น  ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย  ไดกลาวถึงบทบาทของรางวัลไวอยางนาสนใจวา

 รางวัลวรรณกรรมนั้นมิไดมีบทบาทเพียงชวยเพิ่มยอดขาย หรือเปนบําเหน็จชีวิต
ใหแกนักเขียนเทานั้น หากมีบทบาทสําคัญในการสรางบรรทัดฐานทางวรรณกรรมอันจะมีผล
ตอเนื่องไปถึงการสรางเสพ และตีความวรรณกรรม…ในกรณีกวีนิพนธจะเห็นชัดวา จากที่
เคยกําหนดวาบทกวีตองมีฉันทลักษณ ในปจจุบันก็ขยายขอบเขตมากขึ้น เมื่อกฎเกณฑของ
รางวัลเนนไปท่ีคุณคาของการสรางสรรค ทั้งในดานความคิดและกลวิธี ดังนั้นกลอนเปลา   
ไรฉันทลักษณก็ถือเปนกวีนิพนธได 14   

ในฐานะที่รางวัลซีไรตเปนรางวัลหนึ่งที่สําคัญและมีผูใหความสนใจติดตามมาตลอด
จึงกลาวไดวารางวัลซีไรตมีบทบาทตอวงการวรรณกรรมอยางสูง ในสวนของกวีนิพนธพบวารางวัล
ซีไรต มีบทบาท 2 ประการคือ บทบาทในดานการสรางความตื่นตัวของการสรางและเสพกวีนิพนธ 
และบทบาทในดานประเมินคากวีนิพนธ

                                                       
13 วาณิช  จรุงกิจอนันต, ซอยซีไรต (กรุงเทพฯ : มติชน,2537), 21.
14 ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย, “บทบาทของรางวัลวรรณกรรมตอการสรางและเสพวรรณกรรม,” สารคดี 12

, 134 (เมษายน 2539) : 149.
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1. บทบาทในดานการสรางความตื่นตัวของการสรางและเสพกวีนิพนธ
รางวัลซีไรต เปนรางวัลวรรณกรรมที่มีบทบาทสูงตอวงการกวีนิพนธไทย            

โดยเฉพาะในดานการสรางความตื่นตัวของการสรางและเสพกวีนิพนธ เพราะโดยทั่วไปแลว       
กวีนิพนธเปนประเภทวรรณกรรมที่อยูในความสนใจของคนเฉพาะกลุม รวมบทกวีที่ไดรับการ       
ตีพิมพเปนรูปเลมเมื่อนําออกมาวางจําหนายก็ไมไดรับความสนใจหรือการตอบรับจากผูอานเทาที่
ควร  ดังจะเห็นวาบทกวีหลายเลมพิมพคร้ังเดียวแลวก็มียอดขายที่นอยมาก จนปจจุบันรวมบทกวี
จํานวนมากจึงออกมาในรูปของ “หนังสือทํามือ” เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไมคุมทุนของสํานักพิมพ      
ในขณะที่กวีนิพนธที่ไดรับรางวัลซีไรตจะมีผูใหความสนใจมากดวยบทบาทของตัวรางวัลซึ่งเปนที่  
รูจักกันดีทั้งในและนอกวงการวรรณกรรม ทําใหนักวิชาการ นักวิจารณ และบุคคลผูสนใจทั่วไปได        
แลกเปลี่ยนทัศนะหรือแสดงความคิดเห็นตอผลงานที่ไดรับรางวัลอยางกวางขวาง การแสดงความ
คิดเห็นอยางกวางขวางนี้มิไดเกิดขึ้นเฉพาะภายในระยะเวลาชวงปเทานั้น แตยังคงมีการแสดง
ความคิดเห็นตอเนื่องกันมาเปนลําดับ โดยเฉพาะบทบาทและคุณคาของกวีนิพนธสามารถนํามา
เปนประเด็นกลาวถึงไดอีกแมจะผานปที่กวีนิพนธดังกลาวไดรับรางวัลไปนานแลวก็ตาม เห็นได
จากบทความวิจารณกวีนิพนธซีไรตเร่ืองใบไมที่หายไป ซึ่งเปนกวีนิพนธที่ไดรับรางวัลใน พ.ศ. 
2532  ชูศักดิ์นํามากลาวถึงอีกครั้งใน พ.ศ. 2546  ในชื่อ 20 ปอหังการของดอกไม  และเทวทัต 
(นามแฝง) ไดนํากวีนิพนธเลมนี้มาวิเคราะหวิจารณอีกครั้งใน พ.ศ. 2544  หรือในกวีนิพนธซีไรตชุด  
มากานกลวย ของ ไพวรินทร  ขาวงาม กวีนิพนธซีไรตประจําป พ.ศ. 2538 ก็ยังมีกระแสความ   
สนใจในการอานกวีนิพนธที่ไดรับรางวัลนี้อยูเปนระยะ ดังมีบทความเขียนถึงมากานกลวยในชื่อ  
มากานกลวย  แผนดิน ชีวิต  จิตใจ  ของเทวทัต ที่เขียนลงในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ พ.ศ. 2544 
หางจากปที่กวีนิพนธเลมนี้ไดรับรางวัลถึง  6 ป

รางวัลมีผลสําคัญในดานที่กระตุนใหเกิดการวิจารณในแงมุมหลากหลายอันเปน
ประโยชนตอสังคมที่เกี่ยวของกับวรรณกรรม เนื่องเพราะการวิจารณมีสวนสําคัญตอการ        
สรางสรรควรรณกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม  ดังที่  ธัญญา  สังขพันธานนท กลาวถึงความสําคัญของ
การวิจารณวา

                  การวิจารณจะชวยกระตุนบรรยากาศของการสรางสรรควรรณกรรมใหมีความ 
ตื่นตัว และอีกดานก็คือ การวิจารณชวยสืบทอดและเผยแพรผลงานวรรณกรรม…งานวิจารณ
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จะชวยกระตุนใหผูอานหันมาสนใจวรรณกรรมเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันก็ชวยกระตุนใหนัก
เขียนหันมาสรางงานเพิ่มข้ึนทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 15

กวีนิพนธที่ไดรับรางวัลซีไรตในแตละปมีผูสนใจอานและวิจารณอยางหลากหลาย 
แมในระยะแรกของการตัดสินจะยังไมคอยปรากฎบทความแสดงความคิดเห็นตอกวีนิพนธที่ไดรับ
รางวัลเทาใดนัก อาจเปนเพราะการตัดสินผลงานในระยะแรกเปนการสรรหาของคณะกรรมการ
แลวนํามาตัดสินใหไดรับรางวัล ยังไมไดเปดโอกาสใหผูสนใจสงเขาประกวดดังปจจุบัน ชื่อของ
รางวัลซีไรตในระยะแรกจึงยังไมคอยเปนที่รูจักกันในวงกวาง กวีนิพนธซีไรตที่มาจากการสรรหา
ของคณะกรรมการคือ เพียงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน   พงษไพบูลย

ตอมาคณะกรรมการปรับเปลี่ยนระเบียบใหมคือกําหนดใหองคกร หรือผูสนใจ
สามารถสงผลงานเขารวมประกวดได อยางไรก็ดี กวีนิพนธซีไรตในระยะแรก ทั้งเพียงความ
เคลื่อนไหว และนาฏกรรมบนลานกวาง ก็ยังมีผูสนใจนํามาวิเคราะห กลาวถึงในรูปของตํารา
วิชาการ เชน สายทิพย  นุกูลกิจ เขียน วรรณกรรมไทยปจจุบัน วิเคราะหรอยกรองชวง พ.ศ. 
2517 – 2539 โดยนําบทกวี  หนทางแหงหอยทาก ของเนาวรัตน  พงษไพบูลยมาเปนตัวอยางใน
การวิเคราะหดวย

สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา เขียนตําราวิชาการชื่อ หวังสรางศิลปนฤมิต  เพริศ
แพรว การสืบทอดขนบกับการสรางสรรควรรณศิลปในกวีนิพนธไทยสมัยใหม 16 กวีนิพนธ
ที่ยกมาเปนตัวอยางในบทวิเคราะหลีลาวรรณศิลปของกวีนิพนธไทยสมัยใหม ไดแกกวีนิพนธซีไรต
ชุดเพียงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย คือ หนทางแหงหอยทาก  และกระรอก
ขาว

สุมาลี  วีระวงศและคณะเขียนรายงานวิจัยเรื่อง กวีนิพนธในฐานะพลังทาง
ปญญาของสังคมรวมสมัย : ประสบการณจากวรรณคดีไทย อังกฤษ อเมริกัน ฝรั่งเศส 

                                                       
15 ธัญญา  สังขพันธานนท, วรรณกรรมวิจารณ (กรุงเทพฯ : นาคร,2539), 26.
16 สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา , หวังสรางศิลปนฤมิต เพริศแพรว  การสืบทอดขนบกับการสราง

สรรควรรณศิลปในกวีนิพนธไทยสมัยใหม (กรุงเทพ ฯ : โครงการตําราคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2541).
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และเยอรมัน 17 โดยสรรหาบทกวีที่นาสนใจและมีเนื้อหาที่สรางพลังปญญา คําวาพลังปญญานี้ 
คณะผูวิจัยใชในความหมายวา คือความรูและความคิดที่นําไปสูความเขาใจอันลึกซึ้งในเรื่องของ
โลกและมนุษยชาติ ขณะเดียวกัน อาจปลุกจิตสํานึกใหเกิดพฤติกรรมที่จรรโลงโลกและมนุษยชาติ
ดวย บทกวีที่คณะผูวิจัยเลือกนํามาเปนตัวอยางในการวิเคราะห ปรากฏทั้งในกวีนิพนธซีไรตชุด
นาฏกรรมบนลานกวาง ของคมทวน  คันธนู ในบท แดเพื่อนหนังสือพิมพ และ ในกวีนิพนธ     
ซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย ในบท เพียงความเคลื่อนไหว และ
กระทุมแบน

การนําบทกวีจากกวีนิพนธซีไรตมาเปนตัวอยางการศึกษาวิเคราะหดังที่ปรากฏใน
ตําราวิชาการเลมตางๆ นั้น นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงคุณคาของกวีนิพนธเลมนั้น ๆ แลว ยังแสดง
ใหเห็นถึงกระแสความสนใจของผูเขียนตําราที่มีตอกวีนิพนธซีไรตอีกดวย

ตอมาใน พ.ศ. 2529 ชลธิรา  สัตยาวัฒนา เขียนบทความชื่อ  ปณิธานกวี  
ความเคลื่อนไหวในความหยุดนิ่ง โดยไดแสดงความคิดเห็นวา กวีนิพนธของอังคาร       
กัลยาณพงศมีความแปลกใหมและความเฉียบคมนอยลง ชลธิราไดนําบทกวีชื่อ มนุษยอมตะ
(กวีนิพนธ)  มาเปรียบเทียบกับ เปลือยปาชา ราระบํารํา (ปณิธานกวี)  แลว  เห็นวาอังคาร
เพียงแตมีความเคลื่อนไหวในความหยุดนิ่ง การหยุดนิ่งของอังคารสะทอนออกมาทางคลังศัพทที่
จํากัด การเสนอภาพพจนที่ซ้ําซาก การสรางจินตนาการในลอมกรอบแหงจินตนาการเดิม และแนว
ความคิดที่แมจะดี นาสนใจ เปนสากล แตก็เปนความคิดที่ตกผลึก ลงตัวและหยุดนิ่งมานานแลว 18

ดวงมน  จิตรจํานงค  เขียนบทความชื่อ ปณิธานกวี  กูดวงใจเหมือนสวรรค 
อนันตกาล  แสดงความคิดเห็นตอจากบทความของชลธิรา โดยเสนอใหพิจารณาบทเปลือยปา
ชา ราระบํารํา ในกวีนิพนธซีไรตเร่ืองปณิธานกวีเทียบกับมนุษยอมตะอีกครั้ง ดวงมนมี      
ความเห็นวากวีนิพนธสองบทนี้มีลักษณะแตกตางกัน แมดูซ้ํากันบางสวนแตก็มิใชซ้ําซาก  เพราะ
อังคารไดจัดระเบียบความคิดชัดเจนขึ้น สะทอนภาวะปจจุบันมากขึ้น  ซึ่งในที่สุด ปณิธานกวี      

                                                       
17 สุมาลี  วีระวงศและคณะ, “บทวิเคราะหและสรรนิพนธ กวีนิพนธไทย,” กวีนิพนธในฐานะพลังทาง

ปญญาของสังคมรวมสมัย : ประสบการณจาก   วรรณคดีไทย  อังกฤษ  อเมริกัน  ฝรั่งเศส  และ
เยอรมัน  (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2541).

18 ชลธิรา  สัตยาวัฒนา, ผจงถอยรอยเรียง (กรุงเทพฯ : ปลาตะเพียน,2530),159.
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ก็เปนงานที่ทําใหเห็นความมั่นคงหนักแนนของกวีที่มิไดปรวนแปรไปกับความนิยมเฉพาะ         
เทศะสมัย 19

ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ  เขียนบทความชื่อ ปณิธานกวีกับรางวัลซีไรต  กลาวถึงการ
ส่ือ “สารความคิด” ของอังคารในเรื่องความเปนอมตะของธรรมชาติและความสัมพันธของ      
ธรรมชาติ – กาลเวลา – อมตะ กับศรัทธาที่มีตอพุทธศาสนา  แตที่สุดแลวความคิดตาง ๆ ดังกลาว
มานี้ลวนเปนความคิดที่อังคารเคยกลาวถึงไวแลวในผลงานเลมกอนๆ จึงอาจกลาวไดวาอังคาร  
ไมมีพัฒนาการในการแตง 20

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา เมื่ออังคาร  กัลยาณพงศ ไดรับรางวัลซีไรตจาก       
กวีนิพนธชุดปณิธานกวีแลว นักวิจารณมีความเห็นวากวีนิพนธของอังคารไมมีพลังและไมกระทบ
ใจผูอานเทากวีนิพนธเลมแรก ๆ เชน กวีนิพนธ ลํานําภูกระดึง ฯลฯ

ใน พ.ศ. 2532  ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ  เขียนบทความชื่อ  ใบไมที่หายไป  อารมณ
กวีของผูหญิงที่มีอุดมการณ  กลาวถึงจุดเดนของกลวิธีการประพันธ 4 ประการ คือ ประการแรก 
มีเอกภาพ   บทกวีชุดนี้แสดงถึงชวงเวลาชีวิตกับเนื้อหาที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  อีกทั้งอุดมการณ
ที่มุงมั่น อุทิศตนเพื่อแกไขความทุกขยากของมวลชน  ประการที่สอง คือใชคํางาย  ใหพลังกระทบ
อารมณและสามารถสรางภาพอยางมีนาฏการ ประการที่สาม มีพลังกระทบอารมณ  อันเกิดจาก
การใชคําที่มีน้ําหนัก ทั้งการใหภาพและใหความรูสึก  ประการที่ส่ี ทัศนะตอโลกและชีวิต  คือการ
ปลุกสํานึกของสังคมใหยอมรับบทบาทและคุณคาแทจริงของผูหญิง รวมไปถึงทัศนะตอสังคมที่ 
มุงมั่นตอสูเพื่อความถูกตองและมุงหวังใหมีการเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงที่ดีกวา 21

                                                       
19 ดวงมน  จิตรจํานงค, “ปณิธานกวี  กูดวงใจเหมือนสวรรคอนันตกาล,” ภาษาและหนังสือ 25,1 – 2

(เมษายน 2535 – มีนาคม 2536) : 87 – 93.
20 ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ, “ปณิธานกวีกับรางวัลซีไรต,” ภาษาและหนังสือ 25,1 – 2 (เมษายน 2535 –

มีนาคม 2536) : 94 – 97.
21 ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ, “ใบไมที่หายไป  อารมณกวีของผูหญิงที่มีอุดมการณ,” ภาษาและหนังสือ 25,1

– 2 (เมษายน 2535 – มีนาคม 2536) : 122 – 127.
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ไพลิน  รุงรัตน  เขียนบทความชื่อ  ใบไมที่หายไป  ตัวอักษรแสนสวยในบท
บันทึกชีวิตของผูหญิงคนหนึ่ง  แสดงความคิดเห็นวาใบไมที่หายไปเปนกวีนิพนธที่งามคํา    
งามคิดและจับใจ บทกวีบันทึกเหตุการณในแตละชวงประสบการณชีวิตของผูแตง คือชวงแรก 
(2513 - 2515) เปนชวงวัยเยาวที่มองโลกดวยแววตาแสวงหา  ชวงที่สอง (2516 - 2519) เปนยุค
ดอกไมบานรอยดอก กวีอยูในฐานะผูนํานักศึกษาจึงมีลักษณะการใหความคิดใหมในเชิงอุดมคติ
แกสังคม  ชวงที่สาม (2520 - 2522) เปนชวงเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณชีวิตในปา  ชวงที่ส่ี  
(2522 - 2523) เปนชวงที่สัมผัสกับความเปนแม จนถึงการเปนผูพายแพและตองออกจากปา    
ชวงสุดทาย (2524 - 2528) เปนชวงของการมองชีวิตอยางใครครวญอีกครั้งหนึ่ง  ชวงตอนตาง ๆ 
เหลานี้เปนบันทึกแหงชีวิตที่จิระนันทไมไดเปนเพียงผูจดบันทึกชีวิตของตนเองเทานั้นแตเธอเปน   
ผูจดบันทึกโลกและชีวิตทั้งมวล 22

ตอมาเมื่อกวีนิพนธชุดมือนั้นสีขาวไดรับรางวัลซีไรต ใน พ.ศ. 2535  บัวแพน     
นันทพิสัย  ไดเขียนบทความวิจารณ “ตองคิด – ตองใจในมือนั้นสีขาว” กลาวถึงคุณคาของรวม   
บทกวีนิพนธเลมนี้ในดานที่สะทอนใหเห็นวา ธรรมชาติแทๆของมนุษยนั้นดีแตส่ิงที่มาทําให     
ธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไปก็คือสังคมหรือสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจากมนุษยดวยกันเอง  ดังนั้น
มนุษยก็จําตองยอมรับสภาพนั้นโดยที่มนุษยเปนผูเลือกเองและบางทีก็ไมไดเลือก บทกวีของ   
ศักดิ์สิริแสดงความคิดและอารมณหลากหลาย ไมวาจะเปนการแสดงภาพของมนุษยในสังคมที่มัก
ไมอยูกันดวยเนื้อแทธรรมชาติจากบทถุงมือ และใสหนากาก  การแสดงความเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยจากความเปนธรรมชาติแทไปสูความจําเปนในสังคมโดยการกระทําของมนุษยดวยกันใน
บทนางไม หรือการประยุกตฉันทลักษณซึ่งทําใหความคิดมุมมองที่ส่ือมานั้นมีจังหวะลีลาของ
เสียงที่แปลกไปอยางนาสนใจ เชนในบท เพลง  ดอกกระมัง หรือใสหนากาก รวมไปถึงการสราง
ความสัมพันธระหวางภาพกับคําโยงไปถึงความคิดในบท จม เปา เด็กลางจานและชอนกุง
เปนตน  ลักษณะดังกลาวนี้จึงทําใหมือนั้นสีขาวงดงามและจับใจ 23

                                                       
22 ไพลิน  รุงรัตน, “ใบไมที่หายไป  ตัวอักษรแสนสวยในบทบันทึกชีวิตของผูหญิงคนหนึ่ง,” สยามรัฐสัป

ดาหวิจารณ 36,11  : 43 – 44.
23 บัวแพน  นันทพิสัย, “ตองคิด – ตองใจในมือนั้นสีขาว,” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  39,10 (สิงหาคม

2535) : 42 – 43.
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วิโรฒ  ศรีนครินทร  เขียนบทความชื่อ กวีนิพนธรางวัลซีไรต 2535 : พัฒนาการ
อีกกาวหนึ่งของกวีนิพนธไทยรวมสมัย  กลาวถึงผลการตัดสินของคณะกรรมการที่เปดกวางตอ
วงการกวีนิพนธไทย  เนื่องจากกวีนิพนธที่เคยไดรับรางวัลซีไรตตั้งแตเพียงความเคลื่อนไหว ของ
เนาวรัตน  พงษไพบูลย  นาฏกรรมบนลานกวาง ของคมทวน  คันธนู  ปณิธานกวี ของอังคาร  
กัลยาณพงศ และใบไมที่หายไป ของจิระนันท  พิตรปรีชา เปนกวีนิพนธที่มีฉันทลักษณตามขนบ
การประพันธของไทยที่ยึดถือกันมาแตเดิมหรือมิฉะนั้นถอยคําสํานวนในกวีนิพนธดังกลาวก็มีเสียง
สัมผัสที่เพริศพริ้งแพรวพราวตามแบบฉบับกวีนิพนธดั้งเดิม ในขณะที่มือนั้นสีขาวใชรูปแบบที่   
ไมอาจจัดเขาฉันทลักษณชนิดใดชนิดหนึ่งได  อีกทั้งถอยคําที่เลือกใชก็เปนถอยคําธรรมดา     
อยางไรก็ตาม การที่มือนั้นสีขาวไดรับคัดเลือกใหไดรางวัลซีไรตจึงสะทอนใหเห็นแนวพิจารณา        
กวีนิพนธที่เปลี่ยนไปจากเดิม เปนพัฒนาการอีกกาวหนึ่งของกวีนิพนธไทยรวมสมัยที่จะเปนงาน
สรางสรรคสูสังคมตอไป 24

ตอมาใน พ.ศ. 2536  ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย เขียนวิจารณกวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่
หายไป ของ   จิระนันท  พิตรปรีชาที่ไดรับรางวัลเมื่อ พ.ศ. 2532 ในบทความชื่อ “20 ป ‘อหังการ
ของดอกไม’” โดยพิจารณาบทกวีชื่อ อหังการของดอกไม ในกวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป  
และเห็นวา แมอหังการของดอกไม จะเสนอความหมายใหมใหแกเรือนรางของผูหญิง แต         
ดูเหมือนวายังคงยึดอยูกับกรอบการมองแบบผูชายที่เมื่อจะพูดถึงผูหญิงตองพูดถึงเรือนรางกอน
เร่ืองอื่น อีกนัยหนึ่งก็คือ วิธีการนําเสนอคําจํากัดความใหมของผูหญิงในกวีนิพนธบทนี้เปนการใช
วาทกรรมของผูชายมามองผูหญิงอยูเชนเดิม  เพราะถึงที่สุดแลว ผูหญิงยังถูกทําใหเปนเพียง ‘วัตถุ
สําหรับการจองมอง’ 25

โสรัจจ  หงศลดารมภ เขียนบทความวิเคราะหกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว ในชื่อ 
บทใครครวญวรรณคดีและปรัชญาเมื่ออานมือนั้นสีขาว แสดงทัศนะวามือนั้นสีขาวเปน      
กวีนิพนธที่ใหคําตอบของปญหาที่วาชีวิตแบบใดเปนชีวิตที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย  ยิ่งไปกวานั้น   

                                                       
24 วิโรฒ  ศรีนครินทร , “กวีนิพนธรางวัลซีไรต 2535 : พัฒนาการอีกกาวหนึ่งของกวีนิพนธไทยรวม

สมัย,” นิตยสารไรเตอร  1 ,1 (ตุลาคม 2535) : 14 – 16.
25 ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย,  “20 ป ‘อหังการของดอกไม’,”  สารคดี 9, 104 (ตุลาคม 2536) : 184 – 186.
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มือนั้นสีขาวยังเปนกวีนิพนธที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับปรัชญาในดานที่
ทั้งสองสิ่งเปนสิ่งเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในการที่จะเขาใจวรรณคดีและปรัชญาใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น 26

ตอมาใน พ.ศ. 2538  วาณิช  จรุงกิจอนันต เขียนบทความวิจารณชื่อ มากานกลวย
แสดงทัศนะตอบทกวีนิพนธชุดนี้วา ไพวรินทรสามารถใชคําในแตละวรรคแตละบทไดอยาง   
เหมาะสม แตเนื้อหาในกวีนิพนธเลมนี้ยังคลุมเครือและไมมีน้ําหนัก โดยเฉพาะการกลาวถึงความ
ฝนของกวีที่ยังเลื่อนลอยและไมรูวาเนื้อหาของความฝนที่กวีกลาวถึงคืออะไร 27

ดวงมน  จิตรจํานงค เขียนบทความชื่อ มากานกลวย กวีนิพนธเพื่อ ‘เกี่ยวขาวรัก’
กลาวถึงผลงานของไพวรินทรวาแสดงถึงการพยายามตอสูเพื่อกอบกูความรักในจิตใจของผูคน    
ที่กําลังจะลมสลายไปพรอมกับวิถีชีวิตชาวนาและสังคมเกษตรกรรม อีกทั้งแสดงขอสังเกตในเรื่อง
ที่กวีใหความสําคัญกับคําวา “ฝน” เปนเชิงอธิบายตอขอสงสัยของวาณิช  จรุงกิจอนันตวา         
ไพวรินทรใชคําวาฝนในความหมายของอุดมคติและการตั้งความปรารถนาสู   อุดมคติ การเพรียก
หา “นักฝน” จึงไมใชส่ิงที่เลื่อนลอยเพราะไพวรินทรใหคาตอความฝนหรือความใฝที่จะกระทําสิ่ง   
ดีงามวาเปนเครื่องชี้ศักดิ์ศรีของมนุษย 28

บทความวิจารณแสดงความคิดเห็นตอกวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวยขางตนนี้มีทั้ง  
ผูที่ชื่นชมผลงานเลมนี้และผูที่เห็นวาผลงานเลมนี้ยังออนดอยและมีขอบกพรองบางประการ 
นานาทัศนะที่เกิดเปนบทความวิจารณซอนวิจารณเชนนี้นับเปนนิมิตรหมายอันดีตอวงกวีนิพนธ
ไทย ดวยกระแสที่คนทั่วไปรูจักและสนใจรางวัลซีไรต ดังนั้นเมื่อกวีนิพนธเลมใดไดรับรางวัลนี้ ทั้ง      
นักเขียน นักวิจารณ นักวิชาการและนักอานทั่วไปก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนะกันโดยใช
เหตุผลมาอธิบายสนับสนุนความคิดตน  กิจกรรมดังกลาวนี้จึงเปนการสงเสริมใหคนในสังคมเกิด
ปญญาจากการอานและคิดวิเคราะห  เปนผูมีโลกทัศนกวางไกลไมยึดติดในมุมมองและความคิด
เฉพาะดาน เชนเดียวกับการอานกวีนิพนธหนึ่งเลมและสามารถวิเคราะหตีความไปไดหลายแง
หลายมุม

                                                       
26 โสรัจจ  หงศลดารมณ, “บทใครครวญวรรณคดีและปรัชญาเมื่ออาน “มือนั้นสีขาว”,” ภาษาและ

วรรณคดีไทย 10,2 (ธันวาคม 2536) : 1-4.
27 วาณิช  จรุงกิจอนันต, รําปากกา  ชักมากานกลวย (กรุงเทพฯ : มติชน, 2538), 103 – 104.
28 ดวงมน  จิตรจํานงค, “มากานกลวย…กวีนิพนธเพื่อ เกี่ยวขาวรัก,” THE  EARTH 2000 2, 21

.2538.
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เมื่อมาถึง พ.ศ. 2544  อิราวดี  ไตลังคะ เขียนบทความชื่อ รางวัลวรรณกรรม : รวม
กัน ‘สรางสรรค’ ไมใช ‘ทําลาย’ กลาวถึงคุณคาและจุดเดนของกวีนิพนธ 5 เลมที่เขารอบสุดทาย
ของการประกวดรางวัลซีไรต อันไดแก  บานเกา ของโชคชัย  บัณฑิต’  ราชพฤกษแหงลานบาน
ของรมณา  โรชา  ความโศกเศราครั้งสุดทาย ของชนะ  คํามงคล  สายรุงของความรัก ของ  
สุขุมพจน  คําสุขุม  บาน : บานภายใน  เงาภายนอก ของโกศล  กลมกลอม  กวีทั้ง 5 คนนี้มี
งานเขียนที่นาสนใจในแบบของตนเอง สําหรับเร่ืองความสามารถในการใชคํา รมณา  โรชา           
ชนะ  คํามงคล และโชคชัย  บัณฑิต’ นั้นมีฝมือทัดเทียมกัน ดังนั้นสิ่งที่ตองพิจารณาตอมาคือ 
“สาร” ที่กวีกลาวถึง  ผูเขียนบทความเห็นวา ในขณะที่งานของคนอื่น ๆ เนนที่เร่ืองของธรรมชาติ
และความสัมพันธในครอบครัว แตสารที่โชคชัยสื่อในบานเกาเดนที่การเยาะหยันสภาพสังคม
ปจจุบัน ชี้ใหเห็นแงมุมที่คนทั่วไปมองขามดวยมุมมองที่แตกตาง ดวยน้ําเสียงที่ลอเลียน จุดเดน  
อีกประการหนึ่งในงานของโชคชัยคือการสืบทอดแนวคิดในวรรณคดีไทยโบราณและนํามาตีความ
ในบริบทใหม เชนบท ดิน น้ํา ลม ไฟ : ความเปนไปในชีวิต ที่สะทอนการนําคติเร่ืองธาตุทั้งสี่
และวรรณคดีพิธีกรรมเร่ืองโองการแชงน้ํามาปรับประยุกตกับเหตุการณปจจุบันไดอยางนาสนใจ 29

วาณิช  จรุงกิจอนันต เขียนบทความชื่อ บทกวี กลาวถึงงานกวีนิพนธซีไรต บานเกา
ของโชคชัย  บัณฑิต’ วาบทกวีของโชคชัยมีขอบกพรองในดานการใชคําที่ยังสะดุดและสงผลไปถึง
การไมเขาใจในความหมายที่กวีตองการสื่อ  วาณิชยกตัวอยางบท คชสาร ในวรรคที่กลาววา       
“หูกางหางยาวงาขาวหอย  งวงยอยพรอยยนผลยืดหยุน…” และวิเคราะหเกี่ยวกับคําที่ใชวา คําวา
หอยใชกับงาชางไมได อีกทั้งความในวรรคที่สองยังมีความคลุมเครือในการสื่อความหมาย        
แตบานเกาเปนบทกวีที่นาสนใจในดานที่นําเรื่องเล็ก ๆ มาเขียนถึงแงมุมเล็ก ๆ  เชนบทเวทนา
พูดถึงจิ้งจกกินแมงปอ  บทเคยมีลานดินหนาบานเขา  หรือบทเจาดอกนุนแตกฝกลมยักยาย
ที่พูดถึงหมาขี้เร้ือนตกลูก  เร่ืองราวเล็ก ๆ ที่ธรรมดาสามัญแตเมื่อโชคชัยนํามาเขียนดวยความรูสึก 
ดวยความเขาใจจึงทําใหเกิดความสะเทือนใจและประทับใจในเรื่องราวนั้น ๆ 30

อารี  แทนคํา เขียนบทความชื่อ โชคชัย  บัณฑิต’ กับ Dead  Poets  Society เสนอ
ความคิดวากวีนิพนธซีไรตบานเกา เปนกวีนิพนธที่เสียดสี เยาะเยย ประชดประเทียดสังคมบริโภค
นิยมไดอยางลึกซึ้งถึงแกน ทําใหเห็นแกนแทของวิถีชีวิตมนุษยในยุคใหมโดยมีภาพยุคสมัยแหง
ขนบเดิมเปนสิ่งเปรียบ เชนเดียวกับเนื้อหาของหนังเรื่อง Dead  Poets  Society เร่ืองราวของ     

                                                       
29 อิราวดี  ไตลังคะ, “รางวัลวรรณกรรม : รวมกัน ‘สรางสรรค’ ไมใช ‘ทําลาย’,” มติชนสุดสัปดาห

21,1095 – 1096 (สิงหาคม 2544) : 63 – 67.
30 วาณิช  จรุงกิจอนันต, “บทกวี,” มติชนสุดสัปดาห 21,1099 – 1101 (กันยายน 2544) : 71.
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ครูสอนวรรณคดีอังกฤษชื่อคีตติ้งผูเขามาเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ดวยการสอนให    
นักเรียนมีเสรีภาพในการคิด ทั้งเร่ืองของบทกวีและศิลปะ คีตติ้งใหนักเรียนของเขาฉีกบทกวีของ
เช็คสเปยร และเขียนบทกวีข้ึนมาใหมเปนของตนเอง ความคิดเชนนี้ขัดกับวัฒนธรรมการเรียนการ
สอนแบบดั้งเดิมของโรงเรียนที่มีเปาหมายใหนักเรียนจบไปแลวมีอาชีพที่มีเกียรติในสังคมมากกวา
จะคนหาแกนแทในตัวตนของตนเอง  อารีเห็นวาบทกวีของโชคชัยมีลีลาที่ลุมลึกในการเอาปญหา
ยุคบริโภคนิยม ความเรงรีบแหงยุคสมัย ความไมใสใจในกรอบประเพณีของ ‘บานเกา’ ที่กําลัง  
สูญหายมากลาวถึง ซึ่งประเด็นเหลานี้มีลักษณะรวมกับ Dead  Poets  Society ในดานที่เร่ืองราว
ที่ปรากฏในบานเกาและ Dead  Poets  Society ไดตายไปแลวในยุคสมัยที่มนุษยถูกขังอยูใน      
คุกขาวสารจากคอมพิวเตอร ยุคสมัยที่เด็กรุนใหมไมใสใจกับการอานหนังสืออีกตอไป 31

ตรีศิลป  บุญขจร เขียนบทความชื่อ บานเกาของโชคชัย  บัณฑิต’ : สํานึกกวี
ไทยในกระแสโลกาภิวัตน วิเคราะหกวีนิพนธบานเกาในประเด็นของสหบท (Intertextuality) 
แหงวัฒนธรรมทางวรรณศิลปของไทย คือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวบทปจจุบัน (present  
text) กับตัวบทในอดีต (peior  text) ในลักษณะที่โชคชัยสามารถนําตํานาน และวรรณคดีรวมทั้ง
ความเชื่อโบราณมาผสมผสานการนําเสนอเรื่องราวสมัยใหมไดอยางแยบยลกลมกลืน ดวย       
น้ําเสียงเสียดเยย ขมข่ืน และเวทนา  ดานเนื้อหา กลาวถึงวิถีชีวิตของผูคนในยุคโลกาภิวัตน ความ
เปล่ียนแปลงของโลกและวิถีชีวิตของผูคน การวิพากษวิจารณสังคมบริโภคนิยม วัตถุนิยมและเนน
ส่ือสารสนเทศ จากมุมมองของสหบทรวมบทกวีบานเกาไดสืบสานวัฒนธรรมวรรณศิลปทั้งในแง
ทวงทํานองแตง คลังคํา ฉันทลักษณ ขนบวรรณศิลป ตํานานและตัวบทวรรณคดีอันแสดงความ
เปนเอกลักษณเฉพาะของสังคมไทยหรือลักษณะทองถิ่น (local) ในสังคมโลก ในแงของเนื้อหา
และประเด็นปญหาที่นําเสนอ เปนการนําเสนอปญหารวมสมัยของมนุษยในยุคโลกาภิวัตนที่มี
ลักษณะเปนสากล (universal) 32

                                                       
31 อารี  แทนคํา, “โชคชัย  บัณฑิต’ กับ Dead  Poets  Society,” เนชั่นสุดสัปดาห 10,483 – 485

(กันยายน 2544) : 45.
32 ตรีศิลป  บุญขจร. “บานเกาของโชคชัย  บัณฑิต’ : สํานึกกวีไทยในกระแสโลกาภิวัตน,” เอกสารใน

การสัมมนาเรื่องรสและชีวิตของกวีนิพนธในสังคมไทยปจจุบัน เสนอที่สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 14
กันยายน 2544. (อัดสําเนา)
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บทความวิจารณขางตนแสดงถึงกระแสความสนใจตอกวีนิพนธที่ไดรับรางวัล     
ซีไรตอยางชัดเจน  นอกจากนี้ยังปรากฏบทความวิจารณกวีนิพนธซีไรตที่เคยไดรับรางวัลมาแลวใน
ปอ่ืน เชน

เทวทัต (นามแฝง) เขียนบทความชื่อ นาฏกรรมชีวิต แสดงความคิดเห็นเมื่อได
อานใบไมที่หายไป กวีนิพนธซีไรต พ.ศ. 2532 ของจิระนันท  พิตรปรีชา โดยไมติดอยูกับ        
เหตุการณประวัติศาสตร แตอาศัยบรรยากาศแหงยุคสมัยมาเปนพื้นฉากและพบวาสิ่งสําคัญที่         
กวีนิพนธเลมนี้แสดงใหเห็นคือการเปนนักอุดมคติที่ใชทั้งความคิดและความรูสึกตออุดมการณอัน
แนวแนของตน ทําใหเกิดเปนลีลานาฏกรรมชีวิตที่ไหวรูสึกและไหวคิดจนเกิดอุดมการณแกกลา   
ถึงขั้นเปน “ความรูสึกที่เปนประวัติศาสตรของความรูสึกสังคม” 33

 ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย เขียนบทความวิเคราะห มือนั้นสีขาว กวีนิพนธซีไรต  
พ.ศ. 2535 อีกครั้งเปนเชิงกรณีศึกษาเรื่อง ทฤษฎีวรรณกรรมรูปลักษณนิยมของรัสเซีย : การ
ทําใหแปลกในกวีนิพนธไทยรวมสมัย ชูศักดิ์เสนอวา มือนั้นสีขาวเปนกวีนิพนธไทยรวมสมัยที่
ใชกลวิธีการทําใหแปลกไปจากเดิมอยางเปนระบบ โดยเฉพาะดานการใชสัญลักษณและการใช 
มุมมอง  ประเด็นสําคัญของการทําใหแปลกในมือนั้นสีขาวคือการเลนกับความคุนเคยของผูอาน
ที่มีตอฉันทลักษณดั้งเดิม สงผลใหผูอานเกิดการสะดุด ติดขัดและไมสามารถอานงานของเขาอยาง 
‘อยางหลับหูหลับตา’ ได  ดานการนําเสนอเรื่องราวในมือนั้นสีขาว  ศักดิ์สิริใชวิธีนําเสนอผาน   
มุมมองที่ไรเดียงสาแบบเด็ก ก็คือกระบวนการสรางความไมคุนเคยในสิ่งที่คุนเคยเพื่อกระตุนให   
ผูอานตรวจสอบความเขาใจที่มีตอชีวิต ธรรมชาติและโลก 34

เทวทัต (นามแฝง) เขียนบทความวิจารณมากานกลวย กวีนิพนธซีไรตประจําป 
2538 ในชื่อ แผนดิน  ชีวิต  จิตใจ กลาวถึงเนื้อหาของกวีนิพนธชุดนี้วามีลักษณะการสืบรองรอย
ของนิทานจักร ๆ วงศ ๆ ของไทยยุคใหม ในดานที่ตัวละครจะตองเดินทางจากบานเกิดเมืองนอน 
ออกผจญภัยไปตีเมืองยักษ ไดของวิเศษหรือไดนางกลับมา แตตัวละครในมากานกลวยเดินทาง
จากบานเกิดไปแสวงหาสิ่งที่ดีกวาในเมือง และไดพบวาของวิเศษหรือส่ิงดีงามที่มุงหวังนั้นไมมีอีก

                                                       
33 เทวทัต (นามแฝง), “นาฏกรรมชีวิต,” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 48,13 (สิงหาคม 2544) : 60 – 61.
34 ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย, “ทฤษฎีวรรณกรรมรูปลักษณนิยมของรัสเซีย : การทําใหแปลกในกวีนิพนธ

ไทยรวมสมัย,” เนชั่นสุดสัปดาห 10,490 (ตุลาคม 2544) : 70 – 71.
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ตอไปแลว ลักษณะเชนนี้ถือเปนการนําขนบนิทานจักรๆ วงศไทยมาสืบทอดในเนื้อหาใหมที่นา    
สนใจ 35

บทความวิจารณรวมกวีนิพนธซีไรตขางตนไดแสดงใหเห็นการประเมินคุณคาใน
มุมมองของผูอานกวีนิพนธซึ่งชี้ใหเห็นถึงบทบาทของรางวัลซีไรตในดานที่เปนแรงจูงใจใหเกิด    
ปฏิสัมพันธระหวางผูสรางกับผูเสพในทางที่เกิดทั้งการตอบรับและแสดงความคิดเห็นกลับไปสู      
ผูสรางงานและกลุมผูอานทั่วไปในรูปของบทความวิจารณ ผลที่ไดคือชวยสงเสริมใหวัฒนธรรม
การอานหนังสือโดยเฉพาะกวีนิพนธยังสืบเนื่องและมีอยูตอไป

จากที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวารางวัลซีไรตมีบทบาทในกระบวนการสรางและ
เสพวรรณกรรม อีกทั้งยังมีบทบาทสงเสริมการอานและการวิจารณใหแพรหลาย ทั้งนี้อาจเปน
เพราะกวีนิพนธซีไรตมีเนื้อหาและแนวคิดแสดงถึงพันธกิจที่มีตอสังคม

รางวัลซีไรตเปนรางวัลที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
การวิพากษวิจารณกวีนิพนธ  ใน พ.ศ. 2544 บานเกาของโชคชัย  บัณฑิต’ ไดรับรางวัลซีไรต         
มีผูสนใจเขียนบทความวิเคราะหวิจารณกวีนิพนธเลมนี้ในแงมุมที่หลากหลาย  และในปเดียวกันนี้
ก็ยังมีผูสนใจนํากวีนิพนธซีไรตที่ไดรับรางวัลในปอ่ืนๆมากลาวถึงอีก คือ ใบไมที่หายไป          
มือนั้นสีขาว และมากานกลวย กวีนิพนธซีไรต พ.ศ. 2532  2535 และ 2538 ตามลําดับ  ปรากฏ
การณเชนนี้นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงคุณคาของผลงานที่ไมข้ึนอยูกับเวลาแลว การเขียน        
บทความวิจารณกวีนิพนธซีไรตในปที่กวีนิพนธเลมนั้นผานการรับรางวัลไปแลวยังสื่อถึงสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งคือคนทั่วไปรูจักและสนใจรางวัลซีไรต  ดังนั้น หากกวีนิพนธเลมใดไดรับรางวัลซีไรตก็
สามารถหยิบยกมาวิพากษวิจารณไดอีกเสมอแมจะผานปที่ไดรับรางวัลมานานแลวก็ตาม

การ “มีอยู” ของกวีนิพนธ โดยศึกษาตัวอยางจากกวีนิพนธที่ไดรับรางวัลซีไรต
คอนขางเห็นไดอยางชัดเจนวา บทบาทของรางวัลไมเพียงทําใหกวีนิพนธสามารถดํารงอยูอยางมี
บทบาทในสังคมไดเทานั้นแตยังนําทางใหกาวไกลไปถึงขั้นของการเติบโตและแตกยอดทาง
วรรณกรรม ความคิดสรางสรรคที่เกิดขึ้นทั้งทางรูปแบบและเนื้อหาลวนเปนผลมาจากการสั่งสม

                                                       
35 เทวทัต (นามแฝง), “แผนดิน ชีวิต จิตใจ,” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 48,9 (กรกฎาคม – สิงหาคม

2544) : 60 – 61.
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ประสบการณของกวีในการมองตนเอง  มองสังคม และมองความเปนไปของโลกจนไดเปนผลิตผล
แหงยุคสมัยที่รับรูถึงคุณคารวมกัน

จากจํานวนบทความวิจารณและจากระยะหางของปที่กวีนิพนธไดรับรางวัลแสดง
ใหเห็นถึงบทบาทของตัวรางวัลที่มีผลตอการสรางงานเขียนจากการอานกวีนิพนธเหลานี้อยาง    
ชัดเจน  อยางไรก็ตาม  บทบาทของรางวัลก็มิไดสงผลเฉพาะแตกลุมผูอานที่เปนนักวิจารณหรือ   
นักวิชาการเทานั้น หากยังไดสรางความสนใจใหแกกลุมผูอานทั่วไปอีกดวย ดังจะพิจารณาไดจาก
สวนของสํานักพิมพ ที่เห็นไดอยางชัดเจนที่สุดคือจํานวนครั้งที่พิมพซ้ําของกวีนิพนธเลมที่ไดรับ
รางวัลซีไรต  ดังนี้

เพียงความเคลื่อนไหว      กวีนิพนธซีไรตป 2523  พิมพซ้ําเปนครั้งที่  9 ในป 2544
นาฏกรรมบนลานกวาง    กวีนิพนธซีไรตป 2526   พิมพซ้ําเปนครั้งที่  10 ในป 2540
ปณิธานกวี กวีนิพนธซีไรตป  2529   พิมพซ้ําเปนครั้งที่  8  ในป 2546
ใบไมที่หายไป กวีนิพนธซีไรตป 2532    พิมพซ้ําเปนครั้งที่  21 ในป 2545
มือนั้นสีขาว กวีนิพนธซีไรตป 2535    พิมพซ้ําเปนครั้งที่  3  ในป 2542
มากานกลวย กวีนิพนธซีไรตป  2538   พิมพซ้ําเปนครั้งที่  20  ในป 2545
ในเวลา กวีนิพนธซีไรตป  2541   พิมพซ้ําเปนครั้งที่  5     ในป  2546
บานเกา กวีนิพนธซีไรตป  2544   พิมพซ้ําเปนครั้งที่  3   ในป 2546

จากตัวเลขแสดงจํานวนครั้งที่พิมพซ้ําของกวีนิพนธที่ไดรับรางวัลซีไรตทั้ง 8 เลม  
บงบอกถึงกระแสการอานกวีนิพนธจากผลของรางวัลนี้อยางนาสนใจ เนื่องจากโดยทั่วไปแลว     
กวีนิพนธเปนงานวรรณกรรมที่มีกลุมผูอานนอยเมื่อเทียบกับนวนิยายและเรื่องสั้น  กวีนิพนธ    
สวนมากจึงไมคอยเกิดปรากฏการณพิมพซ้ําหลายครั้ง แตเมื่อรางวัลซีไรตเปนรางวัลที่ผูคนให
ความสนใจและติดตามผลเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงเปนธรรมดาที่เมื่อหนังสือเลมใดไดรับรางวัล  
ยอดขายจึงเพิ่มจํานวนสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  ตัวอยางที่เห็นไดชดัคือ  ใบไมที่หายไป  กวีนิพนธ
รางวัลซีไรต พ.ศ. 2532 มีสถิติขายดีที่สุดในประเทศดวยยอดการพิมพซ้ํา 21 คร้ัง จํานวน         
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กวา 2 แสนเลม 36   ที่นาสนใจอีกเลมหนึ่งคือ มากานกลวย กวีนิพนธรางวัลซีไรต พ.ศ. 2538 
สํานักพิมพมติชนใหขอมูลการพิมพกวีนิพนธเลมนี้วา

หนังสือเลมน้ีไดรับการตีพิมพเปนครั้งแรกในจํานวนพิมพ 3,000 เลม  หากหลัง
จากเดือนกรกฎาคม อันเปนเดือนของการตัดสินรางวัลดังกลาวนั้นมา หนังสือเลมน้ีก็ไดรับ
การตีพิมพซ้ําอีกหลายครั้งหลายหน  จําเพาะแตเดือนสิงหาคมเดือนเดียวก็พิมพถึง 6 คร้ัง 
เปนจํานวนรวมกัน 30,000 เลม 37

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นบทบาทที่ชัดเจนของรางวัลซีไรตประการหนึ่งคือ สราง
กระแสความสนใจในการอานกวีนิพนธใหมากขึ้น ไมวาความสนใจนั้นจะเกิดจากการยอมรับใน
คุณคาของผลงานจากคําตัดสินของคณะกรรมการหรือเปนความสงสัยและกังขาในคุณภาพของ 
ตัวงานที่ไดรับรางวัลก็ตามลวนเปนนิมิตหมายอันดีตอวงวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธไทยทั้งสิ้น

นอกจากใบไมที่หายไปและมากานกลวยแลว กวีนิพนธที่ไดรับรางวัลซีไรต    
เลมอ่ืนๆก็ไดรับการตอบรับจากผูอานเปนอยางดีเมื่อเทียบกับกวีนิพนธทั่วไปที่ไมคอยเกิด     
ปรากฏการณพิมพซ้ําหลายครั้งในระยะเวลาอันสั้น ดวยเหตุนี้บทบาทของรางวัลจึงสงผลตอวงการ
วรรณกรรมอยางกวางขวาง ทั้งในสวนของผูสรางงานคือกวี สื่อกลางคือสํานักพิมพและในสวนของ
ผูอานทั่วไป ในสวนของผูสรางงาน รางวัลมีบทบาทกระตุนใหกวีสรางสรรคผลงานอยางสม่ําเสมอ
และสงผลงานเขารวมประกวดรางวัลซีไรต  เชน ไพวรินทร  ขาวงาม  เคยสงผลงานกวีนิพนธเขา
ประกวดถึง 3 คร้ัง คร้ังแรกคือรวมกวีนิพนธชื่อ คําใดจะเอยไดดังใจ สงเขาประกวดใน พ.ศ. 
2529 ซึ่งเปนปที่ ปณิธานกวี ของอังคาร  กัลยาณพงศไดรับรางวัล  ครั้งที่สองสงรวมกวีนิพนธชื่อ 
ฤดีกาล ในปที่ ใบไมที่หายไป ของจิระนันท  พิตรปรีชาไดรับรางวัล และเลมเดียวกันนี้ไดสงเขา
ประกวดใน พ.ศ. 2535 ซึ่งมือนั้นสีขาว ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบไดรับรางวัลเมื่อการตัดสินผลงาน
ประเภทกวีนิพนธเวียนมาอีกครั้งใน พ.ศ. 2538 มากานกลวย ของไพวรินทร  ขาวงามไดสงเขา
ประกวดและไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลซีไรต พ.ศ. 2538 ในที่สุด

แรคํา  ประโดยคําก็เปนผูสรางสรรคผลงานอีกคนหนึ่งที่เขียนกวีนิพนธอยาง     
ตอเนื่องและสงผลงานเขารวมประกวดรางวัลซีไรตจนไดเขาถึงรอบสุดทายหลายครั้ง  ไดแก      

                                                       
36 นันทพร  ไวศยะสุวรรณ, “วงการกวีซบเซาสุดขีด,” เนชั่นสุดสัปดาห 10,480 (สิงหาคม 2544) : 18

– 20.
37 วาณิช  จรุงกิจอนันต และคนอื่น ๆ , รําปากกา ชักมากานกลวย (กรุงเทพฯ : มติชน, 2538),คํานํา.
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รวมกวีนิพนธชื่อ แรคํา เขารอบสุดทายรางวัลซีไรต พ.ศ. 2529  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  เขารอบ      
สุดทายรางวัลซีไรต พ.ศ. 2535  และน้ําพุรุง เขารอบสุดทายรางวัลซีไรต พ.ศ. 2538  และใน พ.ศ. 
2541 แรคําสงรวมบทกวีนิพนธชุดในเวลา เขารวมประกวดรางวัลซีไรตอีกครั้งซึ่งคณะกรรมการ
ตัดสินฯ ก็มีมติเปนเอกฉันทใหในเวลา เปนกวีนิพนธรางวัลซีไรต พ.ศ. 2541

การสงผลงานเขารวมประกวดรางวัลซีไรตซ้ําหลายครั้ งแสดงให เห็นถึง          
ความสําคัญของรางวัลซีไรตอันถือเปนเกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนสรางงานที่ปรารถนา
จะไปในถึงความสําเร็จนั้นไดเปนอยางดี  อยางไรก็ตามกวีที่สรางสรรคผลงานไดอยางดีเดนถึงขั้น
ไดรับรางวัลซีไรตแลวก็ยังผลิตผลงานอยางสม่ําเสมอและเปดโอกาสใหสํานักพิมพสงผลงานของ
ตนเขาชิงรางวัลซีไรตอีกครั้ง ดังจะเห็นไดจากการประกวดรางวัลซีไรตประเภทกวีนิพนธ พ.ศ. 2541 
มีผูสนใจเขาสงผลงานมากมาย อาทิ  พายุฝุน  ของเสรี  ทัศนศิลป  งานศพดอกไม  ของเอื้อ  
อัญชลี  ทะเล ปาภูและเพิงพัก  ของพนม  นันทพฤกษ  ใครขโมยฝนไปพันธนาการ  ของ   
พระไม  เอื้อมรุงมาทอฝน  ของจุฬา  ละคร  เรือใบไม  ของวันรวี  รุงแสง  เจานกกวี  ของ    
ไพวรินทร  ขาวงาม  เสียงปลุกยามค่ําคืน  ของศิวกานต  ปทุมสูติ  บางเราในนคร  ของไมหนึ่ง 
ก. กุนที  ก็พอใจอยากจะรักใหนักหนา  ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ  นอกจากนี้ยังมีผลงานของแรคํา  
ประโดยคํา  ธัช  ธาดา  พิทักษ  ใจบุญ  ศิริวร  แกวกาญจน  กานติ ณ ศรัทธา  สมคิด  นวลเปยน  
มนตรี  ศรียงค  ฯลฯ 38

จากตัวอยางรายชื่อผลงานประเภทกวีนิพนธขางตนจะเห็นไดวามีผลงานของผูที่
เคยไดรับรางวัลนี้มาแลวครั้งหนึ่ง คือ ก็พอใจอยากจะรักใหนักหนา ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ       
กวีซีไรต พ.ศ. 2535 จากรวมบทกวีชื่อมือนั้นสีขาว และ เจานกกวี ของไพวรินทร  ขาวงาม         
กวีซีไรต พ.ศ. 2538 จากรวมบทกวีชื่อมากานกลวย  นอกจากนี้ยังมีผูสงผลงานเขาประกวดที่
สรางสรรคงานสม่ําเสมอและเปนที่รูจักกันดีในวงวรรณกรรม  เชน ศิวกานต  ปทุมสูติ  ไมหนึ่ง ก. 
กุนที  กานติ ณ ศรัทธา  แรคํา  ประโดยคํา  เปนตน

การสงผลงานเขาชิงรางวัลซีไรตทั้งจากสํานักพิมพ นักเขียนและผูสนใจจํานวน
มาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เคยไดรับรางวัลซีไรตมาครั้งหนึ่งแลวแสดงใหเห็นถึงบทบาทของรางวัล
ในดานที่เปนแรงจูงใจสําคัญตอผูสรางงานและผูอาน เพราะหากผลงานเลมใดไดรับรางวัลยอม
เปนที่กลาวถึงและคนทั่วไปใหความสนใจมากกวากวีนิพนธเลมอ่ืน ๆ ที่ไมไดรับรางวัล ผลที่ตามมา
คือหนังสือเลมนั้นขายดีถือเปนการสงเสริมใหคนทั่วไปรักการอานมากยิ่งขึ้น

                                                       
38 หนุม  พหล, “เลาะริมร้ัว, ”  นิตยสารไรเตอร  7 , 4 (59)  (เมษายน 2541) : 22.
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นอกจากนี้สํานักพิมพเปนอีกผูหนึ่งที่ไดรับประโยชนจากรางวัลซีไรตในแงของการ
เพิ่มยอดขาย และเปนหนังสือที่ขายไดเร่ือย ๆ เมื่อมีรางวัลประทับตราอยู ดังที่ ธนิต  ธรรมสุคติ 
นายกสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทยกลาวแสดงความคิดเห็นวา “สํานักพิมพไหนก็อยากให
หนังสือในคายของตัวเองไดรางวัลทั้งนั้น  มันมีผลตอยอดขาย…” 39  สาเหตุที่รางวัลสามารถเพิ่ม
ยอดจําหนายหนังสือได สูงนั้นมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมการอานหนังสือของคนไทย             
ชมัยภร  แสงกระจาง นักเขียนและนักวิจารณในวงการวรรณกรรมไทยไดใหเหตุผลในเรื่องนี้วา

       เปนเพราะคนไทยทั่วไปสนใจอานหนังสือนอย  การอานยังไมใชวัฒนธรรมหลักในสังคม 
แตเปนสิ่งที่ถูกสั่งสอน ถูกบังคับใหทํา ดังนั้นเมื่อตองเลือกหนังสืออานทําใหไมรูจะเลือกอาน
เร่ืองอะไร  ที่งายที่สุดคือเลือกหนังสือท่ีไดรับรางวัล  หนังสือท่ีไดรับรางวัลจึงขายได 40

เมื่อหนังสือที่ ได รับรางวัลขายไดมากกวาหนังสือทั่วไปที่ ไม ได รับรางวัล           
สํานักพิมพจึงนิยมพิมพหนังสือที่ไดรับรางวัล  โดยเฉพาะอยางยิ่งรางวัลซีไรตเพราะเปนรางวัลที่  
สงผลใหยอดจําหนายสูงมากมาโดยตลอด

ดวยเหตุดังกลาว  รางวัลซีไรตจึงเปนเหมือนตราประกันคุณภาพที่จะตองกํากับไว
บนปกหนังสือเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอาน  แมงานเขียนเลมอ่ืน ๆ ของนักเขียนที่ไดรับรางวัล   
ซีไรต สํานักพิมพก็จะสรางความนาเชื่อถือในคุณภาพและความนาสนใจของหนังสือเลมนั้นดวย 
ขอความทํานองวา รวมบทกวีโดยนักเขียนรางวัลซีไรตประจําป…เปนตน  รางวัลจึงมิไดจําเพาะอยู
แตตัววรรณกรรมที่ไดรับคัดเลือกเทานั้น  แตไดขยายผลไปประกันคุณภาพในฝมือของนักเขียนที่ได
รับรางวัลดวย ดังนั้นการสรางงานในครั้งตอไปจึงเปนความคาดหวังที่ผูอานมีตอนักเขียนไปโดย
ปริยาย

บทบาทของรางวัลซีไรตในดานการสรางความตื่นตัวของการสรางและเสพ        
กวีนิพนธจึงอาจกลาวไดวาประสบความสําเร็จในข้ันหนึ่ง  เพราะรางวัลไดสรางกระแสใหผูอานใน
สังคมหันมาสนใจวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธมากข้ึน การใหความสนใจนี้ปรากฏออกมาทั้งใน
ดานชื่นชม เห็นดวย และวิพากษวิจารณไปในทางตรงขาม

                                                       
39 เริงศักดิ์  กําธร,บรรณาธิการ, วิเคราะห วิพากษ เห็นดวย คัดคาน เวลา รางวัลซีไรต ป 2537

(กรุงเทพฯ : บางหลวง, 2537), 112.
40 สัมภาษณ ชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียนและนักวิจารณ,  24 กันยายน 2546.
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อยางไรก็ตาม  รางวัลก็เปรียบเสมือนเปนเพียงสื่อประชาสัมพันธประเภทหนึ่งที่
กระตุนใหคนทั่วไปหันมาสนใจอานกวีนิพนธกันมากขึ้นเทานั้น แตระยะความสนใจของผูอานจะ
ตอเนื่องยาวนานเพียงใด หรือสถานภาพของกวีนิพนธจะดํารงอยูในสังคมอยางเขมแข็งเพียงไหนก็
ข้ึนอยูกับคุณภาพและมาตรฐานของเนื้องานกวีนิพนธนั้น ๆ ดวยเชนกัน  กลาวคือ  ผูสรางงาน    
ตัวงาน ผูอาน และรางวัลลวนมีความสัมพันธเกี่ยวของกันตอวัฒนธรรมการอานในสังคมไทย  หาก
ผูสรางงานเปนที่รูจักหรือเปนผูมีบทบาทในสังคม ตัวงานมีคุณภาพอีกทั้งไดรับรางวัล ผูอานก็ยิ่งให
ความสนใจผลงานนั้น ๆ ทําใหงานแพรออกไปในวงกวาง  ตัวอยางที่ชัดเจนคือผลงานกวีนิพนธ    
ซีไรตเร่ืองใบไมที่หายไป ของจิระนันท  พิตรปรีชา  ผูเขียนเปนผูที่มีบทบาททางการเมืองในยุค  
เรียกรองประชาธิปไตยชวง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  เปนนักศึกษา เปนผูนําขบวนการตอสูเพื่อสิทธิ
เสรีภาพอันชอบธรรมของประชาชน  เมื่อจิระนันทกลับมาเขียนบทกวีเชิงบันทึกภาพเหตุการณและ
ความรูสึกในชวงเวลาดังกลาวและไดรับรางวัล  บทกวีของเธอมีพลังเพราะมีคนรวมประสบการณที่
ยังประทับใจตอเหตุการณคร้ังนั้นใหความสนใจเปนจํานวนมาก  งานกวีนิพนธในชวงนั้นจึงตื่นตัว
และเปนพลังขับเคลื่อนสังคม  คนทั่วไปสรางงานและอานงานกวีนิพนธกันอยางกวางขวาง เพราะ     
กวีนิพนธเปนสารที่ถายทอดใหผูคนเกิดความรูสึกแรงกลารวมกันไดดวยถอยคําที่ส้ัน ๆ กระชับแต
สรางความประทับใจ

2. บทบาทในดานการประเมินคากวีนิพนธ
การประเมินคาวรรณคดีหรือวรรณกรรมถือเปนกิจกรรมทางปญญาที่สําคัญอันจะ

แสดงใหเห็นถึงความเจริญทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาตินั้น ๆ เจตนา  นาควัชระ อธิบาย
มโนทัศนเร่ืองการประเมินคุณคาวรรณคดีไววา

           การประเมินคุณคาวรรณคดี (literary  evaluation) คือการแสดงความคิดเห็นในแงใด
แงหนึ่งที่เกี่ยวกับคุณคา ความสําคัญ สถานะหรือความยิ่งใหญของงานวรรณกรรม 
สถาบันวรรณคดี องคประกอบ และ/หรือปจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณคดี  สวนคําวาคุณคานั้น
เปนคุณสมบัติอันทําใหส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนที่พึงปรารถนา เคารพ ยกยอง ชื่นชมหรือเปน
ประโยชน 41

                                                       
41 เจตนา  นาควัชระ, แนวทางการประเมินคุณคาวรรณคดีในวรรณคดีวิจารณ เยอรมัน ฝรั่งเศส

และอังกฤษ – อเมริกัน ในศตวรรษที่ 20  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2539) , 3.
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การตระหนักถึงคุณคาและเห็นความสําคัญของกวีนิพนธไทย นอกจากจะแสดง
ออกมาในดานการสรางและเสพวรรณกรรมแลว  ส่ิงหนึ่งที่มีบทบาทตอทิศทางการสราง
วรรณกรรมในยุคนั้น ๆ คือ การประเมินคาดวยการใหรางวัลวรรณกรรม

การใหรางวัลวรรณกรรมเริ่มปรากฏชัดเจนเปนครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  พระองคทรงเห็นความสําคัญของวรรณคดีไทยจึงทรงโปรดเกลาฯ
ใหจัดตั้ง “วรรณคดีสโมสร” ข้ึนใน พ.ศ. 2457 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการแตงหนังสือรวมทั้ง
พิจารณายกยองหนังสือที่ดีเดนเปนแบบอยาง  โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานในการพิจารณา  ดังนี้

1. เปนหนังสือดี  กลาวคือ  เปนเรื่องซึ่งสมควรสาธารณชนจะอานไดโดยไมเสีย
ประโยชนคือ ไมเปนเรื่องทุภาษิต  ฤาเปนเรื่องที่ชักจูงความคิดผูอานไปในทางอัน
ไมเปนแกนสาร  ฤาซึ่งจะชวนใหคิดวุนวายไปในทางการเมือง  อันจะเปนเครื่อง
รําคาญแกรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ดังนี้เปนตน

2. เปนหนังสือที่แตงดี  ใชวิธีเรียบเรียงอยางใด ๆ ก็ตาม แตตองใหเปนภาษาไทยอัน
ดี  ถูกตองตามเยี่ยงที่ใชในโบราณกาล  ฤาในปตตุบันกาลก็ได  ไมใชใชภาษาซึ่ง
เลียนภาษาตางประเทศ  ฤาใชวิธี ผูกประโยคประธานตามแบบภาษา               
ตางประเทศ 42

จากเกณฑการประเมินคารางวัลวรรณคดีสโมสรไดแสดงใหเห็นถึงแนวนิยมของ
การแตงหนังสือในยุคนั้นอยางชัดเจน  โดยเฉพาะการเนนไปที่เร่ืองของการอนุรักษรักษาภาษาไทย
ตามขนบโบราณ

ตอมาใน พ.ศ. 2474  ราชบัณฑิตยสถานโดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ไดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสมาคมวรรณคดี (Literary  Association) ข้ึนเพื่อทําหนาที่วินิจฉัย    
วรรณคดี และพิมพหนังสือสมาคมวรรณคดีรายเดือนเผยแพรคําวินิจฉัยนั้นดวย  สําหรับหลัก
เกณฑในการพิจารณาผลงานประพันธ  กําหนดไวดังนี้

1.   แตงถูกตองตามขอบังคับของคําประพันธชนิดนั้น ๆ โดยเครงครัด
      2.   ความดีและเดน

                                                       
42  ชลดา  เรืองรักษลิขิต , ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ และดวงมน  จิตรจํานงค, ทอไหมในสายน้ํา ๒๐๐ ป

วรรณคดีวิจารณไทย (กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน ,2541), 115.
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3. สัมผัสดี
4. ความไพเราะ
5. ไมแตงอยางที่วากลอนพาไป 43

จากหลักเกณฑการพิจารณาวรรณกรรมขางตนจะเห็นไดวาใหความสําคัญไปที่
เร่ืองของกฎเกณฑทางฉันทลักษณเปนสําคัญ  จนมาถึงสมัยปจจุบันเกณฑการประเมินคาหนังสือ   
ตาง ๆ ก็ขยายขอบเขตในการพิจารณาเปลี่ยนไปจากเดิมมากขึ้น

รางวัลซีไรตเปนรางวัลที่องคกรหนึ่งกอต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522  เพื่อเปนรางวัล
วรรณกรรมที่มอบใหรวมกับกลุมประเทศในแถบอาเซียน สําหรับประเทศไทยไดกําหนดเกณฑการ
ประเมินคาวรรณกรรมรวมทั้งกวีนิพนธไว 3 ประการใหญ ๆ ดังนี้

1.   ตองมีความริเร่ิมสรางสรรคทั้งในดานแนวคิดและกลวิธี
2.   ตองถึงพรอมซ่ึงคุณคาทางวรรณศิลป
3.   ตองมีคุณคาตอสังคมและมนุษยชาติ 44

จากเกณฑกําหนดของรางวัลที่เนนความคิดสรางสรรคทั้งดานแนวคิดและกลวิธี
จึงทําใหการมองและการตัดสินคุณคากวีนิพนธเปลี่ยนไปจากเดิม  โดยเฉพาะเรื่องของความ      
ถูกตองทางฉันทลักษณ จํานวนคํา สัมผัส ที่เปนหลักอันเคยกําหนดวาเปนกรอบงานที่ถูกตองตาม
แบบแผน แตเกณฑของรางวัลซีไรตมิไดยึดติดกับแบบแผนฉันทลักษณที่มีมาแตเดิม ธเนศ       
เวศรภาดา คณะกรรมการคัดเลือกผลงานประเภทกวีนิพนธ กลาวถึงภาพรวมของผลงานในระยะ
แรกคือ เพียงความเคลื่อนไหว  นาฏกรรมบนลานกวาง ปณิธานกวี ใบไมที่หายไป และ  
มือนั้นสีขาว วา “ทั้ง 5 เลมนี้เปนกวีนิพนธ คือใชคําวากวีนิพนธ ไมไดใชคําวารอยกรอง ฉะนั้น    

                                                       
43 เร่ืองเดียวกัน, 149.
44  นิตยา  มาศะวิสุทธิ์, “กวาจะมาเปน ๑๕ ปซีไรต,” ภาษาและหนังสือ 25,1 – 2 (เมษายน 2535 –

มีนาคม 2536) : 210.
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บทประพันธจะชี้ใหเห็นวา มุมมองของกรรมการจะมองคุณคาของกวีนิพนธมากกวาที่จะยึดติดกับ
คําวาฉันทลักษณเทานั้น” 45

ดังนั้น มือนั้นสีขาว กวีนิพนธรางวัลซีไรต พ.ศ. 2535 ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ      
จึงเปนบทกวีที่มีจํานวนวรรค จํานวนคํา และสัมผัสไมตรงตามกฎเกณฑของฉันทลักษณไทยที่ยอม
รับใชกันมานาน  ดังคําประกาศเกียรติคุณของคณะกรรมการตัดสินฯ ที่กลาววา “ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ  
สรรคสรางฉันทลักษณอิสระขึ้นมาใหมจากความรุมรวยของฉันทลักษณไทยแตเดิม มี    
รูปแบบเปนธรรมชาติสอดคลองกับเนื้อหา คําที่สรรใชเปนคํางาย เรียงรอยอยางมีลีลาจังหวะ…” 
การสรรคสรางฉันทลักษณข้ึนมาใหมแสดงใหเห็นถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรคทางกลวิธีของกวี และ
กลวิธีที่แปลกใหมนี้เองทําใหบทกวีของศักดิ์สิริใหภาพ ใหเสียงไดอยางชัดเจน และมีจังหวะของ
เสียง ของคําที่ไพเราะลงตัว โดยไมเสียคุณคาของสารสําคัญที่กวีตองการสื่อแตอยางใด

การที่กวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาวไดรับรางวัลซีไรตมีผลทําใหผูสรางและผูเสพ
เขาใจความเปนกวีนิพนธที่แทมากข้ึน ดังที่กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธไดกลาวถึงกวีนิพนธไววา 
“มีความสําคัญผิดกันอยูบางวา กวีนิพนธไดแกการเรียงถอยคําใหถูกฉันทลักษณ แตการเรียง  
ถอยคําใหถูกฉันทลักษณเปนแตเพียงการรอยกรองหรือที่ใชศัพทกํากับวา versitication  ยังไมใช       
กวีนิพนธ (poetry)”46

ขอเขียนที่จะเปนกวีนิพนธไดนั้นจึงไมไดอยูที่การแตงใหถูกแบบแผนและ          
กฎเกณฑของคําประพันธแตอยูที่การใหความเขมขนทางอารมณ  เชนเดียวกับที่ดวงมน           
จิตรจํานงค  ไดเคยกลาวถึงคุณสมบัติของกวีนิพนธไววา

กวีนิพนธที่ยิ่งใหญจะตองทําใหเราพิศวง  เอาสิ่งที่ดูเหมือนใคร ๆ ก็เห็นแตมาเขียนในมุมใหม  
ในความหมายใหม ในเนื้อหาใหม…เพราะฉะนั้น  ถาเราอานกวีนิพนธเพียงเพื่อจะไปติดอยู
ตรงนิดตรงหนอย ตองมีสัมผัสถึงจะไพเราะ  อะไรอยางนี้ เราก็ยังเขาไมถึงกวีนิพนธ 47

                                                       
45 ธเนศ  เวศรภาดา, “แนวโนมของรางวัลซีไรต,” ภาษาและหนังสือ 25,1 – 2 (เมษายน 2535 –

มีนาคม 2536) : 216.
46 พระวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, วิทยาวรรณกรรม (พระนคร : แพรพิทยา,2506), 55.
47 บัวแพน  นันทพิสัย, (ถอดความและเรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษของดวงมน  จิตรจํานงค)

“สุนทรียภาพและสุนทรียรสในงานกวีนิพนธไทย,” สยามรัฐสัปดาวิจารณ 39,1 – 4 (มิถุนายน 2534) : 41.
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เมื่อรางวัลซีไรตซึ่งเปนรางวัลสําคัญและมีบทบาทสูงทางวรรณกรรมเนนแนว
สรางกวีนิพนธไปในทางริเร่ิม แปลกใหม  ทิศทางของกวีนิพนธทั่วไปจึงยอมรับที่จะพิจารณางาน
สรางสรรคที่ไมติดกับกรอบเกณฑมากข้ึน  ดังนั้นกลอนเปลาไรฉันทลักษณก็เปนกวีนิพนธไดหากมี
ความเขมขนทางอารมณสูงพอ

สําหรับเกณฑประการที่สอง คณะกรรมการตัดสินฯ กําหนดวาตองเปนงานถึง
พรอมดวยคุณคาทางวรรณศิลปนั้นแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับความงามของภาษา การ
ตกแตงถอยคําและเสียงอันเปนคุณสมบัติประการสําคัญของการแตงกวีนิพนธ  และกวีนิพนธซีไรต
ทั้ง 8 เลมก็มีลักษณะตามขอกําหนดดังกลาว  พิจารณาไดจากคําประกาศของคณะกรรมการ    
ตัดสินฯ ดังตอไปนี้

เพียงความเคลื่อนไหว
เนาวรัตนมีวิธีที่ จะแสดงอารมณที่ รุนแรงไดอยางสงางามและทรงศักดิ์           

ความสามารถในการใชรูปแบบกวีนิพนธของเขานั้นเปนที่ยอมรับอยูแลว เขาเปนศิลปนผูเชี่ยวชาญ
ทั้งในดานฉันทลักษณตามแบบแผนและทั้งดานเพลงพื้นบานถึงขนาดที่เรียกวาในเพลงกลอมเด็ก
เนาวรัตนก็อาจสอดสาระทางการเมืองและทางสังคมที่รอนแรงได
นาฏกรรมบนลานกวาง

ทางดานความคิดริเร่ิม ผูเขียนไดนําฉันทลักษณโบราณพื้นบานและทองถิ่นมาใช
เปนพาหะแสดงชีวิตและความคิดปจจุบันไดอยางกลมกลืน เหมาะสมและงดงาม นอกจากนี้    
รวมกวีนิพนธชุดนี้ยังมีความสมบูรณ กวีสามารถเลือกสรรถอยคําที่มีพลัง มีความหมายลึกซึ้งได
อยางดี
ปณิธานกวี

ปณิธานกวี ของอังคาร  กัลยาณพงศ เปนกวีนิพนธที่มีลักษณะการแตงเปนโคลง 
กลอนและกาพย  มีจํานวนทั้งสิ้น 37 บท  เปนงานที่ถึงพรอมดวยคุณคาทางวรรณศิลป เพราะมี
ความเดนในการสรรใชคําซึ่งยังใหเกิดจินตนาการลึกซึ้งและกวางขวาง  กลการประพันธมีลักษณะ
เฉพาะตัวประสานขนบเกากับทศันะที่มีตอสังคมปจจุบันไดอยางแนบเนียน
ใบไมที่หายไป

ในดานวรรณศิลป ผูประพันธใชภาษา ถอยคํา และกลวิธีการเขียนที่มีพลังถาย
ทอดอารมณและความคิดของตนเองสูผูอาน อีกทั้งยังสามารถผสานจินตนาการใหกลมกลืนไดกับ
ประสบการณในชีวิต
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มือนั้นสีขาว
ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ  สรรคสรางฉันทลักษณอิสระข้ึนมาใหมจากความรุมรวยของ

ฉันทลักษณไทยแตเดิม มีรูปแบบเปนธรรมชาติสอดคลองกับเนื้อหา คําที่สรรใชเปนคํางาย เรียง
รอยอยางมีลีลาจังหวะ สรางลํานําอันทรงพลัง ใหจินตภาพเดนชัด ส่ือความคิดของกวี กระทบ
อารมณและเราความคิดผูอาน
มากานกลวย

ไพวรินทร  ขาวงาม สามารถใชกลวิธีทางวรรณศิลปสรางความกลมกลืนของ    
รูปแบบและเนื้อหาดวยการสรรคํา กวีโวหาร และลํานําแหงเสียงถายทอดอารมณสะเทือนใจให    
ผูอานไดรวม รับรูความรูสึกนึกคิด และสารที่ส่ืออยางสมบูรณงดงาม
ในเวลา

ในเวลา  เปนกวีนิพนธที่แสดงความคิดแหลมคมดวยเนื้อหาหลากหลาย โดยกวี
สามารถจับจังหวะลีลาของ โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย มาเรียงรอยใหเห็นอัจฉริยลักษณของ  
กวีนิพนธไทยอยางช่ําชอง สรางจินตภาพ  กระทบอารมณ และใหความรูสึกลึกซึ้ง
บานเกา

ถึงแมจะไมสมบูรณแบบในดานลีลาภาษา แตรวมบทกวีนิพนธ บานเกา มีความ
โดดเดนในกลวิธีทางวรรณศิลป โดยเฉพาะการนําสิ่งตรงขาม หรือคลายคลึงมาเชื่อมโยงทาบเทียบ
กัน และดวยน้ําเสียงที่ออนโยนกับทาทีที่ทาทายความคิดของผูอานอยูในที ทําใหหนังสือกวีนิพนธ
เลมนี้ สามารถสื่อสารที่กวีตองการจะถายทอด

จากคําประกาศเกียรติคุณในดานความงามวรรณศิลปแสดงใหเห็นถึงทิศทางของ
ตัวแทนกวีนิพนธไทยที่ไมจํากัดขอบังคับฉันทลักษณเหมือนการประเมินคาวรรณคดีไทยแบบ
โบราณ แตขณะเดียวกันก็เห็นความสําคัญและคุณคาของรูปแบบวรรณศิลปแตโบราณ ดังนั้น   
กวีนิพนธที่ไดรับรางวัลซีไรตทั้ง 8 เลมจึงมีลักษณะที่พองกันประการหนึ่งคือ มีลักษณะผสมผสาน
ระหวางขนบโบราณกับการสรางสรรคความงามทางวรรณศิลปข้ึนใหม สงผลใหเกิดเปนลักษณะ
ของงานกวีนิพนธรวมสมัยอันแสดงถึงภูมิปญญาของคนยุคปจจุบันที่นาสนใจ

หลักเกณฑการตัดสินประการสุดทาย คือการกําหนดวาผลงานที่สรางสรรคจะ
ตองมีคุณคาตอสังคมและมนุษยชาติ สําหรับหลักเกณฑดังกลาวถือเปนขอกําหนดของการ
ประเมินคาที่นาสนใจเนื่องจากการแตงคําประพันธแตเดิมมุงเสนอความงามของถอยคํา ความ
ไพเราะของเสียงเพื่อใหเกิดอารมณสะเทือนใจ
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สําหรับรางวัลซีไรตนั้น มีจุดประสงคสําคัญที่นอกเหนือจากการมุงเสนอความ
ไพเราะแลวยังเนนเนื้อหาจรรโลงใจ เปนคุณคาตอสังคมและมนุษยชาติ  คุณคาดังกลาวคือการให
ความคิดที่นอมนําจิตใจไปในทางดี เชิดชูการทําตามอุดมคติและสํานึกดีงาม ดังคําประกาศของ
คณะกรรมการตัดสินฯ ในสวนที่เกี่ยวกับคุณคาตอสังคมและมนุษยชาติ ที่ปรากฏในกวีนิพนธ    
แตละเลมที่ไดรับรางวัล ดังตอไปนี้

เพียงความเคลื่อนไหว
เนาวรัตนสงสารถึงหัวใจโดยตรง  เขาแสดงถึงความสํานึกเกี่ยวกับส่ิงที่ควรกระทํา 

การรับเอาปญหาทั้งปวงของเพื่อนมนุษยและเหนือส่ิงอื่นใด  ความซื่อสัตยของเขาใหเห็นเดนชัดใน
บทกวีทุกบท
นาฏกรรมบนลานกวาง

เปนวรรณกรรมสะทอนภาพสังคมปจจุบันดวยแงคิดที่ผดุงความยุติธรรมในสังคม  
ปลุกสํานึกความเปนมนุษย ชวยจรรโลงและใหกําลังใจตอผูตอสูเพื่อสังคมที่ดีกวา
ปณิธานกวี

ปณิธานกวีประกอบดวยบทประพันธที่มีเนื้อหาหลากหลาย  ครอบคลุมทั้ง
จักรวาล โลกและสังคมมนุษย  แสดงศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความเชื่อมั่นในความเปน
อมตะของศิลปะ
ใบไมที่หายไป

สาระของบันทึกนี้มีทั้งความใฝฝน ปรัชญาชีวิตและอุดมการณของคนหนุมสาว 
และตัวผูเขียนเองก็ไดปฏิบัติตามอุดมการณนั้นอยางถึงที่สุด…นอกจากนั้นแลว  บทกวีเหลานี้ยังมี
คุณคาในดานการปลุกสํานึกของสังคมเกี่ยวกับฐานะและบทบาทใหมของผูหญิง
มือนั้นสีขาว

มุงแสดงอุดมคติอันเชิดชูคุณคาความบริสุทธิ์และความมีน้ําใจของมนุษย…    
มือนั้นสีขาวใหประสบการณการอานอันจรรโลงความหวังใหผูอานเห็นวาโลกอาจสงบงดงามได
ดวยน้ําใจอันบริสุทธิ์ของมนุษยดวยกันเอง
มากานกลวย

มากานกลวยเปนรวมบทกวีนิพนธไทยรวมสมัยที่สะทอนใหเห็นพลังชีวิตและ   
จิตใจของคนชนบทที่เขามาสูเมืองดวยความใฝฝนและความหวังถึงชีวิตที่ดีกวา และไดกลายเปน
พลังสําคัญอันสรางสรรคสังคม
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ในเวลา
แรคํา  ประโดยคํา ปลุกเราจิตสํานึกใหผูอานเห็นวา ทามกลางกระแสแหงกาล

เวลาและมายาคติในโลกปจจุบันนั้น การมีมโนสํานึกอันประณีตจะทําใหมนุษยสามารถสัมผัส
ความละเอียดออนของสรรพสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตได
บานเกา

บานเกาสื่อความคิดของกวีโดยเรียงรอยประสบการณและสิ่งธรรมดาสามัญ   
รอบตัวซึ่งคนทั่วไปอาจมองขาม  กวีสังเกตสังคมดวยสัมผัสอันละเอียดออนจากมุมมองเฉพาะตัว
ที่โดดเดนโดยมีภาพ “บานเกา” ซึ่งแสดงวิถีชีวิตดั้งเดิมเปนพื้นฉาก

จากคําประกาศเกียรติคุณของรางวัลซีไรตในดานที่แสดงคุณคาความงาม
วรรณศิลปและคุณคาตอสังคมและมนุษยชาตินั้น อาจกลาวไดวารางวัลซีไรตไดกําหนดมาตรฐาน
ของการสรางเสพวรรณกรรมแหงยุคสมัยใหเกิดขึ้นในทิศทางที่นาสนใจ นั่นคือการไมเครงครัดกับ
กฎเกณฑฉันทลักษณในลักษณะที่ถูกตองตามแบบแผนทุกประการแตเนนการใหคุณคาความงาม
ของภาษาและคุณคาตอสังคม ดังที่ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชยใหความคิดเห็นวา

           เกณฑการตัดสินดังกลาวเปนรสนิยมทางวรรณกรรมแนวเสรีนิยมแนวกระฎมพี มี
ลักษณะประนีประนอมความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางกระแสวรรณกรรมแนวเพื่อชีวิตและ
วรรณกรรมแนวจารีตนิยม ในแงที่ยอมรับแนวคิดเรื่องวรรณกรรมตองทําหนาที่สะทอนชีวิต
และสังคมของวรรณกรรมแนวเพื่อชีวิต ขณะเดียวกันก็เชิดชูแนวคิดเรื่องความงามและ
ความวิจิตรอลังการของภาษาอันเปนมรดกของวรรณกรรมแนวจารีตนิยม 48

จะเห็นไดวา รางวัลซีไรตเขามามีบทบาทในการกําหนดเกณฑการประเมินคา     
กวีนิพนธยุคปจจุบัน อยางนอยก็จากกวีนิพนธซีไรต 8 เลม ที่ทําใหเห็นชัดเจนวาองคกรที่ใหรางวัล
ตระหนักถึงคุณคาในมรดกวรรณศิลปอันเกิดจากการสั่งสมปญญาและประสบการณยาวนานของ
กวีโบราณ กวีนิพนธทั้ง 8 เลมจึงถายทอดผลงานในลักษณะที่เลนลอกับขนบการแตงโบราณ      
ทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบ รวมทั้งการนําแบบแผนบางประการมาปรับประยุกตแสดงการผสม
ผสานระหวางวัฒนธรรมวรรณศิลปเกาและใหมที่ลงตัวอยางงดงาม

                                                       
48 ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย, “บทบาทของรางวัลวรรณกรรมตอการสรางและเสพวรรณกรรม,” สารคดี

12,134 (เมษายน 2539) : 149.
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นอกจากนี้ บทบาทของรางวัลในดานการประเมินคากวีนิพนธยังแสดงใหเห็นถึง
การกําหนดมาตรฐานตอกวีนิพนธที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลเลมนั้น ๆ  ดังเชนการประกวด  
ผลงานประเภทกวีนิพนธใน พ.ศ. 2544 คณะกรรมการมีมติใหรวมกวีนิพนธบานเกา ของโชคชัย  
บัณฑิต ’  ได รับรางวัลซีไรตและนับเปนครั้งแรกของการตัดสินผลงานประเภทกวีนิพนธที่          
คณะกรรมการตัดสินฯเขียนคําประกาศเกียรติคุณผลงานเลมนี้วามีขอบกพรองบางประการจาก        
ขอความวา “…ถึงแมจะไมสมบูรณแบบในลีลาภาษา แตรวมบทกวีนิพนธ บานเกา มีความ 
โดดเดนในกลวิธีทางวรรณศิลป…” ขอความที่พิมพตัวหนาแสดงใหเห็นถึงการประเมินคาในอีก
ลักษณะหนึ่งตามเกณฑของรางวัลที่กําหนดไว และกฎเกณฑของรางวัลก็แสดงใหเห็นจุดยืนของ
มาตรฐานรางวัล  ในฐานะที่กวีนิพนธซีไรตเปนแมแบบและมีบทบาทสูงตอการสรางเสพกวีนิพนธ
ในสังคมไทยเมื่อเทียบกับกวีนิพนธอ่ืน ๆ การเขียนขอความตัดสินเชิงประเมินคากวีนิพนธดังกลาว
ใหไดรับรางวัลซีไรตจึงเปนการแสดงบทบาทของรางวัลที่สงผลไปถึงกระแสการอานกวีนิพนธทั่วไป
อยางนาสนใจ

จากการกลาวถึงบทบาทของรางวัลซีไรตมาในขางตน ทั้งบทบาทที่มีตอการสราง
และเสพกวีนิพนธและบทบาทในดานการประเมินคากวีนิพนธ จะเห็นไดอยางชัดเจนวา รางวัล     
ซีไรตเปนรางวัลที่มีบทบาทสูงในแงสงเสริมใหเกิดการสรางสรรควรรณกรรม เพราะเปนรางวัลที่กอ
ใหเกิดปรากฏการณการแสดงความคิดเห็นตอผลงานที่ไดรับรางวัลอยางกวางขวาง และประโยชน
ของการแสดงความคิดเห็นหรือการประเมินคุณคาวรรณกรรมอยางกวางขวางนี้ทําใหเกิดความคิด
ใหม ๆ จากการตีความอันไมรูจบ  Hans – Egon  Hass นักวรรณคดีชาวเยอรมันแสดงความ     
คิดเห็นในเรื่องนี้ไววา

คุณคาที่อยูในงานที่ผูแตงสรางขึ้นเปนเพียง “ศักยภาพ” ที่จะเผยแสดงไดอยางเต็ม
ที่ก็ตอเมื่อไดสัมผัสกับผูคน การที่วรรณกรรมซึ่งอุบัติขึ้นในเงื่อนไขของเวลาสามารถที่จะ
แปรสภาพเปนงานที่ขามยุคสมัยได ก็เพราะกระบวนการของการอาน การตีความ และ
การประเมินคุณคา อันเปนกิจกรรมของผูรับนั้น เปนกระบวนการที่ตอเนื่องอยางไมมีวัน
จบส้ิน 49

                                                       
49 เจตนา  นาควัชระ, แนวทางการประเมินคุณคาวรรณคดีในวรรณคดีวิจารณ เยอรมัน ฝรั่งเศส

และอังกฤษ – อเมริกัน ในศตวรรษที่ 20  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2539), 7.
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ผลงานที่มีคุณคาจะคงอยูอยางยาวนานขามยุคสมัยไดนานเพียงใดนั้นจึงตอง
อาศัยความสนใจจากผูอานที่จะวิเคราะห ตีความแลกเปลี่ยนทัศนะกัน กวีนิพนธซีไรตเปนผลงาน     
สรางสรรคของยุคสมัยที่นาสนใจ เนื่องจากผลงานมีศักยภาพและมีโอกาสไดแสดงศักยภาพอยาง
เต็มที่จากการวิเคราะห ตีความของผูอาน โดยมีบทบาทของรางวัลเปนสิ่งเชื่อมโยงระหวาง  ผูเขียน
กับผูอานใหรวมกิจกรรมทางปญญาที่เปยมดวยคุณคาเชนนี้ตอไป

 จากการศึกษาบทบาทของรางวัลซีไรตทั้งในดานการสรางกระแสความตื่นตัวตอการ
สรางและเสพกวีนิพนธ และดานการประเมินคากวีนิพนธพบวา รางวัลซีไรตเปนรางวัลที่มีบทบาท
สูงตอกิจกรรมการสรางเสพและประเมินคากวีนิพนธ นักเขียนสรางสรรคผลงานสงสํานักพิมพ       
สํานักพิมพใหความสนใจสงผลงานนั้นเขาประกวดเพื่อชิงรางวัล  ผูอานรอคอยอานหนังสือที่ได  
รับรางวัลและวิพากษวิจารณ ประเมินคาหนังสือเลมนั้นตอไปอยางลึกซึ้งและกวางขวางเปน          
วัฏจักรวนเวียนของการสรางเสพปญญาที่นาสนใจ แตส่ิงที่ควรไตรตรองถึงผลแทจริงที่เกิดขึ้น
ทามกลางสีสันของบรรยากาศการวิจารณและความสนใจตอวรรณกรรมที่ไดรับรางวัลคือ       
วัฒนธรรมการอานที่มีการตื่นตัวในการรวมวิพากษวิจารณทั้งอยางไมเปนทางการและเปนทางการ
ในรูปของบทความจํานวนมากมายนั้นสงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอวัฒนธรรมการอานในสังคมมาก
เพียงใด

บทบาทของรางวัลซีไรตในทางหนึ่งนาจะเปนนิมิตหมายอันดีที่จะสรางวัฒนธรรม  
การอานที่เขมแข็งในสังคม เพราะกวีนิพนธหรือวรรณกรรมประเภทอื่นที่ไดรับรางวัลซีไรตลวน    
สงผลใหเกิดการกลาวถึงอยางลึกซึ้งไปถึงขั้นวิเคราะห ตีความแลกเปลี่ยนความคิดใหกับนักเขียน
นักอานในสังคม แตความเปนจริงประการหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ กิจกรรมการอานที่สรางบรรยากาศ
ความตื่นตัวจากกระแสรางวัลซีไรตนั้นยังไมมีพลังมากพอที่จะทําใหสังคมไทยเกิดวัฒนธรรม    
การอานที่เขมแข็งได เนื่องจากรางวัลซีไรตมีบทบาทจริงในดานการสรางกระแสความตื่นตัวใหคน
ในสังคมหันมาสนใจอานกวีนิพนธ แตความสนใจนั้นก็ยังอยูที่กวีนิพนธเพียงเลมเดียวคือเลมที่ได
รับรางวัล ยิ่งไปกวานั้นกฎเกณฑของการประกวดที่กําหนดใหวรรณกรรมแตละประเภทไดรับ
รางวัลหมุนเวียนกันไปคือ นวนิยาย กวีนิพนธและเรื่องสั้นตามลําดับ คนทั่วไปที่อานกวีนิพนธ
เฉพาะเลมที่ไดรับรางวัลก็จะไดอานกวีนิพนธ 1 เลมเมื่อเวลาผานไปแลว 3 ป หรือนวนิยายกับ 
เร่ืองสั้นก็เชนเดียวกัน

รางวัลซีไรตอาจจะประสบความสําเร็จในดานที่เปนเครื่องจูงใจใหคนในสังคมเกิด
ความสนใจและรวมสรางกิจกรรมทางปญญาดวยการอานหนังสือที่ผานการประเมินคามาแลว  
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ข้ันหนึ่งใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกวีนิพนธที่ไดรับรางวัลซีไรตจะมียอดพิมพและยอดจําหนาย
สูงกวาปกติมาก เมื่อเทียบกับกวีนิพนธทั่วไป ทั้งกวีนิพนธที่ไมไดรับรางวัลและกวีนิพนธที่ไดรับ
รางวัลอ่ืน แตกระแสการใหความสนใจอานกวีนิพนธสวนมากก็ยังหยุดอยูที่รางวัลซีไรต  ไมได  
กาวขามไปถึงความสนใจที่จะอานกวีนิพนธเร่ืองอื่น ของผูอ่ืนหรือแมแตของผูเขียนคนเดียวกัน 
เพราะกวีนิพนธเลมอ่ืนๆที่ไมไดรับรางวัลซีไรตก็ยังมียอดพิมพและยอดจําหนายในจํานวนที่     
นอยมากอยางนาใจหาย อีกทั้งกวาจะจําหนายไดหมดก็ใชเวลานานหลายป  ลักษณะเชนนี้     
เมื่อมองในมุมหนึ่งจะเห็นไดวาเปนเรื่องนาเศราที่คนไทยใหความสนใจอานหนังสือตามกระแส   
ทั้งที่อานอยางฉาบฉวยและลุมลึกเพียงปละ 1 ประเภท ประเภทละ 1 เลม ซึ่งนอยมากและหนังสือ
เลมอ่ืนจํานวนมากมายที่สงเขาประกวดแตไมไดรับรางวัลหรือไมไดสงเขาประกวดก็หมดความ
หมาย ไมคอยมีผูใหความสําคัญ ทั้ง ๆ ที่ไมไดหมายความวาหนังสือเลมอ่ืน ๆ ที่ไมมีรางวัลกํากับ
เปนหนังสือที่ไมมีคุณคา เมื่อเปนเชนนี้ วัฒนธรรมการอานหนังสือของคนไทย โดยเฉพาะกวีนิพนธ
จึงยังออนแรง อยางไรก็ตาม ในยุคที่ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยดวยภาพ แสง สี เสียง  
เขามาแทนที่ส่ือตัวอักษร อยางนอยบทบาทของรางวัลซีไรตก็ไดสรางคุณูปการสําคัญตรงที่เปน
แรงกระตุนใหผูคนทั่วไปยังเห็นความสําคัญของหนังสือและการอานหนังสือตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                  บทที่ 3
แนวคิดในกวีนิพนธซีไรต

แนวคิด  (theme) หรือแกนเรื่อง หมายถึง ความคิดหลักของเรื่องหรือสารที่แสดงนัยไว
ในการประพันธ  แกนเรื่องจะเปนความคิดเชิงนามธรรมที่แสดงผานภาพลักษณ  พฤติกรรม       
ตัวละคร และสัญลักษณ ที่ผูอานตองตีความเอง 1

จากการศึกษาเนื้อหาในกวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลม พบวา เนื้อหาสวนใหญในกวีนิพนธซี
ไรตมี “แนวคิด” ที่สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทคือ แนวคิดดานสังคม  แนวคิดดานการเมือง
และแนวคิดดานปรัชญา

  3.1 แนวคิดดานสังคม
    แนวคิดดานสังคมที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตแสดงใหเห็นถึงเหตุการณ ความเปนไป

และส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมผานมุมมองและความคิดเห็นของกวี ทั้งในดานการกลาวถึงปญหา
สังคมที่เกิดขึ้นและเปนอยู และปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้
ไดสงผลตอวิถีชีวิต ความเปนอยูและจิตใจของคนในสังคม  จากการศึกษากวีนิพนธซีไรตพบแนว
คิดสําคัญดังนี้

      3.1.1 การเสนอปญหาของสังคมปจจุบัน
การกลาวถึงปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในกวีนิพนธซีไรตพบวา  เนื้อหาที่ปรากฏ

ในกวีนิพนธซีไรตหลายเลมไดกลาวถึงปญหาสังคมเรื่องเดียวกันในมุมมองและวิธีนําเสนอที่

                                                       
1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ – ไทย. (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน,

2545. ), 436.
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ที่ตางกันไปอยางนาสนใจ อีกทั้งแนวคิดดานสังคมบางประการยังกลาวถึงปญหาที่เปลี่ยนกลุม   
เปาหมายไปตามสภาพสังคมที่เปล่ียนไป ดังนี้

    1.1.1 ปญหาโสเภณี
    ปญหาโสเภณี เปนปญหาที่สะทอนใหเห็นสภาพความเสื่อมโทรมของ

สังคม การกลาวถึงปญหาโสเภณีในกวีนิพนธซีไรตมีทั้งที่ผูหญิงถูกหลอกและตองตกเปนเหยื่อ  
ดวยความไมรูและมีอาชีพนี้โดยสมัครใจ ทั้งสองประการนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงปญหาที่สงผล
กระทบตอสังคมในวงกวางออกไป

 ความทุกขทนของผูหญิงที่ตองมีอาชีพเปนโสเภณีเพราะถูกบังคับนั้น  
กวีเสนอออกมาในภาพของหญิงสาวที่ออกจากชนบทมาทํางานในเมืองหลวง  แตกลับถูกคน      
ในสังคมเมืองใชเลหเหลี่ยมเลนกับความซื่อ ความไมรูทําใหชีวิตตกต่ําลง เชน ในกวีนิพนธซีไรตชุด 
นาฏกรรมบนลานกวาง  คมทวนไดใชวิธีโดยใหผูทนทุกขนั้นเปนผูถายทอดความคิดความรูสึก 
ดังนี้

…โอความหวังวาดไวอยูในฝน
ฉันใดมันถึงเมืองลวนเรื่องเศรา
ฝนสลายแหลกเรื้อไมเหลือเงา
เพลงความหวังลอยเขายิ่งราวราน

คิดถึงคําของอายเหลือหลายหนอ
คิดถึงแมคิดถึงพอคิดถึงบาน
คงเฝารอรับเงินอยูเนิ่นนาน
มื้อที่ผานตางคนกระวนกระวาย

หวังหาเงินงายงายดวยขายเหงื่อ
ลูกจึงตกเปนเหยื่ออยางงายงาย
ในเมืองหลวงเมืองลวงคือบวงอบาย
ทุกกาวลวนอันตรายแฝงรอบทิศ
………….

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



54

สาวอีสานกําสรวลเฝาครวญคิด
ถึงลีลาชีวิตที่แพพาย
จากนางงามบานนาก็มากลาย
เปนนางโลมเรขายตามโรงแรม

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 92)

บทกวีขางตน สะทอนใหเห็นถึงปญหาอันเกิดมาจากความแรนแคนของ
ชนบท เมื่อชนบทคือแหลงชีวิตของสังคมกลุมหนึ่งไมสามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน
ได ผูคนจึงจําเปนตองอพยพเขามาหางานทําเพื่อหารายไดใหตนเองและครอบครัวเนื่องจากมี    
คนขางหลังที่ เฝารอรับเงินอยูเนิ่นนาน  มื้อที่ผานตางคนกระวนกระวาย  แตการเดินทางเขามา
ทํางานในเมืองหลวงก็พลิกผันใหชีวิตตนเองตองมาทําอาชีพที่ไมไดคาดฝนมากอน  คมทวนได
แสดงใหเห็นถึงสถานภาพของผูหญิงที่ถูกลดคุณคาลง จาก “นางงามบานนา” กลายมาเปน    
“นางโลม” ที่ตองเรขายตามโรงแรม จากคนกลายคาเปนเพียงสิ่งมีชีวิตที่กําหนดราคาเหมือนสินคา
ตางๆเทานั้น

การกลาวถึงปญหาโสเภณีอีกประการหนึ่งคือ เปนการนําเสนอผานความ
สัมพันธของชนบทกับเมือง  ในแงของความอุดมสมบูรณและความเชื่อที่กําลังจะหมดไปของชนบท 
ความคิดดังกลาวนี้ปรากฏในงานของศักดิ์สิริ  ในชื่อบทวา นางไม

     เคยรมเย็นยืนยงยิ่งใหญ
เปนเรือนเกิดแตมิใชเรือนตาย
โอภูมิลําเนากําเนิดกาย
อันปูยาตายายไดอยูมา
     ในปาพันป
ตนไมรอยป
เขาวามีนางไม
ไหนหนอนางไม
พวกเขาไมเชื่อ
ใจไมออนเอื้อ
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ไมลดละไมราเรื้อ  ไมรามือ
     ตนไมลมครืนลง
รอยตนก็ทั้งรอย
ไมมีรองรอยนางไม
ตอไมแสนตอร่ําไห
นางไมไปไหน
นางไมไปเปนกะหรี่
ปาไมพันปโลงเตียน
ตนไมหายไปอีกตน
กะหรี่อีกคนเพิ่มมา

(มือนั้นสีขาว : 56)

ศักดิ์สิริเสนอความคิดวาชนบทเปลี่ยนไปดวยอํานาจบางประการ ซึ่งอาจ
ตีความไดวาคือเมือง เพราะเมืองมีนัยตรงขามกับชนบท เมืองเปนสัญลักษณของอวิชชาที่ไมเคย
เห็นคุณคาของชนบท “พวกเขา”ในบทกวีนี้จึงอนุมานไดวาหมายถึงคนเมืองที่มี “ใจไมออนเอื้อ”
และลงมือฉุดครา “นางไม” ใหไปเปน “กะหรี่” ทําลายปาไมพันปจน “โลงเตียน” คือทําลายคุณคา
ของชนบทที่เคย รมเย็นยืนยงยิ่งใหญ ที่เคยเปน ภูมิลําเนากําเนิดกาย  อันปูยาตายายไดอยูมา ให    
พังทลายลง  กวีนิพนธบท นาฏกรรมบนลานกวาง  ของคมทวน  คันธนูก็ไดนําเสนอในลักษณะนี้ 
คือ เมื่อผูหญิงชนบท (นางงามบานนา) ซึ่งเปนภาพที่บริสุทธิ์ ตองกลายเปนนางโลมที่จัดเจนกับ
ชีวิตมากขึ้นเมื่อเดินทางเขามาอยูในเมือง ภาพดังกลาวจึงมีแนวคิดที่สอดคลองกับบท นางไม ที่
ศักดิ์สิริกลาวถึง  ดังนั้น สาเหตุของปญหาโสเภณีที่เกิดขึ้นประการหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนจากชนบท
ไปสูเมือง เมื่อชนบทไมสามารถตอบสนองความตองการในดานวัตถุคือเงินได ภาพของชนบทจึง    
ถูกลดคุณคาและถูกทําลายลง แสดงใหเห็นถึงความไมอุดมสมบูรณโดยผานสถานภาพของผูหญิง

ชนบท เมือง
นางงาม นางโลม
นางไม กะหรี่
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ชนบทเปนภาพของความบริสุทธิ์ สวยงาม ผูหญิงที่เปนตัวแทนจาก
ชนบทจึงสวยงามและมีคา จากคําที่ใชวา นางงาม และนางไม แตเมื่อเปลี่ยนจากชนบทเปนเมือง 
ผูหญิงก็ถูกเมืองทําใหเปนนางโลมและกะหรี่ ส่ือถึงความสูญเสียคุณคาบางประการในตัวตน    
เชนเดียวกับชนบทที่ถูกเมืองหรือความเจริญทางวัตถุรุกล้ําจนสูญเสียความเขมแข็งและแหลงสราง
ชีวิต คือ “ปาไมพันป” ไป

ปญหาดังกลาว  นอกจากแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของสังคมเมืองที่มีตอ
ชนบทแลว กวียังแสดงใหเห็นวาปญหาสังคมนี้เลวรายหนักยิ่งขึ้นเมื่อผูรักษากฎหมายไมได        
ทําหนาที่ชวยเหลือหรือกําจัดปญหานี้ใหหมดไป แตกลับใชอํานาจหนาที่นั้นในทางที่ไมชอบธรรม  
แนวคิดดังกลาว สะทอนออกมาในกวีนิพนธของคมทวน  คันธนู

เมื่อตํารวจเมาเหลาโซเขาซอง
อยากขึ้นหองฮึ่มฮั่มเปลื้องกําหนัด
คาวคละคลุงโสโครกเต็มโลกทัศน
มองผูหญิงเยี่ยงสัตวอยางสิ้นคิด

ถืออํานาจบาตรใหญเหยียบไปทั่ว
แมงดาเห็นหดหัวแทบตัวบิด
ยึดเครื่องแบบ – บารมีเปนชีวิต
อํามหิตโหดเหี้ยมไมลดละ

สงสารสาวอีสานผูกรานแดด
ตองทนแปดเปอนคาวอันฉาวแฉะ
ทั้งฝูงเหลือบร้ินกลุมเขารุมแทะ
หวังพึ่งรัฐ…แคนั้นแหละกลไกรัฐ

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 96)

ปญหาโสเภณีที่เกิดขึ้นเปนไปอยางเลวรายมากขึ้น เมื่อตํารวจไมปฏิบัติ
หนาที่ตามครรลองของกฎหมาย อีกทั้งยังเห็นผูหญิงเปนเพียงเหยื่อที่มีหนาที่รองรับอารมณตน 
เทานั้น กวีสะทอนใหเห็นถึงการทํางานของรัฐบาลที่ไมเคยแกไขปญหาอยางจริงจังและแสดงความ
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รูสึกหมดศรัทธากับความหวังที่จะทําใหสังคมดีข้ึนกวาที่เปนอยู นอกจากนี้ปญหาโสเภณียังสงผล
ไปถึงภาพลักษณของประเทศในบท แมศรีคณิกา ของ ไพวรินทร   ขาวงาม วา

แมศรีเอย
แมศรีโคนขนุน
โลกของแมทารุณ
โคนขนุนชวยไฉน

แมศรีเอย
แมศรีคลองหลอด
อกของแมแหงขอด
น้ําคลองหลอดหรือเติมได

แมศรีเอย
แมศรีคณิกา
ผลของแมออกมา
เปนเวทนาของเมืองไทย

(มากานกลวย: 73)

จากบทประพันธขางตน ไพวรินทรไดสะทอนใหเห็นปญหาโสเภณีดวย   
น้ําเสียงที่เห็นใจ และมองวาผูหญิงอาชีพนี้ไมไดเปนคนเลวรายแตอยางใด พิจารณาจากคําเรียก
ชื่อที่ไพวรินทรจะขึ้นตนใหมทุกวรรควา แมศรีเอย คําวาแมศรีเปนคําเรียกชื่อผูหญิงที่แสดงถึงความ
มีคุณคา แตอยางไรก็ตาม แมศรีคณิกาทําใหประเทศไทยดูเปนเมืองที่ไมงามทางวัฒนธรรม

ทัศนะของกวีในการกลาวถึงปญหาโสเภณีเมืองไทย แสดงใหเห็นถึง
สาเหตุของการเกิดปญหาในดานตาง ๆ อันไดแก  ความยากจน โดยเฉพาะผูหญิงที่อยูในชนบท 
ตัดสินใจเดินทางเขาเมืองหลวงเพื่อหวังวาชีวิตจะดีข้ึน และก็ไดพบวาสังคมเมืองที่เคยวาดฝนไวนั้น
ไมไดสวยงามแตเต็มไปดวยกับดักและความรุนแรง เมื่ออยากจะกลับตัวหรือเปลี่ยนใจก็ไมสามารถ
ทําไดเพราะเจาหนาที่ของรัฐกลับเปนผูซ้ําเติมปญหานั้นใหเลวรายลง ปญหาโสเภณีจึงเปนปญหา
ที่เกี่ยวโยงกันอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับตัวบุคคล  ครอบครัว สังคม   สงผลไปถึงภาพลักษณของ
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ประเทศในที่สุด นอกจากนี้ปญหาดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นถึงความเหลวแหลกของระบบสังคม          
การบริหารงานของรัฐบาลที่ไมแกไขหรือใหความชวยเหลืออยางจริงจัง ทําใหปญหานี้ยังเกิดขึ้น
และคงอยูตอไป

การนําเสนอปญหาโสเภณีที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรต แมจะไมปรากฏ
สม่ําเสมอ คือพบในกวีนิพนธซีไรตเพียง 3 เลมคือ นาฏกรรมบนลานกวาง  มือนั้นสีขาว และ   
มากานกลวย แตการนําเสนอของกวีก็แสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงบางประการที่เกิดขึ้นใน
สังคมในแงที่ปจจุบันอาชีพโสเภณีดูเหมือนจะเปนอาชีพที่ผูหญิงสมัครใจเขามาทํางานนี้มากข้ึน  
พิจารณาไดจาก นาฏกรรมบนลานกวาง  กวีนิพนธซีไรต พ.ศ. 2526 ของคมทวน  คันธนู         
กวีเสนอภาพของผูหญิงที่ประกอบอาชีพนี้ในลักษณะที่ผูหญิงถูกหลอกใหขายบริการดวยความ    
รูเทาไมถึงการณ และถูกบังคับโดยการใชกําลัง ผูหญิงจึงจําตองประกอบอาชีพนี้ดวยความรูสึกที่
เปนทุกขและขมขื่นใจ  เมื่อมาถึงกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว พ.ศ. 2535     ศักดิ์สิริกลาวถึง     
ผูหญิงที่ขายบริการทางเพศโดยเชื่อมโยงกับสภาพความอุดมสมบูรณของชนบท กวีไมไดใหภาพ
ความทุกขทนของผูหญิงอันเกิดจากการถูกบีบบังคับดังที่ปรากฏในนาฏกรรมบนลานกวาง แต
กวีแสดงใหเห็นวา เมื่อสภาพแวดลอมที่เปนอยูถูกทําลายความอุดมสมบูรณไปเกือบหมดสิ้น        
ผูหญิงสวนใหญจึงคอยๆผันตัวเองไปเปน “กะหรี่” แทนการเปน “นางไม” โดยไมไดถูกบังคับขืนใจ      
ดวยอาจจะคิดวาเปนทางออกหนึ่งที่สามารถหนีจากความแรนแคนของชีวิตได ในกวีนิพนธซีไรต
ชุดมากานกลวย ประจําป 2538 ไพวรินทรกลาวถึงบทบาทของแมศรีคณิกาที่สงผลใหเกิด      
ภาพลักษณที่ไมดีแกประเทศ แตลักษณะการนําเสนอของกวีก็เปนไปในเชิงเห็นใจผูหญิงที่ตองมา
ประกอบอาชีพนี้ และดูเหมือนจะแสดงใหเห็นวานับวันสังคมไทยจะมีผูหญิงที่เปนโสเภณีมากขึ้น
จนถึงขั้นกวีแสดงน้ําเสียงที่เปนหวงวาอาชีพดังกลาวจะสรางภาพไมดีใหแกประเทศได

การนําเสนอปญหาที่เกิดขึ้นจึงนาสนใจในดานที่แสดงใหเห็นพัฒนาการ
ของอาชีพดังกลาว ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความออนแอในรากฐานของสังคมไทยที่เกี่ยวโยงและเปน
ปญหาสืบเนื่องจากชนบทไปถึงเมือง และเมืองยอนกลับมาสูชนบท จนในที่สุดการเปนโสเภณีอาจ
เปนเรื่องธรรมดาจนไมถือเปนปญหาอีกตอไปหากสังคมและคนในสังคมยังออนแอเชนนี้อยู
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1.1.2  ปญหาความเหลื่อมล้ํา และชองวางทางสังคม
จากการศึกษากวีนิพนธซีไรต พบวา มีการกลาวถึงปญหาสังคมในเรื่อง

ของความเหลื่อมลํ้าและความไมเทาเทียมกันจนเกิดเปนชองวางและแบงแยกชนชั้นในหลาย      
รูปแบบ ทั้งนายทุน – กรรมกร  / นักศึกษา  อาจารย – ชาวนา  / คนรวย – คนจน

ปญหาความเหลื่อมลํ้าทางสังคมที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตนั้นเปนปญหา
ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของคูตรงขามอยางนาสนใจ  กลาวคือในยุคที่เหตุการณทางการเมืองชวง 
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ยังมีอิทธิพลตอความคิดของกวี  ปญหาที่กวีกลาวถึงเปนปญหาของผูใช
แรงงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ชนชั้นในสังคมแบงเปนสูงกับตํ่าดวยอภิสิทธิ์ของการศึกษาและ
ทรัพยสินเงินทอง  พิจารณาไดจากงานกวีนิพนธเร่ือง เพียงความเคลื่อนไหว  และ นาฏกรรม
บนลานกวาง

     ฝูงเขาเหลาศึกษา
ก็ใบบาเบื้อสบาย
บมสุขอยูทุกภาย
บางรองเพลงบรรเลงรมย
     ฝูงเขาเหลาอาจารย
งวนเงินงานอยูงายงม
จับกลุมกินอาจม
ประจําวันประจําคืน
     คั่นเขตกําแพงขาม
แหละพวกเขาผูขมข่ืน
ทุกขยากก็ทนยืน
อยูอยางนั้นนิรันดร
     ถกโสรงขึ้นคลุมหลัง
พอบังแดดที่แผดรอน
ผักเปดประดาษดอน
ก็ถอนถกหมกเกลือกิน

(เพียงความเคลื่อนไหว : 122 - 123)
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บทกวีขางตน  เนาวรัตนไดแสดงตนเปนพวกเดียวกับประชาชน             
ผูทุกขยากในสังคม และใชน้ําเสียงเชิงตําหนิบุคคลที่มีโอกาสทางการศึกษา แตไมไดใชวิชาความรู
นั้นแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนที่สังคมกําลังประสบ พิจารณาไดจากถอยคําที่กวีเลือกใชเมื่อ
กลาวถึงภาพของนักศึกษากับอาจารย  กวีใชคําเรียกวา ”ฝูงเขา” แตใชคําเรียกแทนประชาชน      
ผูทุกขยากทั้งหลายวา  “พวกเขา” คําวาฝูง เปนคําที่ใชเรียกคํานําหนาที่เปนสัตว  เชน ฝูงนก  ฝูงวัว  
ฝูงควาย  ดังนั้น  การที่กวีใชคําวา ”ฝูง” มานําหนาคําที่แทนกลุมนักศึกษาและอาจารย จึงแสดงนัย
ประเมินคาวาเปนกลุมบุคคลที่พึงตําหนิติเตียน แมจะเปนผูที่มีสถานภาพทรงเกียรติในสังคม     
แตหากไมไดชวยเหลือหรือตอบแทนสังคม ตําแหนงหรืออาชีพนั้นก็ดอยกวาเหลาชาวนาผูทุกขยาก 
พฤติการณที่เพิกเฉยตอสังคมนี้ทําใหชีวิตผานไปอยางไรคาและสูญเปลา ไมผิดอะไรกับคนที่    
ตายแลว

     ฝงซากอยูเปนศพ
และฝงกลบปญญาแกลน
คําสาปปศาจแสน
จะสาปสั่งจิรังกาล

(เพียงความเคลื่อนไหว : 124)

นอกจากนี้ ปญหาความเหลื่อมลํ้าของสังคมยังเกิดขึ้นเปนระบบทุนนิยม
การแขงขันดิ้นรนเพื่อใหไดอํานาจและทรัพยสิน  ลักษณะสังคมเชนนี้ทําใหเกิดความแตกตางกัน
อยางชัดเจนระหวางคนรวยกับคนจน  ดังปรากฏในบท คําถาม-คําตอบรวมสมัย จากกวีนิพนธ  
ซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง  ดังนี้

     สังคมแกงแยงยื้อ นานยาว
ใครใครสาวยอมสาว เสพยขย้ํา
ทางเดินสูดวงดาว ดูตีบ  ตันนา
ใครพลาดเปนเหยื่อซํ้า สัตวรายรุมเถือ

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 15)
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บทกวีขางตน คมทวนแสดงความคิดวาสังคมดังกลาวเปนสังคมที่ใครดี
ใครได ใครพลาดก็ถูกเหยียบซ้ํา ผูคนเปนศัตรูตอกัน มนุษยแปรสภาพเปนประดุจสัตวรายที่พรอม
จะเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษยดวยกันเอง  และกลุมคนที่ตกเปนเหยื่อก็คือ กรรมกร ผูใชแรงงาน
ในสังคม

     ใครเลาที่เลือดทน ทวมดิน
ใครเลาที่เหื่อริน ราดพื้น
ใครเลาที่ถูกกิน ถูกกด
ใครเลาที่สะอึกสะอื้น โอดรองลําเค็ญ

     คือชีวิตกรรมกรสะทอนภาพ
มีเหงื่ออาบตางน้ําลําเค็ญเข็ญ
สรางบานโตโอฬารเลือดตากระเด็น
แตตองเรนนอนหลืบกวางคืบเดียว
     โดยชองวางสังคมที่จมต่ํา
พวกหนึ่งหนํานอนสบายกิน “ถาย” เที่ยว
กระดกลิ้นเลียแผลบข้ึนแลบเลี้ยว
ก็ออกกฎเก็บเกี่ยวกดกรรมกร

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 17)

ชองวางทางสังคมที่เกิดขึ้น เปนชองวางที่มองเห็นผูกระทําและผูถูก
กระทําอยางชัดเจน เนื่องจากในยุคสมัยนั้นเปนยุคที่เต็มไปดวยความรุนแรงทางการเมืองการ    
ปกครองซึ่งอํานาจอยูที่บุคคลเพียงกลุมเดียว กวีจึงเสนอภาพความขมขื่นที่ไมยุติธรรมเหลานี้และ
ประกาศเจตนารมณที่จะแกไขปญหาที่เปนอยูใหดีข้ึน ปณิธานดังกลาวปรากฏในกวีนิพนธซีไรตชุด 
ใบไมที่หายไป  ของ จิระนันท    พิตรปรีชา

ลบชองวางทางชนชั้นแกปญหา
โดยมาตราความพอดีถามีอยู
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จะปรับหมุดยุติธรรมค้ําตราชู
เกมตอสูก็สุดสิ้นหมดกลิ่นคาว

(ใบไมที่หายไป :  15)

เมื่อกระแสความรุนแรงของเผด็จการทางการเมืองการปกครองสิ้นสุดลง  
การเสนอปญหาความเหลื่อมลํ้าทางสังคมยังคงมีอยู  แตมีลักษณะบางประการที่เปล่ียนแปลงไป  
นั่นคือ  จากที่เคยเปนการกลาวโทษโดยแบงพรรค แบงฝายอยางชัดเจน เชน การเอยถึงบุคคลใน
มหาวิทยาลัยกับชาวไร  ชาวนาในชนบท  นายทุนกับกรรมกร  ก็เปล่ียนมาเปนการพูดถึงปญหาใน
ลักษณะที่ไมชี้ผูกระทําอยางเฉพาะเจาะจง  แตผูกระทําคือคนในสังคมทั่ว ๆ ไปที่จะเปนใครก็ได

ลักษณะดังกลาว พิจารณาไดจากกวีนิพนธเร่ืองมือนั้นสีขาว ของ    
ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ

     …กรุงกริ๋ง  ชอนกระทบจาน
เสียงจานซอนจาน
สะทอนสะทานกังวานไกล
จานเกาวางเปลาถูกลําเลียงไป
จานใหมเต็มเปยมถูกลําเลียงมา
คนกินคนเกาทยอยออกไป
คนกินคนใหมทยอยเขามา
เศษอาหารจานละนิดละนอย
คอยคอยสูงขึ้น  สูงขึ้น
กระทั่งกองสูงทะมึ่น  มหึมา
สูงขึ้นสูงขึ้นไปถึงฟา
จนถึงเมฆแลวเจาเด็กลางจาน
     พอกินไปไดหมื่นแสนลานป
โลกนี้ยังมากมีหรอกอาหาร
     จันทรเอยจันทรเจา
ขาไมรองขอขาวหรอกจันทรจา

(มือนั้นสีขาว : 47)
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เด็กลางจาน เปนตัวอยางของการกลาวถึงปญหาสังคมในดานความ  
ไมเทาเทียมกันที่กวีไมไดบริภาษ หรือกลาวตําหนิใคร แตใชน้ําเสียงประชดดวยความขมขื่นถึงสิ่งที่
ไดรับ  โอกาสของเด็กลางจานไมไดเกิดจากผูมีมากกวา “หยิบยื่น” น้ําใจให แตโอกาสที่เด็ก      
ลางจานไดรับเปนเพราะวาสิ่งนั้นมันเปน “ของเหลือ” ที่คนมีโอกาสในสังคมไมตองการแลว และ
ของเหลือนั้นก็ยังมีมากพอที่จะ กินไปไดหมื่นแสนลานป  ตราบใดที่คนรวยและคนจนยังมีชองวาง
ที่แตกตางกันอยางมากเชนนี้อยู

ปญหาสังคมในเรื่องของความแตกตางทางชนชั้นที่ปรากฏในกวีนิพนธ      
ซีไรตนี้ เปนปญหาที่กวีใหความสนใจและใสใจ อีกทั้งพยายามแกปญหาดวยการปลุกจิตสํานึกให  
ผูอานมีมนุษยธรรมตอเพื่อนมนุษยดวยกัน กวีส่ือเนื้อหาออกมาเพื่อปรารถนาใหทุกคนเปน       
พวกเดียวกัน ไมมีเสนแบงชนชั้นเพื่อใหเปนสังคมที่สงบและเปนสุข

1.2  ภาพสะทอนความเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบัน
แนวคิดดานสังคมที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตในอีกลักษณะหนึ่งคือ กวีเสนอ

ภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน  และความเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอ
การใชชีวิตของผูคน ทั้งคนเมืองและคนชนบทที่อพยพมาอยูเมือง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเริ่มจากการที่สังคมเกษตรกรรมลมสลาย และ
ถูกความเจริญทางวัตถุของสังคมเมืองเขามาแทนที่  คนชนบทไมสามารถประกอบอาชีพเดิมใน
ทองถิ่นของตนได  เพราะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตองพึ่งพาธรรมชาติเปนหลัก               
เมื่อธรรมชาติไมเอื้ออํานวย การผลิตไมไดผล จึงเดินทางเขามาทํางานในเมืองหลวง เพื่อหวังวาจะ
มีคุณภาพชีวิตดีข้ึนกวาที่เปนอยู  ดังที่คมทวนไดสะทอนถึงความรูสึกของเกษตรกรที่อพยพเขามา
อยูเมืองวา

     พวกขาเปนคนไมข้ีเกียจ
อยาหยามอยาเหยียดเปนขี้ขา
ทํานาทําไรไดแตหนี้
หัวปทายปดอกเบี้ยเต็มบา
มีเงินเขาเรียกลูกพี่
ขามีแตหนี้เขาเรียกลูกหมา
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รองขอจนคอแสบลิ้นสาก
กระเพาะรองโครกครากไปมา
ใครเลาจะเขาใจชาวนา
ตองขอขาวคนแปลกหนา จนหนาเอยแหงแลง

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 12 - 13)

ในบท ขอทานบรรดาศักดิ์ คมทวนไดกลาวถึงปญหาของคนชนบทมี
อาชีพทําไรทํานาที่เมื่อผลผลิตไมไดผลตามที่ตองการ ฐานะของชาวนาผูปลูกขาวเลี้ยงผูอ่ืนจึง    
ลดต่ําลงมาเปนผูขอขาวผูอ่ืน (คนแปลกหนา) กิน บทกวีขางตนแสดงใหเห็นถึงวิกฤติของอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งไพวรินทรไดสะทอนความลมสลายของสังคมเกษตรที่นับวันจะถูกลดคุณคาและ
หมดความสําคัญลงไปทุกที  ดังนี้

  จนความตายของควายเนื้อเปนเรื่องเล็ก
 และกําเนิดของควายเหล็กเปนเรื่องใหญ

มือแหงกาลยังแกวงโลกโยกและไกว
บิดใบหนายุคสมัยใหเบี้ยวราว

(มากานกลวย : 39)

เมื่ออุตสาหกรรมเขามามีบทบาทแทนที่สังคมเกษตรกรรม ผูที่ไดรับ        
ผลกระทบโดยตรงคือเกษตรกรที่ตองปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอด        
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เปนเสมือนการเปลี่ยนวิถีชีวิตของตน จากตัวอยางวา

ข้ึนชื่อเจาตนกลา เลือดเนื้อชาวนาตองกลาหาญ
คราเคียวสนิมกรอนรอนราน คราจําจากบานไปรบ

ไปกับกองทัพเศรษฐกิจ หนาที่มิคิดเลี่ยงหลบ
พรรคพวกเคลื่อนพลสมทบ ถนนฝุนฟุงตรลบกลบตา

(มากานกลวย : 41)
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เจาตนกลาในกลอนบทนี้เปนตัวแทนของชาวนาที่จําตองทิ้งอาชีพทํานาไป
ทํางานในเมือง ไปกับกองทัพเศรษฐกิจ ไปเพื่อปากทองและความอยูรอดเพราะที่นาไมสามารถ
สรางผลิตผลไดอยางอุดมสมบูรณอีกตอไปแลว ไพวรินทรใชคําวา เคียวสนิมกรอน  แสดงใหเห็นถึง
การไมไดเก็บเกี่ยวผลผลิตมาเปนเวลานาน นานจนกระทั่งเคียวซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชเกี่ยวขาวของ
ชาวนาขึ้นสนิมเนื่องจากไมมีผลผลิตใหเก็บเกี่ยว ดังนั้นการไปครั้งนี้เปนการไปเพราะความจําเปน 
ดวยความคาดหวังวาจะไดรับส่ิงดี ๆ กลับมายังบานเกิดของตน  ดังในบทที่กลาววา

ลมทุงดูแลแมดวย ไมมวยจะกลับมาหา
พรอมดวยเกียรติยศเหรียญตรา เชิดหนาชูตาแผนดิน

(มากานกลวย  : 41)

ปญหาที่ชนบทลมสลายไดรับการตอกย้ํามากขึ้น กวีไดชี้ใหเห็นปญหาดวย
น้ําเสียงที่ขมข่ืนวา เมืองได “ไลทุง” และ “ราวี” ทําลาย “ธัญชาติ” คือขาวปลาอาหารให “ยอยยับ”

เมืองขยายไลทุงตองถอยทัพ ธัญชาติยอยยับอยูกับที่
วันกรุงเทพอารมณไมสูดี ก็จองลาราวีทุกที่ทาง

อาจจะตองมองหาปาสักแหง เพื่อเปนแหลงตึกใหมไปปลูกสราง
ปลงพนาเปนธานีหนีรกราง เรียกปากวางนั้นวามหานคร

(มากานกลวย  : 66)

เมื่อการเติบโตของเมืองรุกไลพื้นที่ความอุดมสมบูรณของชนบท คนชนบท
ก็ทําการเกษตรไมไดผลและไมมีที่ทํากิน หลายคนเต็มใจเขาเมือง ใฝฝนถึงความสะดวกสบาย
นานาประการ

เดี๋ยวนี้ใครเขาก็หมายไปเมืองกอก ทิ้งบานนอกไปขายแรงในแหลงสวรรค
คาเหงื่อเค็ม เลือดแดง แขงรวยกัน บางบุกคากําปนฝนถึงเงิน
ซื้อสายสรอยเสนทองคลองคอสวย กลับบานดวยมั่นใจไมขัดเขิน
ซื้อจอภาพเสียงดัง ดู – ฟงเพลิน งามเหลือเกินนะดาราฟากฟาเมือง

(มากานกลวย : 48)
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ความเปลี่ยนแปลงของสังคมทําใหความคิดของคนเปลี่ยน ในความคิดของ
คนชนบท เมืองคือสวรรคที่มีแตความสวยงามและความสุขสบาย แตเมื่อเขาไปสัมผัสจึงพบวา 
ทามกลางความเปนเมืองที่รุงเรืองโอฬารดานวัตถุนั้นกลับขาดไรคุณคาดานจิตใจ ทั้งความรัก 
ความอบอุน มิตรไมตรีและน้ําใจ  แนวคิดนี้ไดสะทอนออกมาในงานกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว  
ในบท หลับ

     ข้ึนรถโดยสาร
มันคลานโคลงเคลง
คํารามคร่ําเครง
ครวญครางครืนครืน
เหงื่อไคลคร่ําเครียด
โหยงเหยียดตีนยืน
หลับหลับต่ืนตื่น
ผงกฟนสลับซบ
ทองแกแยเปรียบ
ทองเรียบนั่งจอง
คนแกเหลือบมอง
คนหนุมแกลงเมิน

(มือนั้นสีขาว : 60 - 61)

ศักดิ์สิริบรรยายภาพถึงคนบนรถเมลในสภาพที่เบียดเสียดอึดอัดและอยูใน
บรรยากาศที่ไมเปนมิตร  กวีเลือกใชคําวา  คําราม  ครํ่าเครง  ครวญคราง  ครํ่าเครียด  คําเหลานี้
บงบอกถึงความรูสึกที่อึดอัด ไมมีความสุข  คนบนรถมีทั้งนั่งและยืน ไมมีใครสนใจใคร  ที่นั่งเปนสิ่ง
สําคัญที่ทุกคนตองการยึดใหเปนของตนโดยไมคํานึงวามีคนรอบขางที่ยืนอยูในสภาพที่ตองการ
มากกวาหรือไม  กวีจงใจฉายภาพของหญิงมีครรภแกและคนชรายืนโหนรถเมล และคนที่นั่ง          
ก็แลงน้ําใจมากพอที่จะแกลงเมินผานไป นอกจากนี้ ศักดิ์สิริยังย้ําใหเห็นถึงความแลงไรน้ําใจของ
คนในสังคมเมืองมากขึ้น โดยเสนอภาพของพระภิกษุซึ่งเปนบุคคลที่สังคมควรเคารพถูกเมินเฉย      
เชนเดียวกับผูคนทั่วไป
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อายจอดคุยจอ
อายจอคุยฟุง
อายจุงคุยทับ
อายจอดอายจุง
ถองพุงอายจอ
ฝนก็อึมครึม
ฟาครึ้มครืนครืน
อากาศอึนอึน
คนจะขึ้นปายหนา
เหลืองเหลืองปลิวมา
พระนี่หวา…เฮยหลับ

(มือนั้นสีขาว : 61)

ศักดิ์สิริใหภาพของความขบขันที่ชวนใหสะทอนใจ เมื่อตัวละครทั้งอายจอด
อายจอและอายจุงที่กําลังสนทนาและหยอกลอเลนกันอยางสนุกสนานตองหยุดชะงักและเปลี่ยน
การกระทําทันทีเพียงเพราะเห็นวามีพระข้ึนรถเมลคันที่ตนนั่ง  การไมลุกใหพระนั่งสะทอนใหเห็นวา 
ในสังคมยุคนี้ พระสงฆก็มิไดตางอะไรกับคนชราหรือหญิงมีครรภ อาจจะมีความแตกตางกวาก็ 
ตรงที่การไมแสดงออกถึงความไรน้ําใจโดยเปดเผย ดังนั้น การแกลงหลับจึงเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะ   
ไมสรางความกระอักกระอวนใจทั้งสองฝาย

สังคมปจจุบันเปนสังคมที่ขาดความเกื้อกูล การเสียสละหรือการแบงปนแม
ส่ิงที่ดูเล็กนอยก็เกิดขึ้นไดยาก ดังที่โชคชัยไดสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนเมืองที่ใหคาแกเงิน    
มากกวาไมตรี

ดุมดุมเดินกรุงฟุงไอเสีย ลิ้นแหงละเหี่ยเพลียใจแปว
เคยขอน้ําขันนั่นนานแลว บัดนี้น้ําแกวตองซื้อกิน

(บานเกา  : 16)

มิตรภาพและความเอื้อเฟอเปนเพียงอดีตที่เกิดขึ้นนานมาแลว สังคม
ปจจุบันเปนสังคมธุรกิจ ทุกอยางเปนการซื้อขาย เงินจึงกลายเปนสิ่งที่ผูคนตองการและสะสมให
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มากเทาที่จะทําได เพราะในสังคมเมือง เงินคือปจจัยสําคัญที่ซื้อความสะดวกสบายใหชีวิต  คนมี
เงินจึงไดเปรียบในฐานะเปนผูกําหนด เปนผูเลือกและเปนผูไดกอน ในขณะที่คนไมมีเงินอยูใน
ฐานะที่ไมสามารถเรียกรองสิ่งใดได สังคมเมืองเปนดังสวรรคจริง แตเปนสวรรคสําหรับคนรวยที่มี
อํานาจในการบริโภคเทานั้น ความคิดในเรื่องการมุงสะสมวัตถุนี้ ปรากฏในงานของโชคชัยใน     
กวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา

เขาพระสุเมรุเปนหลักโลก ดิสนียแลนดอุปโลกนดั่งโตรกผา
ทิ่มกลางหางสรรพสินคา ลดชั้นหลั่นมาเมฆาลัย
วาณิชธนกรคือสักกะ ทรัพยคือสรณะแหงสมัย
ทวยเทพเที่ยวเหาะดวยเหมาะใจ บันไดชวยเลื่อนบางเคลื่อนลิฟท
ภูษาผาทรงแตงองคไส ฟากฟาสุราลัยชวนใหจิบ
เหาะเลื่อนเคลื่อนผานอาหารทิพย คอยหยิบสุพรรณบัตรจากหัตถมา
มุมโนนตนกัลปพฤกษ นึกพลางอางบัตรจากหัตถา
แจงเลขเอกสิทธิ์อิสรา สรรพสิ่งยิ่งคาก็มาคัล
บัดเดี๋ยวรหัสนับใกลโสณี เชนบัณเฑาะวเคาะตีที่เบื้องบั้น
โทรสรรพรับสงถึงองคพลัน ใหภาพสวรรคพอบันเทิง

(บานเกา : 45)

นครเมฆา ที่โชคชัยกลาวถึงก็คือกรุงเทพมหานคร  เมืองที่มีทุกสิ่งที่ผูมี
ทรัพยพึงปรารถนา ไมตางอะไรกับทวยเทพในแดนสวรรคที่สามารถเนรมิตสิ่งใดไดตามตองการ แต
ที่เมืองเดียวกัน เพียงแตตางสถานที่ และปริมาณของจํานวนทรัพย  สภาพของเมืองก็ไมตางอะไร
กับนรก ดังบทประพันธวา

คือนรกนกหนูซูเปอรมาเก็ต กุงปูหมูเปดระเห็จเถิง
ทั้งผักทั้งเนื้อรอเชื้อเพลิง เยือกหนาวราวเพิ่งน้ําเจิ่งภพ
เลือกเสาะเลือกหาภักษาหาร จอมเขาจักรวาลไพศาลระบบ
เปยมทุนหนุนคาองคาพยพ สยบวิถีโลกียวัตร
ออกหางยางเทาเอยชาวฟา กรุงเทพอนาถาประดาสัตว
รถเมล – รถเกงตางเรงรัด ออกไปแออัดยัดโลกันตร
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ตราบพระสุเมรุไมเอนโยก บริโภคนิยมไมเคยยั่น
ตางอยูรวมยุคอยูทุกวัน แตเหมือนตางกัลปตางชั้นฟา

(บานเกา : 46)

บทกวีนี้ โชคชัยแสดงแนวคิดตอระบบบริโภคนิยมในสังคมที่นับวันจะมี  
บทบาทและความสําคัญเพิ่มมากขึ้น กวีนําคําจากวรรณคดีเร่ืองไตรภูมิพระรวง ซึ่งมีเนื้อหา    
เกี่ยวกับจักรวาลและการสรางโลกมาเปนสื่อเปรียบแสดงนัยของการเหลื่อมลํ้าทางสังคมที่กําหนด
ดวยปจจัยทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ถอยคําที่ใชเปนสื่อเปรียบคือเขาพระสุเมรุกับหางสรรพสินคา   
โตรกผากับดิสนีแลนด  สักกะหรือพระอินทรกับวาณิชคือพอคาและนายทุน  ตนกัลปพฤกษกับ     
ตูบริการเงินดวน

การใชความเปรียบของโชคชัยสื่อภาพของสวรรคตามขนบวรรณคดีโบราณ
อันมีเขาพระสุเมรุเปนหลักของโลก มพีระอินทรผูเปนใหญดูแลทวยเทพบนสวรรค  และเมื่อนึกหรือ
ปรารถนาสิ่งใดก็สามารถขอไดจากตนกัลปพฤกษ  ภาพของสวรรคที่สวยงามและสุขสบายเชนนี้ได
เกิดขึ้นแลวที่นครเมฆา    เมื่อพอคา นายทุนคือผูเปนใหญในโลกของทุนนิยม  มีหางสรรพสินคา
เปนศูนยกลางของเมืองใหชาวเมืองไดใชจายซื้อของไดทุกส่ิงตามแตปรารถนา แตตองมีฐานะดีพอ
ที่จะใชบริการจากตูบริการเงินดวนได เพราะสวรรคในโลกของทุนนิยมนั้น ผูมีทรัพยอยางมั่งคั่ง   
เทานั้นจึงจะไดเปน “ทวยเทพ” ที่มีแตความรื่นรมยบันเทิงและสมปรารถนาในทุกสิ่ง ในขณะที่      
ผูไรทรัพยก็ไรทุกสิ่งที่อํานวยความสะดวกสบาย  เพราะสังคมในปจจุบันใหความสําคัญกับการ  
แขงขันทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมลํ้าระหวางคนรวยกับคนจนจึงปรากฏอยางชัดเจน ตราบใดที่
ระบบบริโภคนิยมยังคงอยูเปนหลักอยางมั่นคงเชนเขาพระสุเมรุ

กรุงเทพฯภายนอกหางสรรพสินคา เปนเมืองที่เต็มไปดวยความแออัด     
วุนวาย  ผูเขียนใชคําบรรยายสภาพของคนในเมืองนี้วาเปน อนาถาประดาสัตว  ที่อยูใน โลกันตร  
จึงใหภาพของความแรนแคน  ยากไร และเปนทุกข  โลกันตรเปนชื่อขุมนรกขุมหนึ่งตามความเชื่อ
ของไทยแตโบราณ เปนขุมนรกที่มดืมิด มองไมเห็นแสงเดือน แสงตะวัน ในไตรภูมิพระรวงกลาวถึง
นรกขุมนี้วา
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แลในโลกันตนรกนั้นมืดนักหนา  ฝูงสัตวซึ่งไดไปเกิดใน   
โลกันตรนรกนั้นดั่งหลับตาอยูเมื่อเดือนดับนั้นแล  เมื่อดาวเดือนและ
ตะวันอันเปนไฟสองใหคนทั้งสี่แผนดินนี้เห็นหนทุกแหงดังนั้น  ก็บมิอาจ
จะสองใหเห็นในโลกันตนรกนั้นได 2

เมื่อโชคชัยนํามากลาวเปรียบสภาพของเมืองและผูคนที่อยูในเมือง จึงให
ความรูสึกถึงผูคนที่ทนทุกขทรมานไมตางอะไรกับสัตวนรกที่ทนทุกข รับกรรมและจะเปนเชนนี้    
ตอไปอีกนานแสนนาน สังคมในเมืองจึงมีทั้งสิ่งสวยงาม สะดวกสบายเปรียบดังสวรรคที่ผูมีอํานาจ
ซื้อไมตางอะไรกับทวยเทพที่เสวยสุขตามกระแสทุนนิยม และความแออัด ไมสะดวกสบายของกลุม
คนอีกพวกหนึ่งที่ไมมีฐานะมั่งคั่งพอที่จะตามกระแสบริโภคนิยมได ลักษณะทุนนิยมที่เนนไปที่การ  
แขงขันทางเศรษฐกิจเปนสําคัญทําใหเงินเปนปจจัยหลักของการยังชีพ และเปนตัวแปรที่ทําใหเกิด
ความแตกตางทางชนชั้นอยางชัดเจน

กวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลม แสดงแนวคิดที่กลาวถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในหลายระดับ กลาวคือ ในระดับของการใชชีวิต กวีนําเสนอปญหาความยากจน แรนแคน
ของคนชนบท ดังที่กลาวมาแลวในขางตน  สวนในระดับจิตใจ กวีเสนอภาพความทุกขทอกับงาน   
ที่ทําและการอยูรวมกันอยางคนแปลกหนาและหวาดระแวงตอกัน

การแสดงถึงความทุกขทอกับการงานที่ทํา กวีเสนอออกมาในลักษณะชวย
ปลุกปลอบขวัญ และใหกําลังใจ การงานที่กลาวถึงไมใชการใชแรงกายหรือการถูกกดขี่             
เอารัดเอาเปรียบจากนายจางอีกตอไปแตเปนลักษณะของการงานทั่วไปที่ตองพบปะและติดตอกับ
ผูคน  ผลที่ตามมาของการทํางานทามกลางการแกงแยง ชิงดีชิงเดนในสังคมเมือง คือ ปญหาดาน
จิตใจ  ผูคนเปนทุกข และหมดแรงใจ  ในเวลา เปนกวีนิพนธซีไรตที่กลาวถึงเรื่องนี้ไดอยางชัดเจน

ยาวนานในคํานึง คอยเครียดตึงตอดําเนิน
จวบจนไดเผชิญ กับบันไดที่ใฝปอง
สถิตอยูตรงหนา คูควรคาบันไดทอง
หลากขั้นตามครรลอง ประหนึ่งเชิญเดินขึ้นไป

                                                       
2 วรรณกรรมสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2539), 35.
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ข้ึนลงอลวน คือผูคนแหงบันได
บางขึ้นอยางตั้งใจ ทีละขั้นตามจํานง
บางก็กาวขามขั้น บางเบียดดั้นไมพะวง
บางเหยียบขั้นมั่นคง ยากขยับเขยื้อนกาย
บางลงอยางยินดี ใบหนามียิ้มระบาย
บางเซ็งซังกะตาย บางรวดราวกาวลงมา
บางดูเรียบระเรื่อย บางเหน็ดเหนื่อยอิดระอา
แตกตางกิริยา สวนสลับสับสนกัน

(ในเวลา : 83)

ในบท เปนที่สุดปองสม แรคํากลาวถึงการทํางานที่เหมือนกับการขึ้น
บันได แตละคนก็มีวิธีที่จะกาวขึ้นไปสูที่สูงแตกตางกัน และบันไดที่กาวขึ้นไปนั้นก็มีทั้งใหความสุข 
สมหวัง และใหความทุกข เหน็ดเหนื่อยใจ แตทุกคนก็ปรารถนาอยากจะขึ้นบันไดไปสูข้ันสูงๆ แมจะ
มีกาวลม กาวพลาด แตแรคําก็แฝงน้ําเสียงที่ใหกําลังใจ และใหมุมานะกับชีวิตและการทํางาน   
ตอไป ดังตัวอยางจากบท ดุษณีสังเวย (ปลอบตน) วา

อาตนอยาตีบต้ืน ตระหนกงาน
ผิดจากวิชาชาญ ใชดอย
หวังเก็บประสบการณ กลกิจ  นั้นนา
วันหนึ่งจักใจคลอย คลองรูรักงาน

อาตนอยาคิด ตัดพอชีวิต
พอโชควาสนา อยาร้ือรําพึง
นอยใจคํานึง กระเทือนถึงอหังการ
วูบแรงแสวงหา ไหวหวั่นวิญญาณ
ลดคาขวบใจ

(ในเวลา : 60)
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บทกวีขางตน แรคําสะทอนปญหาการทํางานที่ไมตรงกับสาขาวิชาที่เรียน
มา เปนปญหาที่เกิดขึ้นและเปนอยูในสังคมปจจุบัน เมื่อมีคนจํานวนมากเขามาอยูในพื้นที่จํากัด 
จึงเกิดการแขงขันสูง หลายคนอาจตองยอมทํางานในสาขาอาชีพที่ตนไมถนัดเพราะไมไดศึกษามา
โดยตรง  อยางไรก็ตาม กวีไดทําหนาที่ปลอบประโลมและใหกําลังใจที่จะอดทนสูตอไป เพราะการ
งานคือชีวิต

งานของชีวิต ของพลังนฤมิต
ยอมทรงศักดิ์ศรี ลองฝากฝมือ
ใหคนร่ําลือ หนึ่งในปฐพี
อยาไดถอยหนี อยาทอรอรี
กัดฟนสูไป
ดวยมือทั้งสอง ดวยพลังสมอง
รวมศกสมัย เปนนรชาติ
ยังเต็มสามารถ จะหวาดอะไร
ถือแทงเทียนไท หมายมุงกําชัย
ตามวิถีงาน

(ในเวลา : 61)

กวีแสดงถึงความเชื่อมั่นในพลังความสามารถและศักยภาพของมนุษยที่จะ
ฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ ใหผานพนไปได นอกจากนี้ กวียังแสดงใหเห็นถึงความคิดที่ไมยอมจํานนตอ
อุปสรรคและชะตากรรม  แตเชื่อมั่นวามนุษยสามารถกําหนดและสรางอนาคตขึ้นเองได

นิ้วชี้เคยชี้นิ้ว
เคลือบแคลงชี้เปนของใคร
ลายมือนี้หรือไร
บงการชี้มาทุกครา
กํามือทั้งสองมือ
ไมอยากเห็นเสนบัญชา
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ทระนงกําวิญญาณ
กําชีวิตพิชิตลาย

(ในเวลา : 46)

แรคําตองการแสดงใหเห็นวามนุษยเปนนายของตนเอง แมเสนลายมือที่
เชื่อกันวาเปนเสนกําหนดอนาคตของผูเปนเจาของก็สามารถควบคุมได หากเราไมยอมแพเราก็
สามารถสรางชีวิต สรางอนาคตใหแกตนเองได

การกลาวถึงปญหาการงานที่เปลี่ยนจากความแรนแคน รายไดไมพอกับ
รายจายมาเปนปญหาที่เกิดจากความทุกขทางจิตใจ เนื่องจากงานที่ทํามีการแขงขันสูง เกิดการ
แยงชิงหรือทําทุกทางเพื่อใหตนกาวไปขางหนาโดยไมคํานึงวาทําใหใครเจ็บชํ้าหรือทํารายคน    
รอบขางบางหรือไม  กวีแสดงใหเห็นปญหาที่มีอยูหลากหลายในสังคมพรอมกับทําหนาที่รวมเปน
สวนหนึ่งของสังคม พยายามที่จะหาหนทางเพื่อแกปญหาซึ่งอาจจะไมไดลุลวงในทันทีทันใด แตก็
แสดงใหเห็นถึงความหวังและกําลังใจที่ยังไมหมดไปจากสังคม

ในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับความหวาดระแวงและไมจริงใจตอกัน            
กวีตองการชี้ใหเห็นวา เมื่อสภาพสังคมมีการแขงขันสูง คนในสังคมขาดไรน้ําใจและการเอื้อเฟอ
แบงปนตอกัน ดวยสภาพที่เมืองเปนศูนยรวมของความเจริญดานตางๆ ทําใหคนจากสถานที่     
ตางๆ เดินทางเขามาอยูเมืองแตไมรูจักหรือสนิทสนมคุนเคยกัน ความสัมพันธดังกลาวจึงทําใหเกิด
ความหวาดระแวง ไมไวใจและไมจริงใจตอกัน ตัวอยางความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้พิจารณาได
จากบทกวีของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ ในชื่อบท ถุงมือ

เดี๋ยวนี้มือจับถุงมือใสมือกัน
เปล่ียนมือเปล่ียนถุงพลันไมซ้าํถุง
มือใสถุงมืออนามัย
อุนเนื้อมิไดสัมผัสเนื้อ
น้ํามือมิไดเจือกับน้ํามือ
เกิดอะไรขึ้นหรือกับมือคน
มือเด็กเปลือยเปลาสับสน
คุยคนไปตามประสา
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ควานหาไปทุกแหงหน
กองขยะมากลนคนร้ือ
พานพบถุงมือทิ้งแลว
ตื่นใจสวมใสมือพลัน
มือนั้นถอดออกก็งายดาย
จนมือหนูโตกวานี้
จะถอดยากเต็มทีนาใจหาย

(มือนั้นสีขาว : 54)

บทกวีขางตน  ถุงมือเปนสัญลักษณของความแปลกหนา เปนเครื่องกั้นบัง
การแสดงความจริงใจในการคบหา ทุกคนตางหวาดระแวงและปฏิบัติตอกันเหมือนตางฝาย     
ตางเปนเชื้อโรคราย ยิ่งเติบโตขึ้นความหวาดระแวงก็มีมากขึ้น มีเพียงแตเด็กเทานั้นที่ยังอยูในโลก
ของความจริงใจในการคบหา แตกวีก็มีน้ําเสียงที่เปนหวงและเสียดายวา เมื่อเด็กเติบโตเปนผูใหญ
ก็คงตองใส “ถุงมือ” ในการคบหาเชนกัน

ปญหาที่เกิดขึ้นจึงไมไดเปนปญหาที่ตองตอสูกับความยากจนอีกตอไป แต
เปนปญหาที่ตองตอสูกับเลหเหลี่ยมและมายาของมนุษยดวยกันเอง แนวคิดนี้แรคําไดเสนอไวใน
บท มหามหรสพ วา

นานิยมหญิงชาย ตกแตงกายโออา ดูสงาภูมิฐาน
ดูตระการทุกเมื่อ ดูเหลือเชื่อทุกตน หลายหลายคนวางมาด
เหมือนฉลาดเหนือใคร พูดมีนัยหยามหยัน ตางขมกันในที
บางก็มีบุคลิก ดูหลุกหลิกเลี่ยมเลี่ยม ดังซอนเหลี่ยมซอนเลศ
บางชอนเนตรเชิดหนา มองแตฝาเพดาน ไมพบพานหัวใคร
…..
ตางหมายมารวมหอง เหมือนรวมของคลังงาน ยอมสันดานแอบแฝง
คอยแสดงทีละนิด ไมตองพิศก็พบ ไมตองขบก็รู
แตตองสูใหชนะ ตางมาคละระคน มาปลอมปนขมคัด
มาสัมผัสติดตอ ตางสื่อสอตัวตน ดวยไฟบนฝาประดับ
สาดสองขับทุกราง ใหผองพรางดูดี สุคนธพลีจากกาย
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กรุนกําจายไปทั่ว หอมยวนยั่วในสถาน ไมหอมนานนิรันดร
ประดุจคันธเรณู ที่รวงพรูฝาผนัง

(ในเวลา : 68 - 69)

มหามหรสพหรือการแสดงครั้งใหญที่แรคําชี้ใหเห็นธาตุแทของมนุษยที่  
ตางคนซอนไวดวยการปรุงแตงจากภายนอก  จากการแตงกายและเครื่องประดับ อยางไรก็ตาม 
นิสัยและการกระทําตางๆ ที่เปนตัวตนที่แทนั้น เมื่อถึงเวลาก็ไมสามารถปกปดหรือซอนเรนไวได  
อีกตอไป แมจะพยายามปรุงแตงเปลือกใหดูดีสักเพียงใด ดังนั้นเมื่อตองคบหรือทํางานกับคน
ประเภทดังกลาวจึงตองรูใหเทาทัน ดูใหเห็นถึงภายใน อยาใหตัวเองตกอยูใตอิทธิพลของสิ่ง
จอมปลอมนั้น

การสรางมายาภาพในการคบหาตอกันทามกลางผูคนมากมายแสดงให
เห็นวาบางครั้งความดีอาจมาในรูปที่นาชัง และความชั่วรายก็มักจะแอบแฝงอยูในรูปลักษณที่   
สวยงาม  ศักดิ์สิริไดแสดงความคิดประเด็นนี้ออกมาเปนบทกวีชื่อ ใสหนากาก กลาวถึงผูคนที่อาจ
ใสหนากากในรูปลักษณที่แตกตางกันไปแตส่ิงหนึ่งที่บอกความจริงใจไดคือนัยนตา

หนากากมากลักษณลน ลานตา
ควานชองนัยนา
สวมนุมแนบหนา ตาตรง
หนากากรูปลักษณราย เลวทรง
คนยิ้มบรรจง
สวมลง ”หนายักษ - ตายิ้ม”
หนากากเลิศล้ําลักษณ พักตรพร้ิม
คนยักษบรรจง
สวมลง “หนายิ้ม - ตายักษ”
หนากากรูปเลวราย อัปลักษณ
คนยักษบรรจง
สวมลง “หนายักษ ตายักษ”

(มือนั้นสีขาว : 48 - 49)
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“คนยิ้ม” และ ”คนยักษ” คือความเปนตัวตนที่แท  แมคนยิ้มจะสวม      
หนากากที่ รูปลักษณราย แตแววตาก็ฉายใหเห็นถึงจิตใจที่ดี ในขณะที่คนยักษแมจะสวมหนากาก 
เลิศล้ําลักษณ แตก็ไมอาจซอนความโหดรายที่ฉายออกมาทางดวงตาได

ความไมจริงใจและการซอนตัวตนของตนไวกอใหเกิดเปนความโดดเดี่ยว
และไมคุนเคย กวีเสนอภาพของคนในสังคมเมืองวาอยูในสภาพที่ปวยไขทางจิตใจ เปนโรคซึมเศรา 
ขาดความรักและโหยหาความอบอุนกันมากขึ้น แนวคิดดังกลาวพิจารณาไดจากตัวอยางของ     
กวีนิพนธซีไรตชุดในเวลา

เปล่ียวจิตจําเจเอกา อับเฉาเหยาอุรา
เปล่ียวเปลาเหงาหมองครองวัย
เปลาวางรางการงานใด เปลาเปลืองคิดไป
อางวางอารมณจมคะนึง
คิดเลหเสนหาตราตรึง ระกํารําพึง
วังเวงวาเหวเสนหลวง

(ในเวลา : 95)

ในบท พิลาปพิไรครวญ  แรคํากลาวถึงความเหงาในจิตใจคนดวยความ  
รูสึกที่วาเหวและไมมีใคร  ถอยคําที่ใชในแตละบรรทัดสื่อความหมายถึงความหดหู ซมึเศรา ไมวา
จะเปนคําวา เปล่ียวจิต  อับเฉา  เปลี่ยวเปลาเหงาหมอง  อางวาง  วังเวงวาเหว  คําบอกความรูสึก
ตางๆเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงชีวิตของคนปจจุบันที่อยูกับตัวเอง อยูกับความโดดเดี่ยวมากขึ้นหรือ
ในบท เสียแรงบํารุงรัก ที่สะทอนความรูสึกของตัวละครที่อยูคนเดียว มีเพียงสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน 
ใชชีวิตอยูกับความเหงาเกือบจะตลอดเวลา

เลี้ยงแมวเปนเพื่อนไยเหมือนตน
โอกมลมิมีเชื่องนาเคืองไฉน
ตระบัดจิตแปรเปลี่ยนวนเวียนไป
ซื่อตรงแหงใจไมคอยมี
แลวยังเปลี่ยวเหงามาครอบงํา
วาเหวเปนประจําเลยใจนี่
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หมนหมองเสนอสนองหองฤดี
ยิ่งขับไลยิ่งทวีเหงาชีวิต

(ในเวลา : 100)

ส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่เปนจุดเริ่มของความโดดเดี่ยว และรูสึกถึงความ
เปนคนแปลกหนาตอกันคือ การที่มนุษยพัฒนาเทคโนโลยีและความเจริญกาวหนาทาง           
วิทยาศาสตรข้ึนมารับใชและอํานวยความสะดวกใหแกมนุษยนานาประการ และเทคโนโลยีและ
ความทันสมัยเหลานี้ทําใหมนุษยไมตองพึ่งพาหรือเรียนรูที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน เนื่องจากมนุษย
สามารถทํางานหรือหาสิ่งบันเทิงจากอุปกรณทันสมัยที่ใหเลือกมากมายโดยไมตองขอความ     
ชวยเหลือจากใคร ดังนั้นมนุษยจึงขาดการติดตอคบหาดวยความสัมพันธทางใจ มองตนเองเปน     
ศูนยกลางทําใหจิตใจหยาบกระดาง คิดถึงแตตนเองมากขึ้นและรักผูอ่ืนนอยลง

ความทันสมัยของเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เขามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและจิตใจ
ของคนเมือง  พิจารณาไดจากงานของโชคชัยในกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา บท หองน้ําแหงหนึ่ง  
โชคชัยมองวา ประตูหองน้ําในปจจุบันนี้เปนประตูบาธติคที่ทนน้ําทําใหประตูไมผุเร็วอยางวัสดุ
ธรรมชาติที่ทําจากเนื้อไม  สรางความสะดวกและอายุการใชงานที่ยืนนาน  แตคุณสมบัติของประตู
บาธติคก็ทําใหเกิดชองวางบางประการระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน

ยอนคิดจากคาเพลากอน หลังคาผุกรอนถอนทําใหม
รับรูฤดูกาลผันผานไป ทั้งรูน้ําใจเพื่อนรวมบาง
สัจจะประจําธรรมชาติ ย้ําเตือนเกลื่อนกลาดไมขาดวาง
มีเชามีค่ําไมอําพราง ใบพฤกษแผววางสังสารวัฏ
ตะลึงแลแกลใกลพอไดคิด อภิสิทธิ์ฤทธิ์พระเจา ฤ เฝาจัด
อาณาจักรนิรันดรโลกสันทัด ดูดูแลวขัดกฎไตรลักษณ
ประตูสังเคราะหชางเหมาะสมัย โดยเหตุปจจัยมิไดประจักษ
ไมรูฤดูกาลที่ผานทัก ไมยอนตระหนักโลกถักรอย

(บานเกา : 75)

โชคชัยเห็นวา ความคงทนของวัสดุที่สรางจากสิ่งสังเคราะหแมมีอายุการ 
ใชงานนาน แตก็ทําใหไมไดสัมผัสในส่ิงที่ธรรมชาติมีให นั่นคือความละเอียดออนและน้ําใจของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



78

เพื่อนรวมสังคมเพราะสิ่งเหลานี้ถูกเทคโนโลยีสมัยใหมคอยๆ กําจัดออกไป  กวีมองวายิ่งเทคโนโลยี
และความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรพัฒนาขึ้นมากเทาไร จิตใจของมนุษยก็แข็งกระดางและ
คํานึงถึงผูอ่ืนนอยลงเทานั้น

อีกตัวอยางหนึ่งที่สนับสนุนความคิดนี้คือบทที่ชื่อวา  รถเมลสุดปายและ
ชายสุดปลื้ม  กวีพูดถึงคนใชโทรศัพทมือถือ ซึ่งเปนความเจริญกาวหนาของวิทยาการสมัยใหมที่
ชวยใหผูคนไดติดตอกันโดยไมตองตอแถวเพื่อรอใชบริการจากตูโทรศัพทสาธารณะเพราะเปน
โทรศัพทไรสายที่สามารถสนทนาขณะเดินทางไปมาได  ความสะดวกสบายเชนนี้อาจทําใหเราลืม
นึกถึงมารยาทบางประการในสังคม

ไรสาย  กาลเทศะไร หรือตองเกรงใจใครหยอดจิ้ม
จอมความสะดวกเหมือนลวกลิ้ม ภาพริมปายรถปรากฏยุค

(บานเกา : 59)

ภาพสะทอนการเปลี่ยนแปลงดานการใชชีวิตในสังคมปจจุบันที่ไดกลาวมา
ทั้งหมดนี้เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความไมสมดุลดานความเจริญระหวางชนบทกับเมือง    
ทําใหคนชนบทหลั่งไหลเขามาหางานทําในเมือง  วิถีชีวิตเปลี่ยนจากการพึ่งพิงธรรมชาติ ยึดอาชีพ
เกษตรกรรม มีความเปนอยูที่ใกลชิดกับธรรมชาติมาเปนการใชชีวิตที่หางไกลธรรมชาติ ดวยการ
เปนคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดเปนปญหาโดยมีเงินเปน
ปจจัยสําคัญ  นอกจากนี้  ยังมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมอีกประการหนึ่ง คือ 
การใชชีวิตทามกลางผูคนและสภาพแวดลอมของสังคมเมือง เปนชีวิตที่ตางคนตางอยู ทําใหคน  
ในสังคมมีสภาพจิตใจที่ออนแอ อางวางและโดดเดี่ยวกันมากขึ้น ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา         
การเปลี่ยนแปลงของสังคมทําใหเกิดปญหาที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน  เมื่อสังคมใดสังคมหนึ่งไม  
เขมแข็ง สังคมอื่น ๆ ก็สงผลกระทบตอกันไปไมส้ินสุด

 2. แนวคิดดานการเมือง
  จากการศึกษาแนวคิดดานการเมืองที่ปรากฏกวีนิพนธซีไรตพบวา กวีแสดงความ

คิดตอเหตุการณรุนแรงทางเมืองในยุค 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ดวย        
ทัศนคติตอการเมืองปกครองที่แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ ทัศนคติตอการปกครองที่ใชอํานาจ
เผด็จการ และ ทัศนคติตออุดมการณและพลังประชาชนเพื่อสังคมประชาธิปไตย
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        2.1 ทัศนคติตอการปกครองที่ใชอํานาจเผด็จการ
จากการศึกษากวีนิพนธซีไรตในสวนที่เกี่ยวของกับแนวคิดดานการเมือง    

พบวากวีมีทัศนคติตอการปกครองที่ใชอํานาจเผด็จการในดานลบ กลาวคือ มีการตอตานและ  
เรียกรองใหหยุดการกระทําอันโหดรายปาเถื่อนตอมนุษยดวยกัน  ความคิดที่ไมเห็นดวยกับอํานาจ
เผด็จการดังกลาว กวีถายทอดความคิดที่ไมเห็นดวยกับอํานาจเผด็จการออกมาเปนความรูสึกที่
เปนฝายประชาชนดวยน้ําเสียงที่มีทั้งประชดประชัน บริภาษ และเกลียดชัง

 ทัศนคติที่ไมเห็นดวยตอการปกครองที่ใชอํานาจเผด็จการนี้ กวีเสนอภาพ
การกระทําของกลุมปกครองผูมีอํานาจ และใชอํานาจในทางที่ผิดดวยการหาผลประโยชนให     
ตนเองโดยไมคํานึงถึงประชาชนและชาติบานเมือง ดังปรากฏในงานกวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความ
เคลื่อนไหว ในบท เขาใหญ วา

เขาใหญเขายิ่งดวย บุญใด ใดฤา
จึงใหญเขาฉกาจไกร เกริกกอง
แควงเสี่ยวเที่ยวขวิดใคร ใครทั่ว
ใครไปทันปดปอง ถูกเปรี้ยงเอียงหงาย

เขาคลายโคถึกนอย คะนองเขา
ใครวัดรอยลบเงา สงาผู
ตะแบงตะบิดเอา เอมชั่ว ชนะเอย
ตูเติบรางเติบรู เติบลนพลังเหลือ
……………

รุกรนแตเร่ืองราย รุกราน
พาลผิดแกดวยพาล ผิดซ้ํา
ปญญางอกเพื่องาน งัดโลก
เขายิ่งใหญยิ่งย้ํา หยาบชาโฉดเขลา

(เพียงความเคลื่อนไหว : 44 - 45)

“เขาใหญ” คือคําที่เนาวรัตนใชแทนบุคคลที่ประพฤติตัวเปนพาล กอเร่ือง
รายอยางไมเกรงกลัวกฎหมายเพราะถือวาตนเองเปนผูยิ่งใหญ กวีแสดงน้ําเสียงประชดประชัน
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บุคคลที่ใชอภิสิทธิ์สรางความเดือดรอนใหผูอ่ืนตามอําเภอใจ และการกระทําดังกลาวนี้ก็ยิ่งเปนการ
ตอกย้ําใหเห็นถึงความชั่วชาเลวรายของตนเอง ความคิดเชนนี้ปรากฏซ้ําอีกครั้งในกวีนิพนธซีไรต
ชุดปณิธานกวี ของอังคาร  กัลยาณพงศ

ใครใครไมสวามิภักดิ์ ทักโปงเดียวแลวแดวดิ้น
กฎหมาชราจมดิน ไรมลทินกินเมืองไทย

พญาครุฑฉุดกากี เร็วร่ีสูงฝูงเหนือสมัย
พีเอ็กซโฉบวองไว ใครขวางหนาซาฆาตาย

ทั้งปปเกียรติยศ ฉลองเลือดสดเหนือกฎหมาย
วัฏฏจักรแหงลวดลาย ไรเทียมทานทานกากี

(ปณิธานกวี : 82)

จากบท พญาครุฑกับกากี อังคารกลาวถึงความเลวรายของระบบการ     
ปกครองที่ขาราชการบางกลุมบางพวกทําตัวอยูเหนือกฎหมาย  เพราะกฎหมายมีสภาพเปนเพียง
แค กฎหมา ที่ชราจนไมมีอํานาจจะบังคับใดๆ ไดแลว ดังนั้นการกระทําที่ผิดกฎหมายแมจะเปน
เร่ืองรายแรงถึงขั้นฆาคนตายเพียงแคบุคคลนั้นไมสวามิภักดิ์ตน แตกฎหมาชราก็ไมมีอํานาจ       
ลงโทษกลุมบุคคลที่ทําตัวอยูเหนือกฎหมายได  อังคารใชคําวา ทานกากี  ประชดเชิงบริภาษถึง
บุคคลในเครื่องแบบสีกากีที่ใชอํานาจที่มีตามอําเภอใจตน

นอกจากแสดงภาพการกระทําที่ใชอํานาจหนาที่ในทางที่ผิดแลว กวียังได
เสนอใหเห็นถึงภาพการกระทําที่โหดราย รุนแรงดวยอารมณสะเทือนใจ โดยใชน้ําเสียงที่สลดและ
สังเวชใจในชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับประชาชนผูบริสุทธิ์  ดังบทกวีของเนาวรัตนที่กลาววา

ขาวนึ่งบทันเหนียว
ผักเขียวบทันขม
รอนกราดมากับลม
กระหน่ําโหมพังคัวเฮา

อีนอยบทันนั่ง
ก็ฝงซากกับซอกเสา
ไฟแตกอยูนอกเตา
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เพิ่นมาเผาเพราะผิดใด
เสียงปนประเปรี้ยงเปรี้ยง

คือเสียงฟาสิผาไผ
โอยเจ็บไปถึงใจ
เฮ็ดจังใดสิแมนหยัง

(เพียงความเคลื่อนไหว : 94)

อายหนูอีนางแม
คงชะแงชะงึมงํา
พอมึงคงถึงค่ํา
กวาจะขามคันนามา

โพลเพลพระลบลับ
ระยับยับตรงยอดหญา
ผาเปรี้ยงเหมือนเสียงฟา
ที่ฟาดรางลงทั้งยืน

มือกํากระหยับผา
ขะมาเปอนไปทั้งผืน
เงาปากกระบอกปน
ทะมึนทาบอยูรอบทิศ

(เพียงความเคลื่อนไหว : 97)

ลํานําบานนาทราย และ คําถามขามทุง เสนอภาพของการใชความ     
รุนแรงและแสดงใหเห็นถึงอํานาจเผด็จการที่ครอบคลุมไปทุกแหงหน ไมเวนแมแตชาวบานทั่วไปใน
ชนบท บทประพันธดังกลาว เนาวรัตนไดถายทอดอารมณสะเทือนใจดวยการใหภาพของความ
ตายแบบเฉียบพลัน ไมทันรูตัว จากวรรคที่กลาววา  อีนอยบทันนั่ง  ก็ฝงซากกับซอกเสา  ใน        
ลํานําบานนาทราย หรือ ผาเปรี้ยงเหมือนเสียงฟา  ที่ฟาดรางลงทั้งยืน  ใน คําถามขามทุง      
โดยใชความสัมพันธของความเปนครอบครัวเปนสิ่งย้ําอารมณ เนาวรัตนใชขาวนึ่งกับผักเขียวเปน
นามนัยแทนชาวบานผูบริสุทธิ์ มีชีวิตอยูอยางเรียบงาย ไมไดเปนบุคคลที่จะเปนอันตรายตอสังคม
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และประเทศชาติแตตกเปนเหยื่อของความรุนแรงโดยที่ไมสามารถเรียกรองหรือมีโอกาสชี้แจง   
ใดๆ เลย

ใน คําถามขามทุง  แสดงความรูสึกและอารมณสะเทือนใจเชนเดียวกับ     
ลํานําบานนาทราย เมื่อเนาวรัตนสรางฉากใหเปนเวลาเย็น ในบรรยากาศที่โพลเพล พระอาทิตย
ลับขอบฟา มีอายหนูและอีนางแมที่รอคอยพอผูเปนหัวหนาครอบครัวกลับบาน แตทั้งสองก็คงได
แตรอ เพราะชีวิตของพอลับไปแลวพรอมกับดวงอาทิตยเมื่อเสียงปนดังขึ้น  ภาพดังกลาวบงบอกถึง
การกระทําอันโหดเหี้ยม ทั้งที่อีกฝายไมมีอาวุธ ไมมทีางตอสู ไมปรากฏขอบาดหมางผิดใจกัน

ความรุนแรงของอํานาจเผด็จการทางการเมืองสงผลตอความปลอดภัยใน
ชีวิตของประชาชน ที่ทุกพื้นที่เต็มไปดวยอันตรายจากอิทธิพลของผูมีอํานาจ จาก เงาปากกระบอก
ปน ที่ทะมึนทาบอยูรอบทิศ ฉายใหเห็นถึงความเลวรายและความเดือดรอนของประชาชน         
ทุกหยอมหญา

การเขนฆาประชาชนอยางเลือดเย็นนี้  กวีซีไรตลวนมีความคิดไปในทาง
เดียวกัน คือตองการใหหยุดพฤติกรรมอันปาเถื่อนนี้ โดยการหาวิธีแกไขซึ่งมีทั้งการตั้งคําถามให
เกิดสํานึกและการประกาศตัวที่จะตอสูกับอํานาจและอิทธิพลมืดอยางไมหวาดกลัวกับความตาย  
การหาทางออกที่จะหยุดอํานาจเผด็จการดวยการใชคําถามนี้ ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตชุด     
เพียงความเคลื่อนไหว และนาฏกรรมบนลานกวาง  ดังนี้

มหามิตร
คําชนิดใดหนอจะพอไข
คําชนิดใดเลาจึงเขาใจ
เขาไปในใจเจาใหเจารู

ตองการเลือดอีกกี่หยดที่เจาอยาก
ตองการซากอีกกี่ซากของผูสู
ภาพเชนนี้อีกกี่ภาพเพื่อจะดู
เพื่อจะกูใหเจาหยุดหยุดเสียที

(เพียงความเคลื่อนไหว  : 99)
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ในบทคําถามขามทวีป  กวีใชการซ้ําคําเพื่อตอกย้ําใหเกิดความรูสึกทาง
มนุษยธรรม เกิดสํานึกที่จะหันกลับมายอนถามตนเองถึงสิ่งที่ไดกระทําลงไป ตองใหเกิดความสูญ
เสียอีกสักเทาไรถึงจะสาแกใจและหยุดการกระทําที่โหดรายรุนแรงนี้

ในสวนของ นาฏกรรมบนลานกวาง คมทวนไดสะทอนความคิดความ   
รูสึกโดยนําเนื้อหาของวรรณคดีโบราณมาปรับใหเขากับสารที่ตนเองตองการสื่อไดอยางสะเทือน
อารมณในบท ตุลารําพึง  ดังนี้

เรืองเรืองไตรรัตนพน พันแสง
ปากพร่ําพระธรรมแสดง ค่ําเชา
ตกสายสั่งไลแทง ถีบเรง ฆาแล
สามหมื่นเลี้ยงแกวเกา แกนหลาเรอผาย

ธรณีภพนี้เพง ทิพยพญาน หนึ่งรา
เราผิดสมควรตาย แตเบื้อง
เราถูกถูกสังหาร เหี้ยมโหด
หนี้นี่เราตองเปลื้อง ปลดใคร ?

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 21)

จากโคลงบทขางตน คมทวนแสดงถึงทัศนคติที่มีตอผูปกครองในดานที่
เปนความเสื่อมศรัทธาและเกลียดชังในพฤติกรรมที่เสแสรงอยางโหดเหี้ยม  เมื่อ ปากพร่ําพระธรรม
แสดง  ค่ําเชา  แต  ตกสายสั่งไลแทง     ถีบเรง ฆาแล  จะมีประโยชนอันใดหากปากเพียงแตพูด
และทองบนถึงการกระทําดี  และปากเดียวกันนี้ที่ออกคําสั่งใหทําลาย  ทํารายเพื่อนมนุษยดวยกัน  
คมทวนไดตั้งคําถามใหฉุกคิดขึ้นวา การถูกสังหารอยางเหี้ยมโหดโดยปราศจากความผิดนั้น เปน
หนี้ที่ประชาชนตองชดใชใหกับใคร

การตั้งคําถามดังกลาวเปนวิธีการหนึ่งที่แสดงถึงความรู สึกคับแคน      
ภายในใจและตองการใหเหตุการณสงบลงอยางสันติวิธี อยางไรก็ตาม ยังมีอีกทัศนะหนึ่งที่กวี
ตองการใหขจัดอํานาจเผด็จการนี้โดยใชวิธีตาตอตา ฟนตอฟน ดังที่จิระนันท ไดสะทอนความคิด
ดังกลาวนี้ในกวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป
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ควาก็ควาน้ําเหลวในเหวหวย หวังจะชวยมวลชนพนถูกพรา
หวังอิสระอธิปไตยไทยคืนมา หากกมหนารองขอ  รอจนตาย

สันติวิธี  พูดดีก็แลว ไรวี่แววที่วาดหวังหางจุดหมาย
ยิ่งประทวงยิ่งปะทะ  อันตราย ทั้งลวงลอทั้งทํารายประชาชน

(ใบไมที่หายไป : 34)

ดังนั้น ทางเดียวที่จะหยุดการใชอํานาจเผด็จการในความคิดของจิระนันท
คือการโตตอบกลับไปดวยวิธีเดียวกัน

ตั้งแตกูรูความถามกูได วาคนใตแตรุนปูสูคนไหม
เมื่อถูกรุมคุมเหงเคยเกรงใคร ไฟก็ไฟเถอะจะจับดับดวยมือ
………………………..

มันเขนฆามากี่ศพกลบกี่หลุม ระเบิดทุม  เผาลงถัง  หลังสอบสวน
เทือกบรรทัดทบบันทึกทุกกระบวน เปนเหตุหวนใหหาญตานทานมัน

ไฟสงครามจึงกระพือพัดยื้อยืด ผานยุคมืดเพื่อยุคใหมไมพรึงพรั่น
พี่นองกูชูปนขึ้นยืนยัน ไมมีหวั่นมีแตหวังใหตั้งเติม

(ใบไมที่หายไป : 42 - 43)

บทประพันธขางตนแสดงออกอยางชัดเจนถึงความคิดที่ไมยอมจํานนตอ
การกดขี่และการปกครองที่ปาเถื่อนทารุณ จิระนันทมีน้ําเสียงแสดงความเกลียดชังการปกครอง
ระบอบเผด็จการ  พิจารณาจากการใชถอยคําที่เปนสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 3  คือคําวา กู  และ 
มัน แสดงถึงการเปนคนละฝายอยางชัดเจน  จิระนันทใชสรรพนามแทนตนเองวา กู และย้ําอยาง
หนักแนนที่จะกําจัดอํานาจนี้ใหหมดไปวา ไฟก็ไฟเถอะจะจับดับดวยมือ  แสดงใหเห็นถึง   ทัศนคติ
ที่เปนดานลบอยางรุนแรงตอการปกครองโดยใชอํานาจเผด็จการจนถึงขั้นตองการทําลายระบบการ
ปกครองนี้ใหหมดไป

           2.2  ทัศนคติตออุดมการณและพลังประชาชนเพื่อสังคมประชาธิปไตย
 จากการศึกษากวีนิพนธซีไรตในดานทัศนคติตออุดมการณและพลัง     

ประชาชนเพื่อสังคมประชาธิปไตย พบวากวีมีจิตสํานึกมุงมั่น และศรัทธาในพลังของมวลชน    
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ภายใตอํานาจของกฎหมายที่ถูกตองตามหลักรัฐธรรมนูญ สําหรับทัศนะของกวีตอการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสามารถแบงไดเปน 2 ประเด็นคือ

   2.2.1 ประชาธิปไตยเปนของปวงชน
              ทัศนคติดังกลาวนี้  กวีแสดงออกอยางชัดเจนถึงความเปนพวกเดียว

กับประชาชน ดวยพลังควมศรัทธาและเชื่อวาอุดมการณอันตั้งใจมั่นของทุกคนจะสามารถเปลี่ยน
แปลงความเลวรายไปสูหนทางที่ดีไดในที่สุด

    เนื้อหาที่แสดงถึงความคิดในขางตนปรากฏชัดเจนในกวีนิพนธซีไรตชุด
เพียงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย

มวลชนคือตนบท
ขอกําหนดแหงกฎหมาย
มวลชนไมเคยตาย
กฎหมายตายทุกมาตรา

กฎหมายตองหมายมุง
คอยผดุงคนทั้งหลา
ดั่งรพีที่สองมา
มุงโคนลมสังคมทราม

(เพียงความเคลื่อนไหว : 92 - 93)

 เนาวรัตนประกาศแนวความคิดของตนในขอที่วาประชาชนคือ          
ผูกําหนดกฎหมาย และกฎหมายไมใชอํานาจในบังคับของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมคณะใด
คณะหนึ่ง แตกฎหมายคือขอกําหนดเพื่อสันติสุขของคนในสังคม เพื่อประชาชนทุกคน ดังนั้นเมื่อมี
เหตุการณที่ทําใหหนาที่ของกฎหมายบกพรองหรือผิดไปจากเดิมจึงเกิดการรวมตัวของกลุมคนเพื่อ
เรียกรองประชาธิปไตย

 แนวความคิดดังกลาวนี้ กวีแสดงออกมาในลักษณะของการใชถอยคํา
ที่เนนความสําคัญไปที่ประชาชน  กลาวคือ ประชาชนเปนศูนยรวมอันสําคัญของการตอสูเพื่อสิทธิ
และเสรีภาพ ดังจะเห็นไดจากการเลือกใชถอยคําของกวีในงานกวีนิพนธซีไรตชุดตางๆ ดังบท    
แด ลูกที่ดีของประชาชน ใน เพียงความเคลื่อนไหว
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ดูพรายพรายคลายคลายกับสายหมอก
ระยับดอกชงโคสีมวงหมน
คอยประโปรยโรยมาในมณฑล
จะเริ่มตนตาวันแลวอีกวัน

ใบหญาย่ําช้ําชอกก็ชูหยัด
เนืองขนัดที่นี่ที่นั่น
ตื่นแลวแกวตานับพัน
มิ่งขวัญแผนดินตื่นแลว

มอมแมมคลุกเคลากับความงาม
เมื่อยามใยทองทอแผว
วันใหมอีกวันวาวแวว
สองแกวเกลื่อนประกายที่กลางดิน

ดวงหนานับพันนับหมื่น
ดวงตาเริ่มต่ืนจากหลับส้ิน
ดอกไมรอยดอกรวยริน
บานเต็มธรณินนาทีนี้

(เพียงความเคลื่อนไหว : 97 - 98)

บทกวีขางตน เนาวรัตนไดกลาวถึงประชาชนโดยใชคําเรียกที่แสดง
ถึงความมีคา และมีความสําคัญ คือคําวา  แกวตา  มิ่งขวัญแผนดิน  แกว และดอกไม คําเรียก   
เหลานี้แสดงถึงทัศนคติของกวีที่มีตอประชาชนในทางที่ดี เห็นไดจากคําที่กวีเลือกใชนั้นส่ือถึงความ
บริสุทธิ์และการเปนที่รัก จากบริบทแวดลอมบงบอกวาประชาชนทั้งหลายเหลานี้เปนความหวัง
และเปนพลังสําคัญของแผนดินที่จะกําจัดความชั่วและความเลวรายที่เกิดขึ้นในสังคมใหหมดไป  
แนวคิดดังกลาวพิจารณาจากความที่กลาววา ต่ืนแลวแกวตานับพัน  มิ่งขวัญแผนดินต่ืนแลว

การซ้ําคําย้ําใหเห็นถึงการรอคอยที่ถึงวันสิ้นสุดลง เพราะประชาชน 
ผูเปนแกวตา เปนมิ่งขวัญของแผนดินไดตื่นขึ้นแลว ตื่นจากการถูกกดขี่ ตื่นจากความบอดใบและ
ความมืดที่เคยถูกครอบคลุมมานาน  การตื่นในที่นี้จึงเปนความหวังเมื่อดวงตาเริ่มต่ืนจากหลับ  จึง
เปนเสมือนหนึ่งการมองเห็นทางออกและแสงสวาง และความหวังของแผนดิน ณ ที่นี้ ก็เปน    
ความหวังที่กวีเชื่อมั่นวาจะสําเร็จสวยงามไดดวยพลังของประชาชน เมื่อที่แหงนั้นมี แกวเกลื่อน
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ประกายที่กลางดิน  และมี ดอกไมที่จะ บานเต็มธรณินนาทีนี้  แกวและดอกไมเปนสัญลักษณของ
ความงามที่บริสุทธิ์ อีกทั้งเปนสิ่งสวยงามที่มีคุณคาในตนเอง เมื่อกวีนําความหมายดังกลาวมา
เปรียบกับประชาชนจึงแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของประชาชนที่จะทําใหแผนดินนี้
สวยงามและนาอยูข้ึน

การเนนความสําคัญไปที่ประชาชน เนาวรัตนไดถายทอดและ
ประกาศเปนเจตนารมณที่หนักแนนและมีพลังวา

จุดไฟวาววับรับตะวัน
ดับชีพนับพันรับคนแสน
ละลายเลือดและรางลงดินแดน
เพื่อลางแผนดินนี้ดวยสีแดง

เปลวไฟลุกโพลงเหนือโลงศพ
คือแสงคบเรืองรองสองแสง
เสนทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ทุกหนแหงไสวสวางกลางตะวัน

ความจริงและความกลาตองปรากฏ
ความเลวรายทรยศตองอาสัญ
แรงเงินแรงงานตองปานกัน
ไฟตอไฟฟนตอฟนประจัญประจญ

จุดไฟวาววับรับตะวัน
ประชาชนทั้งนั้นทุกแหงหน
ไมมีใครใหญกวาประชาชน
วิญญาณคนอยางเราไมเคยตาย

(เพียงความเคลื่อนไหว : 91)

ความคิดดังกลาวเปนการประกาศเจตนารมณประชาชน ผูยอมสละ
ชีพเพื่อเปล่ียนความชั่วรายใหเปนความถูกตองดีงามและความตายจะเปนคุณคาที่ไมมีวันดับสูญ
หากความตายนั้นเปนการตายเพื่อที่จะจุดเปนแสงสวางสองทางใหสังคมตอไป ที่สําคัญกวีได
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แสดงทัศนคติที่ชี้ชัดลงไปวาอํานาจที่เลวรายและการกดขี่ใดๆ จะตองถูกกําจัดไปดวยพลังของ
ประชาชนในที่สุด

การแสดงความคิดที่วาประชาธิปไตยเปนของปวงชนนั้น พบใน     
กวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป ของจิระนันท  พิตรปรีชา ในชื่อบทวา ดอกไมจะบาน

ดอกไม ดอกไมจะบาน
บริสุทธิ์กลาหาญ จะบานในใจ

สีขาว หนุมสาวจะใฝ
แนวแนแกไข จุดไฟศรัทธา

เรียนรู ตอสูมายา
กาวไปขางหนา เขาหามวลชน

ชีวิต อุทิศยอมตน
ฝาความสับสน เพื่อผลประชา

ดอกไม บานใหคุณคา
จงบานชาชา แตวายั่งยืน

ที่นี่ และที่อ่ืนอื่น
ดอกไมสดชื่น ยื่นใหมวลชน

(ใบไมที่หายไป :19)

จิระนันท เปนกวีอีกคนหนึ่งที่แสดงแนวคิดวาประชาธิปไตยเปนของ     
ปวงชน ดอกไมที่ปรากฏในบทกวีเปนสัญลักษณแทนพลังของคนหนุมสาวผูมีอุดมการณ และ
ปณิธานอันมุงมั่นที่จะแกไขสังคมเพื่อประโยชนและความสุขของมวลชน ถอยคําที่กวีเลือกใชแสดง
ใหเห็นถึงการกระทําที่สรางสรรคส่ิงดีงามเพื่อปวงชน ไมวาจะเปนคําวา ตอสู  กาวไปขางหนา  
อุทิศ(ยอม)ตน เพื่อใหประชาธิปไตยเปนของประชาชนอยางแทจริง

      2.2.2  สํานึกประชาธิปไตยเปนหนาที่ของทุกคน
ทัศนคตินี้ กวีเสนอออกมาในลักษณะที่เปนการปลุกสรางจิตสํานึก

ถึงหนาที่ที่ตองรับผิดชอบและยึดมั่นในอุดมการณโดยไมหวั่นไหวไปตามอํานาจของอิทธิพลหรือ
อามิสสินจางใด ๆ  การสรางสํานึกประชาธิปไตย กวีแสดงความคิดวาการปกครองที่ถูกตองและ
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เปนธรรมจะเกิดไดจากการที่ทุกคนรวมเสียสละความสุขและประโยชนสวนตัวเพื่อสังคม
ประชาธิปไตย

คมทวน  คันธนู ไดกลาวถึงสํานึกและหนาที่อันพึงกระทําดวยการใช
คําที่บงบอกถึงภาระและหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อขจัดอํานาจมืดในสังคม คมทวนไดกลาวถึงอาชีพที่
เจาะจงเปนพิเศษคือ นักหนังสือพิมพ  นักศึกษา  และนักเขียน ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่กวีเห็นวาเปน   
ผูมีบทบาทและสามารถนําสังคมได อีกทั้งคาดหวังใหกลุมบุคคลเหลานี้ปฏิบัติหนาที่ของตนดวย
ความซื่อสัตยสุจริตและยึดมั่นอุดมการณใหถึงที่สุด  ดังความคิดที่แสดงตอแตละอาชีพ ดังนี้

นักหนังสือพิมพ
หนังสือพิมพตองตีแผสะทอนภาพ
ความเลวทราม – ความหยามหยาบ – ความสูงสง
เปนหัวหอกกระบอกเสียงอันเที่ยงตรง
มิใชลาหลังลงเปนเรือเกลือ

เมื่อหาญเปนเชนเหยี่ยวกระหยับปก
กรงเล็บนั้นตองฉีกขยุมเหยื่อ
ใชจนตรอก , กลอกตาทํางาเงื้อ
เหลียวตรลบตะปบเนื้อประชาชน

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 44)

คมทวนกลาวถึงหนาที่และภาระของสื่อมวลชนที่สําคัญคือ ตอง
เสนอขาวดวยความจริง  ตองชี้ใหเห็นความเลวรายและการกระทําที่เลวทรามตาง ๆ ตามความเปน
จริงที่เกิดขึ้น เพราะนักหนังสือพิมพที่ดีจะตองเปนหัวหอกกระบอกเสียงอันเที่ยงตรง เมื่อกาวเขามา
ทําอาชีพนี้แลวก็ตองกลาที่จะเปดโปงความชั่วรายเพื่อใหประชาชนรับรูขาวสารขอมูลที่ถูกตอง

บัณฑิต
สําหรับเธอถึงดั้นถึงบัณฑิต

หากความคิดแคบคับหวังทรัพยสิน
รักษาตัวตามตําราจนชาชิน
กระซวกเลือดกําซาบลิ้นเหลือโอชะ
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จึงบัณฑิตทรราชยมีกลาดเกลื่อน
เสื้อครุยเปอนจมปลักความกักขฬะ
อนาคตขางหนาลวนภาระ
เธอตองกวาดกองขยะใหสังคม

แตละวารแตละวันของบัณฑิต
ตองทําลายอภิสิทธิ์ที่สั่งสม
แตละกาวแตละยางตองลางลม
ความโสมมทั้งหมดดวยมือเธอ

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 46)

ในบท ถึงบัณฑิต คมทวนไดกลาวถึงนิสิตนักศึกษาในทาทีส่ังสอน 
และชี้ใหตระหนักถึงภาระหนาที่ที่ตองชวยกันสรางสรรคสังคมและทําประโยชนเพื่อสวนรวม     
จากบทประพันธขางตน คมทวนคาดหวังวาการศึกษาจะเปนอีกหนึ่งแรงที่สําคัญที่จะทําใหสังคม  
ดีข้ึน  ดวยการชวยกันกําจัดความโสมมและสวนเกินที่ไมดีของสังคมใหหมดไป

นักเขียน
ปากกาที่กลาแกรง ตองทิ่มแทงอธรรมทํา

ปากกาที่กมจํา นนตอโจรยอมคือโจร
สํานึกของนักเขียน ตองเปนเทียนที่ฉานโชน

บออนบเอนโอน ตอน้ําเงินจนงูบงึม
(นาฏกรรมบนลานกวาง : 49)

สําหรับนักเขียน คมทวนมองวาเปนอีกอาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญที่
จะชวยเปลี่ยนแปลงสังคม  และเชนเดียวกับนักหนังสือพิมพ  นั่นคือ ตองกลาที่จะพูดความจริง  
กลาที่จะเสนอเรื่องราวที่ไมถูกตองที่เกิดขึ้นในสังคมใหคนในสังคมรับรู  เพราะการที่ไมเปดเผย     
ความจริงก็คือการยอมเขาเปนฝายอธรรม ดังนั้น นักเขียนตองมีสํานึกอยูเสมอถึงความถูกตองและ
จะตองไมหวั่นไหวไปกับอิทธิพลหรือทรัพยสินเงินทองจนทําใหสูญเสียอุดมการณและความตั้งใจ
มั่นที่จะยืนหยัดตอสูเพื่อประชาชนและประชาธิปไตย
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ในทัศนะของคมทวน ทั้งนักหนังสือพิมพ นักศึกษาและนักเขียนตาง
มีภาระสําคัญที่ตองปฏิบัติเพื่อชวยกันทําใหสังคมปกติสุข  โดยแสดงใหเห็นวาแตละคนลวนมีหนา
ที่และตองปฏิบัติหนาที่นั้นอยางสุจริต ซื่อตรงตอความคิดและอุดมการณของตน

สํานึกประชาธิปไตยดังกลาวนี้ นอกจากกวีจะชี้ใหเห็นถึงหนาที่ของ
บุคคลในเฉพาะสาขาอาชีพแลว ที่สําคัญยังปรากฏใหเห็นถึงความเปนสวนรวมและแสดงใหเห็นวา 
สํานึกความคิดในประชาธิปไตยไมใชเร่ืองของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปน
หนาที่ของปวงชนทุกคน  ดังนั้น เมื่อการปกครองเปนไปอยางไมยุติธรรมจึงเปนปญหาที่ทุก ๆ คน
ตองรวมมือกันแกไขปญหานั้น กวีนิพนธซีไรตในสวนที่กลาวถึงแนวคิดดานการเมือง กวีไดแสดงให
เห็นถึงภาระและหนาที่  ดังตัวอยางตอไปนี้

ในหญารกนั้นมีทาง
เปล่ียวอางวางไรคนเดิน
ทากนอยจึงทาเงิน
เปนเงางามวะวามไว

รอวาสักวันหนึ่ง
ซึ่งตะวันอันอําไพ
จะเกรี้ยวกราดและฟาดไฟ
ประลัยหญาลงยอยยับ

เมื่อนั้นแหละเงินงาม
รวีวามจะตามจับ
เพชรผกายจะฉายวับ
ขับเงินยวงแหงชวงทาง
…………………

มาเถิดมาทุกขยาก
มาบั่นบากกับเพื่อนพอง
อยาหวังเลยรังรอง
จะเรืองไรในชีพนี้
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กาวแรกที่เรายาง
จะสรางทางในทุกที่
ปาเถื่อนในปฐพี
ยังมีไวรอใหเดิน

(เพียงความเคลื่อนไหว : 36 - 37)

ในบท หนทางแหงหอยทาก เนาวรัตนไดแสดงใหเห็นถึงความยาก
ลําบากในหนทางสูความสําเร็จ แตก็เปนสิ่งที่ทุกคนผูมีอุดมการณและความมุงมั่นในหัวใจจะ
สามารถฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ ผานพนไปได  แมจะเปนเพียงแคคนเล็ก ๆ ในที่นี้ กวีไดใชหอยทาก
เปนสัญลักษณแทน  หนุมสาว  นักสูผูมีอุดมคติ ผูยอมเสียสละตนเองเพื่อสังคม  และใชหญาแทน
อุปสรรคขวากหนาม 3  แมหอยทากจะเปนสัตวที่ตัวเล็กและเดินชา แตถามีความมุงมั่น สักวันหนึ่ง
ก็จะสามารถสรางทางสูความสําเร็จได  เนาวรัตนใชน้ําเสียงปลุกใจ สรางความหวังและเราอารมณ
ใหเร่ิมลงมือกระทํา มิใชเพื่อใครแตเพื่อเราทุกคน

กวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป  มีเนื้อหาสนับสนุนความคิด       
ดังกลาว กวีไดแสดงถึงการรวมแรงรวมใจอยางไมคิดยอทอตออุปสรรคและความเหนื่อยยาก      
ในชื่อบทวา    ไปลําเลียง

จัดของ, เตรียมเสบียง
ไปลําเลียงตะวันออก
ฝนมาฟามืดหมอก
ทางยอนยอกยังเยิ่นยาว

ฟาลั่น, เสียงครั่นครืน
เสนทางลื่นรกชื้นหนาว
ยุงมากทากเลือดคาว
จักตองกาวฝาขามไป

                                                       
3 สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา, หวังสรางศิลปนฤมิต เพริศแพรว การสืบทอดขนบกับการสรางสรรค

วรรณศิลปในกวีนิพนธไทยสมัยใหม ( กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2541) , 134.
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ใจหวัง, วาขากลับ
คงไดรับขาวคราวใหม
จากลูกที่ลาไกล
เจาดวงใจจวนขวบเต็ม

จะยาก, ลําบากเข็ญ
ถึงเหงื่อเปนสีเลือดเขม
กระดูกถูกทากเล็ม
ปากยังเมมหมัดยังกํา

(ใบไมที่หายไป : 59)

บท ไปลําเลียง  กวีแสดงใหเห็นวาสํานึกประชาธิปไตยนั้นควรจะ
เกิดขึ้นและอยูในหัวใจของประชาชนทุกคน แมในที่นี้กวีไดกลาวถึงประสบการณชีวิตของตนเองแต
ก็มี ลักษณะรวมที่ทุกคนเขาใจกันดีคือการอดทนที่จะตอสูอยางไมยอทอและไมยอมแพ                
ไมวาอุปสรรคนั้นจะหนักหนาสาหัสเพียงใด

คําวา “ยุง” และ ”ทาก” ที่ปรากฏในบทประพันธเปนอีกสัญลักษณ
หนึ่งที่แสดงถึงกลุมอํานาจเผด็จการ กลุมคนที่กอบโกยโกงกินบานเมือง กลุมคนที่คอยสูบเลือดสูบ
เนื้อประชาชน กวีสามารถใชยุงและทากซึ่งตางเปนสัตวดูดเลือดไดสอดคลองกับบริบทและสื่อ
ความไดเปนอยางดี  อยางไรก็ตาม ในตอนทายของบทกวีแสดงถึงเจตนาอันมุงมั่นที่จะไมยอมแพ
และจะ ไมยอมกมหัวใหกับความเลวรายนี้  แมความเลวรายมันจะผานเลือดเนื้อลงลึกไปถึงกระดูก
แตก็จะตอสูใหถึงที่สุด

ทัศนคติตออุดมการณและพลังประชาชนเพื่อสังคมประชาธิปไตยที่ปรากฏใน        
กวีนิพนธซีไรตเปนทัศนคติที่กวีเห็นความสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น         
เมื่อมีเหตุมาทําใหการปกครองดังกลาวไมเปนไปตามครรลองของประชาธิปไตย กวีก็แสดง        
เจตจํานงใหเห็นวาตนเองและประชาชนทุกคนพรอมที่จะรวมมือกันตอสูดวยความเชื่อมั่นใน
ศรัทธาและอุดมการณวาจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองจากอํานาจเผด็จการ
ใหกลับมาเปนประชาธิปไตย ที่ทุกคนอยูภายใตกฎหมายเทาเทียมกัน
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สังเกตไดวา การนําเสนอแนวคิดดานการเมืองในกวีนิพนธซีไรตจะปรากฏอยาง
โดดเดนและชัดเจนในกวีนิพนธซีไรต 4 เลมแรก คือ เพียงความเคลื่อนไหว (2523) นาฏกรรม
บนลานกวาง (2526) ปณิธานกวี (2529) และใบไมที่หายไป (2532) ในขณะที่เลมตอมาคือ
มือนั้นสีขาว (2535) จนถึงบานเกา (2544)  ไมปรากฏการนําเสนอแนวคิดดานการเมืองอีกเลย  
การไมกลาวถึงแนวคิดดานการเมืองในกวีนิพนธซีไรตเลมหลังๆนั้น สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ      
เหตุการณความรุนแรงในยุค 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ไดผานไปเปนอดีตแลวเพราะหลังจาก       
เหตุการณความรุนแรงดังกลาว การเมืองไทยก็เขาสูภาวะปกติ กวีจึงไมไดนําแนวคิดดานการเมือง
มากลาวถึงอีก แตใหความสนใจกับเร่ืองราวทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะดานที่เปน           
ผลกระทบตอการใชชีวิตของคนในสังคมมากกวา

การนําเสนอแนวคิด ทั้งแนวคิดดานสังคมและแนวคิดดานการเมืองในกวีนิพนธ  
ซีไรตแตละเลมมีลักษณะที่นาสนใจประการหนึ่งคือ การนําเสนอปญหาหรือเหตุการณตางๆที่เกิด
ข้ึนในสังคมนั้นมีอยูในกวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลม แตกวีนิพนธซีไรตเลมแรกๆ เชน เพียงความ
เคลื่อนไหว  นาฏกรรมบนลานกวาง และ ปณิธานกวี  จะมีลักษณะการนําเสนอที่ตางกับ    
กวีนิพนธซีไรตเลมหลังๆ กลาวคือ ในกวีนิพนธซีไรตเลมแรกๆ กวีจะแสดงภาพปญหาดวยการชี้ให
เห็นผูกระทําและผูถูกกระทําอยางชัดเจน ไมวาจะเปนปญหาความเหลื่อมลํ้าในดานที่เปนอภิสิทธิ์
ชนของกลุมบุคคลผูมีการศึกษาในมหาวิทยาลัยกับชาวไรชาวนาในชนบทที่ปรากฏในบท ที่ราบ
แลง ณ แหลงลุม ในกวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว การกดขี่เอารัดเอาเปรียบของ 
นายทุนที่กระทําตอกรรมกรหรือผูใชแรงงานในสังคม จากบท คําถาม-คําตอบรวมสมัย ใน       
กวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง  หรือการบริภาษกลุมขาราชการที่ใชตําแหนงหนาที่ไป
ในทางมิชอบจากบท พญาครุฑกับกากี ในกวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี  การนําเสนอดังกลาว
เปนการชี้ใหเห็นชัดเจนวาใครเปนฝายดี–ไมดี ในขณะที่กวีนิพนธซีไรตระยะหลังเปลี่ยนแนวการนํา
เสนอใหเปนไปในลักษณะที่กวีไมไดเจาะจงวาใครเปนผูกระทําและใครเปนผูถูกกระทํา ผูกระทํา
อาจเปนใครก็ไดในสังคม เจตนา  นาควัชระ ไดเรียกลักษณะของการนําเสนอปญหาสังคมที่ไม
สามารถระบุผูกระทําไดอยางชัดเจนวาเปน “ศัตรูที่ล่ืนไหล” 4 โดยวิเคราะหแนวคิดของวรรณกรรม
ไทยรวมสมัยในยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519 และแสดงความคิดเห็นวา

                                                       
4 ดูบทความ “ศัตรูที่ล่ืนไหล : แงมุมหนึ่งของวรรณกรรมไทยรวมสมัย”  ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรม

แหงการวิจารณ รวมบทวิจารณ 2524 – 2530 (กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ , 2530), 6.
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        …ปญหาของโลกปจจุบัน และของสังคมไทยรวมสมัยซับซอนเกินกวาจะตีแผออกมา
เปนขาว – ดํา  วิภาษวิธีระหวางผูราย – ผูดีอาจจะเปนแนวการเขียนที่ลาสมัยไปเสียแลว  ใน
หลายกรณี เสนหของวรรณกรรมรวมสมัยอยูที่ความไมชัดเจนของความหมาย หรืออยูที่ 
ความหมายซอนเรน  ผูแตงไมประสงคที่จะยัดเยียดสาสนทางความคิดใหแกผูอาน           
แตตองการใหผูอานหยุดคิด ฉุกคิด คิดไดเอง หรือคิดตอดวยตนเอง ภาพของศัตรูของประชา
ชนจึงอาจจะเปนภาพที่เลือนรางโดยที่นักเขียนอาจหวังวาผูอานในสังคมประชาธิปไตยมี       
สติปญญาอยูในระดับที่จะปรับภาพนั้นใหชัดขึ้นดวยตนเอง 5

   เมื่อบทบาทของการเมืองมีนอยลง และกวีไมไดนําปญหาดานการเมืองมากลาว
ถึงอีก ภาพปญหาสังคมที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตก็เปล่ียนเปนการนําเสนอใหเห็นภาพในวงกวาง 
กวีกลาวถึงผูกระทําและผูถูกกระทําที่อยูในสังคมโดยไมไดแบงแยกอาชีพ ชนชั้นอยางชัดเจนดังที่
ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตเลมแรกๆ ลักษณะการนําเสนอที่เปลี่ยนไปนี้จึงแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ
ดานแนวคิดของกวีนิพนธซีไรตที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมอยางกลมกลืน

3.  แนวคิดดานปรัชญา
ปรัชญา เปนแนวคิดหนึ่งที่กวีนําเสนอนอกเหนือไปจากแนวคิดสังคมและ        

การเมือง เหตุการณและเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่กวีมองเห็นและนํามาพิจารณาอยาง     
ลึกซึ้ ง  ใครครวญและตีความออกมาเปนทัศนะที่มีตอโลกและชีวิต  พจนานุกรมฉบับ                   
ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคําปรัชญา วาหมายถึง “วิชาวาดวยหลักแหงความรูและ
ความจริง”6  ในหนังสือเร่ือง ปรัชญาคืออะไร ของรุงเรือง  บุญโญรส ไดใหความหมายของ
ปรัชญาไววา “ปรัชญา คือ การคิดตรึกตรองอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และทะลุปรุโปรงเกี่ยวกับ
ปญหาใดปญหาหนึ่งจนไดผลออกมาเปนทัศนะอยางใดอยางหนึ่งเกี่ยวกับสภาพแทของสิ่งนั้น และ
ความหมายของสิ่งนั้นที่มีตอชีวิตหรือมนุษย”7 ในการศึกษาแนวคิดดานปรัชญาจากกวีนิพนธซีไรต
เปนการศึกษาเพื่อพิจารณาวากวีมีทัศนะตอความเปนอยูและเปนไปของสังคม และโลกรวมไปถึง

                                                       
5 เร่ืองเดียวกัน, 6.
6 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิ

เคชั่นส, 2546), 668.
7 รุงเรือง  บุญโญรส, ปรัชญาคืออะไร (เชียงใหม : ม.ป.ท.,2541), 7 - 8.
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จักรวาลอยางไร การศึกษาในหัวขอดังกลาวสามารถแบงแนวคิดปรัชญาออกเปนประเภทตาง ๆ ได
ดังตอไปนี้

3.1  แนวคิดเกี่ยวกับการอยูรวมกันของคนในสังคม
   การอยูรวมกันในสังคมเปนการติดตอส่ือสารประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญ

เพราะโดยพื้นฐานขั้นตนแลวมนุษยเปนสัตวสังคม  สังคมดังกลาวจะเปนสังคมขนาดเล็กหรือขนาด
ใหญข้ึนอยูกับปจจัยอื่น ๆ ประกอบ โดยทั่วไปสังคมขนาดเล็กจะเปนสังคมชนบทที่คนในสังคมมี
พื้นฐานใกลเคียงกัน ไมวาจะเปนดานการศึกษา อาชีพ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ ดังนั้น           
ความแตกตางของคนในสังคมจึงไมมีหรือไมปรากฏเดนชัดนัก ในขณะที่สังคมขนาดใหญหรือ
สังคมเมืองเปนสังคมที่มีผูคนจํานวนมากอาศัยอยู และผูคนเหลานี้มีพื้นฐานและปจจัยแวดลอม
ประกอบที่แตกตางกัน  เมื่อมาอยูรวมในสังคมเดียวกันจึงเกิดเปนความเหลื่อมลํ้าและแบงแยกคน
ตามฐานะและสถานภาพที่เปนอยูอยางชัดเจน

จากการศึกษากวีนิพนธซีไรตพบวา กวีมุงพิจารณาและแสดงแนวคิด   
เกี่ยวกับการอยูรวมกันในสังคมในแงที่วาสังคมจะดําเนินไปอยางเรียบรอยและคนในสังคมจะอยู
รวมกันอยางมีความสุขไดก็ดวยปจจัยสําคัญคือ การมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีมิตรไมตรีและน้ําใจที่
ดีตอกัน  ซึ่งสามารถสรางไดจากสังคมใกล ๆ ตัว เชน เพื่อนบาน คนในหมูบาน ไปจนถึงระดับที่
กวางออกไปมากขึ้น

ศักดิ์สิริไดพิจารณาแนวความคิดดังกลาวโดยเริ่มจากการให  การแบงปน
ส่ิงที่ตนมีในระดับพื้นฐานเล็ก ๆ คือ ความสัมพันธระหวางครอบครัว  จากบท เมล็ดพันธุ  กวี
กลาวถึงตนมะมวงที่ข้ึนอยูระหวางบานสองหลังที่รูจักกัน

มะมวงใหญตนหนึ่ง
ซึ่งอยูตรงรั้วนั้น
ระหวางบานเราทั้งสอง
ฉันมีเมีย  เธอมีผัว
ลูกเตาสองครอบครัวเราปรองดอง

(มือนั้นสีขาว : 23)
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 ประโยชนที่ไดจากมะมวงตนนี้คือผลมะมวง ในความคิดของกวีประโยชนที่
ไดจากผลมะมวงควรทําใหเกิดมิตรภาพจากการเอื้อเฟอแบงปนกันมากกวาทําใหเกิดการทะเลาะ
เบาะแวงจากการแยงชิงผลประโยชนนั้นมาเปนของตนฝายเดียว ดังน้ําเสียงของกวีจาก             
บทประพันธวา

เสียงลูกทะโมนรองแยงมะมวง
อยาถึงตองชวงชิงกันบาระห่ํา
ผลัดกันกัดทีละคําเถอะนะลูกเอย
เพื่อเมล็ดพันธุจะไดงอกเงยอยางงดงาม
อยาเหมือนลูกไมในสวนแหงความเห็นแกตัว
ที่เขากั้นรั้วดวยขวากแหลมและเรียวหนาม

(มือนั้นสีขาว : 23)

กวีแสดงแนวคิดเรื่องการแบงปนอยางชัดเจนจากวรรคที่กลาววา ผลัดกัน
กัดทีละคําเถอะนะลูกเอย และผลจากการเอื้อเฟอแบงปนก็จะทําใหเมล็ดพันธุหรือการเพาะนิสัย
เร่ิมตนไดเติบโตไปในทางที่ดีงาม  อยางไรก็ดี กวีมีความเห็นวาสิ่งที่ควรกําจัดออกไปเมื่ออยูรวมกัน
คือ ความเห็นแกตัว เพราะความเห็นแกตัวไมกอใหเกิดประโยชนและสรางความสุขใหบุคคลใดเลย
แมแตตนเอง  โทษอันรายกาจของความเห็นแกตัวคือการแยกตนเองออกจากผูอ่ืน  ออกจากสังคม 
ที่สุดแลวก็จะอยูคนเดียวอยางเจ็บปวดจากขวากแหลมและเรียวหนามที่ตนไดสรางขึ้นมากันผูอ่ืน          
แนวความคิดดังกลาว กวีไดเตือนสติแกมขอรองวา อยาถึงตองชวงชิงกันบาระห่ํา และ อยาเหมือน
ลูกไมในสวนแหงความเห็นแกตัว เลย สังคมในบทกวีมือนั้นสีขาว ศักดิ์สิริไมไดใหภาพที่ชัดเจนวา
เปนสังคมชนบทหรือสังคมเมือง แตไดแสดงใหเห็นวา การอยูรวมกันอยางเอื้อเฟอแบงปนเปน    
พื้นฐานสําคัญของสังคมทุกระดับ

ในกวีนิพนธเรื่องมากานกลวย  ไพวรินทรไดเนนย้ําถึงแนวความคิด        
ดังกลาวไวในบทกวีชื่อ รอยรายรําของขาวคํ่าและผักแวน

“ขอขาวกินแลงแน” แมจา ค่ําแลวแววเสียงใครยังรองเรียกอยูหนาบาน 
ออลูก นั่นเพื่อนบานตางหมูบานของเรา เจาอยากลัวมัวระแวงหวั่นไหว ลาว
บานไกลผานมาขายสาดขายเสื่อ เมื่อค่ําเมื่อแลงตองแวะพักศาลาวัดของ
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หลวงพอ หลวงพอบมีขาวค่ํา พวกเขาจึงย่ํายางผานทางหลวงมาขอขาวพวก
เรา ครัวเรามีอันใดเหลือเผื่อบางไหมลูกเอย…เออ  คุณนานะคุณนาอยาวากัน 
บานฉันเหลือแตขาวกนหมอ แลวก็ผักแวนเก็บมาจากริมหนองทายบาน ผาน
ไปบานใหมขอใหไดปนปลาเถิดหนอ คงพอกินดีมีแรงนะคุณนา  โอยบักหลา
เอยบักหลา อยาคิดหลายไปเลยเจา เคยมีผักบมีขาว คุณนาของเจายงัรอด
ตายมาหลายมื้อแลว แจวปลาราปลาปนถาพอมีก็พอกิน  บมีกินก็กินน้ําจิต 
น้ําใจตามมีตามเกิด  ตามเกิดตามมีนี่แหละหนา  บักหลาเอย

(มากานกลวย : 36 -37)

ไพวรินทรแสดงทัศนะตอการอยูรวมกันในสังคมวา การรวมกันสรางสังคม
ใหนาอยูนั้นไมจําเปนตองเปนผูมีพรอมในดานทรัพยสินหรือวัตถุมั่งคั่งใดๆ ขอเพียงแตเปนผูมีน้ําใจ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพียงขาวเย็นหนึ่งมื้อก็ส่ือถึงความหวงใยและความปรารถนาดีตอกันได บทกวี
แสดงถึงน้ําใจของคนชนบทที่มีตอเพื่อนตางหมูบาน เมื่อลาวบานไกลเดินทางมาและขอขาวมื้อเย็น
รับประทาน แมไมรูจักกันแตคนในหมูบานสามารถมีไมตรีเอื้อเฟอตอกันได น้ําใจจึงเปนสิ่งสําคัญ
ใหสังคมนาอยูและสงบสุข

ในสังคมระดับพื้นฐาน แนวความคิดเกี่ยวกับการอยูรวมกันในสังคมเปน
การแสดงทัศนะวาน้ําใจยังหาไดในสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมที่ชีวิตความเปนอยูไมซับซอน 
ไมอยูในภาวะแขงขันของระบบทุนนิยม คนในสังคมจึงอยูรวมกันในลักษณะถอยทีถอยอาศัย แมมี
ความสัมพันธเชิงการคาเขามาเกี่ยวของก็เปนไปตามครรลองของการแลกเปลี่ยนความตองการ คือ
เงินกับสินคามากกวาจะเปนการกอบโกยผลประโยชนทางธุรกิจเปนสําคัญ บทกวีชื่อ มิตรภาพใน
ตรอกซอย จากบานเกา เปนตัวอยางของความคิดนี้ไดอยางชัดเจน

รานขายของชําประจําตรอก ทุกซอกตรอกซอยเหมือนนอยคา
สะดวกซื้อคือรานศูนยการคา ฉกขาประจําของชําเรา
ยิ่งมินิมารทระบาดทั่ว เสนอตัวปากตรอกซอกอับเฉา
แอรคอนดิชั่นรอนบรรเทา กระหน่ําความรอนเราลดราคา
รานขายของชําแสนช้ําชอก เดินออกปากซอยแทบสิ้นขา
ดอยยุทธการหมดรานคา ไรบัตรเพิ่มคาสมาชิก ฯลฯ
เปนไมตอยอดยอมรอดงาย ไมชําต่ําใตใบงอหงิก
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รอนไปชุมไปอาจพายพลิก ขลุกขลิกขลุกขลักไรศักดา
รานขายของชําประจําตรอก ทุกซอกตรอกซอยหรือนอยคา
ขาดเหลือเชื่อใจไวพูดจา เครดิตสูงกวาสมาชิก
จึงคนเขาออกในตรอกกวาง ไมรางไมตรีไมตุกติก
อาจเปนขาจรรอนเหงื่อซิก กอนพลิกฐานะขาประจํา

(บานเกา : 49)

บทกวีขางตนแสดงใหเห็นภาพสองดานที่มีบทบาทเดียวกันในสังคม คือ
รานขายของชําและศูนยการคา ซึ่งนับวันความสะดวกสบายในการเลือกซื้อส้ินคาของผูบริโภคจาก        
ศูนยการคาและมินิมารทก็ขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ในวงกวางมากขึ้นทุกที สงผลให         
รานขายของชําซึ่งเปนรานคาขนาดเล็กถูกลดความสําคัญลงไปเพราะไมมีแรงจูงใจในการซื้อ     
เทากับศูนยการคาที่มีทั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อความเย็นสบายของลูกคา  มีการลดราคาสินคาเพื่อ
ดึงดูดความสนใจหรือการมีบัตรสมาชิก บัตรเครดิตที่แสดงถึงความเปนคนพิเศษของศูนยการคา
หรือหางสรรพสินคานั้น ๆ  ในประเด็นนี้ดูเหมือนวายุทธวิธีที่ทางศูนยการคานํามาบริการแกลูกคา
นั้นเปนการเสนอทางเลือกที่ดีกวาให แตเมื่อพินิจลึกลงไปแลวจะเห็นวา ทางเลือกใหมนี้เปนเพียง
จุดขายเพื่อทํากําไรที่สูงขึ้นใหแกเจาของกิจการเทานั้นเอง ในขณะที่รานขายของชํา รานคาชุมชนที่
อยูในตรอกซอยอาจไมมีขอเสนอที่นาจูงใจ ไมมีชวงลดราคาเพื่อดึงดูดลูกคา แตคุณสมบัติสําคัญ
ของรานขายของชําที่ศูนยการคาไมอาจมีไดคือความสัมพันธของคนในสังคมในดานที่เปนความ  
ไวเนื้อเชื่อใจกัน เพราะคนในสังคมมีปฏิสัมพันธกัน ส่ิงที่ตามมาคือความเห็นอกเห็นใจกัน  ดวยเหตุ
นี้เงินทองจึงมีคาสําคัญนอยกวาความทุกขยากของเพื่อนมนุษยดวยกัน ขาดเหลือเชื่อใจไวพูดจา 
จึงเปนขอความที่แสดงใหเห็นคาของจิตใจมากกวาวัตถุเงินทอง และส่ิงนี้เปนปจจัยสรางสังคมให
เปนสุขไดดียิ่งกวาความมั่งคั่งของระบบทุนนิยม

จากกวีนิพนธบทตาง ๆ ที่กลาวมา ทั้งเมล็ดพันธุ จากมือนั้นสีขาว      
รอยรายรําของขาวคํ่าและผักแวน จากมากานกลวย  และมิตรภาพในตรอกซอย จาก    
บานเกา ลวนแสดงลักษณะสําคัญของการอยูรวมกันประการหนึ่งคือ สังคมจะเปนสุขได คนใน
สังคมตองสรางความสัมพันธรวมกัน ทําความรูจักกัน หยิบยื่นไมตรีและมิตรภาพใหแกกัน          
ทั้งหมดนี้ไมไดข้ึนอยูกับปจจัยภายนอก อันไดแกการสะสมทรัพยสินเงินทองเพราะดูเหมือนวา 
ความลําบากขาดแคลนจะทําใหมนุษยเกิดความเห็นอกห็นใจกันมากกวาการอยูในฐานะที่มั่งคั่ง
รํ่ารวย ในขณะเดียวกัน เมื่อกวีกลาวถึงเมือง แนวคิดเรื่องการอยูรวมกันก็เปล่ียนไป  กวีมีทัศนะวา 
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ความเจริญของเมือง วัตถุและสิ่งกอสรางอันใหญโตของเมืองเปนเครื่องปดกั้นความสัมพันธของ
คนในสังคม มนุษยยึดตนเองเปนศูนยกลางตอทุกๆ ส่ิง ดังนั้นความสัมพันธจึงเกิดปญหา        
เนื่องจากตางคนตางคิดวา ตนจะตองเปนผูไดรับ  เปนผูถูกตองและเปนผูมีความสําคัญจึงไมมีใคร
ยอมใคร  ไมมีความเอื้อเฟอเสียสละใหใคร  การอยูรวมกันอยางสันติจึงเปนเรื่องยาก

ศักดิ์สิริเสนอแนวความคิดดังกลาวผานบทกวีชื่อ บัง ใหภาพความสัมพันธ
ของคนเมืองที่สับสน  ไรระเบียบและเปราะบาง

ขามสะพานผานเขาใจเมือง
ตึกรามเขื่องค้ําง้ําเงื้อม
รถราหลายหนาแตกตาง
หลายรูปหลายรางหลายรุน
ดั่งมดนอยวิ่งวุนระหวางตึก
…พอหยุดรถกึกกะทันหัน
รถขางหนาชนกันกระชั้นชิด
ทุมเถียงกูถูกมึงผิด
กระทบกระทั่งมิยั้งคิดเคียดแคนเคือง
ละเมิดกฎ เขียว  แดง  เหลือง
รถราวุนไปทั้งเมือง  คุณพระชวย

(มือนั้นสีขาว : 53)

การอยูรวมกันของคนในสังคมเมืองเปนการดําเนินชีวิตที่มีกฎเกณฑ มีกฎ
ระเบียบของสังคมกํากับ ทุกคนตองปฏิบัติตามกรอบเกณฑที่กําหนดใชรวมกันเพื่อความสงบ   
เรียบรอยของสังคม ดังนั้นเมื่อมีการละเมิดกฎเกณฑที่ตั้งไว ปญหาจึงเกิดขึ้นตามมา ตัวอยางจาก
บทกวีกลาวถึงอุบัติเหตุรถชนกัน ทั้งสองฝายตกลงกันไมไดเพราะตางฝายตางคิดวาตนเองไมผิด          
กวีแสดงทัศนะวาการรุกล้ําของความเจริญทางวัตถุทําใหผูคนมีจิตใจแข็งกระดาง มองขาม        
ศีลธรรมและความดีงาม คนในสังคมขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ความสัมพันธที่มีรวมกับผูอ่ืนจึง   
เปราะบางเกิดเปนความขัดแยงและกระทบกระทั่งตอกันไดงาย

นอกจากนี้ แนวคิดเรื่องการอยูรวมกันของคนในสังคมที่ปรากฏในกวีนิพนธ
ซีไรตยังไดขยายขอบเขตไปถึงการอยูรวมกันในสังคมโลก จากกวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี  
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อังคารแสดงความคิดวาสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลอันกวางใหญนี้ โลกเปนที่อยูของมนุษยที่  
สวยงามและประเสริฐที่สุดจึงสมควรอยางยิ่งที่มนุษยตองรวมกันดูแลถนอมโลกใบนี้ใหดํารงอยู  
ตอไป

ณ  เวิ้งวิเวกเอกภพมหึมา และ ณ  ดาราจักรอันหลากหลาย
จะหาหลาไหนวิเศษแพรวพรรณราย ไดดุจโลกมนุษยสุดยากนัก

เกียรติยศลม  ไฟ  ดิน  น้ํา  ฟา พาหิรากาศหอหุมไวสูงศักดิ์
นาทะนุถนอมคาทิพยแทอนุรักษ ประโยชนหนักนั่นไซรใหสากล

ทุกประชาชาติเพริศพริ้งสิ่งประเสริฐ เลอเลิศชีวิตอิสระทุกแหงหน
ซาบซึ้งสันติสุขทุกใจคน เลิกปลนมลางโลกดวยไฟกัลป

คือหยุดเลิกสงครามนิวเคลียร ใครชนะก็สูญเสียโลกและสวรรค
จะพบแตอเวจีอเนจอนาถอนันต โลกันตสดสดสถุลเลือดทวมโลกตาย

จะสูญสิ้นนานาพันธุมนุษยชาติ วินาศอารยธรรมวิเศษแหลกสลาย
เปนความผิดอุกฤษฏวิปริตมากมาย ขายหนาทุกฟานานาจักรวาล

(ปณิธานกวี : 44 - 45)

ในความคิดของกวี โลกมนุษยคือสถานที่ วิเศษแพรวพรรณราย ที่คน      
ทุกชาติ ทุกภาษาอาศัยอยูรวมกัน การทําสงครามเอาชนะกันก็คือการทําลายโลกอยางรุนแรงและ
ตั้งใจ กวีแสดงผลรายของสงครามวาไมเกิดผลดีตอฝายใดเลย ทั้งผูแพและผูชนะเพราะสงคราม  
ทําใหส่ิงดีๆ ถูกทําลายไปหมดสิ้น ส่ิงที่เหลืออยูจะมีแตความทุกขทรมานอันเลวราย เมื่อพิจารณา
จากถอยคําที่ขยายความ สรางภาพใหเห็นถึงความสยดสยองและนาอนาถใจ เชนคําวา อเวจี
อเนจอนาถอนันต  โลกันตสดสด  และเลือดทวมโลก  เปนตน กลุมคําเหลานี้บอกถึงความสูญสิ้น
และหายนะของมนุษยชาติ และกวีไดเนนย้ําอีกครั้งวาการกอสงครามเปนความผิดขั้นรายแรงของ
มนุษยผูไดชื่อวามีอารยธรรม การเสนอภาพความนากลัวและนาสลดใจของการกอสงครามดัง
กลาวเปนการแสดงความปรารถนาที่จะใหมนุษยทั้งโลกเปนมิตรตอกันและอยูรวมกันอยางสันติ

นาสนใจวาการนําเสนอเรื่องของการอยูรวมกันในสังคมระดับใหญข้ึน ในที่
นี้คือสังคมเมืองและสังคมโลก กวีไดแสดงปญหาอยางหนึ่งที่ประสบรวมกันคือ มนุษยขาดหลัก   
ยึดเหนี่ยวจิตใจเนื่องจากความสามารถในการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งทําใหมนุษยกาวไกลเกินจะ
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หันกลับมาพิจารณาคุณคาที่แทจริงของการดํารงอยู  กวีชี้ใหเห็นวาคุณธรรมและความดีที่เกิดแต
ใจจะเปนปจจัยที่ทําใหเกิดสันติสุข

บทกวีชื่อบังจากมือนั้นสีขาว ศักดิ์สิริแสดงใหเห็นวามนุษยถูกความเจริญ
ดานวัตถุบดบังแกนแทในจิตใจ คือความรูสึกถึงความดีงาม ดวยเหตุนี้แมจะมีพระพุทธรูปองคใหญ
ที่ตั้งอยูนอกเมืองและหันหนามาสูเมืองก็ไมสามารถนําพาจิตใจอันแข็งกระดางและเห็นแกตัวของ
คนเมืองใหมาสูส่ิงที่ดีงามได  เพราะความทันสมัย ความสะดวกสบายอันฉาบฉวยและความ    
ใหญโตโอฬารของตึกรามจํานวนมากไดบังตาบังใจคนเมืองจนไมมีเนื้อที่เหลือใหศาสนธรรมอีก 
เมื่อเกิดความวุนวายจึงไดแตแกปญหากันไปตามอารมณ

รถราวุนไปทั้งเมือง  คุณพระชวย
ลูกพึมพํา  จริงดวยพระอยูไหน
ที่เห็นสงาแตไกลไกลกอนเขาเมือง
ตกึรามค้ําเขื่อง
บังตาคนกลางเมืองมิอาจเห็น

(มือนั้นสีขาว : 53)

เชนเดียวกับบท โลก  ดาราจักร และพระพุทธเจา ในปณิธานกวี  
อังคารมีความเห็นวาศาสนาจะเปนหนทางสวางที่จะชวยใหมนุษยรอดพนจากการกระทําอัน     
โหดรายจากมนุษยดวยกัน

ทุกอัจฉริยะศาสดาและโพธิสัตว จงอุบัติกลางใจมนุษยชาติหลากหลาย
เกิดอโหสิกรรมใหเวรวางวาย โลกเลิกไหมไฟประลัยกัลป

วารนั่นแหละถึงวันชัยชนะ อมตะแหงสันติภาพอาบอาถรรพณ
เสนหทิพยสันติสุขทุกชีวัน มหัศจรรยประเสริฐเลิศลบภพไตร

(ปณิธานกวี : 45)

อังคารแสดงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนทั้งโลกโดยการใชศาสนา
เปนทางออก เปนเครื่องขัดเกลาจิตใจอยางไมจําเพาะเจาะจงเพียงศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เพราะทุก
ศาสนาลวนปรารถนาใหมนุษยไมอาฆาตจองเวรกัน เพื่อจะอยูรวมกันอยางสงบสุข
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการอยูรวมกันในสังคมที่เสนอมาขางตนวิเคราะหไดวา 
เหตุของความวุนวายและความเปนทุกข และความขัดแยงของผูคนในสังคมเกิดจากพื้นฐานการรับ
อารยธรรมวัตถุนิยมเขามาใชมากเกินไป ตามคติของอารยธรรมวัตถุนิยมนั้น เปาหมายสูงสุดของ
ชีวิตปจเจกบุคคลคือการแสวงหาความสุขดวยการวิ่งไลตามสนองความตองการทุกชนิด ไมวา
ความตองการนั้นจะมีแรงดลใจมาจากตัณหามานะทิฐิหรือไมก็ตาม  ผลทางสังคมที่ปรากฏขึ้นก็คือ 
ผูคนสวนหนึ่งภายใตระบบนี้ใชชีวิตอยางฟุมเฟอย  เวลาสวนใหญหมดไปกับการสะสมและแสวง
หาสวนเกินจําเปน  ขณะที่มนุษยอีกจํานวนมากดํารงอยูอยางยากจน จนไมมีแมแตปจจัยที่จําเปน
สําหรับการมีชีวิตอยู 8  ดวยพื้นฐานความคิดวัตถุนิยมดังกลาว ทําใหคนในสังคมมีการแขงขัน    
กันสูงเพื่อแสวงหาและสะสมวัตถุใหไดไวในครอบครองมากที่สุด ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาคือการขาด
มิตรสัมพันธที่ดีตอกัน การอยูรวมกันของคนในสังคมจึงขาดความสมดุล มีผูไดโอกาสและผูดอย
โอกาส  โดยเฉพาะผูดอยโอกาสซึ่งยังมีอยูมากในสังคม  กวีจึงทําหนาที่ชี้แนะ ใหขอคิดและสราง
มโนสํานึกใหเกิดเมตตาธรรมแกเพื่อนมนุษยรวมโลก รวมสังคมเดียวกันโดยมุงหวังวาดวยแนว
ความคิดดังกลาวนี้จะกอใหเกิดสันติสุขอยางแทจริงแกมนุษยชาติ

3.2  แนวคิดเกี่ยวกับการคงอยูของกวีกับกวีนิพนธ
ในวัฒนธรรมทางวรรณศิลปของไทยที่มีสืบเนื่องมายาวนานตั้งแตอดีตจน

ปจจุบันนั้น อาจกลาวไดวากวีนิพนธเปนผลงานสรางที่เกิดขึ้นและดํารงอยูอยางมีความหมาย
ตลอดมา   ตั้งแตกวีโบราณผูตระหนักถึงคุณคาของกวีนิพนธถึงขั้นประกาศแสดงความยิ่งใหญนี้ไว
ในผลงานของตนเพื่อแสดงความเชื่อมั่นและศักยภาพของความเปนกวีวาจะสามารถสรางสรรค 
ผลงานใหคงอยูตลอดไป

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของการสรางสรรคผลงานหรืออาจเรียกไดวาเปน 
อหังการแหงกวี เปนสิ่งที่ปรากฏมาทุกยุคทุกสมัย  ศักดิ์ศรี แยมนัดดาไดอธิบายเกี่ยวกับ            
คํา “อหังการ”วา

          อหังการมาจากรูปศัพทสันสกฤต คือ อหํ (ฉัน,เรา) + การ (กระทํา)  แปลวา ” ทําให
เปนฉัน” หรือ “คือฉัน”  “ฉันนี่แหละ” …ในทางกวีนิพนธ โดยเฉพาะ วรรณคดีโบราณมักจะมี
ขอความปดทายเรื่องทํานองปจฉิมวัจนะ แบบท่ีเรียกวา colophon คือเปนกลาวบอกกลาว

                                                       
8 ปวย  อึ๊งภากรณ, พระประชา  ปสนนธมโม และ น.พ. วิชัย  โชควิวัฒน, อุดมคติสําหรับคนรุนใหม

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2537), 48.
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วาผูแตงหนังสือคือใคร มีความประสงคหรือมีจุดมุงหมายอยางไรในการแตงหนังสือเร่ืองนี้  
colophon ของแตละเรื่องอาจจะไมเดินตามรอยเดียวกันหมดแตในการประกาศความ      
ยิ่งใหญ ความนับถือตนเองและความภาคภูมิใจในตนเองก็สามารถเข็นงานของตนไปจนถึง
ความสําเร็จอันเปนจุดหมายสูงสุดของกวีคือการประกาศ “อหังการแหงกวี” 9

การแสดงอหังการแหงกวี ในทางหนึ่งก็คือการประกาศถึงการคงอยูของกวี
กับกวีนิพนธนั่นเอง ในวรรณคดีโบราณ กวีสรางงานดวยแรงบันดาลใจอันยิ่งยวดและปรารถนาให
งานของตนคงคุณคาอยางไมมีวันสิ้นสูญ พลังและความเชื่อมั่นดังกลาวปรากฏใหเห็นชัดเจนใน
ลิลิตยวนพาย  วรรณคดียอพระเกียรติเร่ืองยิ่งใหญสมัยอยุธยา  กวีแสดงถึงความสําคัญของ     
วรรณคดีเร่ืองนี้วา

เปนสรอยโสภิศพน อุปรมา
โสรมสรวงศิรธิรางค เวี่ยไว
จงคงคูกัลปา ยืนโยค
หายแผนดินฟาไหม อยาหาย

(ลิลิตยวนพาย : 16)

กวีประกาศอยางชัดเจนถึงความสําคัญในการคงอยูของกวีนิพนธที่แมเวลา
จะผานไป สรรพสิ่งทั้งหลายจะถูกทําลายไป แตกวีนิพนธยังคงไมสูญไป  การที่กวีกลาประกาศวา
ผลงานของตนจะยั่งยืนอมตะถึงขั้น หายแผนดินฟาไหม   อยาหาย  นอกจากจะแสดงใหเห็นถึง
ความภูมิใจและความเชื่อมั่นในความสามารถของตนอยางที่สุดแลวยังแสดงถึงเจตจํานงอัน    
แนวแนในการสรางสรรคผลงานที่มิไดเปนไปอยางไรจุดหมาย แตสรางขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของ    
ยุคสมัยและใหดํารงอยูตอไปอยางสมภาคภูมิ

วรรณคดีสมัยอยุธยา นอกจากลิลิตยวนพายที่แสดงอหังการแหงกวีและ
ความสําคัญในการดํารงอยูของกวีนิพนธอยางชัดเจนแลวลิลิตพระลอก็มีเนื้อหาที่แสดงให
ประจักษวากวีนิพนธดํารงอยูเพื่อแสดงความงาม เพราะกวีนิพนธเปนการแสดงความงามอยาง  
แทจริง

                                                       
9 ศักดิ์ศรี  แยมนัดดา, “อหังการแหงกวี,” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 8,1 (เมษายน 2534) : 1.
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เปนศรีแกปากผู ผจงฉันท
คือคูมาลาสรร เรียบรอย
เปนถนิมประดับกรรณ ทุกเมื่อ
กลกระแจะตองนอย หนึ่งไดแรงใจ

(ลิลิตพระลอ : 157)

โคลงดังกลาวแสดงใหเห็นวา สําหรับกวีโบราณแลว กวีนิพนธอยูในฐานะ
เปนสิ่งจรรโลงใจใหสัมผัสถึงความงามขั้นลึกซึ้ง อีกทั้งเปนการแสดงเกียรติ ศักดิ์ศรีตอผูคนใน     
ยุคสมัยทั้งผูสรางและผูเสพ  กวีนิพนธจึงเปนสมบัติทางวรรณศิลปที่มีบทบาทอยูในบริบทของ
สังคมอยางตอเนื่องมาโดยตลอด เพราะกวีนิพนธเปนเครื่องแสดงวัฒนธรรม และเปนมรดกทาง
ปญญาของคนในสังคม ดังนั้นการสรางกวีนิพนธจึงเกิดขึ้นอยูทุกสมัย หากสมัยใดไรงานกวีนิพนธ
นับเปนความอดสูของคนในชาตินั้น ๆ ดังคํากลาวของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรสเมื่อทรงนิพนธเร่ือง สมุทรโฆษคําฉันท ตอจากวรรณคดีโบราณสมัยอยุธยาที่ยังแตงไมจบ
วา

โดยมุมานะหฤทัย อดสูดูไขษย
กวีฤาแลงแหลงสยาม

(สมุทรโฆษคําฉันท : 282 )

จากคําประพันธแสดงใหเห็นวา กวีเปนบุคคลที่ดํารงสถานภาพพิเศษใน
สังคม  และกวีนิพนธเปนสิ่งชี้ถึงความเจริญของวัฒนธรรมทางปญญาอันเกี่ยวเนื่องกับเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของยุคสมัย การไมสรางงานกวีนิพนธจึงเสมือนการดูแคลนความสามารถของคนในยุค
สมัยที่นาอดสูใจ

ตัวอยางวรรณคดีโบราณจากกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน   
บงบอกถึงการคงอยูอยางเขมแข็งและทรงคุณคาของกวีและกวีนิพนธอยางชัดเจน  กวีพิจารณาคา
ผลงานของตนที่เกิดจากความวิริยะพากเพียรไวในระดับที่มากกวาเปนเพียงเครื่องบันเทิงอารมณ
เพียงชั่วครั้งชั่วคราว แตกวีนิพนธเปนงานสรางสรรคที่ยกระดับจิตใจทั้งผูสรางและผูเสพ ดวยเหตุนี้
กวีจึงเปนบุคคลที่อยูในฐานะพิเศษ เพื่อทําหนาที่สรางสรรคผลงานอันเลิศใหเปนสมบัติวรรณศิลป
ที่ไมมีวันดับสูญ
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เมื่อพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการคงอยูของกวีกับกวีนิพนธในกวีนิพนธ      
ซีไรตพบวา ความเชื่อมั่นในการคงอยูของกวีนิพนธยังปรากฏอยางชัดเจน แมจะไมมีถอยคํา
ประกาศคุณคาในงานของตนวายิ่งใหญดังเชนที่ปรากฎในวรรณคดีโบราณ แตสถานะของ         
กวีนิพนธรวมสมัยก็มิไดลดความยิ่งหยอนไปกวายุคใด ๆ เลย พิจารณาไดจากปณิธานกวี  ของ
อังคาร  กัลยาณพงศ    บทกวีที่แสดงใหเห็นถึงอหังการแหงกวีของยุคสมัยอยางสมภาคภูมิวา

ถึงใครเหาะเหินวิมุติสุดฝงฟา เดือนดาริกาเปนมรคายิ่งใหญ
แตเราขอรักโลกนี้เสมอไป มอบใจแดปฐพีทุกชีวีวาย

จะไมไปแมแตพระนิรพาน จะวนวายวัฏฏะสังสารหลากหลาย
แปลคาแทดาราจักรมากมาย ไวเปนบทกวีแดจักรวาล

เพื่อลบทุกขโศก ณ โลกมนุษย ที่สุดสูยุคสุขเกษมศานต
วารนั้นฉันจะปนปนดินดาน เปนฟอสซิลทรมานอยูจองมอง

(ปณิธานกวี : 28)

การประกาศอุทิศตนเพื่อสรางสรรคงานกวีนิพนธของอังคารเปนความรูสึก
ตั้งมั่นอยางแรงกลาถึงขั้น จะไมไปแมแตพระนิรพาน แสดงถึงความสําคัญในบทบาทและฐานะ
ของกวีนิพนธอยางสูงสุดที่กวียอมสละไดแมกระทั่งนิรพาน ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ 
การไมปรารถนาจะหลุดพนจากหวงสังสารวัฏหรือการเวียนวายตายเกิดเพราะตองการอยูเปน      
ผูสราง “บทกวี” แดจักรวาล ในทัศนะของกวี กวีนิพนธเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยหลุดพนจากหวงแหง
ความทุกขและนําทางไปสูความสุขได  ทัศนะดังกลาวทําใหกวีนิพนธอยูในฐานะที่สูงสงเทียมเทา
ศาสนา และกวีก็ยอมที่จะสละตนเปนฟอสซิลทรมานอยูจองมอง

แมกวีไมไดประกาศออกมาโดยตรงวากวีนิพนธของตนจะตองคงอยู ไมมี
วันสิ้นสูญแมโลกจะพินาศไป แตความตั้งใจมั่นที่จะสละนิพพานเพื่อเกิดเปนกวีสรางสรรคผลงาน
ไปตลอดนี้ก็แสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการคงอยูของกวีนิพนธ เพราะกวีนิพนธจะไมมีวัน       
ส้ินสูญไปหากผูสรางงานหรือกวียังวนวายอยูในสังสารวัฏดังที่กวีตั้งปณิธานไว และหากไมมีบทกวี
เพื่อนําทางใหมนุษยไปสูยุคสุขเกษมศานตแลว มนุษยชาติและโลกก็อาจถึงกาลพินาศไดเชนกัน  
แรคํา ประโดยคํา เปนกวีอีกผูหนึ่งที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับการดํารงอยูของกวีนิพนธไวอยางนาสนใจ
วา
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กรองรสพจนารถเต็มปรารถนา
ศรัทธาสรางสรรครสวรรณศิลป
แมไมมีคุณคาชั่วฟาดิน
แตใชส้ินคุณขลังพลังคิด
ดวยอารมณดวยรักมนตรอักษร
รอยกาพยกลอนนั้นหรือคือใจลิขิต
พากเพียรเจียระไนคือใจนิมิต
เปนบทกวีชีวิตจากจิตกวี
ฝากเปนขวัญยุคทุกขสุขสมัย
รจนาสารนัยไวศักดิ์ศรี
เปนมิ่งแกตนมงคลฤดี
ขอฝากผลงานนี้สูศรีพิภพ

(ในเวลา : คํานํา)

แนวคิดเกี่ยวกับการคงอยูของกวีกับกวีนิพนธที่ปรากฏใน ในเวลา ของ   
แรคํา     ประโดยคํานั้น กวีมีทัศนะวา บทกวีเกิดจากความพากเพียร  อุตสาหะดวยแรงใจศรัทธาที่
จะสรางผลงานอันเปยมดวยวรรณศิลปเพื่อเปน “ขวัญ” ของยุคสมัย ทั้งในยามที่ตองเผชิญกับ
ความทุกขและชวงเวลาที่มีความสุข เพราะกวีเชื่อวากวีนิพนธของตนแมไมอาจกลาวไดวาจะคง
คุณคาอยูชั่วฟาดินแตในดานการสรางความคิดทางปญญานั้น กวีนิพนธนี้ก็ยังสามารถดํารงไว
อยางมีศักดิ์ศรี

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการคงอยูของกวีนิพนธในสองยุคสมัยแลว         
ดูเหมือนวาการสรางงานของกวีสมัยปจจุบันจะแตกตางจากกวีโบราณในแงที่กวีโบราณสรางงาน
เพื่อใหเปนเลิศในทุกดานทั้งปญญาและความงาม และอุทิศผลงานนี้ใหอยูคูแผนดิน ในขณะที่    
กวีซีไรตสรางงานอยางเต็มความสามารถเพื่อใหผลงานของตนดํารงอยูเพื่อมนุษย เพื่อโลก และ
เพื่อรวมสรางสิ่งดีงามใหแกจักรวาลที่ตนอาศัย การคงอยูของกวีนิพนธในลักษณะดังกลาวจึงเปน
การเพิ่มบทบาทหนาที่ใหมอันจําเปนและสําคัญยิ่งใหแกกวีนิพนธ กวีนิพนธปจจุบันเปนวรรณกรรม
ที่ใกลชิดกับคนทุกระดับช้ัน ไมวาจะเปนชนช้ันสูง  ชนชั้นกลาง และชนชั้นลางในสังคมลวนไดรับ
ความงามและสิ่งจรรโลงจากกวีนิพนธเสมอกัน  ไพวรินทร  ขาวงาม ไดเนนย้ําถึงแนวคิดดังกลาว
วา
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อีกเรื่องราว ของชาวนา บนนากระดาษ
เปล่ียวไถแปร ไถคราด กระดาษเปลา
เพาะกลาใจ ฤดูฝน ค่ํายันเชา
ปลูกขาวรอ เขา – เรา เกี่ยวขาวรัก

(มากานกลวย : คํานํา)

“นากระดาษ” คือวัตถุดิบที่กวีลงแรงใจ ความคิดและความรักปลูกตัวอักษร
เพื่อใหเกิดเปนสิ่งดีๆ หลอเลี้ยงใจของคนในยุคสมัยเชนเดียวกับชาวนาใชหยาดเหงื่อ แรงงาน  
ปลูกขาว อาหารหลักของประเทศเพื่อคนในประเทศ ภารกิจของกวีจึงยิ่งใหญและหนักหนา       
เชนเดียวกับชาวนาซึ่งมีฐานะเปน “ผูสราง” ผลผลิตแกคนทั้งแผนดินดวยความรัก

กวีนิพนธซีไรตเกิดขึ้นและคงอยูเพื่อปลอบประโลม ใหความหวังและสราง
กําลังใจใหมนุษยพนจากสภาพอันเปนทุกข ดวยเชื่อวาความงามของวรรณศิลปจะขัดเกลาจิต
มนุษยใหละเอียดออนพอที่จะสัมผัส “คาทิพย” ได

ส้ินเสนหวรรณศิลปชีวิตเสนอ ละเมอหาคาทิพยไหนสนอง
อเนจอนาถชีวีทุกธุลีละออง สยดสยองแกถานเถาเศราโศกนัก

แลงโลกกวีที่หลาวูบฟาไหว จะไปรจนารุงมณีเกียรติศักดิ์
อําลาอาลัยมนุษยชาตินารัก จักมุงนฤมิตจิตรจักรวาล

ใหซึ้งซาบกาพยกลอนโคลงฉันท ไปทุกชั้นอินทรพรหมพิมานสถาน
สรางสรรคกุศลศิลปไวอนันตกาล นานชาอมตะอกาลิโก

(ปณิธานกวี : 28)

วรรณศิลปคือส่ิงสูงคาที่อังคารเชื่อวาจะสามารถนําพามนุษยชาติทั้งมวล
ใหหลุดพนจากหวงแหงทุกขและยังความรื่นรมยใหแกผูรับไมเวนแมแต ชั้นอินทรพรหมพิมาน
สถาน  ซึ่งกวีไดยกระดับความงามของวรรณศิลปใหสูงสงพอที่จะเปนกุศลศิลปคือเปนความงามที่
ทําใหเขาถึงความดี ดังนั้น วรรณศิลปจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองมีอยูคูโลกตลอดไป

การคงอยูของกวีกับกวีนิพนธเปนการประกาศถึงความเชื่อมั่นในบทบาท
หนาที่ของกวีนิพนธรวมสมัยที่ใชความงามอันเกิดจากการตกแตงถอยคํา ดวยเนื้อหาที่ปลอบ
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ประโลม เปนเครื่องชุบชูใจคนในสังคมใหเห็นถึงความดีงาม และเกิดเปนมโนคติที่สรางสรรคตอ  
ตนเอง  สังคมและโลกที่ตนอาศัยตอไป

         3.3  แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ
     แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติในกวีนิพนธซีไรตเปนสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความ

สัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติในดานที่ธรรมชาติเปนภาพอุดมคติอันสูงสงที่มนุษยถวิลหา 
เนื่องจากธรรมชาติเกี่ยวพันกับอารมณละเอียดออนภายในใจมนุษย แตเดิมมนุษยผูกพันและอยู
ใกลชิดกับธรรมชาติ มองธรรมชาติในแงงามและพรรณนาชื่นชมดวยความรูสึกลึกซึ้ง ตอมา    
วิทยาศาสตรเจริญกาวหนามากขึ้น มนุษยรับเอาเทคโนโลยีและความทันสมัยของอุปกรณตางๆ 
มาใชในชีวิตประจําวันจนธรรมชาติถอยหางไปจากมนุษยมากข้ึนเรื่อย ๆ กวีจึงไดแสดงใหเห็นภาพ
ธรรมชาติในแงมุมที่เปนแบบอยางแกมนุษย

การที่กวีพิจารณาธรรมชาติในดานที่เปนอุดมคติดวยอารมณถวิลหามี
สาเหตุมาจากการรุกล้ําของเทคโนโลยีที่เขามาแทนที่ธรรมชาติ เชนบทเจาสาวใบตอง จาก       
มากานกลวย

รักเจาสาวใบตองในรองสวน เคยหวงนวลนักหนามาจําหาง
กระแสลมโหมยุคทั้งรุกบาง จนเริดทิศแรมทางอยูรางโรย
อยูรางโรยโดยทางของยุคใหม อยูเหน็บหนาวกับสมัยซึ่งไหโหย
อยูรวดราวกับรักกระอักโอย ดั้นและดนจํานนโดยสถานเดียว
พบเจาสาวพลาสติกระริกระรี้ หวางวิถีทางแยกปลอมแปลกเปลี่ยว
มากแตยิ้มยั่วใจใหลดเลี้ยว หลอกใหลืมนวลเขียวเคยเคียงครอง

(มากานกลวย : 43)

กวีแสดงทัศนคติในดานดีตอ “เจาสาวใบตอง” หนึ่งในธรรมชาติที่ถูกทําราย
จากยุคสมัยจนอยูในสภาพที่ รางโรย  เหน็บหนาว  รวดราว และจํานน ถอยคําดังกลาวบงบอกถึง
สภาพอันออนแรงและกําลังจะจบสิ้นลง เพราะยุคนี้เปนยุคของ “เจาสาวพลาสติก” หนึ่งในสิ่ง
ประดิษฐยุคใหมที่กําลังเติบโตและไปดวยดี แตกวีมีความเห็นวา เจาสาวพลาสติกเปนของ
ฉาบฉวยที่แฝงดวยอันตราย คําระริกระรี้ ส่ือนัยยะถึงการแสดงออกอันเกินงาม อีกทั้งรอยยิ้มที่  
“ยั่วใจ” คือพาใหใจหลงไป ที่สุดแลวพลาสติกก็เปนเพียงสิ่งจอมปลอมใหคนทั่วไปที่พบเห็นลืม    
ใบตองที่เคยอยูในวงจรของชีวิต
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ปรากฏการณดังกลาวทําใหกวี เกิดความเสียดายอาลัยวิถีชีวิตและ       
ธรรมชาติในวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่กําลังจะหมดไปเพราะถูกวัฒนธรรมสมัยใหมเขามาแทนที่

โอเจาสาวใบตองในรองสวน ยุคฉะนี้เขียวนวลคงดวนหมอง
ยินแตเพลงพลาสติกระริกรอง หรือส้ินเพลงใบตองเสียแลวเอย

(มากานกลวย : 43)

ความกาวหนาอยางไมหยุดยั้งของวิทยาศาสตรที่มุงพัฒนาส่ิงอํานวยความ
สะดวกเพื่อรับใชมนุษยดูจะเพิ่มบทบาทแทนที่ความมีอยู เปนอยูของธรรมชาติมากขึ้น                
ในกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา โชคชัย กลาวถึงความงดงามที่นาชื่นบานของธรรมชาติไวในบท    
จอแกววา

ทุงเลื่อนธารไหลไปเอื่อยออน
หุบหวยแทรกซอนแดดออนสาน
เขียวยิ่งมิ่งไมมุนใบบาน
เพียงผานตานกยกปกบิน

พุงตาเพียงไตไลซอกผา
น้ําพลัดซัดซาทวมผาหิน
เพรียวพุงระลอกกระฉอกริน
ชุมดินชุมปาชุมตานก

(บานเกา : 73)

บทกวีนี้แสดงใหเห็นความสวยงามของธรรมชาติที่นาจะสรางความ
เพลิดเพลินและเปนสุขใจใหแกผูพบเห็น  ไมวาจะเปนสายน้ําที่ไหลเอื่อย ๆ  แสงแดดที่สองตอง
ใบไม หรือเสียงกระเซ็นซาของน้ําที่กระฉอกซัดทวมผาหิน แตนาเสียดายที่ภาพดังกลาวเปนเพียง
ส่ิงจําลองที่ปรากฏใหชมไดในจอสี่เหลี่ยมแคบๆเทานั้น ความรูสึกที่ไดจึงไมเหมือนกับการไปสัมผัส
ใกลชิดกับธรรมชาติโดยตรง
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ตื่นตาฝาภัยในจอแกว
ราบร่ืนยิ่งแลวน้ําแผวสาย
จมในเบาะนวมหลอมรวมกาย
หายใจถนัดแตขัดใจ

(บานเกา : 73)

ปจจุบันมนุษยตองเสพธรรมชาติ สัมผัสอารมณสุนทรียที่ไดจากธรรมชาติ
ผานสื่อเทคโนโลยีที่แมมีความเหมือนจริงเพียงใดก็ไมใชของจริง และยิ่งไมอาจแทนที่ธรรมชาติที่
แทจริงได อารมณ “ขัดใจ” ที่เกิดขึ้นจึงสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกแปลกแยกตอชีวิตที่อยูทามกลาง
วิถีอันหางไกลธรรมชาติ และวิถีดังกลาวนี้ยังผลใหมนุษยขาดจิตวิญญาณที่จะพิจารณาถึงความ  
ดีงามในฐานะของการเปนผูใหและผูรับดวยภาวะที่สมดุล เพราะมนุษยเลือกที่จะรับแตความสบาย
ใหตนเองและไมนําพาวาการกระทําเชนนี้จะสงผลอยางไรตอธรรมชาติ ธรรมชาติในที่นี้รวมไปถึง
โลกและจักรวาล  เมื่อมนุษยนําความกาวหนาของวิทยาศาสตรมาเปนเครื่องมือทํารายกัน   แยงชิง
อํานาจกัน ผลรายที่เกิดขึ้นก็ตกอยูกับคนบนโลกนั่นเอง

อนาคตดิ่งดับดวยสรรพพิษ อิทธิฤทธิ์รังสีรายแรงมหันต
เส็งเคร็งกวามะเร็งกินวิญญาณกัน อาถรรพณสถุลยุคทุกอยางระยํา

ทําลายโลกวิปโยคยิ่งใหญ หลงใหลคลั่งนิวเคลียรบาระห่ํา
สัตววิทยาศาสตรอุบาทวใจดํา จนหยุดทําบัดซบจบงาน

(ปณิธานกวี : 104)

อังคารเรียกรองใหหยุดใชความเจริญทางวิทยาศาสตรเพื่อการทําลายลาง 
เพราะผลที่ไดมีแตจะสรางความเลวรายอยางรุนแรงตอโลกถึงขั้นดับสูญทุกอยางในอนาคต  ดงันั้น      
หนทางที่จะชวยใหมนุษยเขาใจและเห็นความสําคัญของธรรมชาติมากกวาที่เปนอยูคือการสราง
สํานึกพิจารณาไตรตรอง เปรียบเทียบถึงคุณประโยชนที่ธรรมชาติมีตอมวลมนุษย และ             
คุณประโยชนที่มวลมนุษยแสดงออกตอธรรมชาติ  อังคารแสดงความเห็นวา ในโลกที่สวยงามนี้ 
มนุษยไมไดเปนผูสรางธรรมชาติใด ๆ เลย ธรรมชาติเกิดขึ้นและมีอยูเชนนี้มานานแลว
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เรามิใชเจาของฟาอวกาศ โลกธาตุทั่วสิ้นทุกสรวงสวรรค
มนุษยมิเคยนฤมิตตะวันจันทร แมแตเม็ดทรายนั้นสักธุลี

(ปณิธานกวี : 27)

”ฟา” “อวกาศ” และ“ตะวันจันทร” เปนระบบของจักรวาลอันไพศาลที่
อังคารประกาศชัดวามนุษยมิใชเจาของ ดวยวามนุษยไมไดมีสวนสรางธรรมชาติที่ยิ่งใหญนี้ หรือ
แมกระทั่ง ”เม็ดทราย” เพียงนอยนิดก็ตามที ธรรมชาติจึงไมใชส่ิงที่มนุษยมีไดจากการประดิษฐหรือ
จําลองใหเหมือนจริง อังคารมีความเห็นวาเมื่อมนุษยสรางธรรมชาติไมไดก็ควรที่จะถนอมรักษา
ธรรมชาติ

สภาวะสรรพสิ่งทุกสวนโลกนี้ ควรที่สํานึกคาทิพยวิเศษวิศาล
อนุรักษดินน้ําฟาไวตลอดกาล เพื่อเหนือทิพยสถานวิมานแกวไกวัล

(ปณิธานกวี : 27)

การถนอมรักษาธรรมชาติใหคงอยูตลอดกาลนั้น นอกจากจะเปนการเอื้อ
ประโยชนตอมนุษยในแงการเปนปจจัยของการดํารงชีวิตแลว ธรรมชาติยังเปนปจจัยหนึ่งที่    
กลอมเกลาจิตใจมนุษยใหมองการดํารงอยูของธรรมชาติอยางพินิจและใสใจเพื่อนํามาเปน     
แบบอยางในการใชชีวิตใหสัมพันธและสอดคลองกับสรรพส่ิงที่อยูรวมกันบนโลกใบนี้ แนวความคิด
ดังกลาว ศักดิ์สิริไดตั้งคําถามกับมนุษยโดยนําลักษณะความเปนไปของธรรมชาติมากลาวเปรียบ
วา

ไหลรินถวิลตํ่าไซร ไยกัน
ผันอกสวรรคออกปน ชื่นให
หลามโลมไศลผานไพร เถื่อนทุง
ถามชลาเฉลยตอบคุง มุงเลี้ยงดินเกษม

ถนอมดินหมายปลูกไม ขจีงาม
แหงนทูลถามฟาคราม เครงเขม
เขียวปูถวายไวเต็ม ต่ําเบื้อง
เสนอคอยสนองบาทเยื้อง เทพไทกรายวสันต
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แสงพลันไสวสวางพื้น ภูวดล
ไหวละอองใสอรามยล ยั่วนั่น
ฉายสิขรขณะปน ถอยหญา
เฉลยใจเผยจากฟา หญาย้ํา  จําเสมอ

(มือนั้นสีขาว : 80)

ศักดิ์สิริแสดงใหเห็นพฤติการณของธรรมชาติซึ่งลวนเปนไปเพื่อเผื่อแผและ
นําคุณมาสูทุกแหงที่ตนผานไปถึงโดยไมเลือกวาจะเปนสถานที่ที่สวยงามหรือตํ่าตอยเพียงใด  
ธรรมชาติก็ยังเปนผูหยิบยื่นสิ่งที่ตนมีใหอยางเทาเทียมกัน  ตั้งแตสายน้ําที่ทองฟาปนใหเลื่อนไหล
สรางความชุมช่ืน ฉํ่าเย็นผานภูเขาและปาดงเพื่อไป มุงเลี้ยงดินเกษม และดินก็เผื่อแผ              
คุณประโยชนที่ตนมีเพื่อปลูกไมงามและใหฝนไดตกลงมา ผูใหที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือแสงอาทิตย   
ที่มอบความสวางไสวสวยงามใหแกพื้นแผนดิน เปนผูใหที่ไมเวนแมแตส่ิงเล็กนอย เพราะ         
แสงอาทิตยได ฉายสิขรขณะปน   ถอยหญา  กวีแสดงใหเห็นวาธรรมชาติอันยิ่งใหญเปนผูใหที่
ประเสริฐ ในที่นี้ ภูเขาและหญามีความสําคัญไมตางกัน ไมวาภูเขาจะยิ่งใหญเพียงไหนหรือ       
ตนหญาจะตอยต่ํา ไรคาเพียงใด ทั้งสองตางก็ไดรับโอกาสจากแสงฉายเสมอกัน

พฤติการณที่เกิดขึ้นคงอยูและเปนไปอยางปกติสามัญของธรรมชาติควรที่
มนุษยผูอยูรวมโลกเดียวกับธรรมชาติหันกลับมาพินิจและใครครวญตนเองเพื่อถามวาตนไดทํา  
คุณประโยชนเพียงใดตอโลกที่อาศัย

ถามเอย…เผยสิมนุษย มโนงาม
เสียงเลือนหายโสตตาม สดับเกอ
สูเกิดแตหมายเปรอ จิตจวง
เฉลยเพียงเหิมหามลวง ตักตวงตัณหา

(มือนั้นสีขาว : 80)

เมื่อคําตอบที่ไดจากมนุษยคือการมีชีวิตอยูเพียงเพื่อปรนเปรอความสุขให
ตนเอง ทั้งความโลภ อยากไดอยากมีไมส้ินสุด ก็แสดงใหเห็นวิถีทางที่แตกตางจากธรรมชาติที่
กลาวถึงในขางตนอยางชัดเจน การกลาวถึงธรรมชาติที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตเปนไปในทางเดียว
กันคือธรรมชาติมีความสวยงาม เปนผูเสียสละและเปนผูใหที่ยิ่งใหญตอมนุษยและโลกเสมอมา กวี
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กลาวถึงธรรมชาติทั้งในดานที่เปนความงามเพื่อสุนทรียทางใจและเพื่อมุงสั่งสอนใหมนุษยมีใจ  
เผื่อแผ และคํานึงถึงผูอ่ืน ส่ิงอื่นนอกเหนือไปจากตนเองเชนเดียวกับที่ธรรมชาติเปนอยู การกลาว
ถึงธรรมชาติในดานที่สวยงามขณะเดียวกันก็ใหแงคิดกับมนุษยนั้น  กวีบางคนเชน เวอดเวอธ มี
ความเห็นวา “ธรรมชาติเปนครูสอนใหมนุษยรูจักหนาที่และตําแหนงของตนในชีวิต ดวยการ      
แลลอดความงามภายนอกของธรรมชาติเขาไปถึงความงามทางศีลธรรมของธรรมดวย”10  กวีซีไรต
มีทัศนะที่พองกับกวีโรแมนติกชาวอังกฤษผูนี้เชนกันวา ธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ และใหอะไรกับมนุษย
มากกวาจะเปนเพียงฉากของความงามที่สรางความรื่นรมยใจใหมนุษยเทานั้น

                     3.4  แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาพุทธศาสนา
จากการศึกษากวีนิพนธซีไรตพบวา กวีนิพนธกลุมหนึ่งมีเนื้อหาการนําเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาพุทธศาสนาหรือพุทธปรัชญา คือการนําธรรมะ หลักคําสอนของพระพุทธ
เจามาเปนกรอบความคิดเพื่อส่ือ “สาร” ของความคิดดังกลาวผานทัศนะและมุมมองของกวีเพื่อ
เตือนสติ ชี้นํา แนะทางไปสูความหลุดพนจากความทุกขรวมไปถึงการตั้งคําถามใหหันมา        
ตรวจสอบระบบคุณคาของศาสนาที่เปนอยูในสังคม

ปรัชญาพุทธศาสนาที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตสามารถแบงการศึกษาออก
เปน 2 หัวขอคือ

             3.4.1 แนวคิดเร่ืองธรรมะกับธรรมชาติ
แนวคิดเรื่องธรรมะกับธรรมชาติเปนแนวคิดหนึ่งที่ปรากฏชัดใน     

กวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี ของอังคาร  กัลยาณพงศ  และในเวลา ของแรคํา  ประโดยคํา กวีมี
ทัศนะวาธรรมะสัมพันธกับธรรมชาติและมนุษยสามารถเขาถึงแกนแทของสัจธรรมไดจากการเรียน
รูธรรมชาติ

อังคาร เปนกวีที่มีความผูกพันกับธรรมชาติอยางลึกซึ้งจนวางตัวเปน   
อันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ ในปณิธานกวี อังคารไดกลาวถึงธรรมชาติวาเปนสิ่งที่มีคุณ
มหาศาล โดยเฉพาะในดานการเปนแบบอยางใหมนุษยเกิดปญญา

                                                       
10 วิทย  ศิวะศริยานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ (กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2544), 161.
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เอาฟาดินตางบาน ชานเรือน
ดาวรวงรุงแสงเดือน ตางไต
หมอกเมฆรวงเหมยเสมือน ผาหม
หุมหอปญญาไว กลอมฟานิทราขวัญ

สมบัติบาทั่วฟา สกลโลก
ทิ้งปลอยโอยทานโชค ปาชา
วิญญาณสั่งซากโศก สุสานซอน  ลับแล
ลืมตื่นเกิดชาติหนา หนายสิ้นสังสาร

ชากอนสูรยสองฟา นาฬิกา
ทองบใชเวลา เพงหลา
ทาสมนุษยอยาเปนสา รพัดถอย  นิ่งเทอญ
ถึงแกนสัจจธรรมกลา แจมจาวิจารณญาณ

(ปณิธานกวี : 233)

อังคารใหธรรมชาติเปนสิ่งแทนสมบัติยังชีพของมนุษย โดยเปรียบฟา
และดินกับบาน  ดาวเดือนตางไต และหมอกเมฆกับผาหม  การพินิจธรรมชาติคือ ทองฟา แผนดิน 
ดาวเดือน รวมทั้งเมฆหมอกจะตระหนักไดถึงปญญาและความรูแจงที่ซอนอยูในสรรพสิ่งเหลานี้    
กลาวคือ ส่ิงที่เกิดขึ้นและมีอยูรวมไปถึงสิ่งที่มนุษยสะสมและแสวงหานั้นเปนเพียง “สมบัติบา” ที่
ไมจีรังในชีวิตจึงไมควรไปยึดมั่นถือมั่นเกินไป การใชวิจารณญาณไตรตรองและใครครวญ       
ธรรมชาติจะทําใหมนุษยรูแจงถึงสัจธรรมได

กวีเนนย้ําเสมอถึงความยิ่งใหญของธรรมชาติ และมนุษยเปนเพียง
ส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ เทานั้นเมื่อเทียบกับธรรมชาติที่เปนอยู

กระจิริดชีวิตมนุษยนอย จะเลิศลอยหยิ่งผยองไปถึงไหน
นั่นธุลีทรายไดเหยียบย่ําไป อายุขัยกวาโคตรปูยาตายาย

ไฉนไมนฤมิตดวงจิตรนี้ ใหมีมิติทิพยอันหลากหลาย
เรงมหึมาคุณคาวิเศษมากมาย ไวเปนสมบัติทิพยไผทเทอญ

(ปณิธานกวี : 48)
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มนุษยเปนเพียงสวนเล็กๆในจักรวาลเทานั้นเมื่อเทียบกับธรรมชาติ
อันยิ่งใหญ แมเมื่อเปรียบกับ “ธุลีทราย” ก็ยังเปนสิ่งที่เกิดและผานกาลเวลามากอนที่จะเกิด   
บรรพบุรุษของมนุษยข้ึน ดังนั้นการหลงคิดวาตนเองวิเศษอยางเลิศลอยนั้นจึงเปนความเขลา
ประการหนึ่งของมนุษย กวีเสนอความคิดวาสิ่งที่มนุษยควรกระทําเมื่อไดเรียนรูความจริงจากธรรม
ชาติแลวคือการสรางดวงจิตใหมี “มิติทิพย” ที่จะเปน “สมบัติทิพย” ตอไป คําวาทิพยนี้มักปรากฏใช
อยางสม่ําเสมอในงานของอังคาร  สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา เขียนบทความชื่อ กวีนิพนธของ
อังคาร  กัลยาณพงศ : ศาสนาแหงสุนทรีย  พิจารณาการใชคําวา “ทิพย” ที่ปรากฏในตัวบท
ประพันธ พบวา คําวา “ทิพย” ปรากฏมากที่สุดในกลุมคําที่เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา ซึ่งสะทอน
ใหเห็นการเนนมิติของความหมายของคําวา “ทิพย” ในภาษาของอังคารวามีความผูกพันกับความ
วิจิตรล้ําลึกของปรัชญาและศาสนาอันมีคุณคาสูงสุดในทัศนะกวี 11

ทั้งคําวา “มิติทิพย” และ “สมบัติทิพย” ในคําประพันธดังกลาวได     
เชื่อมโยงไปถึงแกนธรรมะเพื่อความหลุดพนจากอวิชชาทั้งปวง

นอกจากอังคารจะเสนอใหเห็นปรัชญาศาสนาจากธรรมชาติแลว   
แรคําก็เปนกวีอีกผูหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงธรรมชาติที่สัมพันธกับเวลา และความเปลี่ยนแปลงของ
เวลาทําใหมนุษยไดเรียนรูถึงกฎไตรลักษณของพุทธศาสนาและความจริงบางประการของชีวิต    
แรคําเสนอใหเห็นความเปนไปของชีวิตภายใตกรอบของเวลา เนื่องจากธรรมชาติมีวันคืนและ     
ฤดูกาลหมุนเวียนเปนวัฏจักรเชนนี้อยูเร่ือยไป และภายใตธรรมดาของธรรมชาตินี้เองที่แรคําแสดง
ใหเห็นความจริงประการหนึ่งวา ธรรมชาตินั้นยิ่งใหญเกินอํานาจควบคุมของมนุษย เชนบท ดาล
กวีกลาวถึงอํานาจของเวลาและระบบจักรวาลวาสามารถบันดาลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงแกโลก
ไดอยางนาอัศจรรย

ชุบชีพราตรีมีชีวิต
ยอมมืดทีละนิดฉาบปริศนา
แฝงอยูในเลหแหงเวลา
คอยชี้บัญชาปรากฏการณ
ดลใหดึกดื่นคือหมื่นสงัด
ทึบดํากําดัดดังปาฏิหาริย

                                                       
11 สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา, “กวีนิพนธของอังคาร  กัลยาณพงศ : ศาสนาแหงสุนทรีย,” ปาจารยสาร

60 ป อังคาร  กัลยาณพงศ 14,1(มกราคม – กุมภาพันธ 2530) : 44.
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เปล่ียวรางพรางสถิตไดพิสดาร
ลวงเวิ้งจักรวาลสะทานลับ
. . .
หากยังบันดาลดาราสรวง
แตงแววแตละดวงลิบหวงสวรรค
พรางพรอยรอยเลื่อนเหมือนรอยประชัน
รวมดึกเดียวกันแผกพรรณราย
. . .
อํานาจกฤตยาแหงกาฬปกษ
ล้ีลับยิ่งนักสมศักดิ์ฉงน
ยังแรงฤทธิ์เลศขลังเวทยมนตร
สะกดทุกแหงหนตองมนตรา

(ในเวลา : 10 - 11)

เวลาตามธรรมชาติที่หมุนเวียนไปสรางใหสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น
และเปลี่ยนแปลงไปตามชวงระยะของเวลา ทั้งความมืดที่ทึบดํากําดัด ใหความหวาดหวั่น                
นาสะพรึงกลัว และความมืดที่แฝงไวดวยความสวยงาม เพราะความมืด ยังบันดาลดาราสรวง  
แตงแววแตละดวงลิบหวงสวรรค  เมื่อเวลาเปนสิ่งที่มนุษยอยูใตเกณฑกําหนดอยางไมสามารถ  
หนีพน  หลายคนจึงมีชีวิตติดอยูกับเวลา ยึดมั่นถือมั่นในมายาภาพที่ลวงใหหลงผิดไป ดังปรากฏ
ในบท   ผูกพันมั่นคง

. . .
พิศดูนาฬิกาประจําตน
เพงเข็มเล็มวน
ตามกลไก
พิศสียอมสีสมกับวัย
พิศทรงทันสมัย
ดูสวยดี
พิศพลังนาฬิกาเล็มนาที
ลืมพิศเวลารวี
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ที่คุนเคย
. . .
ไดมีนั้นหรือคือไดมา
เลนเลหเวลา
นาครามเกรง
หมุนขอมือดูอยูวังเวง
นาฬิกาตัวเอง
ครํ่าเครงเดิน
สายผูกผูกมั่นเสียเหลือเกิน
ผูกพันเผชิญ
ทุกชวงไป
สรางเงื่อนเวลามาผูกใจ
ผูกทุกสิ่งไว
ในนาฬิกา

(ในเวลา : 43)

แรคําเสนอให เห็นวามนุษยตกเปนทาสของเวลาดวยเงื่อนไข
นานาประการที่สรางขึ้นมากํากับตนเอง สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนาไดวิเคราะหกวีนิพนธบทนี้วาเปน
เร่ืองของ “การพิจารณาตน พิจารณาชีวิตดวยความไมประมาท..หมายความถึงชีวิตของบุคคลยอม
ผานพนเรื่อยไป เดินทางไปสูความแตกดับคือความตายในที่สุด”12

การพิจารณาชีวิตอยูเสมอดวยความไมประมาทคือการตระหนักถึง     
กฎไตรลักษณ อันไดแก อนิจจัง คือ ความไมเที่ยง  ทุกขัง คือ ความเปนทุกข  และอนัตตา คือ 
ความไมมีตัวตน โดยเฉพาะในเรื่องของอนิจจังหรือความไมเที่ยงนั้น คัมภีรวิสุทธิมรรคไดแสดงอนิจ
ลักษณะของสังขารไววา “คือ..ความเกิดขึ้น ความเสื่อมไป และความเปลี่ยนแปลงหรือความแปร
ไปแหงอาการ กลาวคือความที่มีแลวก็ไมมี เปนลักษณะของความไมเที่ยง”13  ดังนั้นการรูเทาทันใน

                                                       
12 สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา, พุทธธรรมในกวีนิพนธไทยสมัยใหม (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผล

งานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 204.
13 สุนทร  ณ รังสี , พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2541), 26.
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ธรรมชาติของสรรพสิ่งวาลวนเปลี่ยนแปรและดับส้ินไปในที่สุดจะทําใหมนุษยเกิดปญญาใครครวญ
และไมติดอยูกับส่ิงลวงที่ทําใหหลงไปวา ส่ิงที่เกิดขึ้นหรือส่ิงที่มีอยูจะยังคงดํารงอยูตลอดไป ไมมี
วันเปลี่ยนแปลงและดับส้ิน ทั้งที่ความจริงก็คือส่ิงที่เราไดมา ไมไดหมายความวาจะคงอยูตลอดไป
เชนเดียวกับที่เราไดเวลามาขณะเดียวกันเราก็กําลังสูญเสียเวลาไปนั่นเอง

3.4.2 แนวคิดเรื่องบาปบุญ และนรกสวรรค
แนวคิดเรื่องบาป บญุ และนรก สวรรค เปนเรื่องที่อยูในระบบความ

คิดความเชื่อของคนไทยมาชานานแลว เปนคําสอนหนึ่งที่ปรากฏอยางชัดเจนในหลักของ        
พุทธศาสนาดวยการบอกผลของการกระทํา หากกระทําดี (บุญ) จะสงผลใหผูกระทําไดรับส่ิงดีตอบ
แทน ไปสูภพที่ดี (สวรรค)  หากกระทําชั่ว (บาป) จะสงผลใหผูกระทําไดรับผลที่เปนทุกข เดือดรอน
ใจ  ไปรับกรรมอยูในภพที่ทรมาน (นรก)

ในหนังสือ พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ) ของพระธรรม
ปฎก (ป.อ. ปยุตโต) ไดอธิบายความหมายของบุญและบาปไวโดยอางพระไตรปฎกดังนี้

บุญ มีความหมายตามรูปศัพทที่ทานนิยมแสดงกันไว 2 อยางคือ เครื่องชําระ
สันดาน คือชําระพื้นจิตใจใหสะอาด และวา ส่ิงที่ทําใหเกิดผลคือภพที่นาชื่นชม  นอกจากนี้
บางแหงแสดงไวอีกความหมายหนึ่งวา ส่ิงที่ยังอัธยาศัย (ความประสงค) ของผูกระทําให
บริบูรณ  สวนบาป มักแปลตามรูปศัพทวา ส่ิงที่ทําใหถึงวัฏฏทุกข หรือส่ิงที่ทําใหถึงทุคติ  
(ส่ิงที่ทําใหตนไปในที่ชั่ว) คําแปลสามัญของบาป คือ ลามก (ต่ําทราม หรือเลว) บางครั้งใช
เปนคําวิเศษณของวิบาก แปลวาทุกข หรืออนิฏฐ (ไมนาปรารถนา) ก็ได 14

บทกวีหลายบทในกวีนิพนธซีไรตส่ือความคิดเรื่องบาปบุญในดานที่
แสดงใหเห็นถึงความคิดที่ยังยึดติดในการสรางบุญ ทําใหจิตวนเวียนอยูในสังสารวัฏ ไมพบทาง
หลุดพนเพราะความหมายของบุญคือ “เครื่องชําระสันดาน ชําระพื้นจิตใจใหสะอาด” การทําบุญ
จึงควรเปนไปอยางไมมุงหวังสิ่งตอบแทน เพราะหากทําบุญเพียงเพื่อมุงหวังความสุขสบายในภพ
หนา หรือยึดติดอยูกับความเชื่อเร่ืองการไดไปสวรรค จิตก็ยังเต็มไปดวยกิเลส อยากได อยากมี ใน
ที่สุดก็ไมอาจพบทางหลุดพนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาได

                                                       
14 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ) พิมพครั้งที่ 8.

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2542), 168.
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ในกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว จากชื่อบท บุญ ศักดิ์สิริไดตั้ง     
คําถามเกี่ยวกับความหมายของคําวา “บุญ” วาแทจริงแลว การทําบุญเปนไปเพื่อจุดประสงคใด          
โดยเฉพาะเมื่อคนทั่วไปนิยมทําบุญกับพระเพราะเชื่อวาผลบุญที่ทําจะเปนอานิสงสใหตนในชาติ
ตอไป

สงฆฉัน   เด็กวัดมอง
เด็กวัดกิน   หมามอง
หมากินเดนของ
เด็กมอมแอบมองหมากิน

มีคนมาทําบุญ
กอบโกยเอาบุญไป
แลวประเคนคาบุญให
ใครไดคาบุญเบงบาน

ที่นี่มีผูขายบุญ
มีคนซื้อบุญไปครอง
เปนบุญของผูขายบุญ
อีกมวลสมุน
อีกหมาใตถุน
คนไมมีบุญไดแตมอง
นี่บุญมันคืออะไร
คนไรโอกาสไดแตตรอง
ฝูงหมามูมมามเมามัน
เด็กมอมแมมคนนั้นนัยตาหมอง

(มือนั้นสีขาว : 62)

บทกวีบทนี้ กวีไดตั้งคําถามตอขอสงสัยที่มีตอสถาบันศาสนา โดย    
กลาวถึงตัวละครตาง ๆ ที่อยูในสถานภาพตางกันไป คือ พระสงฆ  เด็กวัด หมา  เด็กมอม และ   
คนมาทําบุญ  สารที่กวีส่ือแสดงถึง ผูใหและผูรับอยางชัดเจน  ผูใหที่เปนรูปธรรมคือ คนทําบุญเพื่อ
หวังผลจากผูรับคือพระสงฆ (ผูใหทางนามธรรม) รวมถึงเด็กวัดและสุนัข
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บทกวีบทแรกแสดงใหเห็นถึงลําดับข้ันความสําคัญของผูรับผลจาก
การทําบุญ เร่ิมจากพระสงฆ มาที่เด็กวัดและจบลงที่สุนัขซึ่งแมจะต่ําตอยเพียงใดก็ยังไดรับ
ประโยชนจากการรับบุญนี้มากกวาเด็กดอยโอกาสบางคนที่ทําไดแตเพียงแอบมองหมากิน

ในบทที่สอง ศักดิ์สิริแสดงความคิดในเรื่องของการทําบุญวากลาย
เปนความมุงหวังที่จะสะสมบุญจนถึงขั้นกอบโกย  ถาพิจารณาความหมายของ “บุญ” ตามแนว
ทางพุทธศาสนาแลวจะเห็นวาบุญ คือ เครื่องชําระสันดานหรือส่ิงที่ทําใหเกิดผลคือภพที่นาชื่นชม      
ดังนั้นการทําบุญเพื่อ กอบโกยเอาบุญไป จึงเปนการปฏิบัติที่ตรงขามกับวัตถุประสงคที่แทจริง และ
เกิดเปนคําถามตอไปวา ใครไดคาบุญเบงบาน  ผูมาทําบุญ หรือ พระสงฆ ผูประกอบพิธีใหเกิดบุญ

ความคิดและการกระทําดังกลาวสงผลใหคนทั่วไปเขาใจวา การทํา
บุญเปนการสะสมความดีอีกทางหนึ่งที่สามารถทําไดงายดวยการใชเงินซื้อจากวัด และพระสงฆก็
เปรียบเสมือนเปนผูขายบุญที่รอผูมีปจจัยมาซื้อบุญไป ดูเหมือนจะเกิดเปนความคิดวาเพียงแค   
ทําบุญกับวัดก็ไดรับบุญไปโดยไมตองเพียรกระทําความดีประเภทอื่นใหเหนื่อยยาก เพราะการ    
ทําบุญกับพระสงฆก็นับเปนการกระทําความดีที่เปนกุศลอยางสูงเชนกัน  แตการทําบุญดังกลาว
เปนการสรางผลบุญเพื่อตนเอง และกระจายประโยชนอยูในวงแคบๆ คือ ผูทําบุญ  ผูขายบุญ    
มวลสมุน และหมาใตถุนเทานั้นเอง  กวีไดแฝงทาทีเชิงสงสัยวาความคิดและการกระทําเชนนี้เปน
ส่ิงที่ถูกตองแลวหรือ เพราะหากบุญเปนสิ่งที่เห็นแกวัตถุมากกวาจิตใจแลว คนไรโอกาสมากมายใน
สังคม เชนเด็กมอมแมมในเรื่องจะเปนเชนไร สังคมอาจจะมีคนใจบุญมาทําบุญที่วัดมากมาย แต
สังคมนั้นจะเปนสังคมที่นาอยูไดอยางไรหากการทําบุญนั้นเปนไปเพื่อมุงหวังผลบุญอันจะเปน
ประโยชนสุขตอตนเองทั้งชาตินี้และชาติหนาโดยไมใสใจวามีคนไรโอกาสอีกมากมายเพียงใดที่รอ
ความใจบุญดวยการเอื้อเฟอแบงปน รอคนที่เปนผูใหเพราะใจเมตตา ปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข
ดวยใจจริง มิใชเปนเพียงผูใหเพราะหวังผลภายหนาที่จะเกิดแกตนเอง ทั้งหมดนี้ ศักดิ์สิริไดตั้ง
ประเด็นความคิดใหผูคนหันมาพิจารณาเรื่องของการทําบุญใหมากข้ึนกวาที่เปนอยู

บท ชอฟา เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความคิดตอระบบ
ความเชื่อในศาสนาพุทธ ดวยภาพเชิงสะเทือนอารมณของการทําบุญที่นาหดหูใจ

เหนือแนวกระทอมซอมซอเห็นชอฟา
ยังคงเดนเปนสงาในฟาเทา
แววดาวขับวาวชอฟา
กระทอมนอยกมหนาในงึมเงา
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พอเดือนพราวก็เพิ่มวาวแกชอฟา
กระทอมนอยยังกมหนาอยูเงียบงัน

(มือนั้นสีขาว : 73)

ศักดิ์สิริใหกระทอมและชอฟาเปนภาพเปรียบระหวางชุมชนกับวัด ซึ่ง
ทั้งสองสิ่งอยูในฐานะและชนชั้นที่ตางกันอยางสิ้นเชิง กวีพรรณนาภาพกระทอมที่มีลักษณะซอมซอ
บงบอกถึงความเกาแก ทรุดโทรม แสดงถึงความยากจน คํากิริยาที่ใชประกอบคือกมหนา ถึงสอง
คร้ัง คือ กมหนาในงึมเงา และ กมหนาอยูเงียบงัน แสดงถึงความต่ําตอย เจียมตัวอีกทั้งภาพของ
บริบทแวดลอมยิ่งตอกย้ําถึงความหมนมัวดวยยอมรับในส่ิงที่เปนอยูโดยดุษณี ในขณะที่ชอฟา  
เปนภาพของความแจมจรัส โดดเดนและสงางาม เปนสัญลักษณของความสูงสง เพราะแมแตของ
สูงบนฟาคือดาวและเดือนก็ยังชวย เพิ่มวาวแกชอฟา ความแตกตางอยางเทียบกันไมไดของ
กระทอมกับชอฟายิ่งถูกเนนย้ําอยางชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อศักดิ์สิริฉายใหเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกระทอม
นอยนั้น

เด็กนอยเมียงดูตูกับขาว
หวานคาวเพียบพรอมสารพัน
ใชสินะ  วันพระ…เชาพรุงนี้
เด็กเอยเปดฝาชีก็มือสั่น

(มือนั้นสีขาว : 73)

บทกวีขางตน กวีส่ืออารมณเศราใจในความคิดความเชื่อเร่ืองการ  
ทําบุญที่ยึดติดกับผลบุญ  เพราะหากชาวพุทธยังมุงทําบุญเพื่อหวังใหเกิดเปนกุศลในชาติภพหนา 
โดยที่ตนเองหรือคนรอบขางยังเปนทุกขและหิวโหย การทําบุญนั้นก็ไมอาจเรียกไดวาเปนการ     
ทําบุญที่แทเพราะไมสามารถเปน ส่ิงที่ยังอัธยาศัย (ความประสงค) ของผูกระทําใหบริบูรณ ได

แนวคิดเรื่องการทําบุญมีความสัมพันธตอยอดไปถึงความคิดเรื่อง
นรกและสวรรค ความคิดเรื่องนรก สวรรคนี้มีอยูในระบบความคิดของคนไทยมานานแลว จาก 
หลักฐานทางวรรณคดีที่เกาแกของไทยคือ ไตรภูมิพระรวงของพญาลิไท รวมไปถึงวรรณคดีเร่ือง
อ่ืน ๆ ที่กลาวถึงความรูในความคิดความเชื่อนี้ เชน ไตรภูมิโลกวินิจฉัย  จักรวาลทีปนี  เปนตน
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ในกวีนิพนธซีไรต  กวีไดกลาวถึง “สวรรค” ในความหมายที่ตางระดับ
กันไป  บทนกปลอย ในบานเกา โชคชัยสะทอนถึงความเชื่อเร่ืองการทําบุญเพื่อสงผลใหผูกระทํา
ไดไปสวรรคเมื่อหมดอายุในชาติปจจุบันอยางชัดเจน  บทกวีกลาวถึงคนนํานกมาใหผูใจบุญซื้อ
ปลอยในวันสงกรานตเพื่อหวังวาผลบุญจะทําใหตนเองไปสูสวรรค

นบนิ้วเหนือเกลาเฝากรานกราบ
เกริ่นสวรรคนั้นทราบเสียงสวดบน
เศษบุญสุนทานที่บานบน
บงชวยอวยผลบนพึมพํา
คนปลอยคอยปายสวรรคเปด
คนขายนก  นั้นเพริดเสียงเงินพร่ํา
คนปลอยคอยเหนี่ยวสวรรคนํา
คนขายเครงคร่ําน้ําเงินคราง
คนขายหมายแคคานกปลอย
มุงสวรรคนอยนอย ณ บานสราง
คนปลอยคอยวายสวรรควาง
เสาะสวรรควางวาง ณ หวางฟา

(บานเกา : 104)

“สวรรค” ของคนขายนกกับคนปลอยนกคือความสุขที่คนทั้งคู
ปรารถนาจะไดรับ คนขายนกเฝารอใหคนมาซื้อนกปลอยเพื่อจะไดเงินมาเปนปจจัยสรางความสุข
ใหตนเองและครอบครัว สวรรคของคนขายนกจึงเปนการหวังผลในปจจุบัน สวนคนปลอยนก      
ทําทานดวยการใหชีวิต มุงหวังวาผลแหงการกระทําดีคร้ังนี้จะชวยใหตนไดข้ึนสวรรคตามคติความ
เชื่อของพุทธศาสนา ทั้งคนขายนกและคนปลอยนกตางมุงหาสวรรคโดยใชนกในกรงเปนเครื่องมือ
พาตนไปสูจุดหมายที่ตองการ โชคชัยแสดงแงคิดมุมมองจากการกระทําดังกลาววาเปนการเปด
ทางสูสวรรคดวยการรับประโยชนจากความทุกขของชีวิตอื่น

คนขายคนปลอยคอยเปดปลด
โนมสวรรคอันชอยชดและโชติจา
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สวางสวรรคนั้นแผวจับพรายตา
ราวถูกฆาขังนรกคือนกนอย

(บานเกา : 104)

การทําบุญที่เกิดขึ้นจะเปนความดีที่แทหรือไมเมื่อผูทําบุญนําชีวิต
หนึ่งคือนกนอยเปนใบเบิกทางโดยไมไยดีตอชะตากรรมที่นกจะไดรับตอไป  ในความคิดของกวี 
สวรรคที่กําลังโนมลงมาสูคนทั้งสองยังคงนากังขาเพราะเปนการมุงหวังประโยชนของตนโดยใช
ชีวิตอื่นเปนสิ่งแลกเปลี่ยน

กวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย กวีกลาวถึงนรกและสวรรคในความ
หมายของนามธรรมในบทกวีชื่อ ชีวิตปริศนาหลา
.

ยุคอารยธรรมปวยไข ข่ืนขม
ดวงจิตก็ตางตรม โตรดเศรา
ชีพมีวิถีระทม เที่ยวทอง
ทองเที่ยวทุกค่ําเชา ชุมน้ําตาสมัย

สมัยจิตวิปริตอาง วางนัก
โดดเดี่ยวเดียวดายอะดัก ดาวดิ้น
ชีวิตประเดี๋ยวรัก ประเดี๋ยวหนาย
เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกขส้ิน กระหน่ําซ้ําสงสาร

วิญญาณถูกโรคราย แรงรุม
ชีวิตถูกไฟสุม สาปไหม
ละเมอละโมบกุม พยาธิ
กุมเคราะหกุมกรรมไว กับหวงโศกศัลย

สรวงสวรรคในอกเศรา หนาวแสน
ขุมนรกขยายเขตแดน ลวงล้ํา
ภูตผียิ่งยศแทน ทวยเทพ
วิบัติวิบากกรรมซ้ํา หมื่นไหมแสนหมอง
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นรกจองจับเนื้อที่ สวรรคถอย
สวรรคหดถดหนีรอย นรกสราง
นรกรุกรุงโรจนสอย สวรรคลม
สวรรคเงียบเยียบเย็นราง นรกเรื้องเรืองไร

หมอไหนจักอาจอาง อวดยา
นักรบไหนจักมา กอบกู
ทางไหนจักนําพา โลกรอด
คําตอบกี่คํารู กี่ถอยถกฝน

วันเลื่อนเดือนลวงแลว ปละลาย
ละแทงละเทียนพราย พรางฟา
ละแทงละเทียนวาย วับวอด
ชีวิตปริศนาหลา มุงหนาไปไหน

(มากานกลวย : 114 - 115)

บทกวีขางตน ไพวรินทรใชนรกและสวรรค ซึ่งเปนความคิดความเชื่อ
ทางพุทธศาสนามาเปนสัญลักษณแทนความคิดดีงามที่กําลังถูกสภาพสังคมอันเลวรายทําลายให
หมดไปทุกที เมื่อรางกายและวิญญาณถูกซัดซ้ําจากความโศกเศรา ความเหงาและความเดียวดาย 
ทามกลางเคราะหกรรมแหงยุคสมัย “สรวงสวรรค” หรือคุณธรรมและความดีงามภายในใจจึงเริ่ม
คลอนแคลน ปลอยให “ขุมนรก” คือความชั่วรายนานาประการเขามารุกล้ําแทนที่ความใฝดีของ   
ผูคนจนเกือบจะไมเหลือศรัทธาในความหวังและความดีงามในชีวิตและสังคมอีก

ความคิดเรื่องนรก สวรรคในบทกวีขางตน แมจะเปนการสื่อความ
หมายเชิงนามธรรม แตกวีก็แสดงแนวคิดเรื่องกรรม คือการกระทําและผลของการกระทําที่เปน
เครื่องสงผลใหชีวิตเกิดสุขและทุกขอยางชัดเจน เมื่อถึง ยุคอารยธรรมปวยไข  ข่ืนขม   ยุคที่ผูคน
หมดศรัทธาที่จะกระทําดี ชีวิตก็พบแตความทุกขโศก ทรมานใจ ดังตัวอยางจากวรรคที่กลาววา         
กุมเคราะหกุมกรรมไว     กับหวงโศกศัลย  หรือ  วิบัติวิบากกรรมซ้ํา    หมื่นไหมแสนหมอง  ความ
เปนทุกขที่เกิดขึ้นเกี่ยวโยงไปถึงคติความเชื่อเร่ืองนรกสวรรค กวีใชถอยคําตรงกันขามแสดงใหเห็น
วาเมื่อคุณธรรมและความดีงามเริ่มจะหมดไป สวรรคก็กลายเปนสิ่งที่อยูหางไกลในขณะที่นรกกลับ
รุงโรจนและรุกไล “พื้นที่” สวรรคมากขึ้น ดังตัวอยางจากคําวา สวรรคถอย – นรกสราง           
นรกรุกรุงโรจน – สวรรคลม    สวรรคเงียบเยียบเย็นราง   นรกเรื้องเรืองไร  เปนตน การใชถอยคํา
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ของกวีแสดงใหเห็นวา การกระทํายอมสงใหเกิดผลตามสิ่งที่ไดกระทําคือสุขและทุกข และหาก
สังคมยังตกอยูในความมืด ความทุกข ชีวิตควรเลือกกระทําสิ่งใดหรือเลือกเดินทางไปในหนทางใด
เพื่อกอบกูและนําพา “สวรรค” คือความสุขอันเกิดจากคุณธรรมและความดีงามใหกลับมารุงโรจน
อีกครั้ง

ตามหลักความเชื่อของพุทธศาสนา  บาปบุญและนรกสวรรคเปนสิ่ง
ที่สัมพันธเกี่ยวของกัน เมื่อทํากรรมดี (บุญ) ก็จะไดผลตอบแทนที่ดี (สวรรค)  เมื่อทํากรรมชั่ว 
(บาป) ก็จะไดผลตอบแทนที่เปนทุกข (นรก)  ในกวีนิพนธซีไรต กวีส่ือความคิดเรื่องการทําบุญวา 
คนทั่วไปมักทําบุญเพื่อหวังแตผลคือความสุขสบายใหตนเองมากกวาจะเปนการทําบุญเพื่อกําจัด
กิเลสและชําระจิตใจใหสะอาด เมื่อเปนเชนนี้การทําบุญจึงเสมือนกับการสะสมกิเลสทางออม และ
มนุษยยังคงเวียนวายอยูในสังสารวัฏตอไป

จากกวีนิพนธซีไรตเลมตางๆ กวีแสดงใหเห็นวานรกสวรรคเปนสิ่งที่
มนุษยเลือกไดจากการกระทําของตนเอง และเปนสิ่งที่เห็นผลในภพปจจุบัน  มนุษยจึงควรทําบุญ
ดวยการทําดี และความดีอันบริสุทธิ์คือความดีที่ไมมุงกอบโกย ไมหวังผลตอบแทนจะชวยนําพาคน
ในสังคม ในโลกใหหลุดพนจากความทุกขคือนรกไปสูโลกหรือที่นาชื่นชมคือสวรรคไดในที่สุด

จากแนวคิดดานปรัชญาทั้ง 4 หัวขอที่ไดกลาวมานี้ คือ แนวคิดเกี่ยวกับการอยูรวมกัน
ของคนในสังคม  แนวคิดเกี่ยวกับการคงอยูของกวีกับกวีนิพนธ  แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ  และ  
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาพุทธศาสนา  กวีส่ือแนวคิดเหลานี้เพื่อช้ีใหเห็นวาสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นและเปน
อยูลวนสัมพันธเกี่ยวของกัน เกิดขึ้นตามเหตุและผลที่ไดกระทํา ในโลกที่ประกอบดวยสิ่งมีชีวิตและ
ไมมีชีวิตอาศัยอยูนี้ตางมีบทบาทหนาที่และความสําคัญที่จะชวยสรางภาวะที่สมดุลใหแกสังคม
และโลกใหธํารงอยูและวัฒนาตอไป ไมวาจะเปนเรื่องของความสัมพันธของผูคนในสังคมที่มีตอกัน
ตั้งแตระดับพื้นฐานจนไปถึงระดับที่ซับซอนกวางขวางออกไปมากขึ้น  เร่ืองของการมีอยูของ    
ธรรมชาติที่มนุษยควรตระหนักถึงความสําคัญและพิจารณาธรรมชาติใหเกิดเปนมโนสํานึกที่    
ออนโยนและดีงาม ความมุงหวังและปรารถนาใหโลกเปนโลกที่นาอยูนี้ กวีไดถายทอดความคิด
ผานบทกวีโดยใชความงามของวรรณศิลป และปรัชญาของพุทธศาสนาเปนเครื่องนําพาใหคนเกิด
สติไตรตรองเพื่อนําไปสูแรงจูงใจใฝดี อันจะทําใหเกิดความคิดและการกระทําไปในทางสรางสรรค
เพื่อศานติสุขของมวลมนุษยชาติ
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บทที่  4 
 

คุณคาในกวีนิพนธซีไรต 
 
 

กวีนิพนธซีไรตเปนผลงานวรรณกรรมรวมสมัยที่กลาวไดวา ผูสรางงานมีพื้นฐาน
การศึกษาขนบวรรณศิลปโบราณและเห็นความสําคัญในการที่จะเลือกนําแบบแผนที่มีแตเดิมมา
คงไวหรือดัดแปลงใหเกิดความนาสนใจในการสรางสรรคเฉพาะของแตละยุคสมัย 
 
       4.1 คุณคาดานการสืบทอดขนบและการสรางสรรควรรณศลิป 
   การสรางสรรคงานวรรณคดีไทยมีลักษณะเปนแบบแผนและมีศิลปะการแตงที่สืบ
ทอดมาแตโบราณ  กวีนิพนธเปนผลงานทางวรรณกรรมที่นาสนใจศึกษาในเรื่องของการสืบทอด
แบบแผนหรือขนบบางประการอันทําใหกวีนิพนธสมัยใหมมีความสัมพันธกับการสรางสรรค
วรรณคดีโบราณ   
  คําวา “ขนบ” ใชตรงกับภาษาอังกฤษวา  “Convention” หมายถึง การกระทําที่
ผูอานและผูรจนางานประพันธตาง ๆ ของชาติหนึ่งชาติใดคุนเคยรวมกัน 1 

  ขนบการประพันธ  คือ แบบแผนและวิธีการบางประการในการแตงวรรณคดีที่
เปนที่ยอมรับและทําตามกันโดยทั่วไป… แนวคิดเกี่ยวกับขนบการประพันธเกิดขึ้น เพราะเชื่อกันวา 
ผลงานชิ้นหนึ่ง ๆ ยอมมิไดถือกําเนิดมาจากความวางเปลาแตประการใด  หากเปนการสะสม  
สรางสมของวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณศิลปของสังคมนั้น ๆ เกิดเปน “ขนบ” ที่กวีอาจนํามาใช 
โดยอาจจะดําเนินรอยตามหรือพยายามแหกคอกออกไปเพื่อสรางสิ่งใหม 2 

   อยางไรก็ตาม ส่ิงที่เรียกไดวาเปนแบบแผนประเพณีนั้นจะตองสรางขึ้นมา  แลว
ผานการทดลองใชอยูเนือง ๆ และไดใชตามแบบแผนนั้นสืบมาอยางสม่ําเสมอ  นักเขียนทุกคน 
 
 
 
 

                                                        
1 บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, ม.ล. วิเคราะหรสวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543), 150. 
2 ธเนศ  เวศรภาดา, ทะเลปญญา (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543), 64. 
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เร่ิมสรางงานของเขาตามแบบแผนประเพณีอยางใดอยางหนึ่งเสมอ (หรืออยางนอยก็เปนแบบแผน
ประเพณีทางภาษาของเขาเอง)  และนักเขียนเหลานี้ก็จะเพิ่มเติม ปรับแตงแบบแผนนั้นดวย แม
ในขณะที่เขากําลังเลียนแบบอยู 3 

  คุณคาดานขนบวรรณศิลปที่มีทั้งการสืบทอดและการสรางสรรคข้ึนใหมนี้
สามารถพิจารณาในขั้นตนไดจากคําประกาศของคณะกรรมการตัดสินกวีนิพนธซีไรตแตละเลม   
ดังตอไปนี้ 
 
เพียงความเคลื่อนไหว  ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย 
  ความสามารถในการใชรูปแบบกวีนิพนธของเขานั้นเปนที่ยอมรับอยูแลว  เขาเปน
ศิลปนผูเชี่ยวชาญทั้งในดานฉันทลักษณตามแบบแผนและทั้งดานเพลงพื้นบานถึงขนาดที่เรียกวา 
ในเพลงกลอมเด็ก เนาวรัตนก็อาจสอดสาระทางการเมืองและทางสังคมที่รอนแรงได 
 
นาฏกรรมบนลานกวาง  ของคมทวน  คันธนู 
 ทางดานความคิดริเร่ิม  ผูเขียนไดนําฉันทลักษณโบราณพื้นบานและทองถิ่นมาใชเปน
พาหะแสดงชีวิตและความคิดปจจุบันไดอยางกลมกลืน  เหมาะสมและงดงาม 
 
ปณิธานกวี  ของอังคาร  กลัยาณพงศ 
 ปณิธานกวี  ของอังคาร  กัลยาณพงศเปนกวีนิพนธที่มีลักษณะการแตงเปนโคลง  
กลอนและกาพย  มีจํานวนทั้งสิ้น 37 บท  เปนงานที่ถึงพรอมดวยคุณคาทางวรรณศิลป เพราะมี
ความเดนในการสรรใชคําซึ่งยังใหเกิดจินตนาการลึกซึ้งและกวางขวาง  กลการประพันธมีลักษณะ
เฉพาะตัวประสานขนบเกากับทัศนะที่มีตอสังคมปจจุบันไดอยางแนบเนียน 
 
ใบไมที่หายไป  ของจิระนันท  พิตรปรีชา 
 ในดานวรรณศิลป  จิระนันทใชภาษา  ถอยคําและกลวิธีการเขียนที่มีพลังถายทอด
อารมณและความคิดของตนเองสูผูอาน  อีกทั้งยังสามารถผสานจินตนาการใหกลมกลืนไดกับ
ประสบการณในชีวิต   
 
                                                        

3 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ – ไทย (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 
2545), 443. 
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มือนั้นสีขาว  ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ 
 ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ  สรรคสรางฉันทลักษณอิสระข้ึนมาใหมจากความรุมรวยของ     
ฉันทลักษณไทยแตเดิม มีรูปแบบเปนธรรมชาติสอดคลองกับเนื้อหา  คําที่สรรใชเปนคํางาย     
เรียงรอยอยางมีลีลาจังหวะ สรางลํานําอันทรงพลัง ใหจินตภาพเดนชัด ส่ือความคิดของกวี กระทบ
อารมณและเราความคิดผูอาน 
 
มากานกลวย  ของไพวรินทร  ขาวงาม 
 ไพวรินทร  ขาวงาม  สามารถใชกลวิธีทางวรรณศิลปสรางความกลมกลืนของรูปแบบ
และเนื้อหาดวยการสรรคํา กวีโวหาร และลํานําแหงเสียงถายทอดอารมณสะเทือนใจใหผูอานได
รวมรับรูความรูสึกนึกคิด  และสารที่ส่ืออยางสมบูรณงดงาม 
 
ในเวลา  ของแรคํา  ประโดยคํา 
 ในเวลา  เปนกวีนิพนธที่แสดงความคิดแหลมคมดวยเนื้อหาหลากหลาย โดยกวี
สามารถจับจังหวะลีลาของ โคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  ราย  มาเรียงรอยใหเห็นอัจฉริยลักษณของ
กวีนิพนธไทยอยางช่ําชอง  สรางจิตภาพ  กระทบอารมณ และใหความรูสึกลึกซึ้ง 
 
บานเกา  ของโชคชัย  บัณฑิต 
 บานเกามีความโดดเดนในกลวิธีทางวรรณศิลป  โดยเฉพาะการนําส่ิงตรงขามหรือ
คลายคลึงมาเชื่อมโยงทาบเทียบกัน 
 

1.1  คุณคาดานการสืบทอดและสรางสรรคฉันทลักษณ 
 ฉันทลักษณ หรือลักษณะบังคับของคําประพันธไทย อันไดแก โคลง ฉันท 

กาพย กลอน ราย  เปนแบบแผนการแตงคําประพันธของไทยที่ดํารงสืบตอมาชานาน 
 จากการศึกษากวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลม สามารถแบงการศึกษาในดาน     

ฉันทลักษณออกเปน 2 ลักษณะคือการสืบทอดและการสรางสรรคดานรูปแบบ และการนํา      
ฉันทลักษณแบบฉบับมาสรางเนื้อหาใหม ดังนี้ 
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      1.1.1 การสืบทอดและการสรางสรรคดานรูปแบบ 
           1) ฉันทลักษณประเภทโคลง 

    โคลง  เปนคําประพันธที่บังคับวรรณยุกต คือ เอก โท และบังคับ
สัมผัส การแตงคําประพันธประเภทโคลงในกวีนิพนธซีไรต พบวา กวียังคงใชโคลงเปนรูปแบบ     
คําประพันธเพื่อส่ือเนื้อหารวมสมัย ที่พบมากคือโคลงสี่สุภาพ  ดังตอไปนี้ 

 
 โคลงสี่สุภาพ 

              โคลงสี่สุภาพ หนึ่งบทมี 30 คํา แบงเปน 4 บาท  สามบาทแรก    
บาทละ 7 คํา บาทที่ส่ี 9 คํา แตละบาทแบงเปน 2 วรรค  วรรคแรก 5 คํา  วรรคหลัง 2 คํา เวนบาท
สุดทาย วรรคหลัง 4 คํามีสรอยได 2 แหง คือในบาทแรกและบาทที่สาม  สงสัมผัสจากคําสุดทาย
ของบาทแรกไปยังคําที่ 5 ในบาทที่สองและสาม  กับจากคําสุดทายของวรรคที่สอง ไปยังคําที่ 5 ใน
บาทที่ส่ี  บังคับเอก 7 แหง โท 4 แหง ดังแผนผังตอไปนี้ 
 
   0 0 0 0 0  0 0 (0 0) 
      0 0 0 0 0    0 0 
           0 0 0 0 0   0 0 (0 0) 
           0 0 0 0 0   0 0 0 0 
 

  การใชคําประพันธประเภทโคลง ปรากฏในวรรณคดีโบราณหลาย
เร่ือง เชน  โคลงทวาทศมาส โคลงนิราศนรินทร  โคลงโลกนิติ  เปนตน 

  ในกวีนิพนธซีไรต กวียังคงใชคําประพันธประเภทโคลงในการ        
นําเสนอความคิดรวมสมัยโดยรักษาขนบแบบแผนตามบังคับโบราณไดอยางคงความไพเราะ
งดงาม   

 
   วังเวงเพลงขลุยพอ  เพื่อนฟง 

ดังเทาดังมิดงั    เทาได 
ตื่นตะวนัตกจงังงั   งันงก 
สยบทาวแทบเทาใต   แตสนตีนเขา 
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   ภูมิปญญาเปลาแลว  ฤาสหาย 
สยามสยบลบลาย   เลิศแลง 
กนกวรรณวิจติรวาย   มือกระหวัด 
อารยยุคใหมแกลง   แกลใกลขอบกระโปรง 

   โหงพรายผีฝร่ังเขา  ครอบกบาล 
โบวล่ิงกลิ้งลบลาน   สะบา 
บัลเลหเลหประหาร   แหงหน ุ  มานแฮ 
กลองกระดาษประกาศทา  ประเทียดทาวเทวัญ 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 78) 
 

   โคลงขางตน  กวีนํารูปแบบโคลงสี่สุภาพมาเสนอความคิดของการ
เอาอยางวัฒนธรรมตะวันตกจนละเลยและมองขามภูมิปญญาและวัฒนธรรมเดิมของชาติตน   
การใชโคลงเปนรูปแบบของการสื่ออารมณความคิด รวมถึงการวิพากษวิจารณสังคมปรากฏใน        
กวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวางและมากานกลวย ดังนี้ 
  
   ในตึกทกุตึกตัง้   ตระหงานตา 

เหงื่อแหงใครไหลคลา   คล่ําทั่ว 
ทุกสิ่งกอสรางมา    เกาใหม 
เลือดแหงใครไหลกลั้ว   เกลื่อนพรอยพรางผสม 

   สังคมแกงแยงยื้อ  นานยาว 
ใครใครสาวยอมสาว   เสพยขย้าํ 
ทางเดินสูดวงดาว   ดูตีบ ตันนา 
ใครพลาดเปนเหยื่อซํ้า   สัตวรายรุมเถอื 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 15) 
 
   ยุคอารยธรรมปวยไข  ข่ืนขม 

ดวงจิตก็ตางตรม   โตรดเศรา 
ชีพมีวถิีระทม    เที่ยวทอง 
ทองเที่ยวทกุค่ําเชา   ชุมน้ําตาสมัย 
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   สมัยจิตวิปริตอาง  วางนัก 
โดดเดี่ยวเดียวดายอะดัก   ดาวดิ้น 
ชีวิตประเดี๋ยวรัก    ประเดี๋ยวหนาย 
เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกขส้ิน   กระหน่ําซ้าํสงสาร 

(มากานกลวย : 114) 
 
  จากตัวอยางโคลงสี่สุภาพในกวีนิพนธซีไรตเลมตางๆแสดงใหเห็น
วา คําประพันธประเภทโคลงยังเปนรูปแบบที่กวีรวมสมัยรักษาและสืบทอดขนบการแตงโดยปรับ   
เนื้อหาใหเขากับยุคสมัยของตน แตยังคงสัมผัสและความไพเราะของเสียงตามแบบแผนของ       
วรรณคดีโบราณ 
   นอกจากนี้ยังปรากฏการใชคําสอนในรูปแบบโคลง จากกวีนิพนธ     
ซีไรตชุดปณิธานกวี ของอังคาร  กัลยาณพงศ   
 
   อยาทิม่แทงทานดวย  วาจา 

ใหเผื่อแผเมตตา    อยาแลว 
สติรูรํ่าภาษา    วิเศษคา     ควรเมือง 
พูดเพื่อโลกเพริศแพรว   พรางรุงมณีสมัย 

   ใจสอนใจกลาวซึ้ง  เลอเลิศ 
คิดแงวิเศษประเสริฐ   ส่ังฟา 
ปฏิบัติเพื่อโลกเกิด   ยุคทิพย 
ดับช่ัวรายใหหลา   อยาไหมไฟกัลป 

(ปณิธานกวี : 73) 
 
   ลักษณะการใชโคลงเปนรูปแบบในการสอนนี้  กวีโบราณเคยทํา
มาแลว อาทิ  โคลงโลกนิติ  โคลงสุภาษิตตาง ๆ เปนตน 
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   ใจบาปจิตหยาบราย  ทารุณ 
  กําเริบเอิบเกนิสกุล   หยิ่งกอ 
  อีกหนึง่หอนรูคุณ   ใครปลูก  ผังแฮ 
  สามสิ่งควรเกลียดทอ   จิตแทอยาสมาน 

(โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค : 89) 
 
   บรรดาหมูมากแมน  เมืองใด  ก็ด ี
  ตางรวมสามัคคีใจ   ตอตอง 
  จักปราศอริภัย    พาลพวก  อ่ืนแฮ 
  เจริญสุขเพราะเสพซอง   ส่ิงขอสามัคค ี

(โคลงสุภาษิตพิพิธธรรม : 141) 
 

  ในกวีนิพนธซีไรตบางเลม   กวีไดสรางความแปลกใหมทาง
วรรณศิลปดวยการเปลี่ยนแบบแผนฉันทลักษณใหตางไปจากเดิมดวยวิธีการตาง ๆ   ดังนี้ 

 
  ก. การยายทีคํ่าสัมผัส 

    การยายที่คําสัมผัส  พบในกวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี  
อังคาร  กัลยาณพงศนําโคลงจัตวาทัณฑี ซึ่งก็คือ โคลงสี่สุภาพที่เลื่อนคํารับสัมผัสในบาทที่สอง
จากคําที่ 5 มาเปนคําที่ 4 นั่นเองดังนี้ 

 
  0 0 0 0 0   0 0 (0 0) 
 0 0 0 0 0    0 0 
 0 0 0 0 0    0 0 (0 0) 
 0 0 0 0 0    0 0 0 0 

 
  ทาวไทยนฤเทศขา  ขับหนี 
 ลูกราชสีพีกลวั    ไพรฟา 
 พลเมืองบดูดี    ดาลเดียด 
 กระเหลียดลับล้ีหนา   อยูสรางแสวงบุญ 

(ชุมนุมตํารากลอน : 293) 
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     จากโคลงดังกลาว จะเห็นไดวาคําที่ 7 ในบาทที่หนึ่งคือคําวา 
หนี มาสัมผัสกับคําที่ 4 ในบาทที่สองคือคําวาพี จึงเรียกลักษณะบังคับเชนนี้วาจัตวาทัณฑี        
ในกวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี  อังคารไดนําโคลงจัตวาทัณฑีมาประยุกต โดยกําหนดใหคําที่ 7 
ในบาทที่หนึ่งเลื่อนไปสัมผัสกับคําที่ 1 ในบาทที่สอง และต้ังชื่อเลียนวา  กลบทปฐมทัณฑี  ดังนี้ 

 
  เจาจําขงัอยูดวย   เรือนแหวน 
 แสนโศกนักรัตนา   คาไร 
 สรางสรรคแผนพสุธา   ใหญยิ่ง 
 จริงอยางทรายไมได   ดั่งนี้วเิศษไฉน 

(ปณิธานกวี : 90) 
  
   การยายที่ สัมผัสดังกลาวอาจเปนการแสดงใหเห็นถึงการ

ทดลองสรางรูปแบบใหมๆที่ไมยึดติดกับขอกําหนดบังคับแตโบราณ เปนการเสนอการสรางสรรค
ฉันทลักษณในอีกรูปแบบหนึ่งใหกับคนของยุคสมัยที่ยังอิงอยูกับความคุนเคยที่สืบตอกันมา 

 
    ข. การเพิม่สัมผัส 

       การสรางสรรคแบบแผนทางฉันทลักษณในดานการเพิ่มสัมผัส
ข้ึนนี้  ศักดิ์สิริไดใชวิธีที่ตางไปจากความคุนเคยในโคลงสี่สุภาพที่มีมาแตเดิมที่กําหนดใหคําสุดทาย
ของบาทแรกสงสัมผัสไปยังคําที่ 5 ในบาทที่สอง และสาม สวนคําสุดทายของบาทที่สองสงสัมผัส
ไปยังคําที่ 5 ในบาทที่ส่ี  ดังแผนผัง 

 
  0 0 0 0 0  0 0 ( 0 0 ) 
 0 0 0 0 0   0 0 
 0 0 0 0 0   0 0 ( 0 0 ) 
 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

 
      ในขณะที่โคลงของศักดิ์สิริจะเพิ่มสัมผัสข้ึนเปนคู ๆ ระหวาง

บาทดวยการกําหนดใหคําที่ 7 ในบาทแรกสัมผัสกับคําที่ 5 ในบาทที่สอง  คําที่ 7 ในบาทที่สอง
สัมผัสกับคําที่ 5 ในบาทที่สาม  และคําที่ 7 ในบาทที่สามสัมผัสกับคําที่ 5 ในบาทที่ส่ี  สัมผัสที่
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กําหนดขึ้นใหมทําใหมีการเชื่อมเสียงในแตละบาทอยางสม่ําเสมอ  ดังแผนผัง 
 
  0 0 0 0 0  0 0 ( 0 0 ) 
 0 0 0 0 0   0 0 
 0 0 0 0 0   0 0 ( 0 0 ) 
 0 0 0 0 0   0 0 0 0   
  
  พี่ชายสวมหนากาก ผีราย 
 นองสาวหวีดวีด้วาย วุนวิ่ง 
 พี่โยนหนากากทิ้ง  ยิ้มแฉง 
 นองนอยวิง่ร่ีแยง  ฉกหนากากสวม 

 
  เด็กนอยสวมหนากาก ยอดมนุษย 
 เหินฟากฟาเรงรุด  โลดลิ่ว 
 แตเทายงัเฉียดฉิว  ยอดหญา 
 เด็กนอยครั้งถอดหนา เจอะหนาเนื้อหนอ 

(มือนั้นสีขาว : 77) 
  
    การสรางความใหมดวยการเปลี่ยนและเพิ่มสัมผัสข้ึนนี้แสดงให

เห็นถึงการนําแบบแผนโบราณมาพัฒนาเปนแบบแผนของตัวเองไดอยางนาสนใจ  ชูศักดิ์        
ภัทรกุลวณิชย กลาวถึงการสรางความแปลกในกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาววา  

 
      การบิดผันฉันทลักษณของศักดิ์สิริเพื่อสรางความแปลกใหมมิไดกระทําไปตาม

อําเภอใจหรือเพียงเพื่อใหแปลก แตเปนการทําอยางมีระบบและแบบแผนชัดเจน…อาจ
กลาวไดวาการทําใหแปลกของศักดิ์สิริกลับทําใหเกิดความเคยชินไดมากเสียยิ่งกวา       
ฉันทลักษณแบบฉบับที่มีอยูแตกอน 4 

 

                                                        
4 ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย, “ทฤษฎีวรรณกรรมในศตวรรษที่ 20 (4 ),”  เนชั่นสุดสัปดาห 10 ,490 

(ตุลาคม 2544) : 70. 
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      การปรับเปลี่ยนฉันทลักษณประเภทโคลงของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ 
แสดงใหเห็นวาวงการกวีนิพนธไดการสรางสรรคพัฒนาฉันทลักษณที่สืบมาจากวัฒนธรรม
วรรณศิลปแตโบราณ  และการสรางสรรคฉันทลักษณข้ึนใหมนี้อาจเปนทางเลือกหนึ่งของทั้งผูสราง
และผูเสพวรรณกรรมในสังคมใหพบแนวทางที่เหมาะกับยุคสมัยของตน และเกิดเปนความสนใจ
ตอผลงานประเภทกวีนิพนธเร่ือยไปไมรูจบ 
 

 2) ฉันทลักษณประเภทกลอน 
    กลอนเปนประเภทของคําประพันธที่เปนลกัษณะรวมในกวีนพินธ    

ซีไรตทุกเลม กลอน เปนคาํประพันธที่มีลักษณะบังคับ 3 อยาง ไดแก  คณะ  จํานวนคํา และสัมผัส 
ปรากฏเปนรูปแบบคําประพนัธในสมัยอยธุยาตอนปลาย  กอนหนานั้น กลอนคงอยูในรูปแบบของ
วรรณกรรมมุขปาฐะ เปนรอยกรองชาวบาน เชน บทรองเลน บทกลอมเด็ก และเพลงชาวบาน เปน
ตน  

 
    กวีนพินธซีไรตทั้ง 8 เลม มกีารใชคําประพันธประเภทกลอนแบง

ตามจํานวนคาํแตกตางกันไป ไดแก กลอนสี่  กลอนหก  กลอนเจ็ด  กลอนแปด และกลอนเกา 
ประเภทของกลอนที่แบงตามจํานวนคําดงักลาว กวีไดคงสัมผัสและจังหวะนิยมของกลอนที่ได
กําหนดมาแตโบราณขณะเดียวกนักน็ําเนือ้หาและเหตุการณของสังคมรวมสมัยมากลาวถึงได
อยางนาสนใจ ดงัจะกลาวถงึในแตละประเภทดังตอไปนี ้
 
  กลอนสี ่
  กลอนสี่ บงัคับบทละ 2 บาท 4 วรรค วรรคละ 4 คํา บังคบัสัมผัส
แบบกลอนสุภาพ  ดังนี ้
 
   0 0 0 0  0 0 0 0 
         0 0 0 0  0 0 0 0 
 
  กวีนิพนธซีไรตเลมที่ปรากฏการใชกลอนสี่ คือ ใบไมที่หายไป 
และในเวลา โดยกวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป ปรากฏในชื่อบท ดอกไมจะบาน 
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   ดอกไม  ดอกไมจะบาน 
  บริสุทธิ์กลาหาญ  จะบานในใจ 
   สีขาว  หนุมสาวจะใฝ 
  แนวแนแกไข  จุดไฟศรัทธา 
   เรียนรู  ตอสูมายา 
  กาวไปขางหนา  เขาหามวลชน 
   ชีวิต  อุทิศยอมตน 
  ฝาความสับสน  เพื่อผลประชา 
   ดอกไม  บานใหคุณคา 
  จงบานชาชา  แตวายั่งยืน 
   ที่นี ่  และที่อ่ืนอืน่ 
  ดอกไมสดชื่น  ยื่นใหมวลชน 

(ใบไมที่หายไป : 19)  
 

  กวีนพินธซีไรตเลมที่มกีารใชคําประพนัธประเภทกลอนสีอี่กเลม
หนึง่คือ ในเวลา ของแรคํา  ประโดยคํา  ในบท ฟอกขวญัเกษม 
 
  หนงัสือหลากหลาย กระจายสับสน 
  มากเลมรอตน  เปดคนปริศนา 
  บางเลมเปดคาง  อยูหวางแสวงหา 
  แสวงอยางรางรา อิดระอาอกใจ 
  ยังไมบรรทัด  เห็นชัดปลายหัก 
  ดินสอทูนัก  ไมรักเหลาใหม 
  ยางลบที่เห็น  ลบเปนนิสัย 
  ยางรอยหรอไป  ยังไมไรยาง 

(ในเวลา : 47) 
 
  ฉันทลักษณของกลอนสี่จากกวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป
และ ในเวลา มีการสงสัมผัสคือคําสุดทายของวรรคแรกสงสัมผัสไปยังคําที่สองของวรรคที่สองใน
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แตละบาท ในดานลีลาจังหวะสังเกตไดวา กวีไมนิยมเลนสัมผัสสระในวรรคดังที่นิยมทั่วไปใน         
กลอนสุภาพ  แตกวีจะสรางจังหวะและความไพเราะของเสียงจากการใชคําซ้ํา เชน ในบท        
ดอกไมจะบาน จาก ใบไมที่หายไป กวีกลาวถึง ดอกไมในวรรคแรกของบทที่หนึ่ง และกลาวซ้ํา
อีกในวรรคที่สองของบาทที่หนึ่ง ในบทที่หนึ่ง  และคําวา  จะบาน ในวรรคที่สองของบาทที่หนึ่งได
นํามากลาวซ้ําในวรรคที่สองของบาทที่สอง การใชคําซ้ําในตําแหนงใกลกันจึงเปนการสรางความ
ไพเราะทางเสียงในอีกรูปแบบหนึ่ง   
  กวีนิพนธซีไรตชุดในเวลาก็มีลักษณะการสรางโดยใชคําซ้ํา
เชนกัน  กลาวคือ  คําวา ยางลบ ในวรรคแรกของบาทแรกในบทที่ส่ี  กวีกลาวซ้ําคําวาลบอีกครั้งใน
วรรคติดกันถัดไป  และคําวายางที่ปรากฏเปนคําแรกของบทที่ส่ีในบาทที่สอง  กวีนํามากลาวซ้ําใน
คําสุดทายของวรรคที่สอง ในบาทที่สองของบทที่ส่ี คําซ้ําที่กวีนํามากลาวในวรรคติดกันนี้ นอกจาก
จะเปนการย้ําเสียงเพื่อความไพเราะแลวยังเปนการเลนกับความหมายของคําเพื่อการตีความอยาง
กวางขวางตอไปอีกดวย 
   อยางไรก็ดี  กวีบางคนไดนํากลอนสี่มาปรับเปล่ียนสัมผัสและ
จังหวะขึ้นใหม คือไมเครงครัดกับสัมผัสและจํานวนวรรคตามขนบเดิม  ดังนี้ 
 
    ฟาคลั่งเกรี้ยวกราด 
   ฝนสาดเม็ดคม 
   เด็กนอยกางรม 
   อุมเจาสามสี 
   เดินฝาสายฝน 
   อีกคนขอเขา 
   สองคนกางรม 
   แบงกันหลบฝน 
   อีกคนขอเขา 
   สามคนกางรม 
   เบียดกันหลบฝน 
   เอา…อีกคนขอเขา 
   ยิ้มแยมแจมใส 
   ยื้อไปยื้อมา 
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   เฮฮาเสียงลั่น 
   เปยกกันทั้งสี่ 
   โอเด็กนอยเอย 
   เปนหวงเปนใย 
   เพียงกางรมไว 
   ใหเจาสามสี 
   มันรองเหมียวเหมียว 
   เหลียวดูหนานั้นทีหนานี้ที 

(มือนั้นสีขาว : 17) 
 

  จากคําประพันธขางตนจะเห็นไดวา กลอนสี่ของศักดิ์สิริมีลักษณะ
ที่ไมถูกตองตรงตามฉันทลักษณที่กําหนดตามแบบแผน กลาวคือ กลอนสี่ของศักดิ์สิริจะไมสง
สัมผัสระหวางบท และสงสัมผัสระหวางวรรคไมสม่ําเสมอ แตกวีจะใชลีลาของจังหวะคําและเสียง
สรางความราบรื่นใหบทประพันธ 
  

  กลอนหก 
   กลอนหก หนึ่งบทมี 2 บาท 4 วรรค บังคับจํานวนคํา วรรคละ 6 

คํา สัมผัสบังคับแบบกลอนสุภาพ   การแตงคําประพันธประเภทกลอนหกนี้  ปรากฏรูปคําประพันธ
ในวรรณกรรมสมัยรัชกาลที่หก ในงานพระนิพนธของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ  เรื่องกนกนคร ซึง่แตง
เปนกลอนหกตลอดเรื่อง 

 
   ดาบสอดแดแนนิ่ง  มันวิ่งบนกายสอสอ 
   ฌาณเพงฤาพลั้งร้ังรอ  เหมือนตอปกไวในดิน 
   ลืมเนตรแลไปในหาว  จักษุใสขาวคือหิน 
   ไปเห็นอันใดในดิน  ไปยินอันใดในภพ 

(กนกนคร : 25) 
 
  จากการศึกษาพบวา มีกวีนิพนธซีไรตที่ใชคําประพันธประเภท
กลอนหก 5 เลม คือ เพียงความเคลื่อนไหว นาฏกรรมบนลานกวาง ใบไมที่หายไป          
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มากานกลวย  ในเวลา และบานเกา  ดังตัวอยาง 
 
  บอฟา  บาฝน  หลนหลัง่  บอดิน  บิน่คลัง่  ถั่งโถม 
  บอตา  น้ําตา  บาโลม  ประโคม  เพลงกลอม  โลกันตร 
  บางหนฟาแหงแลงเหือด  ดินเดือดเผือดดาวราวลนั 
  น้ําตาบาตกอกตัน  กระทัน้ทวมคลอ  บอตา 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 50) 
 
   ฟูเฟองเครื่องมือคือมีด   

จอทาสทั้งอดตีหยุดดิ้น 
  คือโซลามเขาหากนิ   

ของเจาที่ดินดัง้เดิม 
(นาฏกรรมบนลานกวาง : 112) 

 
  ลมลงดวยความเจ็บชํ้า  ย้ําลงดวยความเยาะหยนั 
  ซ้ําเติมดวยการฟาดฟน  ทิ้งฉนัเปนศพซบดิน 

(ใบไมที่หายไป : 69) 
 
  ทามกลางความมืดยุคสมัย ทางออกอยูไหนกนันี ่
  จักพรางโดยพรุงระพ ี  หรือมดือยางนี้อีกนาน 

(มากานกลวย : 96) 
 
  ดาลฤทธิ์รอนลํ้าย้ําสวาง  เสกสรางมณฑลเวหา 
  โดดเดนเปนอคัรศักดา  สมดวงวิญญาณนภาลัย 

(ในเวลา : 79) 
 
  กระดืบคืบคลานผานเลน  ครีบตางตีนเผนไตแผว 
  ปลาตีนเต็มหาดพาดแนว  หลากแถวชายเลนเยน็ลม 

(บานเกา : 31) 
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  กลอนหกในกวีนิพนธซีไรต  กวีไดแบงจังหวะออกเปน 2 – 2 – 2  
และเลนสัมผัสสระในบทเปนคู ๆ ตามแบบแผนความนิยมที่มีมาแตเดิมเพื่อใหจังหวะของเสียง    
ลงตัวและเพิ่มความไพเราะใหมากขึ้น โดยเฉพาะกวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว และ
นาฏกรรมบนลานกวาง ที่กวีเลนสัมผัสในของความแตละวรรคอยางไพเราะ อีกทั้งจังหวะที่
กระชับและหนักแนนของเสียงทําใหสอดคลองกับความหมายของสารที่กวีสงออกมาคือ ภาพความ
ทุกขยาก การถูกกดขี่ของประชาชนสามัญ 
   

  กลอนเจ็ด 
   กลอนเจ็ด  เปนคําประพันธที่บังคับบทละ 2 บาท 4 วรรค วรรค
ละ 7 คํา บังคับสัมผัสแบบกลอนสุภาพ  ในกวีนิพนธซีไรตไมคอยนิยมแตงดวยกลอนเจ็ดมากนัก  
ยกเวนกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกาที่ใชคําประพันธประเภทกลอนเจ็ดเกือบตลอดเลม ดังตัวอยาง 
 

แมอางอยางไรลูกไมรู  เชาตรูตางชพีตางรีบเร่ิม 
  กาแฟแตเชาเอารีบเติม  สวนเพิ่มคือกาไฟฟารอน 
  หุงขาวเช็ดน้ําเกินรําลกึ  เกินฝกปลายจวักอยากพกัผอน 
  หมอขาวไฟฟายอดอาทร  แกงถุงเหมือนกอนนอนตูเยน็ 

(บานเกา : 93) 
   
  ชุมเย็นอากาศสะอาดหนาว เย็นมาบาดราวถึงหนาวสั่น 
  หงอยเงียบเชยีบหวงัวังเวงวนั อางวางควางขวัญสุดรันทด 
  คลุมเครือทุกอยางพรางถิน่ทศิ นิรมิตที่มีชีก้ําหนด 
  หรือวาอารมณหลงสมมติ  ใจจึงวูบสลดเศราบดบัง 

(ในเวลา : 19) 
 
  กราบพอขอโทษที่ลูกแพ  กราบแมขอพรรําพึงแผว 
  พอยิ้มแมแยมอยูนั่นแลว  ปลอบวาลูกแกวอยากังวล 

(มากานกลวย : 25) 
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   การใชกลอนเจ็ดในกวีนิพนธซีไรต  กวียังคงขนบการแตงในดาน
การรักษาจังหวะตามขนบเดิม คือ แบงจังหวะออกเปน 2 – 2 – 3  และสัมผัสที่สงกันระหวางวรรค     
มักตกอยูที่คําที่ 2 และ 4 เทานั้น ไมนิยมใหสงสัมผัสไปที่คําที่ 1 หรือคําที่ 3 
 

  กลอนแปด 
   กลอนแปดเปนฉันทลักษณที่พบมากในกวีนิพนธซีไรต  และจะมี
ลีลาและลักษณะการเขียนที่ตางกันออกไปแตเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวา กวียังคง
ดําเนินตามขนบนิยมโบราณดวยการสรางสัมผัสใน ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรเพื่อความที่
ไพเราะมากขึ้น 
 

ชั่วเหยี่ยวกระหยับปกกลางเปลวแดด  
รอนที่แผดก็ผอนเพลาพระเวหา 

  เพียงใบไมไหวพลิกริกริกมา 
  ก็รูวาวนันี้มีลมวก 
   เพียงกระเพื่อมเล่ือมรับวับวบัไหว 
  ก็รูวาน้ําใสใชกระจก 
  เพียงแววตาคูนั้นหวัน่สะทก 
  ก็รูวาในหวัอกมีหัวใจ 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 84) 
 

ทุกทุกยานหยอมหญาที่ยางเหยียบ ใชปูพรมราบเรียบใหเหยียบย่ํา 
ลวนหนามคมหินแข็งคอยแทงตํา  ทั้งผงฝุนหมนุคล่ํากระหน่ําวน 
ไมมีใครไมเคยไมผิดพลาด  ไมมีใครไมเคยขลาดมาแตตน 
เมื่อมีเมฆยอมมีความมืดมน  หลังพายุผานพนจงึสรางซา 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 4) 
 
 น้ําคางดงดึกดืน่สะอื้นโศก  ชลเนตรโลกวปิโยคหรือไฉน 
 หมูมนุษยนอยอหังการฆาใคร  ฆาพิภพสบสมัยสุดสามานย 

(ปณิธานกวี : 84) 
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หมอบพบัเพยีบเลียบริมน้าํปร่ิมฝง  ตะแคงฟงนิยายเพลนิจากเนนิหญา 
ระบํามดคดเคี้ยวลับเคียวตา  หยาดน้ําฟาลากลิ้งทิง้ใบบอน 

(ใบไมที่หายไป : 2) 
 

โอวาหอมอันใดมีในชาต ิ   
 ไมหอมไดลึกประหลาดดังหอมเจา 

ใชหอมเศษสวุคันธพอบรรเทา   
หากหอมเราชวีิตหอมติดตรึง 
อันออนนุมอันใดมีในหลา    
ไมนุมกวาเนื้อละมุนชวนครุนถึง 
ใชนุมเพียงสมัผัสเพียงรัดรึง   
หากลกึซึ้งนุมกระหวัดสมัผัสใจ 

(ในเวลา : 16) 
   

   จากตัวอยางของการใชกลอนแปดในกวีนิพนธซีไรตเลมตาง ๆ 
พบวา กวียังคงสืบทอดกลวิธีการประพันธใหมีลีลาและจังหวะที่ไพเราะและลงตัวอันนิยมทําตาม
กัน นั่นคือ เปนที่รับรูกันวา ผูที่พัฒนากลอนแปดใหเปนที่นิยมแตงของกวีสมัยรัตนโกสินทรจนถึง
ปจจุบัน คือ สุนทรภู โดยแบงจังหวะออกเปน 3 – 2 – 3 และเพิ่มสัมผัสในชนิดสัมผัสสระอยางเปน
ระบบในคําที่ 3 – 4 กับ   5 – 7 ในวรรคคี่  และคําที่ 5 กับคําที่ 7 ในวรรคคู  กลอนแปดจึงยังคงเปน
ฉันทลักษณที่กวีเลือกใชดวยเห็นความงามในการสรางขนบการเลนสัมผัสที่มีมาแตโบราณและ  
เต็มใจสืบสานแบบสรางนี้ตอไป 
   

  กลอนเกา 
  กลอนเกาในกวีนิพนธซีไรตแบงจังหวะออกเปน 3 – 3 – 3 และมี

การเลนสัมผัสสระภายในบทเชนเดียวกับกลอนแปด แตตางกันที่ตําแหนงของคําที่รับสัมผัส  สวน
การสงสัมผัสระหวางวรรคอยูที่คําที่ 3 หรือ 6 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 144

 ตองการเลือดอีกกี่หยดที่เจาอยาก  ตองการซากอีกกี่ซากของผูสู 
 ภาพเชนนี้อีกกี่ภาพเพื่อจะดู  เพื่อจะกูใหเจาหยุดหยุดเสียที 

 (เพียงความเคลื่อนไหว : 99) 
 
 ยังจํามั่นวันทีห่มางเมื่อทางหมอง  ศพรรรเรียงเสียงแรกรองยงักองร่ํา 
 น้ําตาตกอกถกูตอกเหมือนหอกตํา เห็นเตม็ตาหญาราบต่ํายิง่ย้ําเตือน 
 ปวดจนเหนบ็เจ็บจนหนาวในสาวหนุม ถูกไลเชือดเลอืดไหลชุมเขารุมเฉือน 
 สูดงดอยสอยดวงดาวสาวดวงเดือน แอบสะทกอกสะเทือนกลาดเกลื่อนทิศ 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 111) 
 

 มันเขนฆามากี่ศพกลบกีห่ลมุ  ระเบิดทุม  เผาลงถงั  หลงัสอบสวน 
 เทือกบรรทัดทบบันทกึทกุกระบวน เปนเหตุหวนใหหาญตานทานมัน 

(ใบไมที่หายไป : 43) 
 
 สังคมควรประมวลสุขมาแบงสัน  สังคมใดสังคมนั้นจงึสมสวน 
 แตกรุงเทพยังถูกทกุขรุกรบกวน  เพราะมากมวลรสนิยมสงัคมคน 

(มากานกลวย : 64) 
 

   การใชกลอนเกาในกวีนิพนธซีไรต  โดยมากกวีเลือกรูปแบบ      
กลอนเกาเพื่อส่ือถึงอารมณ ความรูสึกตอเร่ืองหรือเหตุการณที่บีบค้ัน กระทบใจ ในที่นี้คือการ
แสดงความคิดความรูสึกตอเหตุการณรุนแรงนองเลือดระหวางฝายรัฐบาลกับประชาชน  กลอนเกา
ที่ปรากฏจะเห็นไดวากวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง  คมทวนไดเลนสัมผัสในและลีลา
จังหวะที่สม่ําเสมอทุกบท คือสัมผัสจะอยูตําแหนงคําที่ 3 กับ 4 และ 6 กับ 8  สวนกวีนิพนธซีไรต
ชุดอื่น จะมีความเดนในการประพันธแตกตางกันไป เชน กวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว 
เนาวรัตนใชการซ้ําคําในแตละวรรคเพื่อสรางพลังทางอารมณ และเนนย้ําถึงความมุงหมายที่
ตองการสื่อไดอยางชัดเจน กระทบใจ เปนตน  ลักษณะดังกลาวจึงนับวากวีสามารถนําขนบเดิมที่มี
อยูมาเปนเครื่องมือในการสรางวรรณศิลปอันเปนลีลาเฉพาะตนไดอยางงดงาม 
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  จากการศึกษาฉันทลักษณประเภทกลอนที่สรางสรรคข้ึนใหม
จากแบบแผนบังคับที่ใชสืบตอกันมานั้น  พบวา ลักษณะกลอนในกวีนิพนธซีไรตบางเลมได
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม  ดังนี้ 
 

  ก. การไมกําหนดจังหวะตามแบบแผนเดิม 
          โดยทั่วไปแลว  ฉันทลักษณประเภทกลอนที่พบและนิยมแตง

กันทั่วไป คือ กลอนสี่  กลอนหก  กลอนเจ็ด  กลอนแปด และกลอนเกา  กลอนแตละประเภทจะมี
การกําหนดจํานวนคําและจังหวะที่เปนแบบแผนแนนอน  เชน  กลอนหก จะแบงจังหวะเปน 2 – 2 
– 2  กลอนเจ็ดมีจังหวะ 2 – 2  - 3 และกลอนแปดมีจังหวะเปน 3 – 2 – 3 เปนตน 

    อยางไรก็ตาม  กวีนิพนธซีไรตบางเลมก็ไมยึดติดกับแบบแผน
เดิม คือไมกําหนดจังหวะแนนอน แตจังหวะกลอนจะเปนไปตามรูปและความหมายของคําในวรรค
นั้น ๆ เชน 

 
  กางเขนขานหวานเสียงแจวแจว  เลิศแลวลึกซึ้งภาษาศิลป 
 แมนกนอยหวิโหยโบยบิน   หากนิปอนลูกนอยในรงั 

(ปณิธานกวี : 65) 
 

    บทกวีขางตน ถาพิจารณาตามจํานวนคํา อยูในประเภท
กลอนเจ็ด เพราะแตละวรรคมีคํากําหนด 7 คํา สม่ําเสมอ และตามแบบแผนจะแบงจังหวะเปน 2 – 
2 – 3 ดังนี้ 

 
  อักษร / กลอนเพราะ / เสนาะพรอม กลมกลอม / เกลี้ยงกลิ้ง / ทกุสิ่งหวงั 
 ขับรอง / คลองเสียง / สําเนยีงดัง  เพราะทั้ง / ทาํนอง / ถูกตองกัน 

(ประชุมลํานาํ : 62) 
 

    แตกลอนเจ็ดของอังคารในกวีนพินธซีไรตชุดปณิธานกวี แบง
จังหวะไดดังนี ้
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  กางเขนขาน / หวานเสยีง / แจวแจว เลิศแลว / ลึกซึ้ง / ภาษาศิลป 
 แมนกนอย / หวิโหย / โบยบนิ   หากนิ / ปอนลกูนอย / ในรัง 

 (ปณิธานกวี : 65) 
 

    จะเห็นวา อังคารแบงจังหวะออกเปน 3 – 2 – 2 ในวรรคแรก
และวรรคที่สาม  จังหวะ  2 – 2 – 3 ในวรรคที่สอง และ 2 – 3 – 2 ในวรรคสุดทาย  แทนการ
แบงเปน 2 – 2 – 3 ตามแบบแผนโบราณ เพราะจังหวะเดิมจะไมลงกับคําและความหมายที่อังคาร
ใช 
 

  วิมานน้ําคางสรางดวยธาตุฝน  เอาไกวัลเปนหอหองแกว 
 อัจกลับระยับระยาอยูพรายแพรว  คือแววรุงรัตนาดาราราย 

(ปณิธานกวี : 83) 
 

    กลอนบทดังกลาวมีจํานวนคําในแตละวรรคไมเทากัน คือ    
มีตั้งแต 7 – 9 คํา และการแบงจังหวะก็ไมไดเปนไปตามระบบที่เคยใชกันมา  ดังนั้น  วรรคที่ข้ึนตน
วา วิมานน้ําคางสรางดวยธาตุฝน  มี 8 คํา แตไมอาจใชระบบ 3 – 2 – 3 และอานวา วิมานน้ํา / 
คางสราง / ดวยธาตุฝน ได หากตองอานตามจังหวะของคําที่กวีกําหนดขึ้นเอง  สวนวรรคที่สองคือ  
เอาไกวัลเปนหอหองแกว  มี 7 คํา แตไมสามารถแบงจังหวะออกเปน 2 – 2 – 3  คือ เอาไก / วัล
เปน / หอหองแกว  แตตองอานโดยแบงวรรคออกเปน 3 – 2 – 2 คือ  เอาไกวัล / เปนหอ / หองแกว  
เปนตน 

    ลักษณะการแบงวรรคดังกลาว ทําใหบทกวีของอังคารไม
สามารถอานโดยผานสายตาตามความเคยชินได แตตองพิจารณาตามถอยคําที่กวีเลือกใชเพื่อให
เสียงกับความหมายคลองกันอยางลงตัว 
 

 การไมบังคับสัมผัสและกําหนดจํานวนวรรคตามแบบ .ב 
  แผนเดิม 

 
    เปนที่ทราบกันดีวา  ขอกําหนดสําคัญอีกประการหนึ่งของ

ฉันทลักษณประเภทกลอนคือ จํานวนวรรคตอบทและสัมผัสบังคับของกลอนสุภาพ ไดแก สัมผัส
นอก และสัมผัสใน  ดังแผนผัง 
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 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 
 
    กวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ มีการ
วางรูปแบบฉันทลักษณที่เปล่ียนไปจากขอกําหนดเดิม คือ ศักดิ์สิริไมกําหนดจํานวนวรรคตามแบบ
แผนกลอนและไมกําหนดการรับและสงสัมผัสภายในบทที่แนนอนรวมไปถึงอาจไมมีสัมผัสระหวาง
บทดวย   
 
   จากมดลูกคนละทิศคนละทอง 
  แตเราเหมือนพี่นองสิบสองคน 
  ถูกซื้อมาทุกขทนเปนทาสเขา 
  มือทั้งยี่สิบส่ีอันออนเยาว 
  ตองตอยหนิทัง้ภูเขามาปทูาง 
  น้ําขนเหลวในรางตองราดรด 
  ใหพืชพันธุเขียวสดทั้งสวนศรี 
   เชาเชาน้าํคางพรางพรม 
  เขาเดินเลือกเชยชมผลโนนผลนี ้
  พวกเราเล็ดลอดมาลอบเด็ด 
  เขากรรโชกเสยีงเอ็ดซ้ําเอาโทษ 
  เหี้ยมโหดอํามหิตนิจจาเอย 
  ดอกไมเอยยังไมแยมก็แหกดื่ม 

(มือนั้นสีขาว : 32) 
 
    บท นางสิบสอง ขางตนจะเห็นไดวา การแบงบทของกวีตาง
ไปจากขอกําหนดเดิมที่ 1 บทจะมี 4 วรรค หากแตงตอไปเนื้อความก็จะจบลงในวรรคที่ 4 แตใน  
กวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว  ศักดิ์สิริกําหนดให 1 บท มี 7 วรรค และ 6 วรรคตามลําดับ สวน
การรับสงสัมผัสนั้น ศักดิ์สิริละจากแบบแผนและสรางจังหวะการรับสงสัมผัสข้ึนมาใหมในลักษณะ
ที่ไมเครงครัดกับตําแหนงของคําที่ตองรับสัมผัส แตใชจังหวะของเสียงเปนเกณฑ  เราจึงพบวางาน
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ของศักดิ์สิริแมไมกําหนดแบบแผนตามขอบังคับ แตบทกวีของเขาก็มีเสียง และมีจังหวะที่ไพเราะ
ประสานกลมกลืนกันอยางลงตัว 
 

 3) ฉันทลักษณประเภทกาพย 
                    กาพย เปนคําประพันธชนิดหนึ่งที่บังคับจํานวนคําและสัมผัส      

ตางจากกลอนที่การจัดวรรค  ตางจากโคลงที่การไมบังคับเอกโท และตางจากฉันทที่การไมบังคับ
ครุลหุ  

    กาพยที่พบในกวีนิพนธซีไรตที่เปนลักษณะของการสืบทอดและ
รักษาลีลาจังหวะเดิม ที่โดดเดนและนาสนใจมี 2 ชนิดคือ  กาพยยานี 11และ กาพยฉบัง 16       
ดังตอไปนี้ 

   กาพยยานี 11 
    กาพยยานี11 นิยมแตงในความพรรณนา  มีแผนผังเหมือน        
อินทรวิเชียรฉันทแตไมบังคับครุ ลหุ  ลักษณะคําประพันธกําหนดใหหนึ่งบทมี 2 บาท บาทละ 11 
คํา แบงเปน 2 วรรค  วรรคแรก 5 คํา วรรคหลัง 6 คํา บังคับสัมผัสระหวางวรรคที่ 1, 2 และ 3      
ทิ้งสัมผัสวรรคที่ 4 สัมผัสระหวางบทสงจากทายบทแรกไปยังทายบาทแรกของบทตอไป  ดังนี้ 
 
   0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  
   0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 
  0 0 0 0  0  0 0 0 0 0 0  
 
   กาพยยาน ีทีป่รากฏในกวีนพินธซีไรตเลมตาง ๆ มีดังนี ้
 
    กําแพงแข็งแกรงกั้น 
   บังตะวนัไวฉันใด 
   ความโหดในหวัใจ 
   บังความจริงสิง่เทีย่งธรรม 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 92) 
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   อาไทที่เมืองทอง  บมีทองมาทาบทอ 
  มีคราบน้ําตาคลอ  อยูเต็มดาวนภาดล 
  สายโซประวัตศิาสตร  กระหวัดคาดลําคอคน 
  ชั้นเชงิ  ณ  ชัน้ชน  ก็ช่ําใชจนช่ําชอง 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 107) 
 

   หมามุยถยุรดฟา  อนาถาจะแกโรคโศกหาย 
  ทุกขแนนแผนดินทราย รํ่าไหจนไรเลือดตา 

   (ปณิธานกวี : 95) 
 

   เครื่องหลังที่ร้ังไหล วางแอบไวในซอกผา 
 บรรทุกเนิน่นานมา  รอยบาช้ํายังย้าํเตือน 
   เอนรางหวางโขดหิน สัมผัสดินใตแสงเดือน 
  ถอนใจไหวสะเทือน  สะทานลมหมราตรี 

(ใบไมที่หายไป : 38) 
   
   สังคมยงัโหดราย  หากเด็กตายเพราะอดขาว 
  สังคมยงัขื่นคาว  หากเด็กเราตองขอทาน 

 (มากานกลวย : 70) 
 

   สืบเทาไปตามทาง หวาดหวัน่อยางไมเคยเปน 
  พยายามสงบเย็น  ทั้งที่รอนซอนทรวงใน 
   คิดวาดวยควบคุม ครองสุขุมสมดังใจ 
  ชวงเทาทีท่อดไป  จึงสม่ําเสมอด ี

(ในเวลา : 82) 
 

    เมื่อพิจารณาลักษณะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 
ในกวีนิพนธซีไรตชุดตางๆแลว จะเห็นไดวากวีนิพนธซีไรตแตละเลมมีลีลาและลักษณะการ
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ประพันธที่ตางกันออกไป ที่โดดเดนและนาสนใจดานการแสดงใหเห็นการสืบทอดขนบการ
ประพันธอยางคอนขางชัดเจน คือ กวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป ของจิระนันท  พิตรปรีชา  และ
กวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี  ของอังคาร  กัลยาณพงศ 
    กวีนิพนธซีไรตทั้ง 2 เลมนี้มีลีลาในการแตงกาพยยานีคลายกับ
กาพยของเจาฟาธรรมธิเบศ โดยเฉพาะในดานการเลนสัมผัสสระในวรรค ดังตัวอยาง 
 
   ไกฟามาตัวเดียว  เดิรทองเที่ยวเลี้ยวเหลี่ยมเขา 
  เหมือนพรากจากนงเยาว เปลาใจเปลี่ยวเหลียวหานาง 
 
   แขกเตาเคลาคูเคียง เรียงจับไมไซปกหาง 
  เรียมคนึงถึงเอวบาง  เคยแนบขางรางแรมนาน 

(เจาฟาธรรมธเิบศ  พระประวัติ และพระนพินธบทรอยกรอง : 31) 
 
    พระนิพนธประเภทกาพยของเจาฟาธรรมธิเบศจะมีสัมผัสสระอยู  
ทุกวรรค ซึ่งเปนลักษณะเดนทําใหงานของพระองคไพเราะและเปนเอกลักษณเฉพาะตน และการ
สรางสัมผัสสระขึ้นในวรรคดังกลาวไดเปนแบบแผนใหกวีรุนตอมาสรางเลียนและปรับเปนลีลา
เฉพาะตนตอไป  ดังปรากฏในงานของอังคาร  กัลยาณพงศ และจิระนันท  พิตรปรีชา ดังนี้ 
 
   หมามุยถยุรดฟา  อนาถาจะแกโรคโศกหาย 
  ทุกขแนนแผนดินทราย รํ่าไหจนไรเลือดตา 
   

(ปณิธานกวี : 95) 
 
   เครื่องหลังที่ร้ังไหล วางแอบไวในซอกผา 
  บรรทุกเนิน่นานมา  รอยบาช้ํายังย้าํเตือน 
   เอนรางหวางโขดหิน สัมผัสดินใตแสงเดือน 
  ถอนใจไหวสะเทือน  สะทานลมหมราตรี 

(ใบไมที่หายไป : 38) 
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    ทั้งอังคาร และจิระนันทไดสรางสัมผัสสระเปนคูในแตละวรรค 
แมคําที่อังคารและจิระนันทเลือกใชมิไดออนหวานอยางพระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศ แตก็
แสดงใหเห็นถึงการรับลีลาและขนบการประพันธของพระองคและนํามาปรับใชไดอยางงดงามและ
มีพลัง  การกําหนดใหมีสัมผัสสระในวรรคนี้ไมปรากฏชัดเจนในกวีนิพนธซีไรตเลมอ่ืน ๆ  
 
    ตัวอยางกาพยยานี 11 จากกวีนิพนธซีไรตเลมตาง ๆ แสดงให
เห็นถึงการดําเนินตามแบบแผนของการวางคํา และสัมผัสที่นิยมกันมาแตโบราณ กลาวคือ         
คําสุดทายของวรรคแรกในบาทที่1 จะสงสัมผัสไปยังคําที่สามของวรรคที่สอง และคําสุดทายของ
วรรคที่สองในบาทแรกจะสงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรคแรกในบาทตอมา ในบางบทจะเห็นได
วา กวีเพิ่มสัมผัสสระ สัมผัสพยัญชนะและการใชคําซ้ําเมื่อข้ึนตนวรรคใหม เชนในกวีนิพนธซีไรตชดุ     
มากานกลวย  ทั้งนี้ เพื่อสรางจังหวะใหเสียงมีความไพเราะรื่นไหล 
    อีกประการหนึ่งจะเห็นไดวา  การใชคําประพันธประเภทกาพย
ยานี11ในกวีนิพนธซีไรตแตละเลมจะมีการสื่ออารมณและน้ําเสียงที่ตางกัน เชนอารมณเกลียด
ชิงชังและใชน้ําเสียงบริภาษในปณิธานกวี  อารมณมุงมั่นดวยความรูสึกแรงกลาในใบไมที่
หายไป  หรืออารมณสะเทือนใจในมากานกลวย  เปนตน  อารมณที่ส่ือออกมาอยางหลากหลาย
ภายใตรูปแบบคําประพันธเดียวกันนี้แสดงใหเห็นถึงรูปแบบของฉันทลักษณที่เอ้ือตอการสื่อเนื้อหา 
และการนําฉันทลักษณมาใชไดอยางสัมฤทธิ์ผล 
  

   กาพยฉบัง 16 
    กาพยฉบัง บทหนึ่งมี 3 วรรค วรรคแรก  6 คํา วรรคสอง 4 คํา 
และวรรคสาม 6 คํา  รวมเปน 16 คํา   การสงสัมผัส  คําที่ 6 ของวรรคแรกสงสัมผัสไปยังคําที่ 4 
ของวรรคที่สอง และคําที่ 6 ของวรรคที่สาม  จะสงสัมผัสไปยังคําที่ 6 ของวรรคแรกในบทตอไป 
 
 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0  
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    กวีนิพนธซีไรตเลมที่ ใช ฉันทลักษณประเภทกาพยฉบัง   มี
ดังตอไปนี้ 
  
 ยิ่งโตยิ่งไตใหญปาน  ประหนึ่งคัคนานต 
 ยืดอกอวดอางบารมี 
 ใครสงใครสวยภาษี  ละซี. ละซี. 
 เสพไดใครเลาเลี้ยงดู 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 115) 
 

 แผนอกแผนดนิไทย  สุดหลาฟาไกล 
 มิสุดน้ําใจจากทรวง 
 หลอรางเลีย้งแรงแตงรวง  เลือดรินเหงื่อรวง 
 กอรูปเกิดรอยแหงเรา 

 (มากานกลวย : 32) 
 
 เปล่ียวจิตจาํเจเอกา  อับเฉาเหยาอรุา 
 เปล่ียวเปลาเหงาหมองครองวัย 
 เปลาวางรางการงานใด  เปลาเปลืองคดิไป 
 อางวางอารมณจมคะนงึ 

(ในเวลา : 95) 
 

 น้ําอาจเหือดแหงแหลงใด  อาจเปลี่ยนรูปไป 
 ก็ใชน้ําแลงแหงฟา 
 อาจซอนอยูในทองปลา  หรือในน้าํตา 
 ที่ฉํ่านองหนาบาริน 

(บานเกา : 21) 
 

    การแตงกาพยฉบัง 16 ในกวีนิพนธซีไรต นอกจากจะมีสัมผัส
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บังคับตามแบบที่กําหนดมาแตเดิมแลวยังมีลักษณะของการเลนคํา เลนสัมผัสในกวีนิพนธแตละ
เลมอยางชัดเจน ในกวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง และกวีนิพนธซีไรตชุด                
มากานกลวย กวีเลนสัมผัสอักษรคั่น ดังตัวอยางจากวรรค ยิ่งโตยิ่งไต  ใครสงใครสวย ใน
นาฏกรรมบนลานกวาง และ หลอรางเลี้ยงแรง  กอรูปเกิดรอย ในมากานกลวย   ในกวีนิพนธ  
ซีไรตบางเลมกวีใชการซ้ําคําเพื่อย้ําอารมณ  ดังตัวอยางจากกวีนิพนธซีไรตชุดในเวลา  กวีเลนซ้ํา 
คําวาเปลี่ยว และเปลา ในคําวา เปลี่ยวจิต  เปลี่ยวเปลา  เปลาวาง  เปลาเปลือง ส่ืออารมณ
ความรูสึกที่อางวางและโดดเดี่ยว  หรือการเลนกับคําวา “น้ํา” ในกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา คือ น้ํา
จากฟาที่แหงหายไปกลายเปนน้ําตาเพราะความทุกขจากการขาดน้ํา 
    ชั้นเชิงและกลวิธีทางวรรณศิลปของการแตงคําประพันธประเภท
กาพยฉบัง 16 นี้แสดงใหเห็นถึงการสรางสรรคของกวีที่ไมหยุดอยูเพียงการรักษาสัมผัสบังคับตาม
แบบที่กําหนดเทานั้น แตกวีไดใชลีลาการเลนคํา เลรสัมผัสสงผลใหกวีนิพนธในรูปแบบคําประพันธ
ดังกลาวไพเราะทางเสียงและใหความหมายที่ลึกซึ้ง กระทบใจ 
 
  4)  ฉันทลกัษณประเภทฉันท 

    ฉันท เปนคําประพันธที่ไทยรับมาจากอินเดีย  บังคับเสียงหนัก
เบา หรือเสียงสั้นยาวของพยางคที่นํามาเรียงกันในลักษณะตาง ๆ เสียงหนักเบาของพยางคนี้
เรียกวา ครุลหุ  คําครุ  คือ พยางคเสียงหนัก ใชสัญลักษณ ∪ เปนพยางคที่ประสมดวยสระเสียง
ยาว รวมทั้งสระ อํา  ไอ  ใอ  เอา และเปนพยางคที่มีตัวสะกด  ลหุ คือ พยางคเสียงเบา  ใช
สัญลักษณ ∣มีลักษณะเปนพยางคที่ประสมดวยสระเสียงสั้น เชน ฤ  ก็  บ และ  เปนตน 

   ลักษณะการใชครุ  ลหุในการแตงฉันทของกวีมี 2 แบบ คือ 
กําหนดตามการออกเสียงหนักเบาแบบหนึ่ง  และกําหนดตามอักขรวิธีอีกแบบหนึ่ง  ฉันทในสมัย
โบราณกวีมักแตงโดยกําหนดครุ ลหุตามการเปลงเสียง  เมื่อเอาอักขรวิธีเขาจับจึงไมไดลักษณะ
ของครุลหุ  ทําใหเปนที่กลาวกันวา โบราณแตงฉันทไมเครงครัดครุลหุ  ดังเชนฉันทในสมุทรโฆษ  
คําฉันท อนิรุทธคําฉันท หรือแมในกฤษณาสอนนองคําฉันทอันเปนพระนิพนธของกรมสมเด็จ                 
พระปรมานุชิตชิโนรสเองก็ตาม 5 

   การแตงฉันทในกวีนิพนธซีไรต  กวียังคงดําเนินรอยตามขนบ

                                                        
5 กรมศิลปากร, ครรภครรลองรอยกรองไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส จํากัด, 

2544), 266 – 267. 
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โบราณ นั่นคือ การไมยึดตามอักขรวิธีของรูปที่กําหนด  แตจะกําหนดตามการออกเสียงหนักเบา 
เชน ฉันทในกวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง ของคมทวน  คันธนู ใชคําครุลหุตาม
แนวคิดเรื่องเสียงหนักเสียงเบาแบบฉันทโบราณ มิไดยึดคําครุลหุ ตามรูปเขียนที่กําหนด  เชน 

 ลักษณะบังคับวสันตดิลกฉันท 14 
  
  ั� � �   � � �   � �   � � � �    � � 
 � � �   � � �   � �   � � � �    � � 
1. หนึ่งบทมี 2 บาท บาทละ 14 พยางค แบงเปน 2 วรรค วรรคแรก 8 พยางค  วรรคหลัง 

6 พยางค 
2. ประกอบดวยคณะฉันท  ตะ  ภะ  ชะ  ชะ  ครุลอย 2 
3. สงสัมผัสแบบกาพย 
   
 ถึงหมองเมื่อผองอสรพิษ  เขาตะบิดตะแบงแปลง 
 ศรัทธายังทอประดุจแสง  รวิสาดรังสีใส 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 23) 
 
   ฉันทลักษณดังกลาว เมื่อพิจารณาตามรูปแบบที่กําหนด จะเห็น
ไดวาคําที่ขีดเสนใตจะตองเปนตําแหนงของคําลหุ คือ เสียงสั้น ไมประสมตัวสะกด แตคมทวนใช
คําครุเขามาแทนที่เพราะไมเครงครัดตามรูปกําหนดแตใหเปนไปตามจังหวะเสียงตามแบบแผนที่มี
มาแตโบราณ 
 

 ลักษณะบังคับสัททลุวกิกฬีิตฉันท  19 
  
 ���  � � �   ���  ���       �����      �� 
 ���  � � �   ���  ���       �����      �� 
 
1. หนึ่งบาทมี 19 พยางค แบงเปน 3 วรรค วรรคละ  12 – 5 – 2 พยางคตามลําดับ 
2. ประกอบดวยคณะฉันท  มะ  สะ  ชะ  สะ  ตะ  ตะ  ครุ 
3. สงสัมผัสแบบกลอนสังขลิก 
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สังเวยเมื่อกิมิชาติผงาดจะเปนภุชงค เห็นเว็จไยแหวกลง ระเริง 
หรือ 
 หลอมสํานึกและผนึกพลังเขาปฏิบัติ ดวยใจทีแ่จมชัด  ฉะนี้ 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 19) 
 
    เมื่อพิจารณาตามแผนผังของสัททุลวกิกฬีิตฉันทแลวจะเหน็ไดวา  
คมทวนไมไดแตงคําตามรูปกําหนดเพราะคําที่ขีดเสนใตตามแบบแผนแลวเปนคําตาํแหนงลห ุ แต
คําที่คมทวนเลือกใชเปนคําครุ คือ เปน กับ ไย และ เขา กับ ที ่  ดังนั้น  กวีนพินธซีไรตชุด
นาฏกรรมบนลานกวางจงึเปนตัวอยางหนึง่ที่แสดงใหเห็นถึงการสืบทอดขนบการแตง             
คําประพนัธของไทยแตโบราณที่มุงความไพเราะของจงัหวะเสยีงเปนหลักมากกวาจะยึดตาม      
รูปแบบที่กําหนด 

 
     5)  ฉันทลักษณประเภทผสม 

     คําประพันธมี 5 ประเภท  คือ โคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  ราย        
คําประพันธบางชนิดกวีก็นํามาแตงผสมกัน และเรียกชื่อตางกันออกไป เชน คําฉันทเปน            
คําประพันธที่ใชฉันทแตงรวมกับกาพย  ลิลิตเปนคําประพันธที่ใชโคลงแตงรวมกับราย หรือ    
กาพยหอโคลง ใชกาพยยานีแตงรวมกับโคลงสี่สุภาพ เปนตน 

    ในกวีนิพนธซีไรตมีลักษณะของการใชฉันทลักษณผสม คือการ
แตงโคลงแลวตามดวยกาพยที่ขยายเนื้อความตอจากโคลง  ดังนี้ 

 
  แซศัพทสังคีตครื้น ครวญคะนอง 
 คือคลื่นฟูมฟายฟอง  ฝงซ้ํา 
 มโหระทึกระทกึฉลอง  เฉลิมโลก 
 รัวหลั่งถะถัง่น้าํ  เนตรฟามาเฉลิม 
  แซศัพทสังคีตซอง คละคลองจองผจงเจิม 
 บําเทงิเผดิมเดมิ  เผด็จดับ  ณ  บัดดล 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 75) 
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  กากีกรโอบอุม  พญาครุฑ 
 ฝูงใหญหลายแสนสุด  ชื่นซึ้ง 
 กากีข่ีเทานุส   เร็วเบง 
 มาบอนวิมานน้ําผึง้  เสี่ยเพอบริการ 
  พญาครุฑยุดกาก ี สูฉิมพลีบารปางิ้ว 
 กากีถกูครุฑหิว้  ล่ิวลอยฟาฝาชั่วดี 

(ปณิธานกวี : 81 - 82) 
 

   ตัวอยางขางตน  แสดงใหเห็นถึงพลังของขนบวรรณศิลปโบราณ
ที่ยังคงอยูและกวีซีไรตรวมสมัยสาสมารถนํามาสืบทอดไดอยางไพเราะไมแพบุรพกวี ดังเห็นไดจาก
บท โหมโรงคลื่นกระทบฝง ในเพียงความเคลื่อนไหว  สวนบท พญาครุฑกับกากี ในปณิธาน
กวี กวีสามารถใชรูปแบบคําประพันธโบราณที่โดยมากมักสื่อถึงเนื้อหาที่พรรณนาถึงความรัก   
ธรรมชาติมากลาววิพากษ เสียดสีสังคม 

   ในกวีนิพนธซีไรต  นอกจากกวีจะใชฉันทลักษณ 2 ประเภทมา
แตงรวมกันตามขนบที่มีมาแตเดิมแลว ยังพบวากวีซีไรตบางคนยังสรางสรรครูปแบบการผสม        
ฉันทลักษณข้ึนใหมที่ตางไปจากขนบโบราณ  ที่ปรากฏคือ การใชคําประพันธประเภทโคลงมาแตง
รวมกับกลอนแทนการแตงตามดวยกาพยอยางที่เคยเปนมา  ดังนี้ 
 

  สายหยุดสายกลิ่นสิน้ หอมสลาย 
 สายเสนหามาหาย  หางราง 
 สายแลวชัว่วนัตาย  เปนถาน 
 หยุดอยูคอยคูสราง  ชางอางวางแสน 
  ส้ินดินแดนแผนฟา มหาสมุทร 
 รักแตเจาอยาสุด  เสื่อมดวย 
 ไปไหนดิ่งไปดจุ  เงาราง   รางฤา 
 ไปอยูคูชีพมวย  มิ่งแกวเฉลิมขวัญ 
 
 สายหยุดสายสุดจะหยุดเสนหา อาลัยบแลงตราบแหงสมุทรหาย 
 สายกวาสายปมชีวาวาย   สายสุดสวาทบขาดจากใจ 
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 จะมอดมวยดวยฝนอนัอาบโศก วิปโยคไปทกุโลกหรือไฉน 
 ชาติหนาน้ําฟาเดือนดาวใด   ดวงหฤทยัจะอยูคูกาย 

(ปณิธานกวี : 29 - 30) 
 
  ขามวงัวางลูกไว  เวียนคอย   แมเนอ 
 คืนฝงรับเจากลอย  ผูพี ่
 บัดยลเหยีย่วไหวหว็อย มือแม        ไลโบก 
 ลูกเชื้อหรือแมชี้  อยาชาจมชล 
  ขามถนนถงึเกาะกลางถนน รองเทาลกูหลนบนพื้นกลิ้ง 
 รถราแลนพลานสําราญจรงิ  จะวิ่งไปเก็บใหเกรงกลัว 
 ลูกเปนเด็กออทิสติค   หยุกหยกิซิกซีข้ยี้หัว 
 ตาจองรองเทาเขยาตัว  ไมรูดีชั่วไมกลัวรถ 

(บานเกา : 87) 
 
   การใชกลอนแตงเนื้อความขยายโคลงแทนที่จะเปนกาพยนั้น  

นับวาเปนการสรางความรูสึกในการสื่ออารมณไดเต็มที่ข้ึน  ดังบท สายหยุด ในปณิธานกวี ของ
อังคาร    กัลยาณพงศ กวีไดพรรณนาความรูสึกไดอยางลึกซึ้งสะเทือนอารมณ เนื่องจากกลอนเปน        
ฉันทลักษณที่เอื้อตอการทอดเสียงเหมาะกับอารมณโศก การปรับเปล่ียนรูปแบบฉันทลักษณ       
ดังกลาวจึงเปนอีกการสรางสรรคที่นาสนใจ 

   ในกวนีิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป จิระนันทแตงคําประพันธ
โดยใชกลอนแปดแตงรวมกบักลอนหกพรรณนาความรูสึกและอารมณขณะกําลังจะคลอดบุตรใน
บท ชวีิต 

 
 ราวรวดปวดเจ็บเหน็บหนึบ  สายเสนเตนตบึกระตุกราง 
 พราวเหงื่อเร่ือรายสายทาง  ฝาฟางสายตาพราเลือน 
 เลือนเลื่อนเคลื่อนดับวับไหว  โยงใยสาํนกึผนึกเงื่อน 
 กึ่งฝนวนัเกาเงาเตือน   บินเบือนโบกผานกาลเวลา… 
   …สูวรรคตอนออนหวานที่ผานพน 
  บทเริ่มตนตามสําเนยีงไรเดยีงสา 
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  จากเตาะแตะจนเติบกรานสานตอมา 
  ยี่สิบหาขวบป…โอชีวิต 
   และในทามความสุขความทกุขรอน 
  มีแมเฝาอาทรสอนถูกผิด 
  ในโอบอุมอุนไออันใกลชิด 
  แมคือมิตรคือเมตตาคาเกนิคาํ… 
  
 เจ็บราวราวเลอืดเดือดเรง  ขาเกร็งถีบคอนนอนต่ํา 
 ฟากลัน่สัน่รางครางซ้าํ   มือกํามือกุมชุมชื้น 
 วูบลึกนกึซึง้ถงึชีวิต   นอยนิดในครรภพลันชืน่ 
 กลากอตอหวงัยั่งยืน   เต็มตื้นต่ืนเตนเปนแมคน 

(ใบไมที่หายไป : 53) 
 

   ธเนศ  เวศรภาดา วิเคราะหกวีนพินธซไีรตชุดใบไมที่หายไป  
พบวา  

 
              จิระนันท  พิตรปรีชา  ใชกลอนหกกับกลอนแปดแตงสลับกันในบทกวีชื่อ ชีวิต  
โดยอาศัยลีลาที่กระชับของกลอนหกแสดงภาพนาทีที่หญิงสาวกําลังจะคลอดบุตร จังหวะ
คําที่กระชับกระชั้นชวยฉายใหเห็นความเจ็บปวดทางกายที่กอตัวขึ้นอยางฉับพลัน และใช
ลีลากลอนแปดที่มีจังหวะทอดเนิบนาบ เลาภาวะอารมณที่พราเลือนเหมือนเคลิ้มฝน นึกคิด
ไปถึงอดีตที่ตนไดรับความรักจากมารดานับวากวีมีความเขาใจกระบวนลีลาที่แตกตางกัน
ของฉันทลักษณตางชนิดอยางถองแท สามารถเลือกนําฉันทลักษณตางชนิดนั้นๆมาใช
ผสมผสานกันเพื่อถายทอดเนื้อหาอยางเหมาะสมกลมกลืน 6 

 
   กวีนิพนธซีไรตชุดในเวลา  แรคําไดนําฉันทลักษณประเภท
กาพยและกลอนมาแตงสลับกันในชื่อบท  พันลึกพันลือ  โดยใชกาพย สุรางคนางค  28           

                                                        
6 ธเนศ  เวศรภาดา , “ขนบวรรณศิลปในกวีนิพนธซีไรตไทย,” งามคําหวาน  ลานใจถวิล , รวม

บทความที่ระลึกในงานเกษียณอายุ ดร. มานิต  บุญประเสริฐ  อาจารยเรณู  ผลสวัสดิ์ และ ดร. สุนี  ธนสาร
สมบัติ, (กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2546), 195. 
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กาพยฉบัง 16 และกลอนสี่ 
 
 บายเทาเบีย่งหน ี   จากบาทวิถ ี
 อันคับค่ังคน    เดินไมสะดวก 
 กีดพวกรอนรน   พาใหใจตน 
 รางร่ืนชืน่บาน 
 เบื่อตองคอยหลบ   กระทั่งกระทบ 
 กระเทือนรําคาญ   หนายเทาชะงกั 
 กลัวยักษกลวัมาร   ดุมหนลนลาน 
 หลากลวนสวนมา 
 …………… 
 ดวยเดชอาทิตย   หรือฤทธิ์ใดขับ 
 ดลใหกาวขยบั   เหมือนกับปาฏิหาริย 
 กาวสูแดนกวาง   เวิ้งวางไพศาล 
 คลายเคยพบพาน   เมื่อนานเนิ่นมา 
 ไมมีเสนอดีต    ไรขีดอนาคต 
 ใชใจกําหนด    เปนกฎแสวงหา 
 บนพรมพรายพริ้ง   มีส่ิงควรคา 
 รูชัดถนัดตา    ถึงคราสรรเอา 
 ………….. 
 ลอยเลื่อนเคลือ่นสายบายสวรรค หววิไหวเงียบงนั 
 ราววิปโยคโศกทยอย 
 จากทิวแมกไมละเวงลอย  ไมตรมระทมพลอย 
 สงบนิง่กิง่กานนานเนา   
 คอยคอยลอยรางบางเบา  แตกสายสลายเงา 
 กลมกลนือากาศปลาตไป 

(ในเวลา : 89 - 90) 
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   การนํากาพยมาแตงรวมกับกลอนในกวีนิพนธบทพันลึกพันลือ
นี้ แรคําไดแสดงความสามารถในการถายทอดอารมณที่รูสึกแตกตางกันในแตละขณะไดอยาง     
เหมาะสมกับฉันทลักษณที่เลือกใช  กลาวคือ  ในตอนตนของบทกวี  แรคําใชกาพยสุรางคนางค
แตงพรรณนาอารมณภายในใจที่เหนื่อยหนายกับสภาพและบรรยากาศรอบตัว  จากนั้นจึงนํา
จังหวะสั้นๆของกลอนสี่มาแสดงความคิดที่จุดประกายถึงบางสิ่งที่เคยเปนสาเหตุของความซึมเซา
ในชีวิตให  ตื่นขึ้นจากความสับสนวาวุนใจอีกครั้งหนึ่ง  ในทายบท  แรคําปดเรื่องดวยกาพยฉบัง 16 
โดยใชลีลาและเลือกใชคําที่ทอดเสียงยาว  เนิบชาคลายกับจะบอกถึงการปลอยวางและปลงชะตา
ชีวิต  เปนการรับรูถึงความอางวางโดดเดี่ยวของชีวิตเพื่อที่จะกาวเดินตอไป 

    นอกจากนี้ยังพบลักษณะการสรางสรรครูปแบบฉันทลักษณ   
ข้ึนใหม คือ เมื่อพิจารณาตามรูปแลวไมสามารถชี้ชัดไดวาเปน โคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  หรือราย 
แตรูปแบบใหมที่สรางขึ้นมีลักษณะเหมือนการนําฉันทลักษณแบบแผนดังกลาวมาปรับผสมกัน     
เกิดเปนรูปใหม ดังในกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว ชื่อบทวา ใสหนากาก 
 

 0 0 0 0 0  0 0 
 0 0 0 0  
 0 0 0 0   0 0 
 0 0 0 0 0   0 0 
 0 0 0 0 
 0 0 0 0   0 0 

 
    จากแผนผัง  ศักดิ์สิริไดสรางแบบและกําหนดจํานวนคํารวมทั้ง

สัมผัสข้ึนใหม คือ กําหนดให 1 บทมี 5 วรรค การวางจํานวนคําและสัมผัสมีลักษณะคลายแบบ
บังคับของโคลง และมีสัมผัสระหวางบทเชื่อมตอกันไปเรื่อย ๆ  

 
 ลิเกออกแขกแลว  คนหลาย 
 หนังยังไมฉาย 
 หนูอยูรานขาย  หนากาก 
 เหลียวสบหนาฝูงชน หมูมาก 
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 รูปลักษณหลายหลาก 
 หนูมองหนากาก  เทียบเคียง 

 (มือนั้นสีขาว : 48) 
 

   แบบแผนที่ศักดิ์สิริสรางขึ้นใหมนั้น แมจะเปลี่ยนรูป เปลี่ยน
จังหวะไปจากเดิมแตก็กลาวไดวา ความใหมทางฉันทลักษณที่ศักดิ์สิริสรางขึ้นมีจังหวะและแบบ
แผนที่นับเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการแตงกวีนิพนธ 
    การสรางสรรคฉันทลักษณประเภทผสม โดยนําคําประพันธตาง
ชนิดมาแตงรวมกันแตตางไปจากขนบที่เคยมีมาแตโบราณถือเปนการเปลี่ยนแปลงอีกลักษณะหนึง่
ที่นาสนใจ  ไมวาจะเปนการแตงโคลงแลวตามดวยกลอน การใชกลอนหกแตงสลับกับกลอนแปด 
การใชกาพยแตงรวมกับกลอน  หรือการกําหนดจํานวนคําและจํานวนวรรคคลายโคลงแตสงสัมผัส
ระหวางบทแบบกลอนลวนเปนการแสดงถึงความพยายามของกวีที่จะตอยอดกวีนิพนธใหเติบโต
และไมหยุดนิ่งอยูกับที่ 
 

 1.1.2 การนาํฉันทลักษณแบบฉบับมาสรางสรรคเนื้อหาใหม 
   การสรางสรรคความงามทางวรรณศิลปอีกลักษณะหนึ่งที่นาสนใจ 

คือ กวีไดสืบทอดขนบวรรณศิลปดานแบบแผนการประพันธ ขณะเดียวกันก็ไดสรางสรรคเนื้อหาขึ้น
ใหม ในวรรณคดีไทยบางประเภทจะมีรูปแบบคําประพันธและเนื้อหาที่แสดงจุดมุงหมายที่แนนอน 
เชน กาพยเหเรือใชในพระราชพิธีเหเรือ กาพยขับไมเปนคําประพันธที่ใชแตงกลอมชาง หรือ
วรรณกรรมพื้นบานก็มีเพลงกลอมเด็ก  เพลงแหนางแมว เปนตน การนําฉันทลักษณแบบฉบับมา  
สรางสรรคเนื้อหาใหม  ผูวิจัยจะแบงเปนประเภท ดังนี้ 

 
  1) ฉันทลักษณของวรรณกรรมลายลักษณ 

   วรรณกรรมลายลักษณ คือ วรรณคดีที่บันทึกไวเปนอักษร มี   
หลักฐานเปนตัวหนังสือ เชนศิลาจารึกหรือจารไวในใบลานและเขียนไวในสมุดขอยหรือพิมพเปน
เลมอยางปจจุบัน7 การสืบทอดดานรูปแบบและสรางสรรคเนื้อหาในสวนของวรรณกรรม          
ลายลักษณที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรต มีดังนี้ 

                                                        
7 ประสิทธิ์  กาพยกลอน, แนวทางการศึกษาวรรณคดี : ภาษากวี  การวิจักษณและวิจารณ 

(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2518), 135. 
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   ก. กาพยขับไม 
             ในกวีนิพนธซีไรตชุดในเวลา  กวีไดแตงคําประพันธประเภท
กาพยขับไม ซึ่งเปนคําประพันธที่ใชสําหรับกลอมชางในฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางของโบราณมา     
สรางสรรคเนื้อหาใหมในชื่อบท ดุษณีสังเวย เพื่อใชสอนใจตนเอง แสดงถึงความคิดสรางสรรค  
อันตั้งอยูบนขนบโบราณของกวีไดเปนอยางดี 
    กาพยขับไม  เปนคําประพันธที่ประกอบดวยโคลงสี่สุภาพแตง
สลับกับกาพยสุรางนางค 36 โดยขึ้นตนดวยโคลงสี่สุภาพ และบรรยายความตามดวยกาพย      
บทแรกของกาพยมีเนื้อความเหมือนกับโคลง 
 
 ตัวอยางฉันทดุษฎีสงัเวยกลอมชาง 
 
   ไหวทวยเทพอาทิท์าว  เถลิงหงษ 
  เหิรครุธพฤศภทรง   เมษเตา 
  เลอยูงมุสิกยง    ยานยาตร 
  เชิญพิทกัษคชเผือกเผา   พิภพผูผดุงสยาม 
 
 ไหวทวยเทวราช  เหิรหงษทรงอาศน  ครุธอางออกนาม 
อุศภาศนอาศนเมษ  ครรไลมยุเรศ   คชภักตรงอนงาม 
เกริกเกียรติเกริ่นขาม  ฤทธิท์าวฤาทราม  ยศยิ่งทุกองค 
    ฯลฯ 
 
   อาพออยาเศราเพราะ  เสยีไพร 
  เสียเพื่อนส่ําพงษไกล   ถิ่นราง 
  ถิ่นรกถิน่รุกขไศล   พรรฦก    ไภยรา 
  ไภยรอพอรอบขาง   ยากคุมครองตน 
 
 อาพออยาโศก  อยาเศราโหยโหก  หวนหาไพรสณฑ 
ที่กนิถิน่กอน   พวกเนาเพื่อนนอน  พึงแหนงจํานน 
จําหนายยายหน   อยาหวงกังวล   กอบหวงัยงัไพร 
    ฯลฯ 
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   ธานีอมรแกว   โกสินทร 
  เกษมสุขเสมอเมืองอินทร   อาจอาง 
  ที่สถิตยสยามนิทร   พิมานทิพย   เทียมแฮ 
  ทุกสิ่งสมบูรณสลาง   หลากลวนชวนชม 
 
 บุรีรัตนเปรียบ  เปรียบกรุงเทพเทยีบ  เทพทาวสรรคสม 
สรรพสิ่งลวนเลิศ   เลิศลวนประเสริฐ  ประสิทธิ์เริงรมย 
เริงร่ืนชืน่ชม   ชมชื่นอุดม   ในราชเวยีงไชย 
    ฯลฯ 
 
   พอจงภูลจิตรเอื้อ   เอาภาร 
  ในสวนอนุสาสนสาร   ส่ังซั้น 
  แหงนายหัตถาจารย   เจนศาสตร 
  สอนส่ิงใดสิ่งนัน้    พอตองตามคาํ 
 พอจงภูลปดิพทัธ  ปราโมทยมานศั  มโนนอมนํา 
ในสวนอนุสาสน    หมอความโอวาท เอื้อหวงัฟงทาํ 
ทุกขอทกุคํา    จงกอบจิตรกาํ  หนดเกื้อเชื่อฟง 
     ฯลฯ 
 
   สรรพาภรณพอถวน  ทุกประการ 
  สมศักดิ์อรรคคชาธาร   ทานให 
  พรอมเครื่องประแอกอาน   สอางอา    อาตมแฮ 
  อรามรัตนอุไรไล    เลิศล้ําอลังการ 
 
 สรรพาภรณพิศ   พิศผองไพจิตร  ผองสีผสาน 
ปกตะพองพืน้ตาด   ผาทพิยทาบลาด  ขนองเครือมาลย 
ภูกรรณสัณฐาน    จามเรศโอฬาร  กําภูจงกล 
     ฯลฯ 

(ชุมนุมฉันทดษุฎีสังเวย   เลม 2 : 191 – 195) 
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 ตัวอยางบทดุษณีสงัเวย ใน กวนีิพนธซีไรตชุดในเวลา 
 
      1. ขอพร 
    นบพระไตรรัตนแกว พุทธกัลป 
   อีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนันต  เอนกซอง 
   ชวยขจัดทกุขสารพัน  โศกผาน     พนนอ 
   ดาลสุขโสมนสัตอง  ตราบสิ้นสุดสกนธ 
 
   นบพระไตรรัตน   มงคลปรมัตถ 
   มากแมนแกนกัลป  เทพไทลับสถติ 
   ประทับสารทศิ   ศักดิ์สิทธิ์มหันต 
   เวไนยสามัญ   ศรัทธานิรันดร 
   นอมกตัญชล ี
     ฯลฯ 
 
     2. ลาทุกขถวิล 
    อาตนควรขมเศรา โศกภวังค 
   กี่เจ็บจากพลาดหวัง  วุนช้าํ 
   ควรถนอมมิง่ทรวงพลัง  ลาเทวษ 
   ลืมเลหทุกขทยอยซ้ํา  สาปสิ้นสะเทือนตรม 
 
   อาตนเคยโศก   เศราสะเทือนโลก 
   สะทานอัมพร   มวัแตจมเจ็บ 
   ราวถงึปลายเล็บ   หนาวเหน็บทนิกร 
   อมทุกขอาวรณ   อ่ิมรสราวรอน 
   อกโหยโรยรา 
     ฯลฯ 
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     3. ปลอบตน 
    อาตนอยาตีบต้ืน  ตระหนกงาน 
   ผิดจากวิชาชาญ   ใชดอย 
   หวงัเก็บประสบการณ  กลกิจ     นั้นนา 
   วันหนึง่จักใจคลอย  คลองรูรักงาน 
 
   อาตนอยาคิด   ตัดพอชีวิต 
   พอโชควาสนา   อยาร้ือรําพงึ 
   นอยใจคํานึง   กระเทือนถงึอหังการ 
   วูบแรงแสวงหา   ไหวหวั่นวิญญาณ 
   ลดคาขวบใจ 
     ฯลฯ 
 
     4. สอนตน 
    อาตนอยาเกียจคราน คิดสบาย 
   กอปรกิจเต็มเพียรหมาย  มุงไว 
   ฟงถอยเชื่อคํานาย  นึกครุน   คะนงึแล 
   รูเพื่อนรูเจริญได   ดั่งนัน้จักด ี
  
   อาตนครานเกยีจ   เปนดังเสนียด 
   ของทุกเพศวัย   อยาริชื่นชม 
   จะเผลออารมณ   ตกจมจัญไร 
   ทําลายวนิัย   จนสุดแกไข 
   นิสัยสนัดาน 
     ฯลฯ 
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     5. อาภรณตน 
    อาภรณประดับลวน ลออตา 
   หอมกลิน่สุคนธา   ถนัดใช 
   ผูกกรยอมนาฬิกา  กรแตง 
   โทรศัพทมือถอืไซร  สงโกเสริมกาย 
   
   อาภรณประดับ   บริบูรณพรอมสรรพ 
   ตามสมัยนิยม   เสื้อผาประดามี 
   แตงแลวดูดี   สีสันเหมาะสม 
   สะอาดชวนดม   สุภาพชวนชม 
   งดงามตามวัย 
     ฯลฯ 

(ในเวลา : 57 - 64) 
 
 
    จากฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางสูบทกวีนิพนธ ดุษณีสังเวย ใน      
กวีนิพนธซีไรตชุดในเวลา แสดงใหเห็นถึงการเลนลอกับขนบและกลวิธีทางวรรณศิลปโบราณที่   
นาสนใจ  นับต้ังแตการตั้งชื่อบท แรคําเลียนชื่อจากดุษฎีสังเวยเปนดุษณีสังเวย  และแบงเนื้อความ
ออกเปน 5 ตอน คือ ขอพร   ลาทุกขถวิล  ปลอบตน  สอนตน  และอาภรณตน  ซึ่งสอดคลองและ
สัมพันธกับรูปแบบของดุษฎีสังเวยกลอมชางที่แบงเนื้อความออกเปน 5 ลา (ตอน) เชนกัน  คือ   
ขอพร  ลาไพร  ชมเมือง   สอนชาง  และอาภรณชาง 
    แรคํามีกลวิธีสืบทอดรูปแบบและสรางสรรคเนื้อหาใหมได
อยางกลมกลืนกับยุคสมัย นั่นคือจากบทกลอมชางที่มีจุดประสงคเพื่อใหชางละพยศ ยอมจากปา
มาสูเมือง และเชื่อฟงควาญชางเพื่อจะไดเปนชางเผือกคูบุญบารมีของพระมหากษัตริยสืบไป แรคาํ
ไดนํามาปรับเนื้อหาเปนบทกลอมสอนใจมนุษย ใหมุมานะและมีกําลังใจทั้งในดานการทํางานและ
การใชชีวิต โดยเลียนเนื้อความคูไปกับบทกลอมชางของโบราณไดอยางแยบยล 
 
   ข. โคลงกระทู  
    โคลงกระทูเปนลักษณะพิเศษของการแตงโคลง  โดยบังคับคํา
ข้ึนตนบาทแตละบาทของโคลง  สวนมากมักใชแตงกับโคลงสี่สุภาพ 
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   กระทูบาทละหนึ่งคํา เรียกวา  กระทูเดี่ยว 
           บาทละสองคํา เรียกวา  กระทูคู 
   บาทละสามคํา เรียกวา  กระทูสาม 
   บาทละสี่คํา เรียกวา  กระทูส่ี 
  
      ลักษณะของการใชกระทูอาจใชเปนคําเดียวกันทุกบาทหรือ
เปนคําตางชุดกันก็ได  และคําที่นํามาเปนกระทูอาจมีความหมายหรือไมมีก็ได 
       กวีนิพนธซีไรตเลมที่นําเอาโคลงกระทูตามแบบโบราณมาแตง
ใสเนื้อหาใหมคือ ปณิธานกวี ของอังคาร  กัลยาณพงศ  อังคารแตงโคลงกระทูในลักษณะการใช
คําที่ไมมีความหมาย คํากระทูข้ึนตนบทนั้นคุนเคยกันดีในชื่อของ  ทะลุมปุมปู , ทุสุมุดุ , อุสานารี ,     
โกวาปาเปด  และจกจี้รี้ไร  อันเปนกระทูเดี่ยวที่เขาใจวาศรีปราชญเปนผูแตง  ดังนี้ 
 
    ทะ  เลแมวาหวย  เรียมฟง 
 ลุม  วาดอนเรียมหวัง  วาดวย 
 ปุม  เปอกปะการัง  เรียมรวม  คําแม 
 ปู  วาหอยแมกลวย  วากลายเรียมตาม 
   ทุ  บาจุดธูปเบี้ย บวงสรวง 
 สุ  รภีพิกุลพวง  พูหอย 
 มุ  หนายกระแจะจวง  เจิมตอ  ศาลนา 
 ดุ  สิตเทพใหคลอย  เคลื่อนฟามาสม 
   อุ ไรอะไรนะนอง วานแถลง 
 สา  โรชเรียมยังแคลง  ใครเคลา 
 นา  ฬิเกฤาฟกแฟง  นุชหอ  หุมนา 
 รี  บรีตูมเตา   เตงตั้งเต็มทรวง 
   โก มลเดียรดาษพื้น สินธู 
 วา ลุการะดับดู  ดั่งแกว 
 ปา รังระบัดปู   ปุยนุน  เปรียบฤา 
 เปด จอกกระจับแผว  ผองน้ําเห็นปลา 
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   จก จักโกรธเคียดขึ้น หวงแหน 
 จี้ จ่ํารําคาญแสน  บนบา 
 ร้ี พลทั่วดินแดน  นอนแม  ยังเลย 
 ไร รํ่าทุกเสนหญา  บนใหใครฟง 

(กําศรวลศรีปราชญ – นิราศนรินทร : 445) 
 
    โคลงกระทูขางตน อังคารไดนําคํากระทูมาเลียนแตเปลี่ยน 
เนื้อความ และปรากฏใชถึง 3 บท คือ สุสานอวกาศ  ดุมหาอํานาจนิวเคลียร  เพียงครูหนึ่งก็
มวยเสมอฝน ทั้ง 3บทเปนกระทู เดี่ยวที่ใชคําขึ้นตนตามแบบโคลงกระทูที่มีมาแตโบราณ 
โดยเฉพาะ 2บทแรก คือ สุสานอวกาศ  และ ดุมหาอํานาจนิวเคลียร เนื้อหานาสนใจตรงที่
อังคารไดนํามาสื่อเนื้อหาที่แสดงใหเห็นถึงผลรายของสงครามซึ่งตางไปจากเนื้อความเดิมอยาง
มาก 
 
สุสานอวกาศ 
 ทะ นนทิพยเก็บถานเถา  ฝงสวรรค 
 ลุม ล่ิวหาวดาวจนัทร   ปาชา 
 ปุม ผีซากกวีฝน   ลอยลอง 
 ปู แผกาพยกลอนกลา  ส่ังฟาอนนัตกาล 
   
   ท ุ รยุคมนุษยชั่วชา  ฆาโลก 
 สุ หรายนิวเคลยีรโรค   หาราย 
 มุ มลางแตพิภพโศก   ฤาสราง 
 ดุ แหงกิเลสมารไหม   เนามวยจกัรวาล 
 
   อุ ทานทกุขโทษทั่วฟา  อกนิษฐ  ยินนา 
 สา แกใจวิปริต   เชี่ยวกลา 
 นา ทีที่โลกวกิฤต   อยากลาว  ถงึเลย 
 รี ร่ีสงครามบา   เบื่อแลวมนษุยเหวย 
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   โก มลบานสะพรัง่ทัง้  ทศทิศ 
 วา นั่นพุทธธรรมวิจิตร   แจมซึ้ง 
 ปา กิเลสเกาเลิกพษิ   ผยองหยิ่ง  ยิ่งแล 
 เปด ใหมสมัยน้ําผึง้   เพื่อกูพิภพขวญั 
 
   จก ทรายมนตไลส้ิน  ฤทธิ์อุบาทว 
 จี้ เหลาวิทยาศาสตร   ชั่วชา 
 ร้ี พลแหงทรราช   ทาสถอย 
 ไร คลั่งสงครามบา   ฆาหลาแหลกสลาย 

(ปณิธานกวี : 67) 
 

ดุมหาอํานาจนิวเคลยีร 
 
   ทะ เลไฟครั่นครื้น  นิวเคลียร  ครวญนา 
 ลุม ล่ิวโลกธาตุเสยี   เนาไหม 
 ปุม ซากหมูมนุษยเดียร -  ฉานเปอย  แปงแล 
 ปู แงอํามหิตไว   วาเหี้ยมเกรียมมหนัต 
 
   ท ุ ร  นรกหมกหมนไหม  พิภพพนิาศ 
 สุ หรายรังสีอุบาทว   ทวมฟา 
 มุ ฆาหมูมนษุยชาติ   สุดชั่ว  ชานา 
 ดุ แชงสงครามบา   ฆาหลาสยดสยอง 
 
   อุ สาหจุตพิุทธเจา  จอมขวัญ  โลกแล 
 สา แกใจสัตวพนัธุ   ชั่วราย 
 นา นาคาวิเศษอนั   ปราชญส่ัง  สอนแล 
 รี ร่ีเหลวเปลาไซร   ถอยซ้ําบัดส ี
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   โก ลาหลหมนมวย  หมูมนุษย  นานา 
 วา เนาอเนจอนาถสุด   กลาวแลว 
 ปา ฐกเลาถงึจุด   หมายใหม  ไชโย 
 เปด แผพุทธธรรมแกว   กอกูพิภพขวญั 
 
   จก ทรายโปรยคาหลา  กายสทิธิ ์
 จี้ ส่ังสาปอทิฤทธิ์   ถอยไว 
 ร้ี ร้ีเรงนฤมิต    ยุคใหม 
 ไร รุงโรจนธรรมะไซร   โลกซึ้งเกษมศานต 

(ปณิธานกวี : 70 - 71) 
 

เพียงครูหนึ่งก็มวยเสมอฝน 
 
   ทะ เลนิมิตคลื่นฟอน  ฝงฝน 
 ลุม ล่ิวหาวดาวจนัทร   แจมแพรว 
 ปุม หลานี่อาถรรพณ   ทิพยยิ่ง  ใหญแฮ 
 ปู แผสุนทรียแกว   รวงรุงเสนหขลงั 
 
   ท ุ รโยชนถวิลวายเวิ้ง  ภวังสวรรค 
 สุ หรายพรายดาวพลนั  พรางพรอย 
 มุ หมายเพงพิภพขวัญ  อนันตคา 
 ดุ ดาตัวขานอย   หิ่งหอยอยาผยอง 
 
   อุ ษาโยคสุโนกเจื่อยแจว วิเวกหวาน 
 สา หรายโสนบวับาน   ชอชอย 
 นา นาปาสุคันธมาลย   หอมชืน่  ใจเอย 
 รี ร่ีกาลจักรคลอย   ครูมวยเสมอฝน 
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   โก กิลาเหินสูฟา  ดาวดึงส 
 วา หนึง่จักถลาถงึ   เทพเจา 
 ปา ริชาติชื่นหอมจึง   ระลึกลิ่ว 
 เปด แหลงปรโลกเศรา   รวงดาวดับขันธ 
 
   จก ภพผุดทามเวิง้  วรรณศิลป 
 จี้ แกนชาตหิวาดถวิล   เลาไว 
 ร้ี ร้ีส่ังสายสนิธุ   ครวญคร่ํา 
 ไร แกนชวีิตไร   เรงรูพุทธธรรม 

(ปณิธานกวี : 108 - 109) 
 
      นาสนใจวา  อังคารเลือกใชกระทู  ทะลุมปุมปู ,  ทุสุมุดุ ,   
อุสานารี , โกวาปาเปด และจกจี้ร้ีไร เปนคําขึ้นขึ้นเหมือนกันทั้ง 3 บท โดยสองบทแรกคือ สุสาน
อวกาศ และ ดุมหาอํานาจนิวเคลียร ส่ือความคิดเชิงวิจารณสังคมที่บาสงครามและมุงแต
ทําลายทํารายกัน และบทสุดทายคือ เพียงครูหนึ่งก็มวยเสมอฝน แสดงความคิดในดานการใช
ชีวิตใหเกิดคุณคา แมเปนเรื่องยาก แตก็สามารถเปนไปไดหากเรียนรูพุทธธรรม 
    
   การสืบทอดดานรูปแบบโดยสรางสรรคเนื้อหาขึ้นใหมที่ปรากฏใน   
กวีนิพนธซีไรตมีลักษณะที่นาสนใจคือ กวีสามารถนํารูปแบบของวรรณกรรมลายลักษณที่มี     
วัตถุประสงคเฉพาะมาสรางสรรคความคิดใหมโดยปรับใหเขากับวัตถุประสงคเดิมของตัวบท
วรรณกรรมไดอยางแยบยล  ดังตัวอยางจากบทดุษฎีสังเวยกลอมชางซึ่งแตงดวยคําประพันธ
ประเภทกาพยสุรางคนางค 36 หรือที่เรียกวา กาพยขับไม มีจุดมุงหมายเพื่อสอนสั่งชาง ใหชาง   
ละพยศและเต็มใจมาอยูเมือง ซึ่งแรคําไดนําแบบคําประพันธนี้มาปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหเปน      
การสั่งสอน ปลอบประโลมคนใหละทิฐิ ความเกียจครานและความทอแทใจเพื่อที่จะยอมรับและ   
มีกําลังใจที่จะกระทําในส่ิงที่ตนมีอยู เปนอยูใหดีที่สุด โดยตั้งชื่อบทเลียนวา ดุษณีสังเวย จาก      
กวีนิพนธซีไรตชุด ในเวลา  และในกวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี อังคารสามารถนําแบบของโคลง
กระทู ที่ขึ้นตนแตละวรรคดวยคําที่ไมมีความหมาย อันไดแก  ทะลุมปุมปู , ทุสุมุดุ , อุสานารี ,     
โกวาปาเปด  และจกจี้ร้ีไร ซึ่งเนื้อความเดิมมีเนื้อหาในเชิงความรักของชายหญิง แตอังคารไดนํา 
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คําตนของแตละวรรคมาสื่อถึงความเปนไปของสังคมและโลกมนุษยในดานที่สะทอนถึงปญหา
สงคราม และดวยคําขึ้นตนเดียวกันนี้ก็ไดส่ือถึงคุณคาและความงามของดวงจิตที่ รูแจงถึง        
พุทธธรรม 
   การสรางสรรค เนื้ อหาขึ้นใหม ในวรรณกรรมลายลักษณที่มี          
วัตถุประสงคเฉพาะ หรือมีเนื้อหาเดิมที่ส่ืออารมณตางไปนี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถของกวีใน
ดานที่ประยุกตเนื้อหารวมสมัยใหเขากับรูปแบบเดิมที่มีอยูดวยชั้นเชิงที่เปยมดวยวรรณศิลป  
 

     2) ฉันทลกัษณของวรรณกรรมมุขปาฐะ 
   วรรณกรรมมุขปาฐะ  (Oral  literature)  หมายถึง  วรรณกรรมที่  
แตงขึ้นและถายทอดตอๆกันมาดวยวิธีมุขปาฐะ ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณ วรรณกรรม        
มุขปาฐะเปนผลผลิตของสังคมที่ไมรูหนังสือ หรือสังคมอานออกเขียนไมได  วรรณกรรมประเภทนี้
จะนํามาขับรองโดยมักจะมีดนตรีประกอบ และถือวาเปนบทกวียุคแรกเริ่ม 8 

   การสืบทอดรูปแบบและการสรางสรรคเนื้อหาอีกประการหนึ่งที่     
นาสนใจ คือ การนําเพลงพื้นบาน ซึ่งอยูในรูปของวรรณกรรมมุขปาฐะมาเปนสวนในการแสดง     
ความคิดของกวีนิพนธ   
             เพลงพื้นบาน  คือ เพลงที่ชาวบานรองเลนกันจนเปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินชีวิต  มีการถายทอดดวยปาก หรือการสังเกตจดจํา คือไมไดใชตัวหนังสือเปนสื่อ  เวลา
รองเลนจะรองโตตอบกัน รองคนเดียวหรือรองพรอมกันไปก็ได 9 

   การนําเพลงพื้นบานมาใชในการประพันธโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เสนอความคิดของชาวบานนั้น  กลาวไดวา  ครูเทพ เปนกวีคนแรกที่นําเอาลักษณะคําประพันธ
ของชาวบานมาเสนอความคิดเห็นแบบชาวบาน  เพื่อประโยชนของชาวบานโดยแทจริง 10 สุจิตรา  
จงสถิตยวัฒนา  กลาวถึงผลงานของครูเทพไววา   

 

                                                        
8 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ – ไทย (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 

2545), 306. 
9 อเนก  นาวิกมูล, สารานุกรมเพลงพ้ืนบานภาคกลาง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ,2528), 65. 
10 อวยพร  มิลินทางกูร, “ลักษณะคําประพันธรอยกรองของไทย ตั้งแต พ.ศ. 2475 – 2501” 

(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  แผนกวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ,2519), 44. 
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                ครูเทพไดผสมผสาน “ขนบ” ลายลักษณกับ “ขนบ” มุขปาฐะเขาดวยกันอยาง
กลมกลืน และครูเทพไดนําเอารูปแบบของเพลงพื้นบานมาใชเปนฉันทลักษณในกวีนิพนธ 
สอดใสเนื้อหาอันกลมกลืนกับธรรมชาติของเพลงพื้นบาน คือการ “รองทุกข” ปญหาของ   
ชาวบาน  หรือการสะทอนปญหาในชีวิต และวิพากษวิจารณสังคม 11 

 
   จากการศึกษาพบวา  กวนีิพนธซีไรตชุดตาง ๆ มีลักษณะของการ
นําเพลงพื้นบานแตละชนิดมาปรับใชแตกตางกนัไป  ดงันี ้
 

  ก. เพลงกลอมเด็ก 
              เพลงกลอมเด็ก เปนเพลงรองเพื่อใหเด็กเกิดความเพลิดเพลิน 
และนอนหลับไป  มีมาแตคร้ังใดไมอาจสืบได บางบทอาจเพิ่งเกิดเมื่อ 40 – 50 ปกอน  บางบทอาจ
เกาถึงรอยป  เปนที่จดจําสืบทอดกันมาเรื่อย ๆ  
  กวีนิพนธซีไรตเลมที่นําเพลงกลอมเด็กมาสื่อความหมายใหม 
โดยเนื้อหามิไดมีจุดมงหมายรองเลนเพื่อใหเด็กเกิดความเพลิดเพลินใจ คือเพียงความ      
เคลื่อนไหว  ใบไมที่หายไป  และ   มากานกลวย  โดยแตละเลมจะสะทอนถึงปญหาสังคมที่กวี
มีวิธีส่ือผานรูปแบบของเพลงกลอมเด็กไดอยางกลมกลืน  ดังตอไปนี้ 
 
    “ จะซื้อเปลญวน 
   ที่สายหยอยหยอน 
   จะเอานองนอน 
   ไกวเชาไกวเยน็ ฯ” 
 … 
    เปลญวนเอยเออระเหยกลอมนองนอนเปล 
   โอละเหเอละชานองอยาดิน้ 
   เดี๋ยวยักษใหญมันจะตืน่ขึ้นมายิน 

                                                        
11 สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา, หวังสรางศิลปนฤมิต เพริศแพรว การสืบทอดขนบกับการสรางสรรค

วรรณศิลปในกวีนิพนธไทยสมัยใหม (กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
, 2541), 2 – 3. 
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   มันจะกินโลกเกลี้ยงเพียงชั่วคืน 
   เปลญวนโยนหยอนระยาใจวาเหว 
   ไมรูเหหาใคร ตกใจตื่น 
   ยักษคํารามรองลั่นอยูคร่ันครื้น 
   เปนเพลงปนปพูรม   ถลมญวน 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 38 - 39) 
 
  เพลงเปลญวน ในเพียงความเคลื่อนไหว  กวีนําเนื้อหาของ
เพลงกลอมเด็กที่รูจักกันดีมาสื่อเนื้อความใหมไดอยางสะเทือนอารมณ โดยในที่นี้เลนคําวา      
เปลญวน กับ สงครามเวียดนาม (ญวน)  เมื่อพิจารณาจากชื่อและเนื้อหาจะเห็นวา เพลงเปลญวน
กับญวนเปนภาพตรงกันขามระหวางความสงบและเปนสุขในเนื้อหาของเพลงเปลญวนที่มุงกลอม
เด็กใหนอนหลับกับการทําลายลางของสงคราม ความเขมขนทางอารมณเกิดขึ้นเมื่อกวีใชน้ําเสียง
และถอยคําที่ปลุกปลอบขวัญ ใหกําลังใจประดุจจะกลอมผูใหญทุกคนที่เปนทุกขและเปนผูสูญเสีย
จากเหตุการณสงครามที่เกิดขึ้น 
   
   ไกเอยไกเถือน  ขันเทือนทัง้บาน 
  หวนัเชาเจาขาน   เสียงปลุกลกุสู 
   อยูนาอยูหนํา  ฟงคําขนัค ู
  อกใตใจกู   รุมรุมสุมไฟ 
   จับปนจับพรา  รวมปารวมใจ 
  เลิกขอรอใคร   กูไปสูเอง…สูเอง 
    นะไกเถือนเอย 

(ใบไมที่หายไป : 42) 
 
  บท สงใจไปบาน ในใบไมที่หายไป กวีไดใชรูปแบบของ
เพลงกลอมเด็กมาสื่อความคิดรวมสมัยของเหตุการณทางการเมืองชวง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได
อยางรุนแรง  แสดงถึงความมุงมั่นและพลังที่มีศักยภาพของมนุษย  จิระนันทไดนําเนื้อหาความคิด
ทางการเมืองมาผสานใหอยูในรูปแบบของบทรองกลอมเด็กที่เปยมไปดวยความรูสึกแรงกลา      
บงบอกถึงการรวมพลังของคนในทองถิ่น พิจารณาไดจากคําวา  อยูนาอยูหนํา  จับปนจับพรา  
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การใชรูปแบบดังกลาวจึงสรางพลังและความใหมใหกับกวีนิพนธในการถายทอดอารมณความรูสึก
ใหลึกซึ้ง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  ไพวรินทร  ขาวงาม เปนกวีอีกคนหนึ่งที่สามารถนําเพลงกลอม
เด็กมาปรับใสเนื้อหาใหมโดยยังอิงกับเนื้อหาในบริบทเดิมไดอยางสะเทือนอารมณ  ในบทกวีชื่อ 
เพลงกลอมเด็ก  ดังนี้ 
 
  1     2 
 ผีเอยผีปา    แมวเอยแมวหงาว 
 อยูไหนรีบมา    ไมตองกินขาว 
 รีบมาไวไว    ไมตองกินปลา 
 มีเด็กขี้ดื้อ    มากนิตับไต 
 ขาจะยกให    ไสพุงลูกขา 
 มัวชาอยูไย    ไวไวเถิดหนา 
 เจาผีปาเอย    เจาแมวหงาวเอย 
 
  3     4 
 ตําเอยตํารวจ    เด็กเอยเด็กดือ้ 
 พุงใหญไวหนวด    ไมเรียนหนงัสอื 
 ถือปนจงักา    เอาแตยิงนก 
 มาจับเด็กดื้อ    มัวแตจับปลา 
 ไปขังหนอยหวา    ครูวาสอบตก 
 ไวไวอยาชา    จะตกนรก 
 เจาตํารวจเอย    เจาเด็กดื้อเอย 
 
  5     6 
 เด็กเอยเด็กดือ้    นั่นแนะผีปา 
 งานการละมือ    แมวหงาวมองมา 
 เอาแตเที่ยวเตร    ตํารวจมองเมยีง 
 บานไหนมหีนงั    ดื้อนักอยารอง 
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 หมอลําลิเก    ไมตองสงเสียง 
 หลงเพื่อนฮาเฮ    บานใกลเรือนเคียง 
 ไมกลับบานเอย    จะตกใจเอย 
 
  7     8 
 แมเอยแมปา    น้ําเอยน้าํตา 
 เด็กดื้อลูกปา    แตงแกมชรา 
 หายหนาไปไหน    วาเหววาววับ 
 เคยเหน็วิง่เลน    ลูกขาหายหน ี
 พอเปนผูใหญ    บานมีไมกลับ 
 ไปเที่ยวทางไกล    คอยแลวคอยลับ 
 ไมเห็นหนาเอย    ไมกลับบานเอย 
 
  9 
 เขาวาผีปา 
 มันซอนลูกขา 
 ในปาดงใหญ 
 ผีปาลวงตับ 
 แมวหงาวลวงไต 
 ตํารวจพงุใหญ 
 จับมันขังเอย 

(มากานกลวย : 49 - 50) 
 
  ในกวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย  กวีนําเพลงกลอมเด็กมา
สะทอนปญหาสังคม ในลักษณะของการกระจายปญหาที่เกิดขึ้นจากชนบทไปสูเมือง แสดงใหเห็น
ถึงความโหดรายและภัยของสังคมเมือง  จากเรื่อง กวีนําเสนอออกเปนตอน ทั้งหมด 9 ตอน โดย
ตอนที่ 1 – 6 เปนเพลงกลอมเด็กที่มุงใหเด็กกลัวจะไดไมดื้อ ไมซน ตามลักษณะที่รองกลอมเด็ก   
ทั่วไป  จนมาถึงตอนที่ 7 – 9 เร่ืองราวเปลี่ยนมากลาวถึงเมื่อเด็กโตขึ้นเปนผูใหญ  กวีก็เลนกับ   
เนื้อหาเดิมในตอนตน โดยใหคําขูที่ผูใหญเคยหลอกเด็กกลายเปนความจริง เพราะเด็กที่โตเปน     
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ผูใหญไมกลับมาบาน เนื่องจากหลงเขาไป ในปาดงใหญ จึงถูก ผีปาลวงตับ  แมวหงาวลวงไต 
ตํารวจพุงใหญ    จับมันขังเอย    โศกนาฏกรรมอีกเรื่องหนึ่งของสังคมจึงเกิดขึ้น 
  การนําเพลงกลอมเด็กมาสรางสรรคเนื้อหาความคิดใหมที่
เปลี่ยนไปจากจุดประสงคเดิม เปนการแสดงสํานึกเชิงสังคมอีกทางหนึ่งที่มีคุณคา และยังแสดงให
เห็นถึงพลังของวรรณกรรมมุขปาฐะที่ยังคงมีบทบาทในสังคม 
  เพลงกลอมเด็กที่สรางสรรคเนื้อหาเพื่อจุดประสงคใหมใน    
กวีนิพนธซีไรตเลมตาง ๆ ดังกลาวมานี้ คือ เพียงความเคลื่อนไหว  ใบไมที่หายไป  และ        
มากานกลวย จึงเปนตัวอยางของการใชกลวิธีบางประการในการสืบทอดและสรางสรรคกวีนิพนธ
ใหมีคุณคาขึ้นจากรากเหงาและภูมิปญญาดั้งเดิมของไทย 
 

     ข. เพลงขอทาน 
                    เพลงขอทาน เปนเพลงสําหรับรองขอสิ่งของเงินทองของ    
ขอทานทั่วไป มีจุดประสงคคลายกับการเลนเพลงรอยพรรษา คือ เพื่อนําไปทําบุญในเทศกาลสารท 
หรือเทศกาลออกพรรษา  

   บทรองเพลงขอทานจะมีการเอื้อนเสียง เอย  เออ  เออ  เอิง  
เอย  ในตอนตน และมีลูกคูรับคูซ้ําสองวรรคสุดทาย  โดยซ้ําวรรคหนาสองครั้ง  ดังตัวอยาง  

(เอย) สิบนิ้วลกูจะประนม  นอมเศียรกรกมเกศา 
  กราบเทาคุณแมที่บาน  โปรดจงทาํทานกับตัวขา 
  ตัวลูกงอยเปลีย้เสียขาแขง ทั้งเร่ียวทัง้แรงก็โรยรา 
  ทั้งหมดทีพ่ึง่ผูหนึง่ผูใด  ตกยากเข็ญใจคุณแมเจาขา 
  ทานจงสมเพชเวทนา  เสียเถิดในครานี้เอย 

(ลูกคูรับ)  ทานจงสมเพช เอิง๋  เหงอ  เอิงเงย  เวทนา  ทานจงสมเพชเวทนาเสียเถิด  ใน
คราวเออเอยนี ้
ลักษณะคําประพันธของเพลงขอทาน  มีแผนผังบงัคับดังนี ้
 
   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
 - - - - - - - - -  - - - - - - - -  
 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
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 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
แบบบังคับคําประพันธ  มีดงันี ้

1. เปนคํากลอน จํานวนคาํในวรรคประมาณ 6 – 8 คํา 
2. คําทายวรรคหนาของแตละบาทสัมผัสกับคําที่ 4 ในวรรคหลัง 
3. ทําทายบาทสงสัมผัสตอเนื่องจนถึงบาทรองสุดทาย 
4. บทหนึ่ง ๆ ยาวประมาณ 5 – 6 คํากลอน หรืออาจมากกวานี้ได ไมกําหนดแนนอน เมื่อ

จะจบบทใหคาํทายวรรค หนาบาทสุดทาย สัมผัสกบัคําทายบาทรองสุดทาย 
 
   กวีนิพนธซีไรตเลมที่ใชรูปแบบเพลงขอทาน คือ นาฏกรรม

บนลานกวาง  ของคมทวน  คันธนู ในชื่อบทวา ขอทานบรรดาศักด์ิ คมทวนเสนอเปนเนื้อหาไว
ดังนี้ 
 
 (เอย)  สิบนิ้วลกูขอกราบ  กมหวัราบลงกบัดิน 
  แทบเทาทกุทานที่เดนิผาน  โปรดชวยทาํทานใหทรัพยสิน 
  ขาผอมแหงหมดแรงจะลุก  ตกทุกขไดยากลําบากสิ้น 
  หอบลูกหอบเมียงอยเปลี้ยเสียขา  มีแตน้ําตาตางขาวซาวกิน 
  เดินไปเดินมาถาทานไดยิน  ใหเสื้อผาสักชิน้ก็ยงัดีเอย 
 (ลูกคู)  เดินไปเดินมาเอิ่งเหงอเอิงเงย เดินไปเดินมาถาทานไดยิน 
  ใหเสื้อผาสักชิน้ก็ยงัด ี  เออเอิงเงยเอย 
 ……………….. 
 สายธาร “คาราวานขอทาน” เคลื่อน  จากทองนามาเกลื่อนเต็มทองถนน 
ตายก็ฝงยังก็ขอหิวกท็น     ทุกเสนขนเหลอืลําเค็ญตามเสนทาง 
“เขา”ไมเคยหวิกระหายเขาไมเหน็    ซึ่งโลกเรนทกุโศกบนโลกกวาง 
หัวเขาสงูพุงเขาปลิ้นตนีเขาบาง   มีสตางคใหลูกเตาเขาสบาย 
 ………………. 
 เขาขอทานเขาขูดทั่วคนหัวหด  เกียรติยศเกียรติศักดิ์มีหนักบา 
เสพยเมถุนเสพยทกุทีก่ามกรีฑา   รูกันทัว่รูกันวา “เขา” บากาม 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 11 - 14) 
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  บท ขอทานบรรดาศักดิ์ คมทวนไดนํารูปแบบของเพลง     
ขอทานมาสะทอนใหเห็นปญหาชองวางระหวางชนชั้น โดยเปรียบเทียบความเปนขอทานระหวาง
กลุมคาราวานขอทานที่มาจากชนบท กับ ผูที่มีเกียรติยศ มีอํานาจในสังคมแตประพฤติตนขูดรีด 
หาเงินทุกทาง ซึ่งการกระทําเชนนี้ก็ไมตางอะไรกับการเปนขอทาน กวีจึงเรียกบุคคลที่ประพฤติตน
เชนนี้วา ขอทานบรรดาศักดิ์ และบุคคลประเภทหลังนี้เองที่เปนที่นารังเกียจและเปนตัวฉุดสังคมให     
ตกต่ําลง 
 

    ค. เพลงแหนางแมว 
  เพลงแหนางแมว  เปนเพลงที่ใชรองในพิธีแหนางแมวขอฝน
ของชาวบาน  นิยมรองในราวเดือนหา เดือนหก เมื่อฝนยังไมตกและมาลา  เสฐียรโกเศศ  เลาถงึพธิ ี  
แหนางแมวไวในหนังสือชีวิตชาวไทยสมัยกอนวา  
 

             การแหนางแมวของชาวบานในภาคกลางจะทํากันในปที่ฝนมาลา พิธีเร่ิมตั้งแต 
บายโมงจนมืด  ชาวบานจะเอาแมวตัวเมียใสชะลอมหรือเขง เอาฝามาปดใหแนน เอาไมคาน
สอดเขาแลวหาบไป มีคนแหแวดลอมนางแมว คนหนึ่งถือพานนําหนารองเชิญใหใคร ๆ มา
รวมงานพิธีขอฝน คนแหนอกนั้นใครมีกลอง  มีกรับ มีฆอง มีฉ่ิง หรือเครื่องตีอะไรแลวแตจะ
หาไดก็เอามาดวย  เมื่อเคลื่อนกระบวนออกเดิน ตางก็รองบทแหนางแมว ซึ่งมีขอความเพี้ยน
หรือแตกตางกันบางแลวแตทองถิ่น บางบทก็มีถอยคํากระเดียดไปขางจะหยาบโลน  เมื่อแห
ไปถึงบานใคร เจาบานจะเอากระบวยตักน้ําในตุมหนาบานสาดลงไปในชะลอมที่ขังแมว 
แลวเจาของบานก็ใหรางวัลแกพวกแหนางแมว  เปนเหลา  ขาว  ไขตม หรือสตางคใสพาน 12 

 
  เพลงแหนางแมวมักขึ้นตนดวยคําวา  นางแมวเอย… 
 

นางแมวเอย มารองแปวแปว  นางแมวขอไก  ขอไมได  รองไหขอฝน  ขอน้ํามนต  รดหัวแมว
ขาที  แมวขาดี  มีแกวนัยนตา  ออกมาเดือนหก  ฝนตกทุกที  มาปนี้  ไมมีฝนเลย  พอตา
ลูกเขย  นอนเกยหนาผาก  พอหมายลูกมาก  มันยากเพราะขาว  คนหนุมคนสาว  คนเฒาหัว

                                                        
12 เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ชีวิตชาวไทยสมัยกอน (กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2510), 56 – 57. 
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ลง  พาเด็กนอย  มาเลนนางแมว  มารองแจวแจว  ฝนก็เทลงมา  ฝนก็เทลงมา 13 
  กวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง  กวีนําเพลงแห
นางแมวมากลาวถึงความยากลําบาก และเปนทุกขของชาวบานที่มีอาชีพทางเกษตรกรรมไดอยาง
สะเทือนอารมณ  ดังตอไปนี้ 
 
 เพลงแหนางแมว 
  นางแมวเอย ขอฝนขอฟา รดหัวนางแมว ตกมา หาใหญ 
 ทวมไรทวมดิน ขอปลูกขาวกิน เต็มยุงนานนาน หากฝนบมี จักหนีกันดาร 
 ไปเปนขอทาน ที่กรุงเทพฯเอย   ฝนฟาอยาเลย       รีบเทลงนา     รีบเทลงนา 
 
 กลอนชาวบาน 
  ……………….. 
    ขอดน้ําตักจากตุมเขากลุมรด 
    นางแมวขดหมอบครางหูหางสั่น 
    จวบรุงเชาเขามาจรดสายัณห 
    แสงตะวันเริ่มจะลับลงไรไร 
  เทวดาลาหกกอดอกนิ่ง 
  ทุกทุกที่ทุกทุกสิ่งมิติงไหว 
  มีแตเสียงสะทกสะทอนทอดถอนใจ 
  ของผูคนยากไรกลางไรนา 
    เสียงฆองกรับรับฉ่ิงก็ทิ้งเสียง 
    เสียงหัวเราะแปรสําเนียงเปนเสียงปรา 
    ขบวนแหนางแมวเลิกแถวมา 
    เพราะเหลือแตน้ําตาไวรดแมว 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 53 - 54) 
 
  บทรองดังกลาวสะทอนถึงปญหาความแหงแลง สงผลให

                                                        
13 ประเทือง  คลายสุบรรณ, รอยกรองชาวบาน (กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ, 2528), 151. 
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เกษตรกรตองอพยพเขามาหางานในกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศ  เพลงแหนางแมวใน
นาฏกรรมบนลานกวางจึงเปนเสมือนคําอธิบายบอกสาเหตุและแทนคํารองทุกขของชาวบานได
เปนอยางดี 

    ง. เพลงชาเจาหงส 
  เพลงชาเจาหงส เปนเพลงรองโตตอบเกี้ยวพาราสีกันระหวาง
ชายหญิง  นิยมเลนในเทศกาลตรุษสงกรานตซึ่งชาวบานถือวาเปนวันขึ้นปใหมของไทย  วิธีการเลน
มีพอเพลง แมเพลงเปนตนเสียง มีลูกคูรองรับเชนเดียวกับเพลงชาวบานประเภทอื่นๆ การเลนเพลง
ชาเจาหงสมี 2 แบบ คือ 

1. เลนชาเจาหงส  เกีย้วพาราสี 
2. เลนจับเร่ือง  โดยยกเอาเรื่องที่รูจักกนัดีอยูแลวมาเลน เชน พระรถเมรี  โมรา  พระสุธน  

เปนตน 
ลักษณะคําประพันธ 
 
 0 0 0 0   0 0 0 0  0 0 0 0   0 0 
 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 
 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 

 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 
 
 แบบบังคับคําประพันธ  มีดงันี ้

1. บทหนึ่งไมจํากัดความยาว  จํานวนคาํในวรรคหนาประมาณ 8 คํา และวรรค
หลัง 6 คํา อาจเพิ่มคําหรือตัดคําใหมากนอยได 

2. แตละบาท  คาํสุดทายวรรคหนาสัมผัสกับคําที่ 4 วรรคหลัง 
3. คําทายบาททกุบาทสมัผัสกนัเรื่อยไปจนถงึบาทสุดทาย 
4. ถอยคําในวรรคนิยมเลนสัมผัสเพื่อเพิม่ความคมคายไพเราะ ทั้งสัมผัสสระและ

อักษร โดยเฉพาะอยางยิ่งในวรรคหนา ระหวางคาํที ่4 กับคําที ่6 
 
    กวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง  คมทวนไดใช    
รูปแบบเพลงชาเจาหงสมาสื่อความคิดและถายทอดอารมณของหนุมสาวชาวบานไดอยางเห็น
ภาพ และสรางอารมณสะเทือนใจเปนอยางดี 
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เพลงชาเจาหงส 
  (ลูกคู) ชาเจาหงสเอย  เอยนา – เอยชาเจาหงสเอยแขนออน 
 จะรอนลงเอย – เขาในดงลําไย ปกเจาลาถลาลง – เอย  เขาในดง  ลําไย 
  (หนุม) :  
    แรกพี่เห็นเจาอยากเขาไปทัก แหวกอกบอกรัก ลนใน 
   แขนแมนกลมกลึงเนื้อตึงตาคม  กลิ่นหอมลอยลม    ชื่นใจ 
   เปนบุญของขาหนุมนาตัวดํา  ไดมาพบงามขํา   บานใกล 
   รับรักพี่เถิดประเสริฐนักหนา  ตอบเถิดขวัญตา    เร็วไว 
   ขาเปนคนขยันบยั่นงานหนัก  พอใหเจารัก    ไดไหม 
   อยามัวเฉยมัวชาตอบมาเถิดเจา  พี่จะพาเขาดงตนปอ 
 (ลูกคู)  ดงเอย – ดงปอ  หอมหวนจริงหนอดงเอย  ดงเอยดงปอ  หอมหวนจริงหนอดงเอย 
  
 (สาว) :  นั่นแนะจงดูพอเจาชูไกแจ   เห็นผูหญิงวิ่งแผ    ปกปอ 
   จะปลูกความรัก  อยาหักอยาหาญ ชาชาเปนการ    แลวหนอ 
   ใจเร็วเหมือนไฟ  ที่ไหมหญาแหง  อีกหนอยก็แหนง    แมนบ 
   อยาเห็นเปนหญิงจีบทิ้งจีบขวาง  ไดขาวลืมฟาง    ชักใจฝอ 
   อายเผือกที่บาน  ทํางานบเงย  มันยังบเคย    รองขอ 
   ไปเกี้ยวสาวอื่น ใหชื่นเถิดพี่  ตัวของนองนี้    ขอลา 
 (ลูกคู)  ดงเอยฉําฉา   หอมหวนจริงหนาดงเอย    ดงเอยฉําฉา  หอมหวนจริงหนาดงเอย 
 
         เสียงเพลงชาเจาหงสลอยหลงเอื้อน 
     ภาพสงกรานตกลางเดือนยังเหมือนฝน 
     เปนตนเสียงสื่อสารในงานนั้น 
     ตาตอตาตองกันก็เอียงอาย 
     เพียงคืนวันผันผานไมนานนัก 
     พรอมความรักแรกพลันไดผันผาย 
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     เจาทิ้งนามากรุงฯ  หวังมุงสบาย 
     ลืมปูยาตายายลืมไรนา 
     …………………… 
     ทุกถนนหนทางในบางกอก 
     ฝูงจิ้งจอกขยี้คนอีสาน 
     คนเมืองหลวงลือรํ่าเปนตํานาน 
     “ปากก็หวานมือก็ไวใจก็คด” 
     เจาหงสนอยลอยลองบินทองฟา 
     ปกลูออนรอนถลาน้ําตาหยด 
     เหลียวทางไหนใหแลเห็นแตรถ 
     ควันพิษบดบังครึ้มยิ่งซึมเซา 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 88) 
 
    คมทวนไดใชเพลงพื้นบานมานําเสนอเนื้อหาที่สะทอนชีวิต  
คนชนบทที่หลงอยูในเมืองหลวงอยางสะเทือนอารมณ ดวยการฉายภาพการเลนเพลงชาเจาหงส
เกี้ยวกันของหนุมสาว ใหบรรยากาศของความผูกพันกับชนบทถิ่นเกิดของตน แตภาพความสุขนี้ก็
จางหายไปเมื่อหญิงสาวตัดสินใจจากบานนามากรุงเทพฯ  เมืองที่คิดวาสวยงามและสุขสบาย    
คมทวนนําคําวาหงสมากลาวถึงอีกครั้ง แตหงสในเมืองหลวงไดพบกับผูคนที่หลอกลวงจึง ปกลู
ออนรอนถลาน้ําตาหยด   ลักษณะดังกลาวจึงเปนการสรางภาพเปรียบตางระหวางชนบทกับเมือง
ผานการรองเลนของเพลงพื้นบานไดอยางเหมาะสมกลมกลืน และสรางความสะเทือนอารมณ 
 

     จ. เพลงโคราช 
    เพลงโคราช  เปนเพลงพื้นบานของภาคอีสาน จะเลนในงาน
ตาง ๆ เชน โกนจุก  บวชนาค  ทําบุญ  เปนตน  เพลงโคราช มีแผนผังดังนี้ 
 
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 
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1. วรรคหนึ่งใชคําตั้งแต 5 คําข้ึนไปถึง 8 หรือ 9 คํา 
2. สัมผัสตามแผนหรืออาจจะสงสัมผัสคําสุดทายของวรรคแรกไปยังคําหนึ่งคําใดใน

วรรคหลัง  คําสุดทายของวรรคหลังในบาทที่หนึ่งมักสงสัมผัสไปยังคําสุดทายของ
วรรคหลังในบาทตอไป 

 
    คมทวน  ไดนํ า รูปแบบเพลงโคราชมาใช ในบทกวี ชื่ อ 
นาฏกรรมบนลานกวาง แสดงภาพโศกนาฏกรรมของชาวอีสานที่ตกเปนเหยื่อในสังคมเมือง 
 
 (หนุม :)    อาทิตยยังสิ้น  แผนดินยังสูญ 
    เจาชอดอกคูณ   จะไมสูญหรือไร 
    เจาไปตายดาบหนา  ปลอยใหขาช้ําใจตาย 
     มองเห็นรวงขาวเฉาลีบ โอใจยังตีบเต็มต้ืน 
    เจากําลังไปเปนอื่น  หนาที่จะชื้นอกตรม 
    สองแกมจะแปมน้ําตา  ทุกขก็บาถมใจ 
 (สาว :)    พอปากน้ําออย  จะเศราสรอยไปไย 
    ไปแลวก็บใช   ไปลับลืมหลัง 
    นกหวงรวงรัง   นองก็ยังหวงเรือน 
     ไมเคยคิดจะเปนอื่น ทุกวันคืนยังใจเดียว 
    อยูที่ไหนก็จําจดรสขาวเหนียว ที่เคยปนเปบกิน 
    จะอยูที่ไหนก็จดจํารสลําเค็ญ อันยากแคนแสนเข็ญของถิ่นเฮา 
  ………. 
      หอมเอยหอมหวนกลิ่นกระถินปา 
     จิ้มปลาแดกแมงดาเคลาปลาปน 
     อยูที่นี่มีแตปาแมงดาคน 
     เฮาถูกจิ้มถูกปลนปนเปนปลา 
      จะเหลียวหลังคืนเรือนก็เลื่อนลิบ 
     เหมือนเดินหลงดงดิบคนแปลกหนา 
     ยิ่งดิ้นรนยิ่งถูกรัดทุกเวลา 
     มีก็แตน้ําตาชวยผอนคลาย 
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(นาฏกรรมบนลานกวาง : 89 - 91) 
    ในบท นาฏกรรมบนลานกวาง  คมทวนนําเสนอเนื้อหา
ความรันทดที่เปนโศกนาฏกรรมของชีวิตคนอีสานที่แปลกแยกและโดดเดี่ยวอยูในเมืองใหญ อีกทั้ง
ตกเปนผูถูกกระทําในทุกทาง จากวรรคที่กลาววา เฮาถูกจิ้มถูกปลนปนเปนปลา  เมืองหลวงจึงเปน
เหมือนกับดักขนาดใหญและมีอานุภาพสูงที่พรอมจะทําลายสิ่งแปลกปลอมอยางไมไยดี ในที่นี้คือ        
คนอีสานที่หวังเขามาหาสิ่งที่ดีกวา คมทวนใชเพลงโคราชเปนสื่อนํา ดังนั้นเนื้อความที่กลาวถึง   
ตอไปจึงเปนการใหภาพที่แนบแนนในความเปนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
    การใช เพลงโคราชในบทนี้จะมี ลักษณะคลายกับเพลง          
ชาเจาหงสที่กลาวมาแลว คมทวนไดใชเพลงชาเจาหงสและเพลงโคราชประกอบกันในบทเดียวกัน 
คือ นาฏกรรมบนลานกวาง  เร่ืองของคนทองถิ่นที่เขามามีชีวิตลําเค็ญในสังคมเมือง  ดังนั้น   
การนําเพลงพื้นบานของทองถิ่นมาประกอบจึงนับเปนกลวิธีทางวรรณศิลปที่ฉายใหเห็นชัดถึง      
ชะตากรรมและความรูสึกภายในใจของคนในถิ่นนั้น ๆ ไดอยางชัดเจน 

 
 จากการวิเคราะหรูปแบบฉันทลักษณในกวีนิพนธซีไรตทั้ง  8 เลม พบวากวีนิพนธ   

ซีไรตแสดงถึงการสืบทอดและสรางสรรคขนบวรรณศิลปอยางชัดเจน สําหรับคุณคาดาน           
การสืบทอดขนบฉันทลักษณนั้น  กวีแตละคนมีรากฐานฉันทลักษณโบราณ ทั้ง โคลง ฉันท กาพย 
กลอนเปนอยางดีจนสามารถนํามาปรับใชเปนลีลาเฉพาะตนไดอยางเชี่ยวชาญ 
  ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งที่นาสนใจ คือ การนํารูปแบบเพลงพื้นบานมาสบืทอด  
ขณะเดียวกันก็ส่ือความคิด เสนอปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  รูปแบบเพลงพื้นบานที่พบในกวีนิพนธ  
ซีไรตมีทั้งในแบบที่กวีสงสารที่ตองการนําเสนอในรูปของเพลงพื้นบานโดยตรง เชน เพลงกลอมเด็ก
ในกวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป และกวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย เปนตน  อีกลักษณะหนึง่คอื  
การนําเพลงรองเลนพื้นบานมาเปนบทตั้งแลวแตงคําประพันธโยงเขากับความคิดของกวี    
ลักษณะนี้พบมาก เชน เพลงกลอมเด็ก ในกวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว  เพลงขอทาน  
เพลงแหนางแมว  หรือเพลงชาเจาหงส ในกวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง  เปนตน 
  การนําเพลงพื้นบาน ซึ่งแตเดิมมีจุดประสงคสําหรับรองเลนในกลุมชุมชน เพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลินมาเปนสวนหนึ่งของการนําเสนอความคิดของกวีที่มีตอเหตุการณ หรือ
ปญหาทางสังคมจึงเปนการแสดงถึงการเห็นคุณคาและความสําคัญของวรรณกรรมมุขปาฐะ     
อีกทั้งแสดงใหเห็นวา  กวีนิพนธสรางสรรคไทยในปจจุบันมีแนวโนมที่จะสัมพันธใกลชิดกับทองถิ่น
พื้นบานมากขึ้น 
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  สําหรับดานการสรางสรรครูปแบบฉันทลักษณข้ึนใหมนั้นพบวา การประยุกตและ      
การกําหนดแบบแผนการประพันธข้ึนใหมสงผลใหกวีนิพนธมีรูปแบบที่หลากหลาย ที่สําคัญคือ 
แสดงใหเห็นวากวีนิพนธมีการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่งและยังไมตายไปจากสังคม แตเปนการปรับ
ลักษณะบางประการเพื่อใหเขากับยุคสมัยทางสังคมที่เปล่ียนไป ดังที่ Graham  Hough  กลาววา   
 

              กวีนิพนธไมใชภาษารวมสมัยที่นํามาจัดใหมีจังหวะถูกฉันทลักษณเทานั้น… ความ
มีชีวิตจิตใจของรอยกรองเกิดจากความขัดแยงซึ่งแปรผันอยูเสมอระหวางจังหวะของคําพูดที่
ใชอยูในปจจุบัน และโครงสรางของแบบจังหวะระหวางภาษารวมสมัยและภาษากวีนิพนธก็
มีความขัดแยงทํานองนี้ปรากฏอยูดวย 14  

 
   การสรางหรือกําหนดรูปแบบฉันทลักษณข้ึนใหมไมเพียงแตจะเปนการสรางสรรค    
กลวิธีทางวรรณศิลปใหเกิดขึ้นเทานั้น  หากยังเปนการสรางความมีชีวิตชีวาใหกับกวีนิพนธอีกดวย   
นอกจากนี้ การสรางสรรคดังกลาวยังเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความสามารถของกวีที่เปนผลิตผลของ
ภูมิปญญาแหงยุคสมัยไดอยางภาคภูมิ 
 
         1.2  การสืบทอดขนบและการสรางสรรคดานเสียงและคํา 
 การสืบทอดขนบและการสรางสรรคดานเสียงและคําเปนอีกลักษณะหนึ่งที่
ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตในดานที่กวีนําลีลาการเลนเสียง การเลนคําจากขนบวรรณคดีโบราณมา   
สืบทอดและปรับเปลี่ยนใหเขากับบริบททางสังคมและยุคสมัยของตน ดังนี้ 
 

    1.2.1 การเลนเสียง 
    เสียงเปนองคประกอบสําคัญที่มีความหมายในวรรณคดี  ดวยเหตุที่          

วรรณคดีไทยแตโบราณนั้นเปนวรรณคดีเพื่อการฟงมากกวาการอานในใจเชนปจจุบัน แตถึง
กระนั้น กวีไทยทุกยุคสมัยก็ยังคงใหความสําคัญเรื่องเสียงเสมอมา นักวรรณคดีตะวันตกไดแสดง

                                                        
14 นฤมล  กาญจนทัต และอุบลวรรณ  โชติวิสิทธิ์,(ผูแปล), วาดวยหลักวรรณคดีวิจารณ (กรุงเทพฯ : 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2532), 113. 
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ทัศนะเรื่องเสียงในวรรณคดีไววา “วรรณคดีคือวลีของเสียงที่เรียงรอยเขาดวยกันและทําใหเกิด
ความหมาย” 15 

   จากการวิเคราะหเร่ืองการเลนเสียงในกวีนิพนธซีไรต พบวากวีซีไรตได    
สืบและสรางลักษณะและลีลาการเลนเสียงในงานของตนไดอยางนาสนใจ  ดังตอไปนี้ 

 
   1) การเลนเสยีงสัมผสัอักษร 

    การเลนเสียงอักษรเดียวกันเปนลักษณะการประพันธอยางหนึ่งที่        
วรรณคดีไทยคํานึงถึงและสืบทอดจนเปนเอกลักษณเร่ือยมา  กุสุมา  รักษมณี กลาวถึงความนิยม
ในการเลนเสียงอักษรของคนไทยวา 

 
         ภาษาไทยเปนภาษาเสียงดนตรี  นอกจากจะถอยคําใหไพเราะดวยระดับเสียงแลว  
คนไทยยังนิยมเลนเสียงอักษรแมแตในภาษาพูด  คําซ้ําเชน วาว ๆ   เรืองๆ ฯลฯ  หรือคําซอน
เพื่อเสียง  เชน  รุงรัง  บึกบึน  ฯลฯ  เกิดจากการเลนเสียงอักษรทั้งส้ิน 16 

 
     วรรณคดีไทยแตเดิมมาจึงนิยมเลนสัมผัสอักษรเพื่อใหเกิดเสียงที่
ไพเราะ และไมไดคํานึงวาคําที่นํามาสรางเปนเสียงเดียวกันนั้นจะถูกตองตามลักษณะสภาพของ
ส่ิงนั้น ๆ หรือไม   ตัวอยางเชน  พรรณนาชื่อพันธุไมตาง ๆ ที่มีเสียงอักษรเดียวกันไวดวยกัน  ดังนี้ 
 

 หวดเหียงหาดแหหนั    จันทนจวงจนัทนแจงจิก   ปริงปรงปริกปรูปราง   
คุยแคคางคอเค็ด 

(ลิลิตพระลอ : 72) 
 
    การเลนเสียงอักษรดังกลาว คือการนําชื่อพันธไมตางๆ ที่มีเสียง
เดียวกันมากลาวไวดวยกัน และลักษณะเชนนี้ถือเปนแบบนิยมที่พบมากในวรรณคดีโบราณ       

                                                        
15 Wellek, Rene and Warren, Theory  of  Literature (New  York : Harcort  Brace  Jovarovich, 

1977), 158, อางถึงใน กุสุมา  รักษมณี, คีตวรรณกรรม ( กรุงเทพฯ : กลุมคีตวรรณกรรมภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530 ) ,3.  

16 กุสุมา  รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต  (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2534), 75. 
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ในขณะที่เมื่อมาถึงกวีนิพนธรวมสมัย ความนิยมเลนสัมผัสอักษรเชนนี้ไมปรากฏเดนชัดนัก หาก
เปลี่ยนไปในลักษณะที่วาเสียงสัมผัสที่กวีซีไรตสรางขึ้นนั้นเปนการสรางเสียงโดยคํานึงถึง       
ความหมายของคําที่นํามาเรียงตอกันเพื่อขยายความรูสึกหรือเนื้อหาของความที่ตองการสื่อ 
    กวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป จิระนันทเลนสัมผัสอักษรดวยการ
ใชคําเสียงเดียวกัน ในชื่อบท ตะวันตกดินที่ซับฟาผา 
 
   ขามขาแขงแข็งชาขาที่ขาม 
   ไรลีลาสงางามแหงคนกลา 
   เพียงชีวิตชอกช้ําธรรมดา 
   กระเสือกกระสนออนลามาเกยเลน 
 
   ทั้งไพรพฤกษยามพลบสงบนิ่ง 
   สายฝนทิง้หยาดทายขาดสายเสน 
   แวววังเวงเพรงน้าํเพรงกรรมเวร 
   ทอดรางเอนองิขอน   รอนทีใ่จ 

(ใบไมที่หายไป : 64 – 65) 
 

    ในบทแรก กวีเลนเสียง /ข/ บอกเลาประสบการณการเดินขามภูเขา 
(หวยขาแขง) ที่เหนื่อยลําบากจนทําใหขาทั้งสองขางแข็งชา  การใชเสียง /ข/ ซ้ําติดกันสรางภาพ
ความขลุกขลักติดของ ไมราบเรียบหรือสะดวกสบายสอดรับกับสภาพของกวีที่ดูย่ําแยทั้งทาง    
รางกายและจิตใจ พิจารณาจากคําแวดลอม เชน ชอกช้ํา  กระเสือกกระสน  หรือ ออนลา  เปน
ตน 
    ในบทที่สองมีอักษรซ้ําคือ  ไพรพฤกษยามพลบ  และ แวววังเวง 
เสียงซ้ําดังกลาวไดสรางบรรยากาศเสริมความรูสึกของกวีใหเห็นถึงความออนลาโรยแรงยิ่งขึ้น    
แมแตธรรมชาติรอบตัวก็ยังสงบนิ่ง ไพรพฤกษ (ยาม) พลบ  กวีใชคําวา พลบ เพื่อใหซ้ํากับเสียง
ของ   ไพรพฤกษ บอกเวลาใกลค้ําและฝนเพิ่งหยุดตก  ดวยบรรยากาศที่เปนชวงรอยตอระหวางวัน
กับคืนเชนนี้ เมื่อกวีมาซ้ําเสียง /ว/ ในคําวา แวววังเวง จึงยิ่งเปนการเพิ่มน้ําหนักของความอางวาง        
วิบโหวงภายในใจใหมีมากขึ้น 
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    ไพวรินทร  ขาวงาม เปนกวีอีกผูหนึ่งที่ใชการเลนเสียงอักษรใน
ลักษณะดังกลาว เชนบท เปลวไฟและนักฝน จากกวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย  ดังนี้ 
 
      ราตรีนี้มืดมิดไฉน  ดาวลับดับไฟนักฝน 
  ลมอับลาแรงโรมรัน  อุดอูอัดอั้นโอดโอย 
  ซอนหนาซอนนําตาหนาว  โดดเดี่ยวเปลี่ยวราวระโหย 
  แสบาปยุคบาเบียดโบย  เบียนใจจนโรยดอกรัก 
  ดอกรักนักฝนเคยหอม  ก็ตรมกลิ่นตรอมอกหัก 
  มิตรรักนักฝนเคยทัก  ก็แปรเปลี่ยนพักตรจากไป 

(มากานกลวย : 95) 
 
    การเลนสัมผัสอักษรในบทกวีของไพวรินทรมีลักษณะเดนตรงที่ เปน
การเลือกนําคําที่มีความหมายไปในทางเดียวกันมาวางเรียงไวดวยกันทําใหเกิดมโนภาพที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น  กวีรําพึงเปรียบความมืดของราตรีกับความมืดยามที่ไฟของนักฝนถูกดับลง  เปนความมืดที่
ไมมีแมแตสายลมจะมาชวยพัดกระพือไฟใหลุกโชนขึ้นอีกครั้ง  กวีใชคําวา ลมอับ และ ลาแรงโรม
รัน  คําแตละคําสื่อความถึงการหมดแรงที่จะตอสู  เกิดเปนความรูสึกที่ อุดอูอัดอั้นโอดโอย  การซ้ํา
เสียงอักษร /อ/ ทั้งวรรคนี้ เมื่อแยกเปนคําจะไดวา  อุดอู  อัดอั้น  และ โอดโอย ซึ่งทั้งสามคาํนีล้วนมี
ความหมายในทางลบทั้งสิ้น  ส่ือความหมายถึงความเปนทุกขเพราะการถูกบีบ การอยูในที่ที่จํากัด 
(อุดอู) การทําอะไรไมไดดังใจปรารถนา (อัดอั้น)  และการคร่ําครวญเพราะความทุกขนั้น (โอดโอย)  
    เนื้อความตอมา กวีกลาวถึงยุคสมัยที่ความฝนเปนสิ่งเปราะบาง
และถูกทําลายไดโดยงาย  จากวรรคที่กลาววา  แสบาปยุคบาเบียดโบย   เบียนใจจนโรยดอกรัก       
การซ้ําเสียง /บ/ ในคําวา บาป  บา  เบียด  โบย และเบียน  ทั้งเสียงและความหมายของคําใหภาพ
ของการกระทําที่รุกล้ําและทําราย จนกําลังใจและความใฝฝนเริ่มลาแรงลง 
    การซ้ําเสียงอักษรเดียวกันในตําแหนงที่ติดๆกันนี้คลายกับแบบแผน
ของสัมผัสที่สืบทอดมาแตโบราณ  ผิดกันแตวา อักษรที่นํามาซ้ําเสียงในกวีนิพนธซีไรตไมไดนํามา
ซ้ําเปนวรรคอยางสม่ําเสมอเชนวรรณคดีโบราณ แตเปนการเลือกซ้ําเสียงในบางวรรค บางตอน
และเสียงที่ซ้ําก็เปนการซ้ําเพื่อขยายความหมายใหสารหลักที่กวีตองการนําเสนอชัดเจนและลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น 
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    การเลนสัมผัสอักษรที่นาสนใจอีกแบบหนึ่งคือ เลนสัมผัสอักษร 2 
หรือ 3 ตัวคั่นกัน คลายกับลีลากลบท 
    กวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง  คมทวนใชอักษร 3 ตัว
ในวรรคเดียวกัน จากบทที่ชื่อ ถึงบัณฑิต 
 
   สําหรับเธอถึงดั้นถึงบัณฑิต 
   หากความคิดแคบคับหวังทรัพยสิน 
   รักษาตัวตามตําราจนชาชิน 
   กระซวกเลือด/กําซาบลิ้นเหลือโอชะ 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 46) 
 

    กวีนิพนธซีไรตชุดอื่น ๆ มีลักษณะของการเลนเสียงสัมผัสอักษร 2 
ตัว  คั่นกัน  ตัวอยางเชน 
 
   สะพานไผไตเลาะขามเกาะแกง 
   ยิ่งโยกแกวงแรงไกวไหวถลํา 
   คราวคับแคนแขวนชีวิตขวิดคะมํา 
   ผีฟาซํ้า/ผีน้ําซัดนัดกันมา 

(ใบไมที่หายไป : 64) 
 
      หลอราง/เลี้ยงแรงแตงรวง  เลือดรินเหงื่อรวง 
 กอรูป/เกิดรอยแหงเรา 

(มากานกลวย : 32) 
 

       ทุงเลื่อน/ธารไหลไปเอ่ือยออน 
   หุบหวยแทรกซอนแดดออนสาน 
   เขียวยิง่มิ่งไมมุนใบบาน 
   เพียงผานตานกยกปกบนิ 
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       พุงตา/เพยีงไตไลซอกผา 
   น้ําพลัดซัดซาทวมผาหนิ 
   เพรียวพุงระลอกกระฉอกริน 
   ชุมดินชุมปาชุมตานก 

(บานเกา : 73) 
 

    การซ้ําเสียงสัมผัสอักษรคั่นกันในลักษณะดังกลาวทําใหเกิดเปน
จังหวะของเสียงที่ไพเราะ และเมื่อสงสัมผัสไปยังคําถัดไป เชน พุงตา/เพียงไตไลซอกผา  คําวาไต
สัมผัสสระกับคําวาไล ทําใหเกิดความคลองจองร่ืนไหลและไพเราะยิ่งขึ้น 
    ในกวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน             
พงษไพบูลย กวีก็ไดเลนสัมผัสอักษรคั่นในลักษณะนี้เชนกัน  แตมีลักษณะพิเศษที่ตางไปคือ กวีใช
อักษรเสียงเดียวใน 1 วรรค (มีบางวรรคใช 2 เสียง) และวางคั่นกันไปในแตละบทจนจบ  จากชือ่บท
วา คําขาดของทิดเที่ยง 
 
       ขาวผูแทน/ผูเท็จ 
   เหมือนดอกเห็ด/เดือนหก 
   เที่ยวสาโท/สาธก 
   ทุกสมัย 
       มึงอยูเมืองนอนมุง 
   กูอยูทุงนอนทับ 
   อยาเผยอมาขยับ 
   เขยิบใกล 
       ชาติผูดีตีนแดง 
   แตขาวแกงยังไมกิน 
   จะตากแดดนอนดิน 
   กระไรได 
       คราน้ําทวมกูทุกข 
   คร้ันขาวสุกกูโศก 
   ใหแบกโลกทั้งโลก 
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   ก็บรรลัย 
(เพียงความเคลื่อนไหว : 109) 

 
    จากบท คําขาดของทิดเที่ยง  กวีใชลีลาการเลนสัมผัสอักษรมาสื่อ
ปญหาสังคมการเมือง  ความบางตอนเปนการสรางเสียงและคําใหเกิดความหมายตรงขาม ทําให
น้ําหนักของความที่จะสื่อคือความทุกขรอนของเกษตรกรกับความไมจริงใจในการแกปญหาของ   
รัฐบาลชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เชนวรรคที่กลาววา  มึงอยูเมืองนอนมุง  กูอยูทุงนอนทับ  ภาพของ
เมืองกับทุง และมุงกับทับ เปนภาพที่บอกถึงความแตกตางดานการดํารงชีวิตอยางชัดเจน        
หรือวรรคที่กวีส่ือน้ําเสียงนัยประชดถึงผูแทนที่ แตขาวแกงยังไมกิน บอกถึงการวางตัวอยูในฐานะ
ที่สูงกวา และส่ือถึงความไมเปนพวกเดียวกันกับชาวนาหรือเกษตรกร กลาวไดวากวจีงใจเลนสมัผัส
อักษรเพื่อสรางใหเนื้อหาที่ตองการสื่อเกิดความโดดเดนและนาสนใจ 
 

                       2) การเลนเสียงสัมผสัสระ 
     การเลนสัมผัสเปนแบบแผนหนึ่งของการแตงคําประพันธที่กวีไทย

นิยมและสืบทอดตามแบบกันมา   ในกวีนิพนธซีไรตชุดตาง ๆ ปรากฏการเลนสัมผัสสระจนถือเปน
ขนบอยางหนึ่งของการแตงคําประพันธ  เชน 
 

       ลมประเลงลํานาํกลอมลําน้าํ 
   ยามค่ําย่ําคนืสะอ้ืนหา 
   ผิวแผวเปนเพือ่นเดือนดารา 
   เพอภาษาอารมณที่ลามลวง 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 74) 
 

   หมอบพบัเพยีบเลียบริมน้าํปร่ิมฝง 
   ตะแคงฟงนิยายเพลนิจากเนนิหญา 
   ระบํามดคดเคี้ยวลับเคียวตา 
   หยาดน้ําฟาลากลิ้งทิง้ใบบอน 

(ใบไมที่หายไป : 2) 
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       แมปลูกหมอนเลี้ยงไหมตัง้ใจนัก 
   เร่ียวแรงรักแมใชเพื่อใฝฝน 
   อีกสาวไหมดวยมือซ่ือสัตยนัน้ 
   ทั้งทอมนัละเมยีดละไมใชเวลา 

(มากานกลวย : 54) 
 

       โอเนื้อหอมพรอมเพราเจาบุญละเอียด 
   ใครหนอเจียดบุญใหใครอุปถัมภ 
   ชมพูผิวผองนวลชวนหอมประจํา 
   ประหลาดล้ําเนื้อตัวไมมวัมอม 

(ในเวลา : 17) 
 
    ตัวอยางจากกวีนิพนธซีไรตชุดตางๆ แสดงใหเห็นถึงความนิยมสราง

เสียงสัมผัสใหเกิดเปนความคลองจองกัน  ซึ่งเปนที่ยอมรับและเห็นพองกันวาไพเราะสืบตอกันมา 
    นอกจากการเลนสัมผัสสระภายในวรรคแลว  ที่นาสนใจอีกประการ

หนึ่งคือการเลนสัมผัสในลักษณะของ “กลอนหัวเดียว”  กลอนหัวเดียว เปนลักษณะของกลอนเพลง
พื้นบานที่ลงทายทุกคํากลอนดวยคําสระเดียวกัน  ไดแก  เพลงเรือ  เพลงฉอย  เพลงปรบไก  และ
เพลงพวงมาลัย  ตัวอยางเชน 

 
  พี่ไดมาประสบพบพกัตร   ในอารมณนกึรักนึกใคร 
  โอวาตัวนองแมทองคาํ   นาชมคมขํานีก่ระไร 
  เชิญสนทนารวมพาท ี   จะขอฝากไมตรีนางใน 

(การละเลนของไทย : 60) 
  
     กวีนิพนธซีไรตบางคน  เชน  ศักดิ์ สิ ริ   มีสมสืบ  และไพวรินทร        

ขาวงาม ไดนําลักษณะสัมผัสสระแบบเพลงพื้นบานเชนนี้มากลาวไวในงานของตน ดังในบท   
ดอกกระมัง จากกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว 
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       เออ…กะละมังที่มีดอก 
   ใสขาวดูนากินออก 
   ดูดีกวากะละมังที่ไมมีดอกดอกกระมัง 
       ยังมีกะละมังที่ไมมีดอก 
   ไมคอยมีขาวจะใสหรอก 
   เพราะไมมีดอกประดับประดากะละมัง 
       กะละมังทานมีดวงมีดอก 
   คาวจึงพูนหวานจึงพอก 
   มากมายจนลนออกนอกกะละมัง 
       ชอนเคาะกะละมังที่พราวดอก 
   เสียงกังวานนาฟงออก 
   ดีกวาเสียงกะละมังไมมีดอกดอกกระมัง 

(มือนั้นสีขาว : 66) 
 
    การใชลีลาสัมผัสแบบกลอนหัวเดียวในบทกวีของศักดิ์สิริมีการเวน

ระยะเปนชวง ๆ แตสรางจังหวะที่สม่ําเสมอ  และจากการลงเสียงสระเดียวกันทําใหเกิดเปนการ
เนนเสียงคําทายวรรค คือ ดอก – ออก / ดอก – หรอก / ดอก – พอก / และ / ดอก – ออก /  การเนน
เสียงดังกลาวย้ําไปถึงการสื่อความที่สะทอนใหเห็นความแตกตางที่ชวนใหสังเวชใจ ระหวางความ    
เปนอยูของผูใชกะละมังที่มีดวงมีดอกกับผูใชกะละมังที่ไมมีดอก คือพระสงฆกับเด็กผูหิวโหย  ทั้งที่
ตามจริงแลว ดอกดวงก็เปนเพียงสิ่งประดับเพื่อความสวยงามที่ถือเปนความไมจําเปนเมื่อคํานึงถึง
หนาที่ของกะละมัง คือ เปนภาชนะใสอาหาร  เชนเดียวกับพระสงฆผูอยูในเพศที่ควรละกิเลสและ
ดํารงชีพอยูในทางที่พอดี ส่ิงเกินจําเปนที่รับมาอยางมากมายจนทําให ลนออกนอกกะละมัง ก็ควร
จะแบงปนไปยังผูที่ขาดแคลนกวา 

 
    ไพวรินทร  ขาวงามใชลักษณะสัมผัสแบบกลอนหัวเดียวเชนกันใน

บทกวีชื่อ มหรสพแหงผูอพยพ  ดังตัวอยาง 
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  ฉากที่ ๒  (ทองสนามหลวง) 
 ผูแสดง ๑ : ณ  มุมหนึ่งของเมืองนี้มีความรมเย็นเปนสุขบางไหม 
 ผูแสดง ๒ : ที่นี่แนนขนัดไปดวยผูอพยพหมองไหม 
 ผูแสดง ๓ : คายอพยพแหงนี้จะทําใหเราพบชีวิตใหม 
 ผูแสดง ๔ : ส่ิงที่เราพบที่นี่ยังไมเคยพบที่ไหน 
 ผูแสดง ๕ : หยาดเหงื่อแรงงานของเราจะเลี้ยงเมืองกวางใหญ 
 ผูแสดง ๖  : ซากศพของเพื่อนผูอพยพจะทาวทบเปนภูเขาดอกไม 
 ผูแสดง ๗ : บทเพลงของผูอพยพจะกองกลบบทเพลงใดใด 
 ผูแสดง ๘  : พนจากที่นี่มีไหมที่ที่จะหนีไปจากความทุกขทรมาน 

(มากานกลวย : 85) 
 
     จากบท มหรสพแหงผูอพยพ ไพวรินทรเลนเสียงสระไอในคํา    
สุดทายของทุกวรรค บอกเลาเรื่องราวของผูอพยพที่เดินทางมาจากที่ตางๆ มุงสูมหานครซึง่ผูอพยพ        
ทั้งหลายเหลานี้ก็คือชาวบานตางจังหวัดที่หวังมาทํางานหาเงินในเมืองหลวงนั่นเอง ดังนั้น การที่   
ไพวรินทรเสนอแนวคิดในรูปแบบของกลอนหัวเดียวจึงสรางความรูสึกและบรรยากาศของความ
เปนทองถิ่นพื้นบานใหเกิดขึ้นไดอยางกระทบอารมณ 
     กวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาวและมากานกลวยจึงเปนตัวอยาง
ของการสืบทอดขนบโดยนําเนื้อหามาปรับสรางใหมสะทอนเหตุการณและความเปนไปของยุคสมัย
แสดงใหเห็นถึงการรับรูปแบบและวัฒนธรรมของเพลงพื้นบาน และนํามาสรางจังหวะเสียงไดอยาง
นาฟง 
 

                   3) การเลนเสยีงวรรณยกุต 
     การเลนเสียงวรรณยุกตในกวีนิพนธซีไรตมีลักษณะที่นาสนใจศึกษา     

ในดานที่กวียังคงสืบทอดการกําหนดเสียงสูงต่ํา เพื่อความไพเราะของบทกวีตามแบบแผนที่กวี
โบราณสรางขึ้นจนเปนที่รูจักและยอมรับมาถึงปจจุบัน 

    การเลนเสียงวรรณยุกตตามแบบแผนที่มีมาเปนลักษณะของการไล
ระดับเสียงจากสามัญ – เอก – โท  หรือ  โท – เอก – สามัญ ทําใหเกิดเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ ดังตัวอยาง
จากโคลงอักษรสามหมูของพระศรีมโหสถ  ดังนี้ 
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       เขาขันคูคูคู   เคียงสอง 
   เยื้องยางนางยูงทอง   ทองทอง 
   ทิวทุงทุงทุงมอง   มัจฉพราศ 
   เทาเทาเทายางหยอง  เลียมลิ้มริมธาร 

(โคลงอักษรสามหมู : 152) 
 

    จากตัวอยางโคลงขางตน  จะเห็นลักษณะการเลนเสียง 3 ระดับที่
ใหความหมายไปตามแตละเสียงที่เปล่ียนไป  นับเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถของกวีที่จะ
เลือกคํามากําหนดเปนเสียงใหไดความรวมไปดวย 

 
    ในกวีนิพนธซีไรตมีการเลนเสียงวรรณยุกตที่ตางไปจากแบบแผนทีม่ี

มาแตเดิมกลาวคือ เปนลักษณะการเลนเสียงวรรณยุกตเดียวกันทั้งวรรคแทนการใชเสียงตางระดับ
เหมือนเชนเคย  ดังปรากฏในกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว  ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ ในบทที่ชื่อ 
เพลง 
 

  1     เพลงใดฟงเพลินเจริญใจ 
  2 หลับอบอุนกรุนกลอมจิต 
  3 ตื่นสุขดื่มดํ่าฉ่ําติด 
  4 จิตจากปกปดกลับเปด 
  5 ประสบอ่ิมสุขประเสริฐ 
  6 บมจิตสงบกอเกิด 
  7 เปดจิตแจมเจิดเฉิดฉัน 
  8 มาเรามาฟงเพลงกัน 
  9 บรรเลงโดยความเมามัน 
  10 เราฟงโดยความตามทัน 
  11 ตามมันไปตามเปนไป 
  12 มันบรรเลงไปทางใด 
  13 ใจตามเพลงไปทางมัน 
  14 จนเราตามเพลงมันทัน 
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  15 ใจจึงพลันยินพลันเย็น 
  16 ใชโดดโลดเตนใหเหนื่อยเลย 
  17 ที่เตนอยูเหยงเหยงกระเดงกระเดา 
  18 เคยเงี่ยฟงบางหรือเปลาเลาหูเอย 

(มือนั้นสีขาว :64) 
 
    วรรคแรกของบทกวี ศักดิ์สิริใชเสียงสามัญทุกคํา  เมื่อข้ึนวรรคที่สอง 

คือ หลับอบอุนกรุนกลอมจิต  ไปจนถึงวรรคที่เจ็ด  เปดจิตแจมเจิดเฉิดฉัน กวีเลนเสียงเอกทั้งหมด    
ยกเวนคําวาฉัน กวีใชเปนเสียงจัตวาเปนการปรับเพื่อต้ังตนเริ่มเสียงสามัญอีกครั้ง 

    การเลนเสียงวรรณยุกตในลักษณะดังกลาวแสดงให เห็นถึง
ความสามารถของกวีในการเลือกใชถอยคําที่มีระดับเสียงเดียวกันมาสื่อความไดอยางตรง
จุดมุงหมาย อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากชื่อบท คือ เพลง ที่กวีใชระดับเสียงเดียวกันตลอดทั้งวรรค
เหมือนกับจะสื่อถึงความคิดในการฟงเพลงรูปแบบใหม คือใหฟงอยางใครครวญติดตามไปดวย 
มิใชรับแตเสียงดนตรีภายนอกแตจิตใจภายในไมเคยรับเสียงที่แทจริงไดเลย 

 
    1.2.2  การเลนคํา 

                         1) การเลนซ้าํคํา 
    การซ้ําคําเปนการสรางจังหวะและความไพเราะใหกับบทกวี ตาม      

ขนบวรรณคดีมกีลวิธีการซ้ําคํา เพื่อย้ําความหรือเลนตามกลบทจนเปนแบบแผนและสืบทอดมาถึง
ปจจุบัน 
    การซ้ําคําที่กวีสรางและสืบทอดกันตอมาจนเปนขนบทางการ
ประพันธนั้นมีทั้งการซ้ําคําหนาวรรค และทายวรรค ตัวอยางการซ้ําคําหนาวรรค เชน วรรณคดีเร่ือง    
สมุทรโฆษคําฉันท  กวีบรรยายภาพกองทัพของพระสมุทรโฆษตอนเสด็จประพาสไพรวา 
 

        พระสมุทรยกพลยาตรา คือรลอกในมหา –  
   สมุทรเคลื่อนคลาฟอง 
       คลายคลายพลผายเนืองนอง เลื่อมเลื่อมหมวกทอง 
   แลตรูดวยแสงดาษดาว 
       เคลือบเคลือบคชสารทรนาว งางอนเงยหาว 
   แลหางฟะฟาดแกวงไกว 
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       คล่ําคล่ําคชคลาดาไพร เพรียกเพรียกเสียงไอ 
   แลพลประทะพะพง 

(สมุทรโฆษคําฉันท : 137) 
 

    การซ้ําคําติดกันจากคําประพันธดังกลาวสรางภาพใหเห็นถึงความ
ยิ่งใหญของขบวนเสด็จ จํานวนไพรพลที่มากมายในวรรค  เลื่อมเลื่อมหมวกทอง  บอกถึงภาพ
จํานวนคนที่ทยอยกันมาอยางไมขาดระยะ  หรือการซ้ําคํา คล่ําคล่ําคชคลาดาไพร  บอกถึงความ
สะเทือนเลื่อนลั่นอันเกิดจากการย่ําเทาของชางจํานวนมาก 

    กวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว ศักดิ์สิริไดนําลักษณะของการซ้ําคํา    
ดังกลาวมา สรางภาพการกินขาวเกรียบของเด็กนอยไดอยางนารักวา 

 
       หนูจงึแหงนสูงเบิ่งตาใส 
   ยื่นมือไมไผประกบจันทรเจา 
   เอาปงบนเตาอุน 
   กลมกลมเปนแผนแผ 
   หอมกรุนก็พลกิกลับ 
   เกรียมเกรียมแตพอกรอบ 
   กรุบกรับหนูกดักิน 
   บิ่นบิ่นจากขอบขาง 
   ลามลามแตจนัทรเต็ม 
   เล็มเล็มจนจนัทรแรม 
   ตะกละตะกลามจนเปรอะแกม 
   กัดกรวมขาวเกรียบดวงจนัทรเอย 

(มือนั้นสีขาว :26) 
 
    การซ้ําคําในบทกวีนี้ แมจะเปนการซ้ําคําในลักษณะเดียวกับการ

พรรณนากองทัพของพระสมุทรโฆษในสมุทรโฆษคําฉันทจะไมไดเปนการซ้ําคําเพื่อสรางภาพที่
แสดงถึงปริมาณและความยิ่งใหญแตเปนการซ้ําคําที่แสดงรายละเอียดของสิ่งที่กลาวถึง ในที่นี้คือ
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ขาวเกรียบที่เร่ิมจากแผนกลมกลม คอย ๆบิ่นเพราะถูกเล็มไปเร่ือยๆ จนขาวเกรียบไมเหลอืเปนแผน
กลมอีกตอไป 

 
    ลักษณะการใชคําซ้ําทั้งในสมุทรโฆษคําฉันทและมือนั้นสีขาว 
แสดงถึงลักษณะของภาษาไทยและอัจฉริยะของกวีที่สามารถนําคํามาเพิ่มเสียงใหเกิดเปนภาพ
และเรื่องราวที่กวางขวางออกไปไดมากขึ้น 
    นอกจากการซ้ําคําหนาของทุกวรรคแลว ลักษณะที่นาสนใจอีก
ประการหนึ่งที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว คือ การซ้ําคําทายวรรค ที่ใหทั้งเสียงและ
ภาพอยางเดนชัด ในบทที่ชื่อ เปา 
 

       ยิงปงหงายทองรองแวกแวก 
   อีกปงหงายทองรองจากจาก 
   อีกตัวหงายทองรองวากวาก 
   ปลุกฟนตื่นตั้งอีกครั้งแลว 
   ยิงปงหงายทองรองอากอาก 
   อายหนูหัวเราะกากกาก 
   ปลุกฟนตื่นตั้งอีกครั้งแลว 
   มันจังหัวเราะเอิ๊กเอิ๊ก 
   ลิเกราโรงหนังบูยังไมเลิก 
   อายหนูยังยิงซํ้าซํ้า 
   ประทับปนยิงปงอีกครั้งแลว 
   มันจังหัวเราะเอิ๊กเอิ๊ก 
   อายหนูยิงปงปงจนหนังเลิก 

(มือนั้นสีขาว : 65) 
 

    ลักษณะการซ้ําคําทายวรรคเชนนี้คลายกับกลบทมยุราฟอนหาง แต
ตางกันตรงที่กลบทมยุราฟอนหางจะซ้ําคําหนาดวย  ดังนี้ 
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 หวลหวลเจาครวญหาวากาํมกําม อกอกเอยเวรมาจําจองผลาญผลาญ 
 ใหใหเรารางรกัอยูนานนาน จอมจอมนาฏราชกุมารคลานเมยีงเมยีง 

(ชุมนุมตํารากลอน : 223) 
 

   จะเห็นไดวา  ศักดิ์สิริไดถายทอดภาพ เสียง และอารมณผานการใช    
คําซ้ําซึ่งเปนเสียงรองแสดงความรูสึก เชน แวก  จาก  วาก  อาก เปนตน เมื่อนําคําเหลานี้มากลาว
ซ้ําเปน   แวกแวก  จากจาก  วากวาก และ อากอาก จึงเปนการสรางเสียงสูงต่ําใหบทกวี เปนผล
ใหบทกวีของศักดิ์สิริมีชีวิตชีวา อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของยุคสมัยในดานที่กวีนิพนธ
เปนสื่อที่เขาถึงผูอานไดมากข้ึน การใชถอยคํางายๆไมเปนศัพทอลังการตามขนบวรรณคดี       
โบราณอันบอกถึงทิศทางและแนวนิยมของยุคสมัยผานการเลือกใชคําของกวี 

   การซ้ําคําทายวรรคที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรต อีกแบบหนึ่งที่        
นาสนใจคือ การเลนซ้ําคําคลายวลี  การเลนซ้ําคําดังกลาวปรากฏในบท บาดแผลและไฟ จาก 
กวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง  และ ทางเขา  จากกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว  
ดังนี้ 

   
  เหลือแตพิษแผลอยูมิรูเหือด 
  ยิ่งเย็นเยียบยิ่งเดือดมิรูดับ 
  ยิ่งราวรานยิ่งรอนรนมิรูลับ 
  ขยายตัวตอนหลับมิรูตัว 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 71) 
 

      เชิญปวงเทวดาและมานษุย 
  สูแดนวิสุทธิ์สุดวิเศษ 
  มาเสพสุขมริูสราง 
  ตรึงทรวงมิรูซา 
  กาลเวลามิรูสดุ 
  เทศะมิรูสิ้น 
  รสลิ้นมิรูลา 
  รสตามิรูเลือน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 201

  รสหูมิรูเฝอน 
  ผูมาเยือนมิรูขาด 
  ผานประตูมิรูเรื่อง 
  ถูกเคืองมิรูแหละ 
  โงงมมิรูแหงะ 
  รองเทาแตะหามเขา 
  รองเทาแตะหามเขา 

(มือนั้นสีขาว : 59) 
 

   การซ้ําคําในลักษณะดังกลาวมีลีลาคลายกับการซ้ําคําในลิลิต
ตะเลงพาย ตัวอยางการเลนซ้ําคําทายวรรค เชน  ฝอใจหาวบมิหาญ   ลาญใจแกลวบมิกลา 
(ลิลิตเตลงพาย : 3)  หาญหักศึกบมิยอ    ตอสูศึกบมิหยอน  (ลิลิตเตลงพาย : 11)  ตรงศึกสูบมิ
ยอ    ตอสูศึกบมิยน (ลิลิตเตลงพาย : 24)  รูวาทบบมิทาน    รูวาราน บมิรอด  (ลิลิตเตลงพาย 
: 57) 

   ลีลาการซ้ําคําเชนนี้  ทั้งคมทวนและศักดิ์สิรินาจะไดศึกษาและรับ
แบบกลวิธีดังกลาวมาสรางจังหวะและความตอเนื่องทางเสียงในบทกวีของตนและเกิดเปนความ
ชัดเจนในการสื่อความหมายยิ่งขึ้น 

    การซ้ําคําอีกลักษณะหนึ่งที่ปรากฏรวมกันทั้งในวรรณคดีตามแบบ
แผนและกวีนิพนธรวมสมัยคือ การใชคําซ้ํากันภายในวรรค อันแสดงใหเห็นถึงรองรอยการสืบทอด
ขนบที่นาสนใจ 

    ในสมุทรโฆษคําฉันทตอนปลาย พระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระ 
ปรมานุชิตชิโนรส ทรงพรรณนาบทรําพันของพระสมุทรโฆษขณะที่วายน้ําอยูกลางมหาสมุทรวา 

 
     สุดแรงสุดที่จะรํ่ารําจวนกําสรวลสุดคิด 
 พึ่งใครก็สุดจิต     รําพึง 
     แสนโศกแสนทุกขแสนแสวงสํานักสํานึง 
 แสนรอนเรงรอนรึง     อุรา 
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     หาเพื่อนหาผูจะพักพํานักนิพนจะหา 
 หาฝงก็เห็นฟา     กับฟอง 

(สมุทรโฆษคําฉันท : 22) 
 

   บทรําพันของพระสมุทรโฆษขางตน  พระองคทรงเลนซ้ําคํา 3 แหง
ใน 1 วรรค ใหทั้งเสียงที่ไพเราะและเปนการย้ําความใหหนักแนนมากยิ่งขึ้น ซึ่งลักษณะการซ้ําคํา
วรรคละ 3 แหง ในชุมนุมตํารากลอนใชชื่อวา ตรีพิธพรรณ  ดังนี้ 

 
     นางศรียอดศรีศรีระมะดี  อัญชุลียกชุลีชุลีสอด 
 ข้ึนเหนือเศียรออนเศียรนอมเศียรทอด พระกายกอดบาทร่ําร่ํารําพรรณ 

(ชุมนุมตํารากลอน : 214 - 215) 
 

    การกําหนดใชคําซ้ํากัน 3 แหงตามแบบดังกลาว กวีนิพนธซีไรตชุด
นาฏกรรมบนลานกวาง และมือนั้นสีขาวไดปรากฏใชเชนกัน ดังที่คมทวนใชลีลาการซ้ําคําใน
ลักษณะนี้ไวในบท ตานพายุ 

 
   ไมมีดอกเทวดาบนฟานี้ 
   ปวยการหมายบารมีมายึดถือ 
   มีแตตัวมีแตตีนมีแตมือ 
   ที่จะลงที่จะร้ือที่จะทํา 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 4) 
 
   ในกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว  ศักดิ์สิริไดใชแบบการซ้ําคํานี้ใน

บทกวีชื่อ ถุงมือ 
  
   เดี๋ยวนีม้ือใสถุงมือจับมือกัน 
   เปลี่ยนมือเปลี่ยนถุงพลันไมซ้ําถุง 
   มือใสถุงมืออนามยั 
   อุนเนื้อมิไดสัมผัสเนื้อ 
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   น้ํามือมิไดเจอืกับน้ํามือ 
   เกิดอะไรขึ้นหรือกับมือคน 

(มือนั้นสีขาว : 54) 
 
    บทกวีนี้  ศักดิ์สิริใชคําซ้ํา 3 แหงในวรรคแรก คือซ้ําคําวามือ จากนั้น

จึงเปลี่ยนเปนซ้ําคําละ 2 แหงในวรรคตอมา  คําทุกคําที่กวีนํามากลาวซ้ําลวนสรางน้ําหนักของการ
ส่ือความหมายใหเดนชัดขึ้นทํานองเดียวกับบทครวญของพระสมุทรโฆษในสมุทรโฆษคําฉันท 

    การซ้ําคําเชนนี้ มิไดมุงใหเกิดเปนเสียงไพเราะแตประการเดียว    
เทานั้น แตระยะหางของคําที่กําหนดใชในแตละวรรคยังชวยสรางจังหวะใหมีชวงหยุดเพื่อใหเกิด
ความคิดคํานึงถึงความหมายของคําที่กวีส่ือออกมาดวยความพินิจและใสใจมากขึ้น 

 
           2)  การเลนสลับที่คํา 

    การเลนสลับที่คํา คือ การวางคําสับที่กันเพื่อใหเกิดความไพเราะ
หรือเนนย้ําความหมายที่ตองการสื่อ  ในกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว มีตัวอยางของการเลนสลบั
ที่คําที่นาสนใจในบท รถดวน และ สาวนอยในสวน  

    บท รถดวน กวีกลาวถงึการเลนตอขบวนเปนรถไฟของเด็ก  ดังนี ้
 
       มือจับเอวจบัเอวตอตอกัน 
   มอืตอเอวกระชับมั่นกันตอตอ 
   มือหนึง่มือนอยนําขบวน 
   ตอแถวกันนั้นลวนมือนอยนอย 
   เอวออนแอนแลนคลอยขบวนไป 
   … 
       มือนอยจับเอวนอยตอตอกันไป 
   มีมือหนึ่งมือใหญมาจับตอ 
   มีเอวใหญเอวหนึง่มาตอจับ 
   มือเอยมือผูใหญในฝูงเด็ก 
   อบอุนแกมือเล็กเล็กเสียนักแลว 

(มือนั้นสีขาว : 36 - 37) 
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   บท สาวนอยในสวน กวีเลนสลับที่คาํในวรรคที่กลาววา 
 
       หมูพุมไมใบ 
   งามใบไมพุม 
   ใบสวยสวยเปนกลุมกลุม 
   พุมละหลายหลายส ี

(มือนั้นสีขาว : 75) 
 
   บทสาวนอยในสวน กวีเลนสลับที่คําวา “พุมไมใบ” และ “ใบไม

พุม” เปนการเกริ่นสรางความสําคัญของใบไมและพุมไม โดยกวีไดกลาวขยายถึงใบไมและพุมไม
ในวรรคถัดไป ใบและพุมที่กวีเนนย้ําดวยการสรางคําสับที่กันนั้นแสดงความหมายของสวนยอย
และสวนรวม กลาวคือ สวนรวมจะดีไดตองมาจากสวนยอยที่สมบูรณ เชนเดียวกับพุมไมจะสวยไม
สมบูรณหากมีใบไมซอนอยู  ทั้งพุมไมใบและใบไมพุมจึงมิไดเปนการสลับที่คําอยางไรจุดมุงหมาย  
แตเปนการเลนสลับที่คําเพื่อสรางความนาสนใจใหสะดุดคํา สรางจังหวะลีลาเสียงเกิดเปน     
ความหมายที่ลึกซึ้งตอไป 

    ในกวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย กวีเลนสลับที่คําไวเชนกันในบท
ที่กลาววา 

 
       นกเอยหนอนกทุง  เจาพลัดทุงสูไพรเถื่อน 
   เถื่อนไพรไรรังเรือน  หรือพบเพื่อนอยูเกลื่อนไพร 

(มากานกลวย : 42) 
 

    การเลนสลับที่คําวา ไพรเถื่อน และ เถื่อนไพร ในบทกวีขางตนเปน
การย้ําใหเห็นถึงความไมคุนเคยที่นาหวาดหวั่น คําวา “พลัด” ส่ือความหมายถึงการหลงเขาไป  
หลงเขาไปสูไพรเถื่อนอันเปนสถานที่ที่ ไรรังเรือน  คําวา “ไพรเถื่อน” และ ”เถื่อนไพร” เปนคําที่ให
ความหมายตรงขามกับคําวา “รังเรือน” อยางชัดเจน การเลนสลับที่คําดังกลาวจึงชวยย้ําความรูสึก
ของความเปนหวงเปนใยกับสภาพแวดลอมรอบกายที่ไมคุนเคยไดเปนอยางดี 
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    การสลับที่คําตอรอยกันในตางวรรคนี้คลายกับกลบทนาคเกี้ยว
กระหวัดที่จะวางคําสุดทายของวรรคแรกและสลับที่คําเดิมในคําแรกของวรรคตอมา 

    
  พระบิตุรงคฟงบุตรเห็นสุดหาม  หามสุดความคิดบุตรเห็นสดุหาญ 
  หาญสุดไมหยุดยั้งจะรั้งราญ  ราญรั้งนานแนวเนตรสังเวชบุตร 
  บุตรเวทนาถงึพอก็คลอเนตร  เนตรคลอเวทนาแนนก็แสนสุด 
  สดุแสนแคนแคนใจดั่งไฟจุด  จุดไฟรุทใจรอนดั่งศรราน 

(ชุมนุมตํารากลอน : 243) 
 

    นอกจากจะปรากฏเปนลักษณะคลายกลบทในชุมนุมตํารากลอน
แลวยังพบวาไดมีใชในวรรณคดีเร่ืองมัทนะพาธา บทละครพูดคําฉันทพระราชนิพนธรัชกาลที่6 
พระองคทรงใชการเลนสลับที่คําในบทสนทนาโตตอบระหวางสุเทษณกับมัทนาไดอยางไพเราะและ
มีชั้นเชิงยิ่ง  ดังตัวอยาง 

 
สุเทษณ :   ความรักละเหีย่อุระระทด เพราะมิอาจจะคลอเคลีย. 
มัทนา :  ความรักระทดอุระละเหี่ย ฤจะหายเพราะเคลียคลอ ? 
… 
สุเทษณ :   โอรูปวิไลยะศภุะเลิด  บมิควรจะใจแขง. 
มัทนา :   โอรูปวิไลยะมละแรง  ละก็จําจะแขงใจ. 

(มัทนะพาธา : 23) 
 
    การเลนสลับที่คําจากบทดังกลาวเปนการสรางกลวิธีเชิงวรรณศิลป

ใหเห็นภาพและอารมณของตัวละครไดอยางชัดเจน ความไมเต็มใจรับรักและการบอกปฏิเสธอยาง
นิ่มนวลแตทําใหคนฟงรับรูความหมายไดเองนั้นเปนการเลนกับถอยคําไดอยางดียิ่ง เพราะเพียงแต
สลับตําแหนงของคําก็สามารถสื่อความตามที่ประสงคได 

 
    เมื่อมาถึงกวีนิพนธซีไรตจึงมองเห็นภาพไดอยางชัดเจนถึงการนําคํา

มาวางเปลี่ยนตําแหนงเพื่อสรางเสียง อารมณ ความรูสึกและอื่น ๆ ดังที่เคยมีใชมาแลวในตํารา
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และวรรณคดีโบราณ และอาจกลาวไดวา กวีซีไรตทั้งศักดิ์สิริ และไพวรินทรตางเขาใจถึงการสราง
ความพิเศษจากถอยคําที่มีอยูและนํามาใชในกวีนิพนธของตนไดอยางนาสนใจ 

 
                                3)  การเลนคําเลนความ 

     การเลนคําเลนความ หรือการเลนกับเสียงและความหมายของคํา 
เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหงานประพันธมีความไพเราะมากขึ้น  ในกวีนิพนธซีไรตบางเรื่อง กวีนําคําที่พอง
เสียงกันมาสื่อความหมายที่นาสนใจ 
   กวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง  คมทวนไดเลนกับเสียง
และความหมายของคําในบทที่ชื่อ มีแตเรงเขาไปรื้อดวยมือเรา 

 
       เราเหมือนเขาเราคือหญิงอันยิ่งใหญ 
   มิใชเขาที่ใครใครจะคอยสวม 
   มใิชเกิดแตกรรมที่กาํกวม 
   แตจะรวมทลายกรรมดวยกาํมือ 

  (นาฏกรรมบนลานกวาง : 58) 
 

   บทกวีขางตน คมทวนกลาวถึงบทบาทและสถานะของผูหญิงที่ไมได
มองวาผูหญิงเปนชางเทาหลังที่จะตองเชื่อฟงผูชายโดยไมมีความคิดเปนของตนเองอีกตอไป แต   
ผูหญิงจะเปนเพศที่รวมทลายกําแพงความคิดเรื่องกรรมดวยตัวของเธอเอง กวีใชคําที่พองเสียงกัน
โดยใหความหมายที่ตางกัน ในคําวา “กรรม” “กํากวม” และ “กํามือ” ทั้ง 3 คํานี้กวีไดไลเรียงระดับ
ของความหนักแนนทางความหมายรวมไปกับความคิดที่ตองการสื่ออยางชัดเจน  กลาวคือ ความ
ในบาทที่สาม กวีเอยถึง กรรมที่กํากวม ส่ือความหมายที่บงบอกถึงความไมชัดเจน ไมทราบแนชัด 
จนมาถึงความในบาทที่ส่ี กวีแสดงความมุงมั่นที่จะ ทลายกรรมดวยกํามือ เนื้อความดังกลาว
ประกาศถึงเจตนารมยอันแนวแนที่จะขจัดความคิดเรื่องกรรมใหหมดไปดวยการสรางสิ่งตาง ๆ 
ดวยตนเอง 

   ในกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา  โชคชัยไดใชวิธีเดียวกันนี้ในชื่อบท 
ดิน น้ํา ลม ไฟ : ความเปนไปในชีวิต ในตอนชื่อ ดิน โชคชัยกลาวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากการใชที่ดินทํากินวา 
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  จากเกษตรกรรมธรรมชาติ  สามารถพึ่งตนไดเต็มที่ 
  สูยุคสงออกชอกช้ําดี   พึ่งปุยเชาที่เคมีภัณฑ 
  หักรางถางพงลงพืชไร   กลับทําไมไดโลกไหวหวั่น 
  มีโฉนดตราจองของสําคัญ  คาเหลือเพื่อปนราคาดิน 
  ผืนนาปารางจืดจางรส   ขาวกลาลาสลดเกือบหมดสิ้น 
  จํานอง  จําหนาย  จําขายกิน  ตึกสูงซ้ือดินปลูกตนไม 

(บานเกา : 15) 
 

   จากคําวา “จํานอง” “จําหนาย” และ ”จําขายกิน” บอกถึงภาวะที่
ยากไร ขาดแคลน และสื่อถึงความไมเต็มใจ ไมยินดี (จําขายกิน) การเลนเสียงของคําในบริบท    
ดังกลาวจึงเปนการเลนกับความหมายดวยเชนกัน 

   ในวรรณคดีโบราณ กวีไดนําเรื่องของการใชคําเลนเสียงมาเปน    
กลวิธีหนึ่งในการสรางความไพเราะดานวรรณศิลป เชนลิลิตพระลอ กวีไดพรรณนาบทธรรมชาติ
ระหวางทางที่พระลอเสด็จวา 
 

พระลอเสด็จลลีา   ชมพฤกษาหลายหลาก   สองปลากขางแถวทาง   
ยางจบัยางชมฝูง   ยงูจับยงูยั่วเยา   เปลาจับเปลาแปลกหมู   กระสาสูกระสงั   
รังเรียงรังรังนาง   ไตครานไตหงอนไก   ไผจับไผคูคลอ  ตอดตอจับไมตอด  ตับ
คาลอดพงคา… 

(ลิลิตพระลอ : 71) 
 

   การพรรณนาดังกลาว  วิทย  ศิวะศริยานนท มีความเห็นวา “ที่จริง
ไมมีความจําเปนอะไรที่ยางจะตองจับยาง ยูงจะตองจับยูง ฯลฯ นอกจากเปนการเลนคําและแสดง
วากวีมีความรูในเรื่องนกและไมกวางขวาง และฉลาดในการหาไมมาใหนกชื่อเดียวกันจับได”17 

   วรรณคดีเร่ืองอิเหนา มีบทพรรณนาเมื่ออิเหนาตองจากนางทั้งสาม
วา 

 

                                                        
17 วิทย  ศิวะศริยานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ (กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2544), 104. 
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       วาพลางทางชมคณานก โผนผกจับไมอึงมี่ 
   เบญจวรรณจับวัลชาลี  เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา 
   นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา 
   จากพรากจับจากจํานรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี 
   แขกเตาจับเตารางรอง  เหมือนรางหองมาหยารัศมี 
   นกแกวจับแกวพาที  เหมือนแกวพี่ทั้งสามสั่งความมา 

(อิเหนา เลม 1 : 337) 
 

   จากบทดังกลาว  กวีเลนคําโดยนําคําที่ออกเสียงเหมือนกัน เชน 
เบญจวรรณ (ชื่อนก) – วัล (ไมเถา) – วัน (เวลา) / นางนวล (ชื่อนก) – นางนวล (ชื่อไม) – นวลสมร 
(คําเรียกแทนนาง) เปนตน มาสื่อพรรณนาถึงความรูสึกและอารมณของตัวละคร  ดวงมน         
จิตรจํานงค  วิเคราะหการเลนคําของความในบทนี้วา “การนําคําพองเสียงมาเทียบกันดังกลาว ดูมี
จุดมุงหมายที่จะแสดงลักษณะที่เรียกวา จิตประหวัด (association  of  mind)  แตเปนการ
เชื่อมโยงดวยเสียงเทานั้น มิไดมุงที่จะใหเกิดแรงกระทบอารมณดวยภาพ”18 การเลนคําพองเสียง
ในลักษณะดังกลาวนี้ พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ – ไทย ใชวา “นัยประหวัด” 
(association) คือความสัมพันธตอเนื่องประหวัดถึงกันระหวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับความคิดที่เกิดขึ้น 19 
โดยมุงความไพเราะทางเสียงเปนสําคัญ 

 
    จะเห็นไดวาการเลนคําเปนกลวิธีหนึ่งที่วรรณคดีโบราณนิยมใช และ

ในกวีนิพนธซีไรตซึ่งเปนกวีนิพนธรวมสมัยก็ยังปรากฏลักษณะการเลนคําในงานของตนเชนกัน       
แตเมื่อพิจารณาลักษณะการเลนคําในวรรณคดีโบราณและกวีนิพนธซีไรตแลวพบวา ทั้งสองมี
ลักษณะบางประการที่ตางกันออกไป  ในกวีนิพนธซีไรต กวีจะขยายขอบเขตของการประพันธไปถึง
การใหความสําคัญกับความหมายของคํา มากกวาจะมุงใหเกิดความไพเราะทางเสียงเพียง
ประการเดียว โดยไมคํานึงถึงลักษณะความเปนจริงตามธรรมชาติของพันธุไมและพันธุนกตาม
ความนิยมแบบโบราณ เชน ใหนกยางจับตนยาง นกยูงจับตนยูง ดังตัวอยางในบทพรรณนา    
ธรรมชาติในลิลิตพระลอ เปนตน 

                                                        
18 ดวงมน  จิตรจํานงค, สุนทรียภาพในภาษาไทย (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2541) , 45. 
19 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ – ไทย (กรุงเทพฯ : 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2545), 43. 
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    ในบท มีแตเรงเขาไปรื้อดวยมือเรา  ของคมทวน  คันธนู  และ 
ดิน น้ํา ลม ไฟ : ความเปนไปในชีวิต  ของโชคชัย  บัณฑิต’  กวีใชวิธีเลนคํา คือ นําคําที่ออก
เสียงเหมือนกันมาวางไวในตําแหนงใกลกัน โดยมีจุดประสงคมุงเลนกับความที่จะสื่อ ซึ่งเปนการ
คํานึงถึงเสียงและความหมายไปพรอมกัน 

    ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงรองรอยของการสืบทอดขนบวรรณ
ศิลปดานการสรางความไพเราะของเสียงจากถอยคําที่เลือกใช  ขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นถึงการ
สรางใหมทางความคิดและแนวนิยมของยุคสมัยที่เปล่ียนไป จากเดิมที่เคยเปนการกลาวถึงชื่อพันธุ
ไม พันธุนกเพื่อแสดงอารมณของตัวละครที่มีจิตประหวัดไปถึงนางอันเปนที่รักที่ตนจากมา  ก็
เปลี่ยนเปนการเลนคําเพื่อส่ือไปถึงปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในสังคม  การเลนคําของกวีรวมสมัยจึง
เปนการเลนคํา เลนเสียงเพื่อสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณและความเปนไปของสังคมมากกวาจะมุง
เลนคําเลนเสียงเพื่อความไพเราะ เพลิดเพลินอันเกิดจากเสียงเปนสําคัญตามขนบวรรณคดีแตเดิม 
 
  1.3  การสบืทอดขนบและการสรางสรรคดานโวหาร 
      1.3.1 การใชพรรณนาโวหาร 
   ในขนบการแตงวรรณคดีไทย การใชบทพรรณนาเพื่อเลาเรื่องราวหรือ
แสดงอารมณความรูสึกของตัวละครเปนสิ่งที่กวีไทยใหความสําคัญและมักปรากฏเปนโวหารของ
การพรรณนาสิ่งตาง ๆ เชน โวหารพรรณนาธรรมชาติ  โวหารพรรณนาชมเมือง หรือโวหารพรรณนา
ครํ่าครวญ เปนตน โวหารพรรณนาดังกลาวนี้มักมีขนบการแตงบางประการที่สืบทอดตอกันมา  
และกวีนิพนธซีไรตเปนกวีนิพนธสมัยใหมก็ปรากฏการใชพรรณนาโวหารที่มีรองรอยการสืบขนบ  
วรรณคดีไทยโบราณ  ดังนี้ 
 

     1) โวหารพรรณนาธรรมชาต ิ
    การพรรณนาธรรมชาติ ในวรรณคดีไทยถือเปนขนบการแตง            
คําประพันธที่กวีไทยใหความสําคัญตลอดมา การพรรณนาลักษณะหนึ่งที่เปนการกลาวถึง     
ธรรมชาติในทางที่งดงาม คือ การใหรายละเอียดแสง  สี แสดงถึงความวิจิตรอลังการ ดังที่สุจิตรา  
จงสถิตยวัฒนา กลาววา “การพรรณนาธรรมชาติโดยใหรายละเอียด ใหไดสัมผัสรับรูแสง สี เสียง 
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ในธรรมชาตินั้น เปนกลวิธีที่กวีไทยแตโบราณไดใชจนแทบจะกลายเปน “ขนบ” ในการพรรณนา”20  
คํากลาวนี้ปรากฏเปนตัวอยางในวรรณคดียอพระเกียรติเร่ืองลิลิตตะเลงพาย ตอนพระมหา      
อุปราชาเดินทัพและชมธรรมชาติ 
 
   เห็นถกลกุกอง   เชองชั้นชองปลองเปลว 
   เหวหุบหวยตรวยโตรก  ชโงกชงอนเงื้อมง้ํา 
   ถ้ําทอธารธารา   แสงเสลาหลากหลาย 
   พรายพแพรวไพโรจ  ชอชวงโชติฉายฉัน 
   สีสุพรรณเลื่อมเหลือง  เรืองโมรารายเรียบ 
   ขาวปูนเปรียบเพชรรัตน  แดงดั่งปทมราช 
   ดําประหลาดนิลกาฬ  เขียวศรีปานมรกฎ 
   ขาบใสสดเสมอเมฆ  ชมภูเฉกโกเมน 
   เพญพรรณรายรุงรวง  ชวงสองแสงสุริยา 
   ดุจดาราเรืองจรัส  ประภัศรโอกาษ 
   พิลาศล้ําลาญเนตร  พิศศีขเรศชรอุม 
   พมพนัสยัดเยียด   พฤกษาเสียดสีกิ่ง 
   เสียงเสนาะยิ่งอยางพิณ  พระยลยินพิศวง 

(ตะเลงพาย : 37 - 38) 
 
    รายพรรณนาชมธรรมชาติขางตน  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ   
ปรมานุชิตชิโนรส ทรงพรรณนาใหเห็นภาพธรรมชาติที่อุดมไปดวยแสง  สี และเสียงจาก ภูเขา ถ้ํา 
ลําธารและพันธุไมนานาชนิด  กวีนิพนธซีไรตบางเลม  กวีไดสืบทอดขนบการพรรณนาโดยใหภาพ
ของแสง  สีเสียงไดอยางไพเราะงดงาม  เชน  กวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี  ของอังคาร  กัลยาณ
พงศ  กวีไดพรรณนาความงามของธรรมชาติไวในชื่อบท สุนทรียแหงชีวิตมนุษย วา 
 
 

                                                        
20 สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา, หวังสรางศิลปนฤมิต  เพริศแพรว การสืบทอดขนบกับการ

สรางสรรควรรณศิลปในกวีนิพนธไทยสมัยใหม (กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2541) , 69. 
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   งามบุหรงแรกรักไมมารัง   รองสั่งปาจะสิ้นสุรียศรี 
  งามผกายเงินทองตองวารี   ระริกระรี้ร่ีไหลในแสงดาว 
   สวยสะอาดหาดทรายใตแสงจันทร นวลทรายนั้นละเอียดออนเหน็บหนาว 
  สายสายน้ําคางพรางไพรพราว   วาวขจายดั่งสายดวงชีวี 
   งามสําเภาเดือนทองสองหลา  โลชะเลดารารวงรุงรัศมี 
  งามเงื้อมชะโงกโตรกผามี    ยวงเมฆสีฝายสลายตัวลง 

(ปณิธานกวี : 47) 
 

    บทกวีดังกลาว อังคารไดพรรณนาใหเห็นความงดงามของธรรมชาติ
โดยเลือกใชคําบอกแสง สี ไมวาจะเปนความงามของแสงเงินแสงทองที่สองประกายระยิบระยับบน
ผืนน้ํา หรือภาพหยดน้ําคางที่พรางพราวไปทั้งปา เปนการมองธรรมชาติในดานที่สรางอารมณ
สุนทรียใหกับมนุษย 
    บทกวีอีกบทหนึ่งที่พรรณนาธรรมชาติไดอยางงดงาม สัมผัสไดถึงภาพ
และเสียง คือ บทชอนกุง จากกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ 
 
        กุงฝอยชักฝูง 
    กรีดฟองฟองฝอย 
    ดีดตัวขึ้นหย็อย 
    สุดแรงรวงผล็อย 
    เคลื่อนฝูงฟองฟอนยอนน้ํา 
        พรางพรายประกายทอง 
    เรืองรองเปนวงรุง 
    ฟูฟองละอองฟุง 
    ไหนฝอยน้ําไหนฝอยกุง 
    เคลื่อนฝูงคลอยคุงคึกครื้น 
        พริ้งพรายประกายตา 
    เทพธิดาทองทุง 
    เห็นขบวนเพชรรุง 
    ไหวละอองพลิ้วพลุง 
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    ถือตะแกรงชอนกุงประคองคอย 
  ขบวนพลิ้วละอองวาว 
  กะพริบราวเพชรรุง 
  กะพริบพรายกะพริบพลุง 
  เทพธิดาทองทุง 
  คางตะแกรงชอนกุงตะลึงแล 

(มือนั้นสีขาว : 44 - 45) 
 
    บทชอนกุงของศักดิ์สิริ เปนการพรรณนาที่ใหภาพที่โดดเดนและ
งดงามมากอีกบทหนึ่ง  ศักดิ์สิริสามารถสรางภาพใหผูอานเห็นแสงแวววาวของขบวนกุงฝอยจาก
คําตาง ๆ ที่กวีเลือกใช เชน พรางพรายประกายทอง   เรืองรองเปนวงรุง  พร้ิงพรายประกายตา   
ขบวนพลิ้วละอองวาว  เปนตน  คําตาง ๆ เหลานี้ มีจังหวะที่สรางจินตภาพไดอยางแจมชัด       
นอกจากภาพของขบวนกุงฝอยที่สวยงามราวกับเพชรรุงแลว  ผูอานยังสามารถสัมผัสความไพเราะ
ของเสียงไดจากคําพรรณนาของกวี  ภาพของฝูงกุงฝอยที่ กรีดฟองฟองฝอย และ เคลื่อนฝูงฟอง
ฟอนยอนน้ํา ฝูงกุงที่ดีดตัวขึ้นลงไปมา ทําใหเกิดเปนภาพและเสียงน้ํากระเซ็น ดังความที่กวี
พรรณนาวา ไหนฝอยน้ําไหนฝอยกุง  เคลื่อนฝูงคลอยคุงคึกครื้น  แสง  สี  เสียงเหลานี้ กวีไดบรรจง
สรรถอยคําในการพรรณนา แมเปนเพียงการพรรณนาชมกุงฝอยแตกวีก็สามารถทําใหกุงฝอยที่เปน
ภาพสามัญธรรมดาดูสวยงามนาชมเปนอยางยิ่ง 
    ทั้งบทสุนทรียแหงชีวิตมนุษย ของอังคาร  กัลยาณพงศ และบท   
ชอนกุง ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ ตางแสดงใหเห็นวา  กวีรวมสมัยยังคงรักษาขนบพรรณนาโวหารที่มี
มาแตโบราณไดอยางกลมกลืน เหมาะกับยุคสมัยของตนและกวีซีไรตยังคงเห็นวาธรรมชาติเปน
ศิลปะ เปนความงามอันบริสุทธิ์  และเปนคุณคาสวนสําคัญประการหนึ่งที่มนุษยพึงรักษาไว 
    นอกจากนี้ โวหารพรรณนาธรรมชาติอีกลักษณะหนึ่งที่นาสนใจในแง
ของการสืบทอดและนํามาขยายสรางตออันแสดงใหเห็นถึงการมองธรรมชาติที่กวางขึ้นของกวีรวม
สมัยที่ตางไปจากกวีโบราณ นั่นคือการที่กวีพรรณนาธรรมชาติในดานที่เห็นวา ธรรมชาติเปนมิตร         
ผูประเสริฐของมนุษย  วรรณคดีไทยโบราณหลายเรื่องแสดงใหเห็นวาการไดอยูทามกลางพันธุไม
นานาชนิดทําใหมนุษยคลายความทุกขหรือคลายความเดือดรอนใจได 
    ในวรรณคดีโบราณ กวีนิยมพรรณนาความงามธรรมชาติในฐานะเปน
ฉากใหตัวละครคลายความโศกเศรา  เชนวรรณคดีเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน กวีสรางภาพ     
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ธรรมชาติอันนาร่ืนรมยใจเพื่อผอนคลายความทุกขโศกใหตัวละคร  เชน 
   
   ที่ในดงตรงหวยละหานน้ํา  คลาคล่ําหลากเหลือผีเสื้อปา 
   สีสันตางตางสาํอางตา   บางบนิมาบินไปในไพรวัน 
   ไมดอกออกดื่นร่ืนพนัส   สารพัดสุกรมนมสวรรค 
   ยมโดยพลัดพลวงจวงจนัทร  สัตตบรรณแทงทวยทั้งกลวยไม 
   พิกุลแกวเกดกฤษณา   จําปาดกดอกออกไสว 
   พี่เลี้ยงเคียงขางอรไท   ชี้ชวนชมไปใหสําราญ 
   นางสรอยทองคอยคลายวายเทวษ จนลวงเขตปาไมไพรสาณฑ 
   แตแรมรอนผอนมาสิบหาวาร  ถึงหมูบานภูเวยีงเคียงคิรี 

                                      (ขุนชางขุนแผน : 580)  
 
 
    ในลิลิตตะเลงพาย  เมื่อพระมหาอุปราชาตองเสด็จยกทัพเดินปา
ตามกระแสรับส่ังของพระราชบิดานั้น  พระองคก็ทรงหวาดหวั่นพระทัยจากคําทํานายของโหร และ
ความเทวษอาดูรที่ตองจากเหลานางพระสนมมา  แตกวีก็พรรณนาสภาพธรรมชาติใหเปนฉากที่นา
อภิรมยเพื่อผอนคลายความเปนทุกข 
 
       พระเหลยีวแลไมดอก   ออกชอแซมแนมผล 
   ไขสุคนธเสาวรพย   เลวงตระหลบแหลงพนัศ 
   วายพุานพัดรําเพย   รเหยหอมฟุงเฟอง 
   เปลื้องหฤทยัรําจวญ   เหลาลาํดวนดาษดง 
   แกวกาหลงชงโค    ยิสุนยิโถโยธกา 
   พุดจีบลาลาญเนตร   เกษพกิุลแบงกลีบ 
   ปปจําปาจาํป    มลุลีประดูดง 
   ปรูประยงยมโดย    โรยเรณูรวงเรา 
   เยากมลชวนชื่น   สุรภีร่ืนรศคนธ 

(ตะเลงพาย : 41)  
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    บทพรรณนาสภาพธรรมชาติขางตนแสดงให เห็นบทบาทของ       
ธรรมชาติประการหนึ่งคือ เปนสถานที่ใหความรื่นรมยใจ สวยงามและใหความสุข  ซึ่งการพรรณนา
ธรรมชาติใหเปนสถานที่สรางความรื่นรมย สบายใจในยามที่ตัวละครเปนทุกขนั้น  กวีนิพนธซีไรต
ชุดในเวลา เปนตัวอยางหนึ่งที่พรรณนาธรรมชาติในลักษณะบทบาทเดียวกัน  ในชื่อบทพันลึก 
พันลือ  ดังนี้ 
 
   มากใบใหมสะอาด  คงรวงหมาดหมาด 
   ดูสลับสลอน   ไมปรารถนาเหยียบ 
   เลาะเลียบสังวรณ  บายเทาอาทร 
   เยื้องยักผานไป 
   เวียนซายยายขวา  เหมือนเสียเวลา 
   หากสุขเกษมใจ   ไมเหลือรําคาญ 
   เคยรานทรวงใน  อารมณผองใส 
   เปนทศทวี 
   เปล่ียวดายดําเนิน  คือเปล่ียวเพลิดเพลิน 
   สดับเสียงสกุณี   สูดกลิ่นอากาศ 
   ประหลาดหอมฤดี  ยอมไหวเคลิ้มมี 
   ทุกขณะดําเนิน 

(ในเวลา : 88) 
 

   อารมณของการไดอยูทามกลางธรรมชาติในบทกวีนี้คือความสุข     
ความสงบเย็นใจ ธรรมชาติเปนที่ผอนพักใจจากความวุนวาย ความจอแจคับคั่งของเมือง          
การพรรณนาธรรมชาติในลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวาธรรมชาติเปนมิตรแกมนุษยเสมอมา 
ความคิดดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนในความคิดของกวีไทย และไดสืบทอดความคิดมาจนถึง
ปจจุบัน   
   ส่ิงที่นาสนใจอีกประการหนึ่งของการพรรณนาธรรมชาติในกวีนิพนธ     
ซีไรต คือ มีลักษณะที่เปนการสรางใหมจากกวีโบราณโดยใชธรรมชาติเปนเนื้อหาของบทกวีทั้งบท  
ธเนศ  เวศรภาดา  กลาวถึงนวลักษณของบทพรรณนาธรรมชาติในกวีนิพนธรวมสมัยวา 
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             แตเดิม บทพรรณนาธรรมชาติมักปรากฏเปนบทพรรณนาสั้นๆ ประกอบเปนฉากใน           
วรรณคดีเร่ืองยาว  ในปจจุบัน กวีรวมสมัยไดขยายบทพรรณนาธรรมชาติใหเปนเนื้อหาหลัก
ของตัวบท  และธรรมชาตินั้นมิใชเปนเพียงฉากแตะแตมบรรยากาศ หากเปน “ตัวเอก”  ที่
ไหวเตนแพรวพราวอยางมีชีวิต 21 

 
    บทชอนกุง ในกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว ของศักดิ์สิริ  มีสมสืบ 
เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงการพรรณนาธรรมชาติ ในที่นี้คือ ฝูงกุงฝอยไดอยางโดดเดน  อีกทั้ง
กวียังกําหนดใหมนุษยเปนเพียงผูประกอบฉากในการพรรณนาภาพอันวิจิตรงดงามนี้ 
 
    กุงฝอยชักฝูง 
    กรีดฟองฟองฝอย 
    ดีดตัวขึ้นหย็อย 
    สุดแรงรวงผล็อย 
    เคลื่อนฝูงฟองฟอนยอนน้ํา 
        พรางพรายประกายทอง 
    เรืองรองเปนวงรุง 
    ฟูฟองละอองฟุง 
    ไหนฝอยน้ําไหนฝอยกุง 
    เคลื่อนฝูงคลอยคุงคึกครื้น 
        พริ้งพรายประกายตา 
    เทพธิดาทองทุง 
    เห็นขบวนเพชรรุง 
    ไหวละอองพลิ้วพลุง 
    ถือตะแกรงชอนกุงประคองคอย 
        ขบวนพลิ้วละอองวาว 
    กะพริบราวเพชรรุง 

                                                        
21 ธเนศ  เวศรภาดา, “ขนบวรรณศิลปในกวีนิพนธซีไรตไทย,” งามคําหวาน  ลานใจถวิล, รวม

บทความที่ระลึกในงานเกษียณอายุ ดร. มานิต  บุญประเสริฐ  อาจารยเรณู  ผลสวัสดิ์ และ ดร. สุนี  ธนสาร
สมบัติ, (กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2546), 97. 
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    กะพริบพรายกะพริบพลุง 
    เทพธิดาทองทุง 
    คางตะแกรงชอนกุงตะลึงแล 
        กระเตงตะแกรงวางกลับ 
    ตะพายตะของไรกุง 
    หทัยยังพรางเพชรรุงมิวายเลย 

(มือนั้นสีขาว : 44 - 45) 
 
   “กุงฝอย”ในสายตาของกวีรวมสมัยมิไดเปนเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่         
ไรบทบาทและไรตัวตนทามกลางธรรมชาติอันยิ่งใหญแตกวีไดยกระดับธรรมชาติสามัญดวยการ
พรรณนาใหเปนภาพพิเศษที่โลดเตนอยางมีชีวิตชีวา  และความงามที่ปรากฏยังเปนเสมือนการ
ยกระดับจิตใจมนุษยอีกดวย เมื่อหญิงสาวที่ตั้งใจจะมาชอนกุงยังตอง กระเตงตะแกรงวางกลับ  
ตะพายตะของไรกุง เพราะ หทัยยังพรางเพชรรุงมิวายเลย  ความงามของฝูงกุงฝอยในยามที่ดีดตัว
ข้ึนลงเหนือผิวน้ํา เปนการพรรณนาที่แสดงใหเห็นวา ธรรมชาติกลอมเกลาจิตใจมนุษย  ความงาม
อันบริสุทธิ์ของธรรมชาติสามารถทําใหมนุษยมีจิตที่จะหยั่งถึงความงามและความละเอียดออน   
ในใจตนได ดังนั้น มนุษยจึงเสพธรรมชาติไดจากดวงตาและลึกซึ้งอิ่มเอมเขาไปสูใจ มิไดมอง        
ธรรมชาติเปนเพียงเครื่องบริโภคอันเปนปจจัยพื้นฐานที่เสพแลวก็หมดสิ้นกันไปเทานั้น 
    ในกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา ของโชคชัย  บัณฑิต’  กวีไดพรรณนา 
ธรรมชาติสามัญที่ดูเหมือนไมมีคา ไมมีความนาสนใจใหเปนภาพที่นาประทับใจในช่ือบท เหมือน
ดอกนุนแตกฝกคนยักยาย  
 

1. ลานริมตึก 
 
 คืนฟาพิฆาตดาว 
 เปร้ียงตวาดฟาดดาวฝนกราวกอง 
 ฟากระชั้นฝนกระชากน้ําหลากนอง 
 หมาขี้เร้ือนอุมทองโหยกองฟา 
 เขาซุกหลบซบดินสองตีนขุด 
 ฟากระโชกโลกเกือบทรุดฝนดุจบา 
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 พรํ่าและพรางขวางพิโรธโกรธใดมา 
 กองเภรีตีหลาลึกบาดาล 
 … 
2. ยาวไกลไมยาวนาน 
 

    ในแสงทองสองทอหมาดชอฟา 
    เสียงลูกหมาจาแซงแขงเสียงพร่ํา 
    ครางหงางหงิงชิงเตานม  ลมคะมํา 
    ลายขาวดํา  บางดําปลอด , ขาวตลอดตัว 
    บริสุทธิ์ดุจน้ําฟาหลังพายุ 
    อันเดือดดุเจ็บราวคราวฝนรั่ว 
    แมเฝาเลียเคลียรางพลางชมชัว 
    สะอาดทั่วหัวหูเอ็นดูรัก 
    เจารางนอยนอนพริ้มโอนิ่มเนื้อ 
    ตายังหลับตัวแดงเรื่อเหลือตระหนัก 
    แมข้ีเร้ือนไมเหมือนเจาคนเขาทัก 
    เหมือนดอกนุนแตกฝกคนยักยาย 

(บานเกา : 89 - 90) 
 
    โชคชัยพรรณนาภาพธรรมชาติที่แปลกออกไปจากเดิม  คือการ
พรรณนาภาพสุนัขขี้เร้ือนที่กําลังออกลูกในฐานะที่มีบทบาทเดน เปนตัวเอกของเรื่อง อารมณ    
เจ็บปวดขณะที่กําลังใหกําเนิดไดสัมพันธกับสภาพธรรมชาติที่ปนปวน รุนแรงในคืนที่ฟาแรงและ
ฝนกระหน่ํา  ในชวงที่ 2 ลูกสุนัขไดออกจากทองแมอยางปลอดภัยพรอมความสดชื่นแจมใสของ 
วันใหม กลวิธีการพรรณนาเชนนี้ถือเปนการพรรณนาสืบทอดขนบเมื่อตัวละครเอกของเรื่องมี
อารมณความรูสึกเชนไร  ธรรมชาติก็พลอยหวั่นไหวและแสดงปฏิกิริยาที่สัมพันธสอดคลองไปดวย  
ส่ิงหนึ่งที่นาสนใจในกวีนิพนธบทนี้คือ ตัวละครเอกของเรื่องที่อยูในสถานภาพอันแตกตางจากขนบ
โบราณอยางสิ้นเชิง  แตเดิมมักปรากฏเปนภาพของมนุษย  และอยูในสถานภาพที่สูงศักดิ์ หรือมี
ความสําคัญตอตัวเรื่อง แตตัวละครที่กวีเลือกมาพรรณนาในบทกวีบทนี้คือหมาขี้เร้ือนทองแก     
ตัวหนึ่งที่กลายมาเปนหมาแมลูกออนในเวลาตอมา สถานภาพของตัวละครในลักษณะดังกลาว 
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แสดงภาพความเปนไปของธรรมชาติทามกลางธรรมชาติที่สามัญอยางที่สุดและความสามัญนี้เอง
ทําใหเขาใจและตระหนักถึงคุณคาในความงามของสรรพสิ่ง เชนเดียวกับหมาขี้เร้ือนที่แมจะดู
สกปรกและไมสวยงามแตก็ใหกําเนิดลูกที่บริสุทธิ์ดุจน้ําฟาหลังพายุ   นับไดวา การพรรณนา   
ธรรมชาติในลักษณะดังกลาวเปนการขยายขอบเขตการพรรณนาใหออกไปจากขนบของการชม
ธรรมชาติแตเดิมที่มักเปนการพรรณนาชมความงามของธรรมชาติเพื่อความเบิกบานใจ หรือเพื่อ
ระบายอารมณภายในใจของตัวละคร ธรรมชาติที่ชมก็มักเปนพันธุไม  พันธุสัตวที่สวยงามในปา 
แตในบทกวีบทนี้เปนเรื่องของการชมธรรมชาติในดานที่ธรรมดาสามัญ เปนฉากที่มักถูกมองขาม  
มองผาน ใหกลับมาเปนภาพที่สวยงามและนาประทับใจ 
    จากตัวอยางกวีนิพนธซีไรตทั้งมือนั้นสีขาวและบานเกา  แสดงให
เห็นถึงการพรรณนาธรรมชาติที่กวีรวมสมัยไดสรางสรรคข้ึนโดยมุงใหธรรมชาติเปนตัวเอกของเรื่อง     
มีบทบาทที่โดดเดนในตัวเอง และผลของการพรรณนาธรรมชาติในมุมมองดังกลาวทําใหมนุษย
สามารถเกิดสติพิจารณาและเรียนรูที่จะตระหนักถึงความงามและความเสียสละจากธรรมชาติ
เพื่อที่จะดูแลและเห็นความสําคัญของธรรมชาติรอบตัวใหมากขึ้นกวาที่เปนอยู 
 

2) โวหารพรรณนาคร่ําครวญ 
   การใชโวหารพรรณนาคร่ําครวญในกวีนิพนธซีไรตเปนอีกสิ่งหนึ่งที่       

นาสนใจศึกษาในดานการแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานขนบวรรณศิลปโบราณกับการสรางสรรค
ข้ึนใหมจากรากฐานเดิม  โวหารพรรณนาคร่ําครวญที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตที่นาสนใจ ไดแก   
กวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี ของอังคาร กัลยาณพงศ และกวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย ของ         
ไพวรินทร     ขาวงาม 

  ในกวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี  อังคารพรรณนาคร่ําครวญถึงความ
รัก ความอาลัยที่มีตอบิดามารดาในชื่อบทบุพการี วา 
 

      เพรียกหาทั่วฝงฟา  ปรโลก 
  พอแมเอยลูกโศก  ส่ังหลา 
  น้ําตาร่ําลมโบก   เปนเมฆ 
  เมฆชวยมองภพหนา  ทานนั้นสถิตไหน 

(ปณิธานกวี : 20) 
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  อังคารใชโวหารพรรณนาถึงความรักของตนที่มีตอบุพการีดวยการ
ขอใหเมฆชวยเปนสื่อและสืบเสาะหาบิดามารดาของตน ลักษณะการคร่ําครวญหาโดยใหเมฆเปน
ส่ือนําความรักนี้มิไดเพิ่งเกิดข้ึน แตมีปรากฏมานานแลวในวรรณคดีนิราศเรื่องเอกของอินเดียชื่อ   
เมฆทูต รจนา โดยกาลิทาส  กวีเอกของอินเดีย  เนื้อหาของเมฆทูตมีอยูวา 

 
              ยักษตนหนึ่งทําผิดโดยละลืมหนาที่ เจานายคือทาวกุเวรกริ้วโกรธจึงเนรเทศจาก  
นครอลกาบนเขาไกลาศในเทือกเขาหิมาลัยใหไปอยูบนเขารามคิรี ณ ปาวินธัย ทางทิศใตมี
กําหนด 1 ป โดยยักษตองพรากจากภรรยาที่รักไปแตผูเดียว  พอยางเขาฤดูฝน ทองฟา
ดารดาษดวยกลุมเมฆใหญนอยลองลอยไปมา  ยักษเห็นเมฆกลุมหนึ่งกําลังลอยเลื่อนไปสู
อุดรทิศ อันเปนที่ตั้งของนครอลกาจึงเอยปากขอรองใหเมฆชวยทําหนาที่ “ทูต” นําขาวความ
วิปโยคโศกเศราของตนไปบอกกลาวแกหญิงอันเปนที่รักไดทราบ  22 

 
    บทกวีของอังคารแสดงใหเห็นถึงการรับอิทธิพลของเนื้อหาใน          

วรรณคดีเร่ืองเมฆทูต โดยนํามาปรับใหเปนบทครวญหาบุพการีแทนหญิงผูเปนที่รักไดอยาง
สะเทือนอารมณ  การรับแนวโวหารและนํามาปรับสรางใหมนี้  ธเนศ  เวศรภาดา วิเคราะหวา  

 
            โวหารคร่ําครวญที่ปรากฏในบทบุพการีดังกลาว นอกจากจะฉายใหเห็น “เสียง
สะทอน” ของเมฆทูตแลว ยังแสดงใหเห็นอัจฉริยภาพของกวีในการปรุงแตงโวหารอันคุนเคย
นี้ใหมีอารมณโศกเขมขนขึ้น  กวีใชโวหารอติพจนพรรณนาน้ําตาร่ํารินกลั่นเปนเมฆ อันมีมวล
มหาศาลและชวยวานเมฆไปสืบเสาะหาบิดามารดา ซึ่งมิรูไดวาสถิต ณ แหงหนใด ตางจาก
หญิงอันเปนที่รักของยักษซึ่งรูแนวาเธอเฝารออยู ณ นครอลกาดวยความถวิลและเทวษถึง
เชนกัน 23 

 
   ในกวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย  กวีไดนําขนบโวหารเชิงนิราศมา
พรรณนาคร่ําครวญถึงความรักในแผนดินถิ่นเกิด และความคะนึงหาที่จําตองจากมาตุภูมิอันเปน  

                                                        
22 กรุณา – เรืองอุไร กุศลาสัย, เมฆทูต (กรุงเทพฯ : แมคําผาง, 2539) 
23 ธเนศ  เวศรภาดา, “ขนบวรรณศิลปในกวีนิพนธซีไรตไทย,” งามคําหวาน  ลานใจถวิล, รวม

บทความที่ระลึกในงานเกษียณอายุ ดร. มานิต  บุญประเสริฐ  อาจารยเรณู  ผลสวัสดิ์ และ ดร. สุนี  ธนสาร
สมบัติ, (กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2546), 195. 
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ที่รักไป   กวีนิพนธซีไรตชุดนี้ กวีแบงเนื้อหาของเรื่องออกเปนภาคตาง ๆ ประกอบดวย ภาคนํา : มา
กานกลวย  ภาคหนึ่ง : แผนดินถิ่นทุง  ภาคสอง : แผนดินถิ่นเมือง  และภาคสาม : แผนดินถิ่นใด   
   ในภาคนํา บทมากานกลวย ๑ กวีพรรณนาความรูสึกของการ      
เดินทางรอนแรมออกจากบานเกิดวา   
 
   มากานกลวยโจนทะยานจากบานทุง พาขามุงสูพนาพฤกษาไสว 
  ดนดงหนามระกําเกี่ยวลัดเลี้ยวไป   ขามบึงหนองคลองใส ไตพนม 

มุงสูเสนขอบฟาหาความฝน   ลวงรอยวันพันคืนที่ข่ืนขม 
เคยรากไมตางหมอนนอนระทม  เคยฟาหมตางผวยดวยระกํา 
ยังแตมาเพื่อนยากในยามเปลี่ยว   เปนเครื่องเหนี่ยวหัวใจไมถลํา 
จนลุเมืองแหงอารยธรรม    หนึ่งวิมานในมานดําแหงหมอกควัน 
ขาควบมามานานก็เหนื่อยนัก   จึงแวะพักหาเพื่อนผูรวมฝน 
หยุดเจามากานกลวยอยูดวยกัน   ตึกเมืองตางพนาวันพนมเชิง 
มีโคมไฟตางดาวดารดาษ   มีเถาวัลยพันพาดดูยุงเหยิง 
มีหรีดหริ่งเรไรใจกระเจิง    ดวยเสียงเมืองบันเทิงบรรเทาทุกข 

(มากานกลวย : 23) 
 

  บทครํ่าครวญขางตนเปนโวหารที่คุนเคยกันดีจากวรรณคดีเร่ือง      
ขุนชางขุนแผน ตอนขุนแผนพานางวันทองหนีและวันทองไดหวนนึกถึงความสุขสบายเมื่อคร้ังอยู
เรือนขุนชางและสะทอนใจเมื่อตองมาใชชีวิตอยางระหกระเหินอยูในปา ดังบทครวญวา 

 
ตั้งแตนี้มีแตจะมัวหมอง   สักหนอยจะตองกรองใบไมหม 
มาเกลือกกลั้วผงคลีธุลีลม  นับวนัยิง่จะตรมระกําใจ 
นางสะทอนถอนจิตคิดถึงตวั  เหลียวมาดูผัวเห็นหลับไหล 
จะเอนหลังมั่งเลาก็เศราใจ  จะวางกายลงกระไรลวนกรวดทราย 
หยิบรากไมมาวางลงตางหมอน และดูขอนจะหนนุก็ใจหาย 
คลําดินแข็งกระดางระคางคาย  เสียดายเอยเคยสุขสําราญเรอืน 
สารพัดวิบัติไปหมดสิ้น   ละถิ่นฐานนานดรมานอนเถือ่น 
แสงไฟไมอยูมาดูเดือน   เหยาเรือนทิง้มาหารมไม 

(ขุนชางขนุแผน : 410) 
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  ภาพมากานกลวยที่ โจนทะยานจากบานทุง เพื่อ มุงสูเสนขอบฟาหา
ความฝน ไดรับรสของการ เคยรากไมตางหมอนนอนระทม และ เคยฟาหมตางผวยดวยระกํา 
เทียบกับภาพการเดินทางออกจากเรือนที่เคยสุขสบายมาใชชีวิตยากกลางปาของวันทองดูจะเปน
ภาพที่ใหลักษณะอารมณรวมกัน คือ การไดรับรสของความลําบากและชีวิตที่ไมสุขสบายของการ
เดินทาง  อยางไรก็ตาม ความลําบากของวันทองก็เกิดจากการมุงมาดวยความรักที่มีตอขุนแผน  
ในขณะที่ตัวละครในมากานกลวยเดินทางฝาความลําบากนานาเพื่อตามหาความฝนของตน        
การตามความรักกับความฝนที่ตองผจญกับอุปสรรคและความลําบากกายดวยจิตใจที่เขมแข็ง   
เด็ดเดี่ยวทําใหเขาใจคุณคาของการหาความหมายใหชีวิตมากยิ่งขึ้น 

  บทคร่ําครวญตอมา  กวีพรรณนาสภาพแวดลอมรอบตัวเมื่อเดินทาง
ถึงเมืองเทียบกับส่ิงทดแทนเมื่อครั้งที่ยังรอนแรมอยูในปา 

 
ขาควบมามานานก็เหนื่อยนัก   จึงแวะพักหาเพื่อนผูรวมฝน 
หยุดเจามากานกลวยอยูดวยกัน   ตึกเมืองตางพนาวันพนมเชิง 
มีโคมไฟตางดาวดารดาษ   มีเถาวัลยพันพาดดูยุงเหยิง 
มีหรีดหริ่งเรไรใจกระเจิง    ดวยเสียงเมืองบันเทิงบรรเทาทุกข 

(มากานกลวย : 23) 
 

  บทพรรณนาดังกลาว มีทวงทํานองและลีลาโวหารคลายกับวรรณคดี
ไทยหลายเรื่อง ที่เดนชัดเชนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย เมื่อพระรามคร่ําครวญถึงสีดาเพราะ
เขาใจวานางตองมาเสียชีวิตอยางยากไรในปา 

 
      สาครจะตางเมือง  ศิขรเนื่องจะตางเมรุ 
  มังกรโตกิเลน   จะตางพาหนะยนต 
     ดาวเดือนจะตางเทียน  วิเชียรแกวกลีบจงกล 
  เมฆหมอกในเวหน  จะตางพูและเพดาน 
     พฤกษาจะตางฉัตร  สุวรรณรัตนอันไพศาล 
  ดอกไมในหิมพานต  จะตางพุมอยูเรียงราย 

(รามเกียรติ)์ 
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   การใชลีลาคร่ําครวญในกวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย  กวีไดนําเคา
ของโวหารพรรณนาในรามเกียรติ์มาปรับใชในงานของตนเปนผลใหเกิดอารมณสะเทือนใจดวย
ความรูสึกที่มีรวมกัน คือความอางวางเดียวดาย ความแปลกแยกและไมคุนเคย เชนเดียวกับ   
ภาพเมืองในภาคนํา บทมากานกลวย ๑  ทําใหกวีเกิดความรูสึกแปลกแยก เมืองคือจุดหมายของ
การแสวงหา แตเมื่อมาถึงเมืองแลวกลับพบวา เพื่อนรวมฝนที่ตนแสวงหานั้นไมมีใครเลย            
การพรรณนาคร่ําครวญที่ทําใหนึกยอนไปถึงการรําพันของตัวละครคือพระรามผูคิดวาสูญเสียสีดา 
จึงเปนการคร่ําครวญที่ใหความรูสึกเดียวดายอางวางเชนกัน เพราะสิ่งทดแทนที่กวีรําพันถึงนั้นเปน
ส่ิงที่ตัวละครรูสึกวาไมคุนเคยกับชีวิต  ในมากานกลวย ตัวละครเดินทางมาถึงเมืองที่ มีตึกเมือง
ตางพนาวันพนมเชิง  มีโคมไฟตางดาวดารดาษ แตตึกเมืองและโคมไฟก็ทําใหเกิดความรูสึกสับสน 
ถึงขั้น ใจกระเจิง  ดวยเสียงเมืองบันเทิงบรรเทาทุกข  เชนเดียวกับพระราม ผูตองมารอนแรมอยูใน
ปา ไมคุนเคยกับสภาพความยากไร มีเพียงธรรมชาติรอบกายที่จะเปนสิ่งทดแทนในยามยาก      
ดังนั้น การที่ไพวรินทรเลียนลีลาการคร่ําครวญเดียวกับรามเกียรติ์ตอนนางลอยจึงเปนการสราง
อารมณสะเทือนใจและเปนการนําเรื่องใหเห็นถึงสภาพจิตใจของตัวละครยามที่ตองเดินทางจาก
ถิ่นฐานตนเองไดอยางเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
                  3)  โวหารพรรณนาชมเมอืง 

   ในวรรณคดีไทยโบราณหลายๆเรื่อง มักมีเนื้อเร่ืองในรูปแบบของ          
วรรณคดีนิทาน มีตัวละครเอกเปนกษัตริย  ดังนั้น ส่ิงที่ปรากฏอยูเสมอคือการพรรณนาชมบาน    
ชมเมือง การกลาวถึงความยิ่งใหญและความอุดมสมบูรณของมหานครนั้นๆวาวิจิตรงดงามและ    
มั่งคั่งเพียงใด 
   กวีนิพนธซีไรตชุดในเวลาเปนกวีนิพนธรวมสมัยอีกเลมหนึ่งที่มีบท
พรรณนาชมเมืองในแบบเฉพาะตนและยุคสมัยของตนไดอยางนาสนใจ ในชื่อบทวา มหามหรสพ 
ดังนี้ 
 

  อันวามหาคารนั้น      เพียบพูนชั้นอุดมหอง  ลักษณะตองตามสมัย 
โอฬารนัยเปนเลิศ  ทรงบรรเจิดเปนเฉลิม  ตระหงานเสรมิสงา 
ธํารงคาเปนเอก  ชําแรกอเนกอาคาร  หยัดสูงปานเยีย่มเมฆ 
เสียดวิเวกอากาศ  ขมดารดาษหลังคา  ใหแปลกตาปรากฏ 
ดูเล็กลดแผยอ  ขมตอทุกยอดพฤกษ  ใหพิลึกประจกัษ 
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    บทชมเมืองใน มหามหรสพ  แรคําพรรณนาถึงมหาคารแหงหนึ่งที่
ใหญกวาง สูงเดนตระการตาและความยิ่งใหญนี้ไดขมใหส่ิงกอสรางอื่น ๆ หรือแมแตพันธุไม   
ตางๆ ดูเล็กลงไป เมื่อชมภาพโดยรวมของมหาคารแหงนี้แลว แรคําจึงปรับระยะภาพเขามาใกล
ดวยการชมความงามเฉพาะสวน ในความที่กลาววา 

 
 ยอดอาคารสูงระดับ ใกลใกลกับโพยมกวาง ทาเวิ้งวางโดยรอบ 
โดดเดนตอบหาวหน ทาลมบนทุกกระแส  ทาลมแปรรอนเย็น 
วิหคเห็นสะดุงปก รีบบินหลีกเต็มตระหนก ดวยสะทกสะทานสถาน 
ยอดอาคารคงมั่น ไมประหวั่นเพลิงอาทิตย จวนเที่ยงฤทธิ์รอนกลา 
อบอาวฟาคิมหันต เที่ยงทงันนิ่งสงบ  ราวไมสยบยอมระยอ 
ทรหดตอรอนแสลง สําแดงทรงเปนศรี  ตรึงปฐพีเสถียรสถิต 
ราวรังสฤษฎมาพิเศษ ใจกลางเขตนครเจริญ 

      (ในเวลา : 66)  
 

    การพรรณนาถึงลักษณะยอดอาคารที่สูงเยี่ยมเทียมฟา และวิจิตร
งดงามเปนเลิศนี้คลายกับการพรรณนาชมกรุงราชคฤหแหงแควนมคธในวรรณคดีเร่ืองสามคัคเีภท     
คําฉันท  ของชิต  บุรทัต  ดังนี้ 

 
    สามยอดตลอดระยะระยับ วะวะวับสลับพรรณ 
   ชอฟาตระการกลจะหยัน   จะเยาะยั่วทิฆมัพร 
    บราลีพิลาสศภุจรูญ  นภศูลประภัสสร 
   หางหงสผจงพจิิตรงอน   ดุจกวักนภาลยั 

(สามัคคีเภทคําฉันท : 5) 
 

   เมื่อชมภาพเมืองจากภายนอกแลว  แรคําก็ใหรายละเอียดถึงความ
งดงามของหองตาง ๆ จากการประดับตกแตงภายในตัวอาคารเชนเดียวกับขนบพรรณนาชม   
ความงามของปราสาทราชวังในวรรณคดีโบราณทั่วไป 
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     อันตระการหองนั้น  เทียบถงึขั้นวิจติร  ผนังผนิดลายเรณู 
 แนบเนยีนพรูเกสร   ลออสลอนละอองสรอย เควงควางชอยเปนชวง 
 รจเรขรวงเกลือ่นกลน  ไมยอมหลนสูพรม อันอภิรมยรองรับ 
 แดงประทับพรมสะอาด  เขาขนาดเลือดนก แผลาดปกหองใหญ 
 ดังพรมใหมสดแดง   เพดานแปลงฝาโปรง ประณีตโลงผองแผว 
 ซอนดวงแกวมลังเมลือง  เทียนแสงเนืองนิตยนวล รัศมีควรคาสวาง 
 หองกระจางอศัจรรย  ไอเย็นปนเย็นฉ่ํา  ระร่ืนรํ่าเอิบออน 
 ละลายรอนลาํเค็ญ   ใหอ่ิมเยน็ผิวกาย  กําซาบสบายทรวงใน 
 แทบอิ่มใจทัง้ดวง 

(ในเวลา : 67) 
 
   จากการชมความงามอันเปนเลิศในทุกๆดานของตัวอาคารที่สามารถ
เทียบไดกับขนบการชมปราสาทราชวังนี้แสดงใหเห็นถึงการคุนเคยและมีพื้นฐานทางวรรณคดี
โบราณของกวีไดเปนอยางด ี และแรคําสามารถแสดงภาพออกมาใหเห็นดวยการเลือกใชคําในการ
พรรณนาใหเหมือนยอนเวลากลับไปสูอดีต  ทําใหบทพรรณนาชมเมืองในมหามหรสพ มีลักษณะ
ของการสืบทอดและรักษาของเดิมในสมัยที่เปล่ียนไป 
   จะเห็นไดวาในการพรรณนาชมเมืองบทนี้มิไดเพียงอยูที่ความสามารถ
ในการใชคําพรรณนาใหเห็นภาพอันวิจิตรงดงามของเมืองไดอยางทัดเทียมผลงานของกวีรุนกอนๆ     
เทานั้นแตส่ิงที่นาสนใจตางออกไปคือ คือการพรรณนาลักษณะของผูคนที่อาศัยอยูในมหานครหรือ
เมืองนั้นๆ ซึ่งการพรรณนาสภาพของผูคนพรอมกับบทพรรณนาชมบานเมืองมิไดเปนความ   
แปลกใหมแตประการใด เพราะกวีมักพรรณนาใหเห็นภาพของเหลาหญิงชายชาวเมืองที่มีความสุข
เพราะบานเมืองมั่งคั่งและมั่นคง  แตในบทพรรณนาของแรคําที่ชมมหาคารอันใหญกวางและผูคน
ที่อาศัยอยูในมหาคารแหงนี้มีลักษณะบางประการที่ตางไปจากขนบโบราณ  ดังนี้ 
 
         นานิยมหญิงชาย  ตกแตงกายโออา           ดูสงาภูมิฐาน 
 ดูตระการทุกเมื่อ   ดูเหลือเชื่อทุกตน          หลายหลายคนวางมาด 
 เหมือนฉลาดเหนือใคร พูดมีนัยหยามหยัน ตางขมกันในที 
 บางก็มีบุคลิก ดูหลุกหลิกเลี่ยมเลี่ยม ดังซอนเหลี่ยมซอนเลศ 
 บางชอนเนตรเชิดหนา มองแตฝาเพดาน ไมพบพานหัวใคร 
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 บางร่ําไรจุกจิก ซ้ําพูดหยิกแกมหยอก บางชอบพอกอาภรณ 
 ราวละครหลงโรง บางซอนโงในพักตร ยิ้มพยักแกนแกน 
 … 
 ตางหมายมารวมหอง เหมือนรวมของคลังงาน ยอมสันดานแอบแฝง 
 คอยแสดงทีละนิด ไมตองพิศก็พบ ไมตองขบก็รู 
 แตตองสูใหชนะ ตางมาคละมาระคน มาปลอมปนขมคัด 
 มาสัมผัสติดตอ ตางสื่อสอตัวตน ดวยไฟบนฝาประดับ 

    (ในเวลา : 69) 
  

    กลาวไดวาการสืบทอดโวหารพรรณนาชมเมืองในกวีนิพนธซีไรตชุด     
ในเวลาไดแสดงใหเห็นสังคมหนึ่งที่พรรณนาใหเห็นถึงสิ่งสําคัญที่มากกวาความวิจิตรอลังการของ
สถานที่หรือการแตงตัวในเครื่องประดับที่สวยงามของผูคนอันแสดงถึงความมั่งคั่งรํ่ารวย นั่นคือ 
นิสัยและกมลสันดานอันแทจริงที่แฝงซอนไวในเปลือกที่สวยงามและดูดี  ดังนั้น มหามหรสพ จึง
เปนบทพรรณนาชมความงามที่ลึกซึ้ง แสดงถึงการสรางสรรคในดานการประยุกตการนําเสนอ   
เนื้อหาไดอยางนาสนใจ 
    กวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา เปนกวีนิพนธอีกชุดหนึ่งที่มีการพรรณนา
ความงามของเมืองในดานใชธรรมะนอมนําใจคน  การพรรณนาถึงความรุงเรืองทางศาสนาซึ่ง   
เห็นไดจากความงดงามของศาสนสถานเปนสิ่งที่บุรพกวีไดสรางขึ้นไวดวยความสามารถทาง
วรรณศิลปที่รูจักกันดีและยอมรับในความงามของคําประพันธคือ นิราศนรินทรคําโคลง บทกวีใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่คงคุณคาเสมอมา นิราศเรื่องนี้ กวีไดพรรณนาถึงความงามแหง         
ศาสนสถาน  ดังกลาววา 
 
  อยุธยายศลมแลว  ลอยสวรรค    ลงฤา 
     สิงหาสนปรางครัตนบรร เจิดหลา 
     บุญเพรงพระหากสรร ศาสนรุง   เรืองแฮ 
     บังอบายเบิกฟา ฝกฟนใจเมือง 
  เรืองเรืองไตรรัตนพน พันแสง 
     รินรสพระธรรมแสดง ค่ําเชา 
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     เจดียระดะแซง  เสียดยอด 
     ผลยิ่งแสงแกวเกา แกนหลาหลากสวรรค 
  โบสถระเบียงมรฑปพื้น ไพหาร 
     ธรรมาสนศาลาลาน พระแผว 
     หอไตรระฆังขาน ภายค่ํา 
    ไขประทีปโคมแกว ก่ําฟาเฟอนจันทร 

(นิราศนรินทรคําโคลง : 11 - 13) 
 
    จากเนื้อความในนิราศนรินทรคําโคลงนาจะเปนอิทธิพลสงถึงกวีรวม
สมัยไมมากก็นอย  ดังในกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา  กวีไดแตงชมความงามของวัตถุธรรมในฐานะ
ที่เปนสิ่งนอมนําใจใหปฏิบัติดี ในชื่อบทวาตระหงาน 
 
   ปรางค 
 
   ไลเหลี่ยมเปยมมุมเงาซุมแสง 
   โดดเดนสําแดงลบแสงจา 
   เกลี่ยเงาเกลางามวับวามตา 
   พุงปรางคยังฟาศรัทธาธรรม 
   รายซุมลดซุมเปนพุมชอ 
   อิฐกอยอมุมแสงชุมฉํ่า 
   เหลื่อมแสงแบงเงาแดดเพลาพรํา 
   ไดความงามล้ํารมธรรมา 
 
   ซุม 
   ลายปูนเปลงลายแดดพรายพลุง 
   จับรุงพุงลายประกายจา 
   ซอนแทรกแจกลายกระจายตา 
   ศูนยรวมศรัทธามหาชน 

(บานเกา : 107) 
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    ธรรมสถานที่กวีกลาวถึงในบท ตระหงาน เปนภาพสถานที่ที่สงบและ
ส่ือในความหมายวาพุทธศาสนายังคงอยูใจจิตใจของคนในสังคม  กวีกลาวถึงคําวา ศรัทธาธรรม  
รมธรรมา และวรรคสุดทายเหมือนเปนขอสรุปความคิดที่วาสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทรปจจุบนั
นี้ยังเปนสังคมที่ยังงดงามไปดวยความสุขเพราะการประพฤติธรรมที่ ไมยิ่งหยอนไปกวา             
กรุงรัตนโกสินทรตอนตนตราบใดที่ผูคนยังศรัทธาในการทําดี  ธรรมสถานของกวีในยุคสมัยนี้ก็
ยังคงเปนศูนยรวมทางจิตใจที่ไมตางไปจากความรุงเรืองที่มีมาในอดีต 
 
 

  1.3.2 การใชภาพพจน   
   ภาพพจน หรือการใชถอยคําเพื่อใหเกิดภาพในใจ สงผลใหเกิดความรูสึก

ตาง ๆ ไปตามสารที่กวีนําเสนอ การใชถอยคําเพื่อใหเกิดจินตภาพนี้มักจะมีความเปรียบเขามาเปน
องคประกอบสําคัญของการสราง ซึ่งความเปรียบนี้เปนแบบสรางของภาษาที่นาสนใจและปรากฏ
ใชอยางชัดเจนในวรรณคดีไทยเสมอมา  เจตนา  นาควัชระ กลาวถึงความสําคัญของความเปรียบ
วา “ภาษาวรรณคดีโดยทั่วไปแลวเปนภาษาที่ตองการความงามและความไพเราะในการใชถอยคํา
สํานวนที่ประณีตกวาภาษาที่ใชกันทั่วๆไป กวีจึงนิยมใชความเปรียบในการสรางอารมณ  
สุนทรียะ”24 

 ในกวีนิพนธซีไรตมีการใชภาพพจนหรือความเปรียบหลายประเภท  
ดังตอไปนี้ 
 

  1) ภาพพจนประเภทอุปมาและอุปลกัษณ  
  อุปมา (Simile) คือ ความเปรียบที่ตองการอธิบายลักษณะของสิ่งหนึ่ง

ส่ิงใด (ไมวารูปธรรมหรือนามธรรม) โดยนําไปเทียบกับอีกส่ิงหนึ่งซึ่งมักเปนรูปธรรมที่รูจักกันดี        
อยูแลว  อุปมาเปนประเภทของภาพพจนที่นิยมใชมากในวรรณคดีไทย  อุปมาหรือความเปรียบ
บางประเภทไดใชสืบทอดตอกันมาจนถึงปจจุบัน และกวีรวมสมัยยังคงรับและใชความเปรียบนั้น ๆ 
ในงานของตนไดอยางนาสนใจ 

   อุปมาที่ใชในกวีนิพนธซีไรตมีทั้งสวนที่เปนการสืบทอดขนบเดิมและ
สวนที่กวีสรางสรรคข้ึนใหม  สําหรับการสืบทอดขนบเดิมและสามารถศึกษายอนไปถึงที่มาของการ

                                                        
24 เจตนา  นาควัชระ, วรรณคดีวิจารณและการศึกษาวรรณคดี (กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร

แหงประเทศไทย, 2520), 30. 
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ใชอุปมาดังกลาว พิจารณาไดจากกวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง และกวีนิพนธซีไรต
ชุดปณิธานกวี 

  ในกวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง คมทวนไดพรรณนาถึง
ความรูสึกคั่งแคนใจที่เห็นภาพการถูกกระทําอยางโหดรายทารุณไวในบทกวีชื่อ ตุลารําพึง ดังนี้ 

 
 จําเลือดชโลมทะลักที่ราง 
 ตองชะลางโดยเลือดเรา 
 จําเพลงิสะพรึ่บปะทุศพเผา 
 ก็พรายพรางดวยเพลงิแคน 

 
   ปวดปมประหนึ่งอาวุธครา 

 กระบอกตาจนแตกแตน 
 ความปวดจึงแปรจากสิบเปนแสน 
 คณนาขนัดเนอืง 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 24) 
 

  บทกวีขางตน คมทวนพรรณนาความรูสึกเจ็บแคนวา ปวดปมประหนึ่ง
อาวุธครา ซึ่งการใชอุปมาเปรียบเทียบความรูสึกเจ็บแคนใจวาเหมือนถูกอาวุธทิ่มแทงนั้น ปรากฏ
ใชบอยครั้งโดยเฉพาะในวรรณคดีบทละคร เชน รามเกียรต์ิ  อิเหนา เปนตน  ในวรรณคดี         
ดังกลาว เมื่อตัวละครอยูในสภาพอารมณที่ผิดหวัง เจ็บแคนใจ กวีมักจะเปรียบความรูสึกนั้นวาราว
กับถูกอาวุธอันแหลมคม เชน ศร หรือ ตรีมาทิ่มแทง 

  ในบทละครรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ ๑ มีการใชความเปรียบที่    
เกี่ยวของกับอาวุธ  เชน 

 
 คร้ันเสียการกิจพิธี  อสุรีสลดระทดใจ 
 ยิ่งคิดยิ่งแคนแนนจิต  ด่ังปนพิษเสียบทรวงไมถอนได 

(รามเกียรติ์ เลม 3 : 147) 
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     เมื่อนั้น   ทาวมาลวีราชเรืองศรี 
 ไดฟงคั่งแคนแสนทว ี  ด่ังหนึ่งเอาตรีมาเสยีบกรรณ 

(รามเกียรติ์ เลม 3 : 226) 
 

     เมื่อนั้น   สังคามาระตาเรืองศรี 
 ฟงวิหยาสะกําพาท ี  ดังตรีเพชรบาดในอุรา 

(อิเหนา เลม 1 : 356) 
 

  ทั้งปนพิษและตรีเพชร ตางเปนอาวุธที่เมื่อถูกแทงเขาไปในสวนใด  
สวนหนึ่งของรางกายแลวยอมไดรับความเจ็บปวดเพราะความแหลมคมนั้น เชนเดียวกับถอยคํา
ที่มากระทบและทํารายใจก็เปนดังอาวุธที่สามารถทํารายผูฟงไดดุจกัน 

  ในกวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง  คมทวนใชความ      
เจ็บปวดของการตองอาวุธมาเปรียบกับความคับแคนใจตอภาพเหตุการณอันทารุณโหดราย      
แมความเปรียบดังกลาวจะไมไดอยูในบริบทก็การไดฟงถอยคําเยาะเยย ดูหมิ่นใหแคนใจตามขนบ
เดิม  แตอารมณเจ็บแคนจากการเห็นภาพ เลือดชโลมทะลักที่ราง และเพลิงที่สะพรึ่บปะทุศพเผา  
ยังอยูในความทรงจําที่แจมชัดของกวีนั้นก็มิไดเบาบางไปกวาการไดยินไดฟงถอยคําอันเสียดเยย  
ดูแคลนดังที่ปรากฏในวรรณคดีโบราณเลย   

  สําหรับกวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี ของอังคาร  กัลยาณพงศ กวีได
นําน้ําคางมาเปนภาพแสดงใหเห็นถึงการคงอยูเพียงชั่วครู  ความไมแนนอนและไมยั่งยืนของชีวิต
มนุษย ในบท อัตตา  ตัณหา และหลักประหาร กวีกลาวเปนความเปรียบวา 

 
     หยาดน้ําคางหยอมหญา อุษาโยค 
 รอหนอยยอยซึมโลก  เลหมวย 
 ชีวิตซึ่งสุขโศก   กาลสั่ง 
 สิ้นครูสั้นสุดดวย  ด่ังน้ําคางสลาย 

(ปณิธานกวี : 38) 
 

  การใชน้ําคางเปนความเปรียบเพื่อแสดงใหเห็นถึงความไมจีรัง ในที่นี้
คือชีวิตซึ่งจะสิ้นสุดไปตามกาลเวลานั้น ทําใหผูอานเกิดภาพในใจไดอยางชัดเจนเพราะลักษณะ
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ธรรมชาติของน้ําคางเปนเพียงหยดน้ําเล็ก ๆ  อยูไดเพียงระยะเวลาสั้น ๆ  เมื่ออังคารนํามาเปรียบ
กับเวลาของชีวิตที่มีอยูไมมากนัก จึงทําใหเขาถึงสัจธรรม คือความจริงของชีวิตไดอยางลึกซึ้ง 

  การใชความเปรียบ ซึ่งในที่นี้คือ น้ําคางเปนสื่ออธิบายใหเขาถึงความ
รูเทาทันหรือความเขาใจในชีวิตไดมากขึ้นนั้น ในวรรณคดีนิทานเรื่องจันทะโครบไดกลาวถึงไว   
เชนกัน ดังตอนที่พระจันทะโครบตัดพอนางโมรากอนสิ้นใจวา 
 

อารมณนางเหมือนน้ําคางที่รมพฤกษ เมื่อยามดึกดังจะรองไวดื่มได 
คร้ันรุงแสงสุริยฉายก็หายไป  มาเห็นใจเสียเมื่อใจจะขาดรอน 

(จันทะโครบ : 28) 
 
  พระจันทะโครบกลาวตัดพอโมรา ผูหญิงที่พระองคมอบความรัก       

ทั้งหมดที่มีให แตนางกลับทํารายใจดวยการแชเชือนไปเสนหาตอโจรปาจนทําใหพระองค        
พลั้งพลาดถึงแกชีวิต กอนสิ้นใจพระองคจึงไดเปรียบน้ําใจโลเลของนางวา เหมือนน้ําคางที่        
รมพฤกษ  ที่เวลาหนึ่งก็เต็มเปยมราวกับจะดับความกระหายได แตเมื่อผานไปถึงเวลาหนึ่งเพียง     
ไมนานน้ําคางนั้นก็แหงสูญไป ดวยลักษณะธรรมชาติอันเปนความจริงดังกลาวจึงทําใหพระจันทะ
โครบไดตระหนักถึงแกนแทอีกดานของมนุษย คือความมีใจโลเลหรือความอันตรายที่แฝงซอนอยู
ในรูปอันงามซึ่งพระองคไมเคยนึกถึงมากอน 

  จากการใชอุปมาขางตน อาจกลาวไดวาอังคารไดสืบทอดขนบวรรณ
ศิลปของการใชภาพพจน โดยนําลักษณะธรรมชาติของน้ําคางมาแสดงใหเห็นถึงความจริงอัน
กอใหเกิดความเขาใจชีวิตไดอยางลึกซึ้งและงดงาม 

  นอกจากกวีซีไรตจะใชภาพพจนประเภทอุปมาในลักษณะสืบทอดขนบ
ที่มีมาแตเดิมแลว ยังไดนําความเปรียบมาสรางสรรคข้ึนใหมที่ตางไปจากขนบการใชแตโบราณ    
ที่นาสนใจไดแกการใช ดวงอาทิตย และเทียนเปนสื่อเปรียบแทนความคิดของกวี 

  แตเดิม  กวีไทยนิยมนําธรรมชาติรอบตัว อาทิ ดวงอาทิตย  ดวงจันทร  
ดวงดาว มาเปนสื่อเปรียบแสดงภาพความงามของบุคคลที่ตนชื่นชม  และดวงอาทิตยนั้นก็มักเปน
ความเปรียบที่กวีโบราณนิยมใชเมื่อพรรณนาถึงความงามสงา ความมีเดชศักดาและอานุภาพของ
ตัวละคร ดังเชนวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอ ผูแตงกลาวถึงโฉมพระลอวา งามเงื่อนทินกรกล    
แวนฟา (ลิลิตพระลอ : 121) กวีผูแตงลิลิตพระลอใชพระอาทิตยเปนความเปรียบชมโฉมความงาม
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ของตัวละคร  เมื่อมาถึงกวีนิพนธรวมสมัย กวียังคงใชดวงอาทิตยเปนสื่อเปรียบอยูเชนเคย แตส่ิงที่
สรางสรรคข้ึนใหมที่ตางไปจากขนบโบราณคือสารที่กวีตองการนําเสนอ พิจารณาไดจากตัวอยาง 

 
 ถึงหมองเมื่อผองอสรพิษ 
 เขาตะบิดตะแบงแปลง 
 ศรัทธายังทอประดุจแสง 

  รวิสาดรังสีใส 
(นาฏกรรมบนลานกวาง : 23) 

 
     ยิ้มเด็กคือยิม้โลก บรรเทาโศกดวยยิ้มฝน 
 ฝนเด็กด่ังตะวัน สาดแสงงามยามอรุณ 

(มากานกลวย : 69) 
 

  จากตัวอยาง กวีไดนําดวงอาทิตยมาเปนสื่อเปรียบกับศรัทธาและความ
ฝน โดยกวีนําความรอนแรงและความสวางสดใสอยางไมมีวันดับของตะวันมากลาวเปรียบกับพลัง
ศรัทธาที่แมจะตกอยูในสถานการณที่ดูมืดมัว แตศรัทธาและความเชื่อมั่นอันแรงกลายังคงมีอยู  
หรือในกวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย กวีไดกลาวถึงความฝนของเด็กวางดงามเหมือนดวงตะวัน
เมื่อแรกขึ้นและจะสองแสงเปนประกายเจิดจาตอไป 

 
  การนําความเปรียบเดียวกันมาใชในความหมายที่ตางกันของกวี

โบราณกับกวีรวมสมัยแสดงใหเห็นถึงการคิดในมุมมองที่เปล่ียนไปจากเดิม  
  ในสวนของการใช “เทียน” เปนความเปรียบ พบวา กวีโบราณใชเทียน

เปนความเปรียบที่ตางไปจากกวีรวมสมัย  ในกาพยหอโคลงนิราศธารโศก  พระนิพนธเจาฟา
ธรรมธิเบศร ทรงเปรียบนิ้วของนางวางามราวกับเทียน ดังกลาววา 

 
     นิ้วนางพีพ่ศิเพี้ยน  เล็บยอมเทียนแสงเฉิดฉัน 
 นิ้วแดงแสงมพีรรณ  กลมคือปนฟนเทียนกลงึ 
 
     นิ้วนางเรียวรูปตอง  ตาเรียม 
 เล็บแดงทับทมิเทียม  ก่ําแกว 
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 นิ้วแดงใครและเลียม  โลมลูบ 
 งามเปรยีบเทยีนฟนแลว  ชางซ้าํเกลากลึง 

(เจาฟาธรรมธเิบศร พระประวัติและพระนพินธบทรอยกรอง : 53) 
 

  เจาฟาธรรมธิเบศรทรงนําเทียนมาเปรียบในลักษณะของรูปลักษณที่
กลมกลึง  สวยงามเหมือนกับนิ้วของนาง  ในขณะที่กวีนิพนธรวมสมัยใชเทียนเปนอุปมาในบริบทที่
มิไดหมายถึงรูปของลําเทียนอีกตอไป แตเปลี่ยนเปนใชในความหมายของแสงเทียนที่จุดใหความ
สวาง แสดงศรัทธาและอุดมการณของกวีที่มีตอสังคม ดังที่สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา ไดวิเคราะห   
กวีนิพนธของอุชเชนี ความวา 

 
              อุชเชนีไดกระตุนเราใหกวีตอสูกับอํานาจมืดอยางไมหวาดกลัว เพราะกวีเปน
เสมือน “แสงเทียน” สองทางสวางแกสังคม ถึงแมวาเทียนจะถูกดับไปแต “จักกลัวไยไสยังดี
ไมมีมรณ” คือเมื่อไสเทียนยังดีอยู เทียนยอมสองสวางใหมได ไสเทียนก็เปรียบเสมือน
อุดมการณอันแนวแนของกวี  ตราบใดที่ยังมีอุดมการณอันมั่นคง ยอมไมถูกทําลายลงไปได 
25 

 
  เมื่อมาถึงกวีนิพนธซีไรต การใชภาพพจนประเภทอุปมาโดยใชเทียน

เปนสื่อแสดงใหเห็นพลังอุดมการณเพื่อสังคมยังคงอยู ดังพิจารณาไดจากบทกวีตอไปนี้ 
 
     ใบไมปาชื่อ จิตร  ภูมิศักดิ์ 
 ไดรวงแลวลงเปนหลักใหโลกเลื่อง 
 ด่ังเทียนปาปลุกแสงขึ้นแรงเรือง 
 ไมเปลาเปลืองลมปราณที่ตานลม 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 101) 
 
 

                                                        
25 สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา, หวังสรางศิลปนฤมิต  เพริศแพรว  การสืบทอดขนบกับการ

สรางสรรควรรณศิลปในกวีนิพนธไทยสมัยใหม (กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2541) , 26. 
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 เหมือนแสงเทียนศรัทธาทามพาย ุ
 ที่โหมคุประกายไฟโดยไมพร่ัน 
 ขอสองทางลาง – ลาปวงอาธรรม 
 ตราบถึงวนัแหงมหาประชาชน 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 31) 
 

  ทั้งในเพียงความเคลื่อนไหว และนาฏกรรมบนลานกวาง  กวี
กลาวถึงแสงเทียนที่สองทางเพื่อขจัดความมืดใหหมดไปจากสังคม  ลักษณะดังกลาวจึงทําใหเห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่คอย ๆ เกิดขึ้นผานระยะเวลาอันยาวนาน  เมื่อการแตงคํา
ประพันธเพื่อพรรณนาความรัก ความงามคลายความนิยมลงไป  แนวคิดที่กวีนํามาใชเปนความ
เปรียบจึงตางกันไป  ดวยเหตุที่กวีนิพนธรวมสมัยมุงแสดงเนื้อหาที่สรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้น
ในสังคม      การใชแสงเทียนเปนความเปรียบในการขจัดความชั่วรายนั้นจึงเปนการสรางใหมและ
ไดกลายเปนขนบของกวีนิพนธรวมสมัยในเวลาตอมา 

 
  อุปลักษณ  (metaphor)  หมายถึง “ภาพพจนที่นําเอาสิ่งที่ตางกัน  2 

ส่ิงหรือมากกวา แตมีคุณสมบัติบางประการรวมกันมาเปรียบเทียบกัน  โดยเปรียบเทียบวาสิ่งหนึ่ง
เปนอีกสิ่งหนึ่งโดยตรง”26 

  จากการวิเคราะหกวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลม  พบวา กวีนิพนธซีไรตชุดที่
ปรากฏการใชความเปรียบอุปลักษณในลักษณะที่สะทอนใหเห็นถึงการสืบทอดการใชโวหารจาก  
วรรณคดีโบราณไดอยางชัดเจนคือ กวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี  ของอังคาร  กัลยาณพงศ บทกวี
หลายบทของอังคารใชโวหารเปรียบเทียบที่ทําใหสืบไปถึงวรรณคดีไทยเรื่องตางๆที่ผูอานคุนเคย
รวมกันไดเปนอยางดี 

  บทกวีชื่อบุพการี เปนตัวอยางหนึ่งของการสืบทอดขนบเดิมในดาน
การใชความเปรียบ 

 
 

                                                        
26 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย  (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน

,2545), 182. 
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     ใครแทนพอแมได  ไปมี   เลยทาน 
 คือคูจันทรสุรียศรี  สวางหลา 
 ส้ินทานทั่วปฐพี   มืดหมน 
 หมองมิ่งขวัญซอนหนา  นิ่งน้ําตาไหล 

(ปณิธานกวี : 19) 
 

  อังคารไดกลาวถึงพระคุณอันยิ่งใหญของพอแมที่มีใหแกลูกเปน     
พระอาทิตยและพระจันทรที่ใหแสงสวางแกชีวิต การใชความเปรียบใหบุคคลสองคนเปนประดุจ      
พระอาทิตยและพระจันทรคูกันนั้น เปนความเปรียบที่วรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอไดใชมากอนแลว 
ในบทชมโฉมพระลอกับพระเพื่อนและพระแพงวา 

 
     พิศไทไทวาไท   ทินกร 
 พิศออนคือศศธิร  แจมฟา 
 พิศดูอ่ิมอกอร   ใดดั่ง   นีน้า 
 เดือนยแยมแยมหนา  ออกร้ือฉันใด 

(ลิลิตพระลอ : 122) 
 

  กวี ผู แต งลิ ลิตพระลอเปรียบภาพความงามของพระลอวาคือ           
ดวงอาทิตยและพระเพื่อนพระแพงผูงดงามเปนดวงจันทรที่ฉายแสงยามกลางคืน  ในบทบุพการี 
อังคารนําโวหารเปรียบพระอาทิตย พระจันทรมาสืบทอดตอแตปรับใชในความหมายใหม 
ขณะเดียวกันกย็ังแสดงใหเห็นลักษณะรวมของความเปรียบเดิมไดอยางนาสนใจ  กลาวคือ อังคาร
ใหภาพของบุพการีทั้งสองเปรียบดั่งแสงสวางที่สองนําชีวิต ดังนั้นเมื่อส้ินบุพการี  โลกทั้งโลกก็
พลอยมืดมนไดดวย ซึ่งจากขนบโบราณ กวีมักเปรียบความงามของผูอยูในชนชั้นกษัตริยวาเปน         
พระอาทิตยและพระจันทร ในที่นี้คือ พระลอ กับพระเพื่อนและพระแพง ทั้งสามพระองคอยูใน
สถานะที่สูงสง เปนเจาชีวิตและเจาแผนดิน ในขณะที่มาถึงปจจุบัน อังคารไดนําความเปรียบ      
ดังกลาวมาเทียบใชกับบุคคลธรรมดา แตอยูในสถานะพิเศษเชนกันคือ เปนบุพการี ผูมีบุญคุณ
เทียมเทาชีวิต  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวากวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวีไดใชความเปรียบตามขนบใน
บริบทใหมไดอยางสมคากับความยิ่งใหญของสิ่งที่นํามาเปรียบอยางดียิ่ง 
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  ในบท เจียระไนแกวมณีแหงชีวิต อังคารกลาวถึงการเสียสละและ
การมีน้ําใจไมตรีตอกันวา 

 
     น้ําใจคือหลัง่ฟา  สายฝน 
 เมฆอยูถงึเมืองบน  หลนหลา 
 ไมตรีชื่นใจคน   ทั้งโลก 
 โศกเรงหายภายหนา  แกรงกลาถวายขวัญ 

(ปณิธานกวี : 74) 
 

  การเปรียบน้ําใจวานําความชื่นใจเหมือนสายฝนมาสูผูรับนี้พองกับบท
หนึ่งจากวรรณคดีเร่ืองเวนิชวานิช  พระราชนิพนธแปล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ดังกลาววา 

 
     อันวาความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม 
 หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟาสุราลัยสูแดนดิน 

(เวนิชวานิช : 126) 
 
  การพองกันของบทกวีดังกลาวนาจะเกิดจากการไดศึกษาและการอาน

มากของกวีและสามารถนําแนวคิดดังกลาวมาปรับใชเปนสํานวนของตน   เนื้อหาของความเปรียบ
ดังกลาวเปนการแสดงความปรารถนาใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติ มีคุณธรรม มโนธรรม แลว
สังคมก็จะไมวุนวายเดือดรอน 

 
   2)  ภาพพจนประเภทบคุคลวัต 

  พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมาย
ของ บุคคลวัตไววา “เปนการสมมติส่ิงไมมีชีวิต ความคิด นามธรรม หรือสัตวใหมีสติปญญา  
อารมณ หรือกิริยาอาการเยี่ยงมนุษย”27 

                                                        
27 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน

,2545), 324. 
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  การกําหนดใหส่ิงไมมีชีวิตแสดงอารมณหรือกิริยาอาการเสมอมนุษยนี้
เปนกลวิธีทางวรรณศิลปที่ใชกันมาจนถือเปนขนบของการแตงคําประพันธที่สืบทอดมาถึงปจจุบัน  
ลักษณะของการใชบุคคลวัตที่นาสนใจและปรากฏอยางโดดเดนในกวีนิพนธซีไรต คือการที่กวีสราง
ใหธรรมชาติมีชีวิต คิดและกระทําสิ่งตาง ๆ และเปนไปดวยความปรารถนาดีตอมนุษย 

  ในกวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป  กวีสรางใหธรรมชาติเปนผูปลอบ
ประโลมมนุษยผูประสบกับความทุกข 
 

 มือดําของราตรีขยี้ฟา 
 บีบดาราแตกรวงชวงโชติแสง 
 ริมของหลาเคยมีร้ิวสีแดง 
 เร่ิมแพแรงระบายคล้ําตามทํานอง 
 
 เมื่ออาทิตยทองไปไกลลับลิบ 
 ฟาคอยหยิบจันทรามาแกหมอง 
 แสงนวลนาบทาบเหน็เพ็ญลํายอง 
 เพลงดาวรองรบัแผวดังแววมา 

 
 “ขอปลอบขวัญทุกคนที่ลนทุกข 

 ดวยแววสุกสกาวใสในเวหา 
 จะกลอมเกลาชาวดินทุกวญิญาณ 
 ใหเยน็ตาเตมิยิ้มอ่ิมอารมณ” 

(ใบไมที่หายไป : 8 - 9) 
 

  จากบท ปรัชญาราตรี ขางตน จิระนันทสรางภาพธรรมชาติยาม
กลางคืนใหเปนมิตร ปลอบขวัญผูคนที่มีความทุกข  แมตามปกติแลว ความมืดของค่ําคืนจะเปน
ภาพของความมืดมน อางวางและนาสะพรึงกลัว แตกวีก็แสดงใหเห็นวาในความมืดยังมีความ
สวาง               และทามกลางปญหาก็ยังมีความหวังอยูเสมอ 

  กวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย กวีใชลีลาการพรรณนาธรรมชาติที่อยู
รอบตัวมนุษยใหรวมกันขับกลอมบรรเลงมนุษยในชื่อบท ฝนกลอมเมือง 
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 คืนนี้มิตรธรรมชาติชวน  รําลึกนึกหวน 
มิตรภาพลึกล้ําดํารง 
 มิตรดาวแมหนาวยังคง  ไวเจตจํานง 
โปรยแสงแบงพื้นพสุนธรา 
 มิตรน้ําแมช้ําวิญญาณ  ยังไวหยาดมา 
ซึมซาบอาบกินยินดี 
 มิตรไมแมเหลือนอยมี  ยังไวไมตรี 
สีเขียวรมเงากิ่งงาม 
 มิตรลมนั้นเลาเฝาตาม  พัดอยูทุกยาม 
ไมถามไมทอมลทิน 
 เพื่อมิตรคนในแดนดิน  ทํามาหากิน 
รูสึกนึกฝนนานา 

(มากานกลวย : 89 - 90) 
 

  การสรางบุคคลวัต ทั้งในกวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป และ        
กวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย แสดงใหเห็นถึงไมตรีเอ้ือเฟอที่ธรรมชาติมีใหแกมนุษยและ
ลักษณะรวมประการหนึ่งของการใชบุคคลวัตในกวีนิพนธซีไรต คือ การมองวาธรรมชาติอยูใน
สถานะเทาเทียมมนุษย  เปนผูปลอบขวัญและใหกําลังใจมนุษย  นอกจากนี้ในกวีนิพนธซีไรตชุด
ปณิธานกวี  ใชบุคคลวัตทําใหธรรมชาติมีสถานะสูงสงเหนือมนุษย ในชื่อบทวา อารมณของ    
น้ําคาง ดังนี้ 
 

ดูราอุษาโยคอยาโศกเศรา  เรงเราใหรุงรางสวางไสว 
     ฉันจะเริงระบํารําอวยชัย   ในลํานําหนาวอะคราวปฐพี 
  เพื่อหยอมหญาพฤกษาลดาชาติ  งามสะอาดเขียวชอุมพุมสดศรี 
     โอยทานธาตุน้ําทุกชีวี    นาทีเกษมสมัยกลางใจกัลป 
  แมนมั่นฉันนี้ราวสาวใช   แหงแสงฉายดาริการะยาสวรรค 
     เจาหญิงระยับอยูกับแจมจันทร   ชั้นไตรตรึงษซึ่งซึ้งวิสุทธิ์นัก 
  ดึกดื่นนี้รอนเรวเนจร   มานอนหิมวันตอันสูงศักดิ์ 
     สะทอนแสงดาริกานารัก   ชักนําจุมพิตแควนแดนดิน 
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  อนิจจาแมลงกระจิริดวิจิตร  ปกติดลายคําล้ําเลิศศิลป 
     ลุกเคาเรณูบุหงามากิน   แลวบินลิ่วปลิวไปในกาล 
  เจตภูตเพอรองทํานองเพลง  วังเวงเสียงเอกวิเวกหวาน 
     เหนือหูหมูมนุษยสุดประมาณ   คลื่นจักรวาลไหลไปรินริน 
  ฉันเคยหลับไหลในกลีบบุหงา  ลอยธารานาวาวิเศษศิลป 
     เคยใหนกนอยพลอยอาบกิน   เปนแรงบินรอนรองคะนองไพร 
  ฉันยอยหยาดวาดลายสไบทอง  ของแมธรณีศรีศุภสมัย 
     แตงแตมลายขจายทรายดินไป   ในปาชัฏชานาอัศจรรย 
  พอพนอรุโณทัยใสแสง   ฉันออนแรงระโหยระเหยสวรรค 
     ออมเมฆเอาแรงฟาวิลาวัณย   ฉันคือสายรุงรุงเรืองรอง 
  เคยเก็บคติทิพยจากสายรุง  หรือสะดุงอยูอัปยศสยดสยอง 
     หมดอิสระเสรีที่จะมอง    ใหหมนหมองคามนุษยเวไนยนาน 

(ปณิธานกวี : 62 - 63) 
 

  บทพรรณนาดังกลาว  กวีสรางใหน้ําคางมีอารมณเสมอมนุษยดวยการ
ใชสรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตนเองวาฉัน และเปนผูเลาเร่ืองโดยตลอด แสดงใหเห็นถึงการให
ความสําคัญ เปนผูมีบทบาทตอสรรพส่ิงรอบตัวในฐานะผูใหและผูสรางความสวยงามใหกับโลก 
กวีมองธรรมชาติวามีชีวิตและจิตวิญญาณอันละเอียดออนลึกซึ้ง เพียงน้ําคางหยาดเล็ก ๆ ที่มี
ชวงเวลาสั้นๆกอนระเหยหายไปในเวลาสาย แมกระนั้นน้ําคางก็ยังทําคุณประโยชนใหส่ิงรอบตัวได
มากมาย เชน จะเริงระบํารําอวยชัย …  เพื่อหยอมหญาพฤกษาลดาชาติ  งามสะอาดเขียวชอุมพุม
สดศรี  หรือ  เคยใหนกนอยพลอยอาบกิน เปนแรงบินรอนรองคะนองไพร  เปนตน 
   การสรางบทน้ําคางใหมีชีวิตและใชชีวิตเพื่อบําเพ็ญประโยชนใหแก    
ผูอ่ืนนี้ถือเปนการมองและกลาวถึงธรรมชาติในมุมใหม  ดวยธรรมชาติเปนผูกระทําและกําหนด  
บทบาทดวยตนเอง พิจารณาไดจากวรรคตาง ๆ ที่น้ําคางบอกเลาเรื่องราว ความคิดและการกระทํา
ของตน  เชน   ฉันเคยหลับไหลในกลีบบุหงา    ฉันออนแรงระโหยระเหยสวรรค  เปนตน ลักษณะ
ดังกลาวเปนการแสดงที่ปราศจากความรูสึกนึกคิดหรือการกําหนดจากมนุษย ในขณะที่วรรณคดี
โบราณ เมื่อกวีกลาวถึงธรรมชาติโดยสรางใหธรรมชาติมีชีวิตนั้นก็เปนการสรางเพื่อใหสัมพันธ  
สอดคลองไปกับอารมณของตัวละคร ซึ่งก็คือมนุษยนั่นเอง ธรรมชาติจึงมีบทบาทเพียงเปน    
เครื่องมือระบายอารมณและจินตนาการตามความรูสึกของมนุษยอีกทอดหนึ่ง  อาจกลาวไดวาใน
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กวีนิพนธซีไรต การทําใหธรรมชาติมีชีวิตมีลักษณะเดนที่นาสนใจในดานที่ใหความสําคัญกับ
ธรรมชาติอยางแทจริง  อีกทั้งธรรมชาติยังแสดงตนเปนตัวอยางของการกระทําที่ดีที่มนุษยพึงดูเปน   
แบบอยาง 
 

   3)  ภาพพจนประเภทอติพจน  
  อติพจน คือ “การกลาวใหเกินความจริง  เปนความเปรียบซึ่งแสดง

ความเกินจริงอยางตั้งใจ เพื่อส่ือความหมายเกินกวาความหมายโดยพยัญชนะ”28  ในวรรณคดีไทย 
กวีมักใชความเปรียบเกินจริงพรรณนาเรื่องราวหรือความรูสึกเพื่อสรางรสหรือภาพใหเกิดขึ้นในใจ 
ผูอานไดอยางเขมขนลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึ้น 

  กวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี อังคารใชความเปรียบเกินจริงพรรณนา
ความรูสึกที่มีตอสังคมในยุคสมัยของกวี ดังนี้ 
 

     แบงเหนือคํานับแมว  กราบแกวดวยอีศานสวรรค 
 เพื่อสถุลถอยทั้งนั้น  กะลาปนปวนจวนแตกตาย 
     หมามุยถุยรดฟา  อนาถาจะแกโรคโศกหาย 
 ทุกขแนนแผนดินทราย  ร่ําไหจนไรเลือดตา 

(ปณิธานกวี : 95) 
 

  จากสภาพสังคมที่วิปริตเลวราย อังคารไดกลาวถึงความทุกขโศกที่มี
มากจนถึงกับ รํ่าไหจนไรเลือดตา การพรรณนาเปรียบความทุกขโศกอันใหญหลวงของกวีดวยการ   
รองไหและมีเลือดตานั้น  ผูอานจะคุนเคยกันดีในวรรณคดีนิราศ เชน กําสรวลศรีปราชญ  กวี
พรรณนาถึงความทุกข ตรมตรอมใจเพราะพลัดพรากจากนาง ความเปนทุกขเพราะคิดถึงไดถูก
ระบายออกมาเปนน้ําตาถึงขั้นกลั่นออกมาเปนสายเลือด ดังตัวอยางคําคร่ําครวญของกวีวา 

 
     พระใดบําราศแกว  กูมา 
 มายานขวางขวางกาย  ดงงนี ้
 
 

                                                        
28 ดวงมน  จิตรจํานงค, สุนทรียภาพในภาษาไทย (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2541), 132. 
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 จากมาเลือดตาตก  เตมยาน 
 เตมยานบรูกี ้   ถงงแถม 

(กําสรวลศรีปราชญ : 22) 
 

  โคลงขางตน กวีใชคําวา “เลือดตา” เปนสิ่งแสดงความเกินจริงเพื่อที่จะ
ส่ือใหเห็นวา  การที่ตนตองจากผู เปนที่ รักมานั้นเกิดเปนความทุกขโศกมากมายเพียงใด          
ความทุกขโศกดังกลาวแสดงออกมาดวยการรองไหและรองมากถึงขั้นน้ําตากลายเปนเลือด    
เลือดตาที่กวีพรรณนาถึงจึงเปนสิ่งแสดงน้ําหนักและปริมาณความทุกขโศกไดอยางชัดเจน 

  อังคารไดนํา “เลือดตา” มาเปนเครื่องบงบอกถึงความรูสึกเปนทุกข
เชนกัน แตที่เปลี่ยนไปคือกวีไมไดเปนทุกขเพราะการพลัดพลาดจากรัก แตความทุกขอันหนักหนา
สาหัสนี้เกิดขึ้นเพราะกวีเห็นสังคมอยูในสภาพที่เลวราย เนื่องจากคนบางกลุมบางพวกมุงทุจริต
เพื่อหาผลประโยชนสวนตน  กวีจึงระบายความทุกขอันหนักหนาสาหัสถึงขั้น รํ่าไหจนไรเลือดตา 

  การทุกขโศกเสียใจถึงขั้นความเปรียบวาน้ําตาเปนสายเลือดก็แสดงให
เห็นวาความทุกขโศกนั้นใหญหลวงเพียงใดแลว  แตความทุกขโศกจนตองรํ่าไหถึงขนาดไรเลือดตา
นับเปนความรูสึกที่หนักหนาสาหัสยิ่งกวา   ดังนั้น การนําความเปรียบที่รูจักกันดีเมื่อกลาวถงึความ
เปนทุกขเสียใจวา รองไหจนน้ําตาเปนสายเลือด มาเปลี่ยนเปน รํ่าไหจนไรเลือดตา จึงนับวาเปน
การสรางพลังของถอยคําใหลุกโพลงขึ้นใหมทั้งดานความหมายและความรูสึกที่ลึกซึ้งและเขมขน 
กระทบใจ 

  แรคํา  ประโดยคํา เปนกวีอีกผูหนึ่งที่ใชความเปรียบเกินจริงหรืออติ
พจนไดอยางนาสนใจ  บทกวีชื่อสมรภูมิ ในกวีนิพนธซีไรตชุดในเวลา  กวีกลาวถึงความรอนรุมอัน
เกิดจากกิเลสที่เผาผลาญใจในระดับที่ตางกันไป  ดังนี้ 

 
 อกคืออกเพลิงผาวยัง  ผากรอนประดัง 
 เผชิญเปลวอกหมกใจ 
 ทุรนทุรายภายใน  แผกเปลวกันไป 
 ก็ยอมผิดแผกลีลา 
 เปลวหนึ่งลุกปลาบปรารถนา เปรียบเปลวสุริยา 
 เผาใหเดือดดิ้นแดดาล 
 รอนรุมติดของตองการ  ตามเปลวทรมาน 
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 ตามควาแตเพียงลําพัง 
 … 
 จึงเปลวหนึ่งวูบโกรธา  ดวยเดชศักดา 
 แผแสงแสลงรอนฟอนไฟ 
 กลบเปลวทั้งปวงเปลี่ยนไป ปานเปลวประลัย 
 รังแตเผาผลาญรานฤดี 
 แมไดแสนสมุทรนที  ยากดับอัคนี 
 อันดาลอยูกลางดวงแด 
 ผากผาวแผกเพี้ยนเปลี่ยนแปร เนื้อทรวงออนแอ 
 ยอมใหไหมหมกหมื่นระอา 
 ประหลาดดิ้นรนคนหา  กลับไดเพลิงมา 
 รุกโรมโหมฤทธิ์พิสดาร 

(ในเวลา : 80 - 81) 
 

  การกลาวถึงความรอนภายในใจที่ทําใหเกิดทุรนทุรายจนกระทั่งความ
เย็นของน้ํา แมจะจํานวนมหาศาลเพียงใดก็ไมอาจดับไดเปนความเปรียบที่กวีมักใชเมื่อพรรณนา
ความรูสึกคิดถึงโหยหา เกิดเปนความรอนรุม ปรารถนาในความรักที่ระอุอยูในอก ดังตัวอยางจาก
โคลงนิราศนรินทรที่กวีรําพันถึงความรอนเพราะเพลิงราคภายในใจตน 

 
     นทีส่ีสมทุรมวย  หมดสลาย 
 ติมิงคลมังกรนาคผาย  ผาดสอน 
 หยาดเหมพิรุณหาย  เหือดโลก   แลงแม 
 แรมราคแสนรอยรอน  ฤเถาเรียมทน 

(นิราศนรินทรคําโคลง : 69) 
 

  กวีไดพรรณนาถึงความรอนอยางสาหัสที่แมแมน้ําจากมหาสมุทรทั้ง      
ส่ีสายหมดลงก็ไมสามารถดับไฟแหงความปรารถนาที่มีตอนางได  จากโวหารความเปรียบเกินจริง
ในลักษณะดังกลาว แรคําไดนํามาปรับสรางในเนื้อหาใหม โดยพรรณนาถึงความรอนอันเกิดจาก
ไฟที่เผาในใจ ไฟที่ลุกรอนในที่นี้มิไดจํากัดอยูที่ความรอนอันเกิดจากความรัก คือ ราคะเทานั้น แต
แรคําไดนําไฟมาใชเปนความเปรียบแสดงถึงกิเลสภายในใจอันไดแก  โทสะ และโมหะ กิเลสเหลานี้
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มีฤทธิ์รอนดังเพลิงกลาอันรังแตจะเผาไหมใจใหเกิดความทุกขรอนทรมาน และความรอนดังกลาวนี้
แมจะไดน้ําจากมหาสมุทรนับแสนแหงก็มิอาจจะดับเพลิงที่เผาไหมอยูกลางใจได 

  ความคิดเรื่องการนําความรอนและไฟมาเปรียบกับกิเลสของมนุษยนี้  
ดวงมน  จิตรจํานงค ไดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหวา 

 
   ความเผาผลาญของกิเลสที่แสดงออกดวยสัญลักษณของความรอนและไฟนาจะเปน
การรับอิทธิพลแนวคิดจากพุทธศาสนา  ดังเห็นไดวาอาทิตตปริยายสูตร  ซึ่งเปนพระสูตรที่
แสดงวาส่ิงทั้งปวงเปนของรอน ไดกลาวถึง “อายตนะภายใน…คือตาหูจมูกล้ินกาย และมนะ
คือใจ วาเปนของรอน รอนดวยราคะ  โทสะ  โมหะ รอนดวยความเกิดความแกความตาย
ความโศก เปนตน” 29 

 
   การใชความเปรียบเกินจริงในกวีนิพนธซีไรตชุดในเวลาจึงเปนการ       
สืบทอดขนบทางความคิดที่ขยายขอบเขตในเรื่องของกิเลสภายในใหกวางขวางออกไป  จากเดิมที่
กวีโบราณมักจะกลาวถึงความรอนอันเกิดจากราคะ ทําใหเปนความทุรนทุรายที่ทุกขทรมาน แตใน
บทสมรภูมิ กวีไดใชไฟและความรอนมาเปรียบถึงกิเลสที่รอนและรุนแรงไมแพราคะ คือ โทสะ และ
โมหะที่เมื่อเกิดขึ้นภายในใจของผูใดแลว ก็เกิดเปนความทุกขทรมานอยางยิ่งยวดเชนกัน 
 

     4)  การใชสัญลักษณ  
  สัญลักษณ คือ ส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิตซึ่งเปนตัวแทนหรือส่ิงแทนของอีก

ส่ิงหนึ่ง  ตัวอยางเชน  ตราชูคือสัญลักษณของความยุติธรรม  ลูกโลกและคทาคือการปกครองแบบ       
ราชาธิปไตย  สิงโตคือกําลังและความกลาหาญ  เปนตน 30  กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธทรง
อธิบายการสรางสัญลักษณของกวีไววา 

 
          …ผูประพันธจะตองใชถอยคําซึ่งทําใหผูอานนึกคิดถึงภาพซึ่งถายแบบที่ผูประพันธ
นึกคิดนั้นเอาไปอยางใกลที่ สุดที่จะทําได ถอยคําของผูประพันธจะตองเปนเหมือน     

                                                        
29 ดวงมน  จิตรจํานงค, คุณคาและลักษณะเดนของวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2544),135 – 136. 
30 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน

,2545), 423. 
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กระจกเงาสองภาพที่ตนวาด  ดวยเหตุนี้ภาษาในวรรณคดีจึงตองเปนสัญลักษณ  Symbol 
คือเปนเครื่องหมายแสดงภาพแหงความรูสึกนึกคิด  31 

 
  จากคําอธิบายและความหมายของสัญลักษณดังกลาวแสดงใหเห็นถึง

ความสําคัญของสัญลักษณที่จะเปนสิ่งสรางความลึกซึ้ง ความงาม และความเขาใจระหวาง         
ผูประพันธกับผูอานใหเกิดขึ้นในตัวบทวรรณคดี  การใชสัญลักษณปรากฏในงานประพันธ            
ทุกประเภททั้งนวนิยาย เร่ืองสั้น และกวีนิพนธ  ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ กลาวถึงความจําเปนของการใช
สัญลักษณในงานเขียนปจจุบันวา 

 
              การสรางภาพพจนที่นาสนใจมากในงานรอยกรองปจจุบันคือ “การใชสัญลักษณ” 
เพราะสัญลักษณดูเหมือนจะเปนเครื่องหมายของนักเขียนรุนใหมในการแสดงความคิดอัน
เฉียบคมของเขา…กวีรุนใหมตางพยายามสรางสัญลักษณแปลกใหมเฉพาะตัวของเขาขึ้นมา 
ซึ่งตองอานจากบริบทจึงจะเขาใจความหมายของสัญลักษณนั้น 32 

 
   การใชสัญลักษณในกวีนพินธซีไรตมีทัง้ลกัษณะทีเ่ปนการสืบทอดขนบ
และที่เปนการสรางสรรคความหมายขึน้มาใหม  สัญลักษณทีพ่บและนิยมใชในกวีนพินธซีไรตชุด
ตาง ๆ มีดังตอไปนี้ 
 

 ก. การใช “ตนหญา” เปนสัญลกัษณ 
  ตามขนบวรรณคดีไทย  ตนหญามักถูกนํามาใชเปนสิ่งแทนความ 

อดทน ในกวีนิพนธซีไรตชุดตางๆ กวีใชตนหญาเปนสัญลักษณเพื่อส่ือความหมายตามขนบโบราณ
และเปนนัยของการสื่อความคิดใหม  ดังนี้ 

  ในกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา  โชคชัยใชตนหญาเปนสัญลักษณ
แทนความหวังทามกลางความสูญเสีย ในบทชื่อ ชานเรือน 

 
 ลมรายพายลาดูฟานิ่ง 
 ชานเรือนลมกลิ้งแลยิ่งเศรา 

                                                        
31 กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, วิทยาวรรณกรรม (พระนคร : แพรพิทยา,2514) ,58. 
32 ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ, ศาสตรและศิลปแหงวรรณคดี (กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน,2544,) 167 – 168. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 244

 หลังคาเปดคางเมฆบางเบา 
 กระดานบานเกาพาดเสาเอียง 
 กองกายไมเรือนไมเหมือนบาน 
 เรือนชานควานแยกแตกหลายเสี่ยง 
 ตกทับใตถุนกลิ้งหลุนเคียง 
 ตุมแยกแตกเกลี้ยงยุงเฉียงเท 
 เพียงพลิกกระดานซากบานเกา 
 หมายเขาร้ือคนตองสนเทห 
 กลางซากเรือนเกาไมเสาเซ 
 ตองเสนหสีเขียวเรียวหญานั้น 
 ยังขาวกราวกระจายยุงพายพลัด 
 กลาระบัดบางใบมิไดหวั่น 
 สูดลมหายใจไยตื้นตัน 
 เพียงหันมองฟาชื่นตานัก 

(บานเกา : 117) 
 
 

  ทามกลางความผุพังของสิ่งกอสราง และความชํารุดทรุดโทรมที่   
นาเศราใจ แตตนหญาเล็กๆก็หยัดชูเรียวหญาสีเขียวแสดงถึงการเติบโต ยังมีชีวิตและยังมีหวัง      
นอกจากการนําลักษณะของตนหญาซึ่งเปนวัชพืชที่อดทน ไมตายงายมาเปนสัญลักษณแทน
ความหวังและกําลังใจใหแกมนุษยแลว  กวีนิพนธซีไรตบางเลมยังปรากฏการใชลักษณะธรรมชาติ
ของตนหญามาสื่อความหมายที่แสดงความคิดทางการเมืองไดอยางนาสนใจ   
  กวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว  เนาวรัตนใชหญาเปน
สัญลักษณแทนประชาชนไวในชื่อบท เพียงความเคลื่อนไหว และ แด ลูกที่ดีของประชาชน 
ตามลําดับ  ดังนี้ 
 
       มือที่กาํหมดัชื้นจนชุมเหงือ่ 
   ก็รอนเลือดเดือดเนื้อถนัดถนี ่
   กระหืดหอบฮวบลมแตละท ี
   ก็ยังดทีี่ไดสูไดรูรส 
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       นิ้วกระดิกกระเดี้ยไดพอใหเหน็ 
   เรี่ยวแรงที่แฝงเรนก็ปรากฏ 
   ยอดหญาแยงหินแยกหยดัระชด 
   เกียรติยศแหงหญากร็ะยบั 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 85) 
 

       ดูพรายพรายคลายคลายกับสายหมอก 
   ระยับดอกชงโคสีมวงหมน 
   คอยประโปรยโรยมาในมณฑล 
   จะเริ่มตนตาวนัแลวอีกวัน 
       ใบหญาย่าํช้ําชอกก็ชูหยัด 
   เนืองขนัดทีน่ีท่ี่นัน่ 
   ตื่นแลวแกวตานับพัน 
   มิ่งขวัญแผนดนิตื่นแลว 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 87) 
 
  “ยอดหญา” ในชื่อบทเพียงความเคลื่อนไหว และ “ใบหญา” ใน
ชื่อบท แด ลูกที่ดีของประชาชน  กวีนํามาใชเปนสัญลักษณแทนประชาชนผูทุกขยากแตมีพลังที่
จะลุกขึ้นสู ทั้งยอดหญาที่พยายามแยงหินแยกหยัดระชด  และใบหญาที่แมจะช้ําชอกก็ชูหยัด ลวน
แสดงใหเห็นถึงพลังและความรูสึกแรงกลาไดอยางชัดเจน 
  ไพวรินทร  ขาวงาม เปนกวีอีกผูหนึ่งที่นําหญามาเปนสัญลักษณส่ือ  
ความคิดทางการเมือง ในชื่อบท ทุงไทยไมเคยไมเหน็บหนาว 
 
  หนาวลมตุลาพัดมาอีกหนาว  ทุงหญารวดราวทุงขาวหวั่นไหว 
 หวนถงึความหลังครั้งหนึง่ทุงไทย   ถูกย่ํายับไปทัว่ทัง้ทุงทอง 
  เรียวหญานอยนอยรวงขาวนิดนิด  ชูเชิดชีวิตฉายจิตชนผอง 
 ตีนทรชน – ไมกี่ตีนครอง    เพียงพาลก็ตองทุงหมองแหลกลาญ 
  กวาหญาออกดอกกวาขาวออกรวง เลือดเนื้อกี่ชวงกี่ชพีชุมฉาน 
 กี่ปุยกีน่้ํากี่ยามกี่วาร    กี่เพลงขับขานตํานานรวงเรียว 
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  หญาฝนขาวใฝแตมใจทองทุง  หลอเลี้ยงบํารุงกลอมทุงควายเปลี่ยว 
 อุดมชีวิตอุทิศแลวเทียว    กลับตองหอเหีย่วเปลี่ยวหนาวตุลา 

(มากานกลวย : 110) 
 
  จากบท ทุงไทยไมเคยไมเหน็บหนาว  กวีกลาวถึงทุงหญาและ       
เรียวหญาในบริบทที่เปนทุกขเพราะถูกย่ํายีทําลายจากตีนทรชนจนแหลกลาญ ในที่นี้กวีกลาวถึง
ทุงขาวและรวงขาวประกอบรวมกับทุงหญา ซึ่งทุงหญาและทุงขาวนี้โดยสามัญลักษณแลวเปนสิ่ง
แทนสังคมเกษตรกรรม คือชาวนาและชาวบานธรรมดา เมื่อนํามารวมกับบริบทแวดลอมก็แสดงให
เห็นภาพของการที่ชาวนาเหลานี้ถูกกดขี่ รังแกจากกลุมคนพาลที่มีอํานาจเหนือกวา 
  เมื่อพิจารณาบทกวีจากกวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว 
และกวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวยแลว พบวากวีใชตนหญามาเปนสัญลักษณของประชาชน
ธรรมดาเพื่อส่ือความเขมขนของเนื้อหาในอารมณที่ตางกัน กลาวคือตนหญาในบทกวีของ       
เนาวรัตนเปนตนหญาที่เปยมไปดวยพลัง แมจะถูกเหยียบย่ํา ถูกกระทําก็ไมคิดยอมจํานน
เชนเดียวกับเหลาวีรชนในเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 บริบทของการใชสัญลักษณดังกลาว
ส่ือความ  รูสึกแรงกลาของกวีและประชาชนในอุดมการณและความมุงมั่นเดียวกัน ในขณะที่ทุง
หญาใน     กวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย ของไพวรินทร เปนภาพผานการหวนนึกคํานึงถึง
เหตุการณโหดทมิฬเมื่อคร้ัง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 อารมณที่ส่ือออกมาจึงเปนอารมณสะเทือนใจ
ที่ชวนใหรวมกันรําลึกถึงความเจ็บปวดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกเมื่อใดก็ได 
 

   ข. การใช “ดอกไม” เปนสัญลกัษณ 
   ตามขนบวรรณคดีไทย  กวีนําดอกไมมาเปรียบความงามของผูหญิง

และโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกลาวถึงบทอัศจรรย  ดอกไมมักจะเปนสัญลักษณแทนเพศหญิงที่ถูก
เชยชม ตัวอยางเชนในโคลงทวาทศมาส เมื่อกวีรําพันถึงความรักที่มีตอนางและนึกยอนไปถึง
ความสัมพันธลึกซึ้งเมื่อครั้งที่เคยอยูใกลชิดกัน   

 
     คิดคลึงบัวมาศสรอย  สระศรี 
 ผลิดอกบุษบาใน   แบงไว 
 คิดชมมิ่งมาลี   ไลยเลศ 
 แบะผกาเกลียวใต  ตํ่าเมรุ 

(โคลงทวาทศมาส : 323) 
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  ในลิลิตพระลอ  เมื่อกวีกลาวถึงบทอัศจรรยของระหวางพระลอกับ   
พระเพื่อนและพระแพง  ก็ใชดอกไมเปนสัญลักษณแทนความเปนหญิงของทั้งสองพระองค 
 
       บุษบาบานคลี่คลอย  สรอยแลสรอยซอนสรอย 
   เสียดสรอยสระศรี 
       ภุมรีคลึงคูเคลา  กลางกมลยรรเยา 
   ยั่วรองขานกัน 

(ลิลิตพระลอ : 127) 
 

  จากการวิเคราะหการใช “ดอกไม” เปนสัญลักษณในกวีนิพนธซีไรต     
พบวากวียังคงใชดอกไมในความหมายของขนบเดิม แตส่ิงที่สรางสรรคข้ึนใหมคือความคิดและ  
มุมมองของกวีที่เห็น “ดอกไม” เปล่ียนไปจากเดิม 
  ในกวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง  กวีใชดอกไมเปนสิ่ง
แทนความงามของผูหญิงในรูปของการปฏิเสธ กลาวคือ ดอกไมในที่นี้ไมใชดอกไมที่มีคาเพียง
ความงามสําหรับเชยชมแตประการเดียวอีกตอไป แตเปนดอกไมที่มีคุณคามีความคิดเชนเดียวกับ
ผูชาย ดังบท มีแตเรงเขาไปรื้อดวยมือเรา  
 
   เราผูหญิงผูอยูในยุคใหม 
   เราไมเปนเราไมใชดอกไมบา 
   มีสีสวยสําหรับประดับประดา 
   ในแจกันเกลื่อนตาใหใครชม 
 
   เราคือคนมิใชเครื่องบําบัดใคร 
   เรามีตัวมีหัวใจอันเหมาะสม 
   เราเปนไทมิใชทาสทุกขระทม 
   ที่คอยรองรับอารมณใหผูชาย 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 57) 
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  จากบทกวีขางตนจะเห็นวากวีใชดอกไมเปนสัญลักษณตามขนบ
เดิม คือ ใชแทนความงามของผูหญิง  ที่กวีไมไดมองวาความงามนั้นอยูที่ความสวยงามของเรือน
รางแตอยูที่การเปนคนที่มีคุณคาและมีศักดิ์ศรีในตัวเอง 
  การใช “ดอกไม” เปนสิ่งแทนผูหญิงในมุมมองใหมเชนนี้ปรากฏ
อยางชัดเจนและแรงกลาอีกครั้งในกวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป ชื่อบทวา อหังการของ
ดอกไม   ดังนี้ 
 
       สตรีมีสองมือ 
   มั่นยึดถือในแกนสาร 
   เกลียวเอน็จักเปนงาน 
   มิใชรานหลงแพรพรรณ 
       สตรีมีสองตีน 
   ไวปายปนความใฝฝน 
   ยืนหยัดอยูรวมกัน 
   มิหมายมัน่กนิแรงใคร 
       สตรีมีดวงตา 
   เพื่อเสาะหาชวีิตใหม 
   มองโลกอยางกวางไกล 
   มิใชคอยชมอยชวน 
       สตรีมีดวงใจ 
   เปนดวงไฟไมผันผวน 
   สรางสมพลังมวล 
   ดวยเธอลวนกค็ือคน 
       สตรีมีชีวิต 
   ลางรอยผิดดวยเหตุผล 
   คุณคาเสรีชน 
   มิใชปรนกามารมณ 
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       ดอกไมมหีนามแหลม 
   มิใชแยมคอยคนชม 
   บานไวเพื่อสะสม 
   ความอุดมแหงผืนดนิ  ! 

(ใบไมที่หายไป : 28 - 29) 
 
    จากบท อหังการของดอกไม  จิระนันทกลาวถึงบทบาทและ    
คุณคาของสตรีในมุมมองที่เชิดชูและเห็นความสําคัญของผูหญิง  ทั้งสองมือ  สองตีน  ดวงตา   
ดวงใจ และชีวิต ทั้งหมดนี้ประกอบกันเปน ดอกไม  ที่มิไดไวดูเพื่อความงามตา แตเปนดอกไมที่
จะสรางคุณคาใหกับแผนดิน  ความคิดดังกลาวสอดคลองกับความคิดของคมทวนจากบทมีแตเรง
เขาไปรื้อดวยมือเรา ถือเปนการใชสัญลักษณที่สรางความหมายใหมข้ึนจากขนบโบราณไดอยาง   
กลมกลืนและงดงาม 
  ในยุคที่การเมืองรุนแรง  ดอกไมถูกนํามาใชเปนสัญลักษณแทนคน   
หนุมสาว ผูมีพลังมุงมั่นที่จะสรางสรรคส่ิงดีงามใหสังคม  ดังบทดอกไมจะบาน  
 

   ดอกไม  ดอกไมจะบาน 
  บริสุทธิ์กลาหาญ   จะบานในใจ 
      สีขาว   หนุมสาวจะใฝ 
  แนวแนแกไข   จุดไฟศรัทธา 
     เรียนรู   ตอสูมายา 
  กาวไปขางหนา   เขาหามวลชน 
   ชีวิต   อุทิศยอมตน 
  ฝาความสับสน   เพื่อผลประชา 
  ดอกไม   บานใหคุณคา 
  จงบานชาชา   แตวายั่งยืน 
      ที่นี่   และที่อ่ืนอื่น 
  ดอกไมสดชื่น   ยื่นใหมวลชน 

(ใบไมที่หายไป : 19) 
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  “ดอกไม” ที่กลาวถึงในบทกวีขางตนนี้ไดขยายขอบเขตไปไกลกวา
การเปนสัญลักษณที่ใชกันมาตามขนบเดิม  เพราะดอกไมในที่นี้มิไดหมายความถึงความสวยงาม
ของ ผูหญิงที่นาดู นาชม  แตหมายถึงพลัง  ความหวังและความสดชื่นจากอุดมการณ และศรัทธา
ของคนหนุมสาวที่อุทิศตนเพื่อประโยชนของผูที่ดอยโอกาสกวาในสังคม  ดอกไมเหลานี้จึงเปน
ความงามเพื่อสังคมและแผนดินอยางแทจริง 
  ในกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว  ศักดิ์สิริกลาวถึง “ดอกไม” เปน
สัญลักษณแทนความบริสุทธิ์ที่ถูกคราไปกอนถึงเวลาอันควร  ในชื่อบทนางสิบสอง  ดังนี้ 
 
      จากมดลูกคนละทิศคนละทอง 
  แตเราเหมือนพี่นองสิบสองคน 
  ถูกซื้อมาทุกขทนเปนทาสเขา 
  มือทั้งยี่สิบส่ีอันออนเยาว 
  ตองตอยหินทั้งภูเขามาปูทาง 
  น้ําขนเหลวในรางตองราดรด 
  ใหพืชพันธุเขียวสดทั้งสวนศรี 
  เชาเชาน้ําคางพรางพรม 
  เขาเดินเลือกเชยชมผลโนนผลนี้ 
  พวกเราเล็ดลอดมาลอบเด็ด 
  เขากรรโชกเสียงเอ็ดซ้ําเอาโทษ 
  เหี้ยมโหดอํามหิตนิจจาเอย 
  ดอกไมเอยยังไมแยมก็แหกดื่ม 

(มือนั้นสีขาว : 32) 
 
  การใชดอกไมเปนสัญลักษณในกวีนิพนธซีไรตทั้ง 3 เลม คือ 
นาฏกรรมบนลานกวาง  ใบไมที่หายไป  และมือนั้นสีขาว ตางใหความหมายในมุมมองที่   
ตางกันออกไป แตส่ิงหนึ่งที่เปนลักษณะรวมของการสรางสัญลักษณดอกไมตามขนบโบราณกับ      
กวีนิพนธรวมสมัย คือ การมองเห็นและตระหนักวาดอกไมความสวยงามและมีคาเสมอมา แตเมื่อ
มาถึงยุคปจจุบัน ในกวีนิพนธซีไรต  กวีมองวาคาของดอกไมเปลี่ยนจากความสวยงามที่นาเชยชม
เปนคาของความสวยงามที่สรางความสดชื่น และส่ิงดี ๆ ใหกับสังคมและโลก 
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   ค. การใช “ใบไม” เปนสญัลักษณ 

 การใช “ใบไม” เปนสัญลักษณในกวีนิพนธซีไรต เปนลักษณะของ
การกําหนดขึ้นใชเฉพาะเหตุการณ  กวีนิพนธเลมที่กลาวถึง “ใบไม” เปนสัญลักษณคือ กวีนิพนธ   
ซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว และใบไมที่หายไป  กวีนิพนธซีไรตทั้งสองชุดนี้ กวีไดเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง  การขัดแยงทางความคิดระหวางฝายรัฐบาล
กับประชาชนจนถึงขั้นปะทะกัน ผูนําทางความคิดหลายคนเดินทางเขาปา กวีซีไรตบางคนจึงใช 
“ใบไม” เปนสัญลักษณแทนนักสู หรือวีรชนผูยึดมั่นในอุดมการณเพื่อปวงชน  ดังตัวอยางใน       
กวีนิพนธซีไรตชุดใบไมที่หายไป  จิระนันทกลาวถึงชะตากรรมของ “ใบไม” ไวในบทเศษธุลีวา 

 
ระยิบน้ําระยับรับพยับแดด 
ใบไมแสดลอยเรื่อยมาเหนื่อยออน 
เห็นยางเลือดละลายสายเซาะซอน 
และนั่นทอนศพทองลองรางธาร ! 
 
ใบไมมีรอยพรุนกระสุนศึก 
ในน้ําลึกมีรองโลหิตฉาน 
เสียงลึกลับขับฟองรองพยาน 
และเนิ่นนานนับแตนั้น…ฉันสุดทน 

(ใบไมที่หายไป : 73) 
 
  ในที่นี้ กวีเปรียบใบไมกับนักตอสูเพื่อประชาธิปไตย  การปะทะกัน

ทําใหเกิดความสูญเสีย  ดังที่กวีกลาววา ใบไมมีรอยพรุนกระสุนศึก  และการใช “ใบไม” เปน
สัญลักษณในบทกวีนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงความหมายรวมจากชื่อเร่ืองกวีนิพนธของจิระนันท คือ 
ใบไมที่หายไป อีกดวย ใบไมจึงเปนการสรางสัญลักษณใหมที่ตองอาศัยการตีความจากตัวบท
และเปนสัญลักษณที่ใชเฉพาะเหตุการณเทานั้นแตก็นับไดวากวีสามารถเลือกใชสัญลักษณได
เหมาะกับสภาพเหตุการณ ณ เวลานั้นไดเปนอยางดี 
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    ง. การใช “ทาก” เปนสญัลักษณ 
  การใชทากเปนสัญลักษณถือเปนนวลักษณใหมที่กวีซีไรตนํามาสื่อ
ความหมายไดอยางมีพลัง  ในกวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว  นาฏกรรมบน      
ลานกวาง และใบไมที่หายไป กวีไดใชทากเปนสัญลักษณมาสื่อความหมายที่นาสนใจตางกันไป 
  กวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว  เนาวรัตนนําทากมาเปน     
บทบาทเดนเพื่อส่ือความหมายทางการเมืองในชื่อบท หนทางแหงหอยทาก 
 
     ในหญารกนั้นมีทาง 
 เปล่ียวอางวางไรคนเดิน 
 ทากนอยจึงทาเงิน 
 เปนเงางามวะวามไว 
     รอวาสักวันหนึ่ง 
 ซึ่งตะวันอันอําไพ 
 จะเกรี้ยวกราดและฟาดไฟ 
 ประลัยหญาลงยอยยับ 
         เมื่อนั้นแหละเงินงาม 
 รวีวามจะตามจับ 
 เพชรผกายจะฉายวับ 
 ขับเงินยวงแหงชวงทาง 
     และทากนอยจะถมเนื้อ 
 เพื่อภาวะแหงผูสราง 
 ระเหิดหายละลายราง 
 อยางเคยเคยทุกคราวครั้ง 
     ทางนั้นจึ่งปรากฏ 
 ทอดไปจรดที่ใจหวัง 
 ตราบใดที่หญายัง 
 ก็บังใจที่ไขวควา 
     การเกิดตองเจ็บปวด 
 ตองราวรวดและทรมา 
 ในสายฝนมีสายฟา 
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 ในผาทึบมีถ้ําทอง 
     มาเถิดมาทุกขยาก 
 มาบั่นบากกับเพื่อนพอง 
 อยาหวังเลยรังรอง 
 จะเรืองไรในชีพนี้ 
     กาวแรกที่เรายาง 
 จะสรางทางในทุกที่ 
 ปาเถื่อนในปฐพี 
 ยังมีไวรอใหเดิน 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 37) 
 

  “ทาก” ที่กวีกลาวถึงเปนการสรางสัญลักษณข้ึนใหมที่ตางไปจาก 
ขนบวรรณคดีไทยแตเดิม สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา กลาวถึงการใชทากในกวีนิพนธซีไรตชุดนี้วา       
”เปนสัญลักษณแทนหนุมสาว  นักตอสูผูมีอุดมคติ ผูยอมเสียสละตนเองเพื่อสังคม” 33 
   ในสวนของกวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวางและใบไมที่
หายไป กวีใชทาก เปนสัญลักษณส่ือความถึงผูที่กดขี่  โกงกิน และขูดเลือดขูดเนื้อประชาชน      
ดังจะเห็นไดจากบท คําถาม – คําตอบรวมสมัย  และ ไปลําเลียง ตามลําดับ 
 
     โดยชองวางสังคมที่จมต่ํา 
 พวกหนึ่งหนํานอนสบายกิน “ถาย” เที่ยว 
 กระดกลิ้นเลียแผลบข้ึนแลบเลี้ยว 
 ก็ออกกฎเก็บเกี่ยวกดกรรมกร 
  เอาฮุยเลเหลเลเหลฮุย 
 ผิวที่ขุยมือที่ดานแตกาลกอน 
 ยังคงอยูคูฟาอยางถาวร 
 ไมวาโลกหนาวรอนหรือพังทลาย 

                                                        
33 สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา, หวังสรางศิลปนฤมิต  เพริศแพรว  การสืบทอดขนบกับการ

สรางสรรควรรณศิลปในกวีนิพนธไทยสมัยใหม  (กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2541),134. 
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  มีแตพวกกินแรงตองแหงเหือด 
 มีแตทากแทะเลือดตองเหือดหาย 
 ดวยชีวิตกรรมกรมีรางกาย 
 สะทอนฉายเปนพลังบีบสังคม 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 17) 
 
 ฟาลัน่, เสียงครั่นครืน 
 เสนทางลืน่รกชื้นหนาว 
 ยุงมากทากเลือดคาว 
 จักตองกาวฝาขามไป 
 
 ใจหวงั, วาขากลับ 
 คงไดรับขาวคราวใหม 
 จากลูกที่ลาไกล 
 เจาดวงใจจวนขวบเต็ม 
 
 จะยาก, ลําบากเข็ญ 
 ถึงเหงื่อเปนสีเลือดเขม 
 กระดูกถูกทากเล็ม 
 ปากยงัเมมหมัดยังกาํ 

(ใบไมที่หายไป : 59) 
 
  การใช “ทาก” เปนสัญลักษณในกวีนิพนธซีไรตทั้งสองชุดนี้            
มีความหมายที่ตางไปจาก “ทาก” ในกวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว  กลาวคือ ใน      
กวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง และใบไมที่หายไป  กวีกลาวถึงทากในฐานะที่เปนสิ่ง
ควรรวมกันกําจัดใหหมดสิ้นไปจากสังคม เพราะเปนสิ่งแทนของผูเอารัดเอาเปรียบ ตักตวง            
ผลประโยชนใหตนเองสุขสบายบนความเหนื่อยยากของคนทํางาน ทั้งเพื่อปากทองและเพื่อ     
อุดมการณ  ในขณะที่กวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว กวีตั้งชื่อบทวา หนทางแหง  
หอยทาก  อันเปนหนทางของผูมีอุดมการณที่จะตอสูกับอุปสรรคและความเลวรายตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคม 
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       5)  การอางถึง (Allusion) 
   การอางถึง  หมายถึง การกลาวถึงเรื่องอื่นนอกเรื่องที่ เขียน เชน 

กลาวถึงบุคคล เหตุการณ  นิทานหรือวรรณกรรมอื่น ๆ …การอางถึงเปนการแสดงความรอบรูของ
ผูเขียน  จุดประสงคทั่วไปของการอางถึงก็เพื่อที่จะขยายงานเขียนวรรณกรรมนั้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น  
ทําใหเกิดความหลากหลายหรือใหถอยคํามีน้ําหนักหรือใหนาสนใจ ประทับใจยิ่งขึ้น 34 

   แกรม  ฮัฟ (Graham  Hough)  กลาวถึงความคิดเรื่องการใช allusion  
ในกวีนิพนธไวในขอเขียนเรื่อง “An  Essay  on  Criticism” วา   

 
               กวีนิพนธมีลักษณะเปนศิลปะที่ตองศึกษา  ทั้งยังตองขึ้นอยูกับกวีนิพนธสมัยกอน
หนานั้นในระดับหนึ่งเกือบจะเสมอไป โดยปกติผูอานจะตองมีความรูเกี่ยวกับวรรณคดี
สมัยกอนอยูบาง ดวยเหตุนี้ ศัพทสํานวนของกวีนิพนธสวนหนึ่งจะมีนัยสัมพันธโดยออม 
(allusion) กับส่ิงอื่น  คําที่ใชในกวีนิพนธนั้นมักชวนใหผูอานคิดถึงการใชคํานั้นในกวีนิพนธ
สมัยกอน 35 
 

   การอางถึงจึงถือเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของงานประพันธ        
ในกวีนิพนธซีไรตหลายชุดมีการกลาวอางถึงถึงวรรณคดีโบราณ  สามารถแบงเปนประเภทไดดังนี้ 
 

     ก. การอางถึงตัวบทวรรณคดี 
   กวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลมมีความสัมพันธกับวรรณคดีโบราณอยาง       

แนบแนน กวีตางใชตัวบทวรรณคดีโบราณเปนเครื่องมือในการถายทอดความคิดและอารมณ     
วรรณคดีโบราณที่กวีนํามาเปนสวนหนึ่งของการสื่อความคิดมักจะเปนวรรณคดีเร่ืองที่รูจักกันดี  
อาทิ นิราศนรินทรคําโคลง  เสภาเร่ืองขุนชางขุนแผน  ลิลิตตะเลงพาย  เปนตน  การนํา   
ตัวบทวรรณคดีโบราณมาอางถึงในกวีนิพนธซีไรตในผลงานของกวีรวมสมัยนี้ สามารถแบงไดเปน 
2 ประเภท คือ  การอางถึงตัวบทโดยไมปรับเปลี่ยนเนื้อหา และการอางถึงตัวบทโดยปรับเปลี่ยน
เนื้อหา  ดังนี้ 

                                                        
34 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน

,2545), 13 – 14. 
35 นฤมล  กาญจนทัต และอุบลวรรณ  โชติวิสิทธิ์,(ผูแปล), วาดวยหลักวรรณคดีวิจารณ (กรุงเทพฯ : 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2532), 114. 
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   การอางถงึตัวบทโดยไมปรับเปลีย่นเนือ้หา  
   การอางถึงตัวบทโดยไมปรับเปลี่ยนเนื้อหานั้นจะปรากฏในลักษณะ

ที่กวียกเนื้อความของวรรณคดีโบราณมาตั้งแลวแตงเนื้อความตอเพื่อส่ือความคิดของตน ลักษณะ        
ดังกลาวพบในกวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว  ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย  ในชื่อบทวา 
สัจจะของพอแผน  ดังนี้ 

 
    “ เอาดาบถากตนไมถานไฟเขียน 
 อายหัวเลี่ยนตามมาจะฉิบหาย 
 ใหมึงซอนกันมาตาขี่ยาย 
 กูจะปายลงใหใจริกริก ” 
 
      พอขุนแผนแคนควงฟาฟนฟาด 
 กวัดกวาดฉวัดหวดหนวดกระดิก 
 เราโลดโดดดิ้นเหมือนกินพริก 
 กูจะจิกกระบาลไอลานชาง 
      น้ําใส  ใจกระจก  ก็ตกแตก 
 นี่บาปแหกพรรษาฤามาขวาง 
 สูสะสมบมบุญสุนทรางค 
 จักเตลิดเริดรางเสียกลางคัน 
  พอก็ศิษยทิศาปาสวนโมกข 
 จงดับโศกเสียเถิดที่โทสัน 
 ปฏิฆะขัดของรําคาญครัน 
 พอจงบั่นลงบางเปนทางบุญ 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 112 - 113) 
 

   บทกวีขางตน  เนาวรัตนไดอางถึงวรรณคดีโบราณเรื่องขุนชาง
ขุนแผน  กลอนบทแรกในเครื่องหมายอัญประกาศคือตัวบทวรรณคดี  กลาวถึงตอนขุนแผนขึ้น
เรือนขุนชางและพาวันทองหนี เนื้อความแสดงอารมณกราดเกรี้ยวของขุนแผนที่พรอมจะฆาขุนชาง
ไดอยางไมหวั่นเกรงโทษทัณฑใด ๆ หากขุนชางตามมาชิงวันทองกลับไปเปนของตน 
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   เนาวรัตนนําเนื้อความและพื้นอารมณของตัวบทเดิม คือ ความ       
โกรธแคนชิงชังมาเปนฉาก และไดดําเนินเนื้อเร่ืองตอโดยมีเนื้อหาใหพยายามดับความโกรธ   
ความขัดใจ และความไมพอใจในสิ่งตางๆ โดยใชธรรมะดับกิเลสที่เกิดขึ้น นับไดวาเนาวรัตน
สามารถนําตัวบทวรรณคดีโบราณมาตอยอดทางความคดิเพื่อส่ือสาระคําสอนไดอยางแยบยล 

   อีกตัวอยางหนึ่งซึ่งเปนการอางถึงตัวบทจากวรรณคดีเร่ืองเดียวกัน 
คือ เสภาขุนชางขุนแผน แลวนํามาแตงตอในช่ือบท ราบพนาสูญ ดังนี้ 
 

  “ลําดวนเอยจะดวนไปกอนแลว 
ทั้งเกดแกวพิกลุยี่สุนศร ี
จะโรยรางหางสิ้นกลิน่มาล ี
จําปเอยกีป่จะมาพบ” 
 เคยอานอานซ้าํซ้ํากจ็ําได 
โอมิ่งไมไพรระหงจะปลงศพ 
เคยเลื่องชื่อลือฉาวมาเซาซบ 
จะกองกลบลงดินสิ้นสูญพนัธุ 
 แมไมเอยเจาเคยรักดอก 
จะรวงออกจากอกก็อกสัน่ 
นางแยมแยมยิ้มริมอารัญ 
ตระหนกขวัญหวัน่ไหวไมยิ้มแยม 
 ซอนชูชูชออรชร 
ก็จะซอนดอกไวไมแฉลม 
ซอนกลิน่เก็บกลิ่นไมกลิน่แกม 
มาเสียบแซมหนาศพสลวัมวั 
 เล็บมือนางกางกลีบประนมกลีบ 
เหมือนมือเจาที่จบีประจบหวั 
บานเย็นเย็นเยียบยะเยือกรวั 
เขาเกาะตัวเจาไปฆาเวลาเยน็ 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 114 - 115) 
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    จากบท ราบพนาสูญ  เนาวรัตนนําบทคร่ําครวญอาลัยตอน       
วันทองจําตองจากเรือนขุนชางไปอยูปากับขุนแผน และไดส่ังลาตนไมตางๆ ที่ขุนชางปลูกไวมา
ดําเนินเรื่องตอโดยอิงอยูกับอารมณโศกของตัวบทเดิม  แตอารมณโศกอันเปนแกนเรื่องที่เนาวรัตน
นํามาสื่อนั้นมิไดเปนความโศกเสียใจเพราะการพลัดพรากจากความผูกพันและยังอาลัยอาวรณ แต
เปนอารมณโศกสะเทือนใจในชะตากรรมของมนุษยผูถูกกระทํา 
    เนาวรัตนนําชื่อพันธุไมมาโยงสัมพันธกับความรูสึกสะเทือนใจ ดวย
การใหแสดงออกอยางผิดธรรมชาติ และสื่อความหมายดวยการเลนคํากับช่ือพันธุไม ทั้งนางแยม   
ซอนชู ก็ไมแยมบาน ไมยอมออกดอก  อีกทั้งพันธุไมที่เหลือ เนาวรัตนก็นํามาโยงเขากับความตาย  
เชน ซอนกลิ่น – เก็บกลิ่นไมกลิ่นแกม  มาเสียบแซมหนาศพสลัวมัว  บานเย็น  - เขาเกาะตัวเจา
ไปฆาเวลาเย็น  เปนตน 
    การอางถึงตัวบทดังกลาวจึงเปนกลวิธีสําคัญที่ชวยใหกวีส่ืออารมณ  
ความรูสึกไดอยางลึกซึ้ง  กระทบใจยิ่งขึ้น 
 
   การอางถงึตัวบทโดยปรบัเปลี่ยนเนื้อหา 

    การอางถึงตัวบทจากวรรคทองในวรรณคดีโบราณเรื่องตาง ๆ โดย
กวีนํามาปรับเปล่ียนเนื้อหาเพื่อส่ืออารมณและความคิดใหมนั้น เปนกลวิธีการสรางสรรค
วรรณศิลปอีกแบบหนึ่งที่โดดเดนในกวีนิพนธซีไรต 

    จากการศึกษากวีนิพนธซีไรต พบวากวีมีความรูและความรักใน     
วรรณคดีโบราณอยางลึกซึ้งจนสามารถนําวรรณคดีโบราณมาปรับใชใหเปนลีลาของตนเพื่อส่ือ
อารมณและความคิดในดานตาง ๆ ไดอยางนาสนใจ  วรรณคดีโบราณไดเปนแบบแผนใหกวี       
รุนหลังดําเนินรอยตามอยูเสมอ ไมวาจะเปน  โองการแชงน้ํา  ลิลิตพระลอ  ลิลิตตะเลงพาย  
โคลงโลกนิติ ฯลฯ  การนําวรรณคดีแบบแผนเหลานี้มากลาวอางถึงในความคิดใหมแสดงใหเห็น
ถึงคุณคาในมรดกทางวรรณศิลปที่พิสูจนไดดวยกาลเวลา และยังสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน          
วรรณคดีโบราณที่กวีรวมสมัยนํามาอางถึงโดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามเหตุการณของยุคสมัยที่
นาสนใจมีดังตอไปนี้ 

 
  การอางถงึตัวบทวรรณคดีเรื่อง โองการแชงน้าํ 

   โองการแชงน้ํา เปนวรรณคดีพิธีกรรมที่ใชเปนบทสวดในพระราชพิธี   
ถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาที่ขาราชบริพารจะตองดื่มน้ําสาบานตรงวาจะซื่อตรงตอพระมหากษัตริย     
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ตัวบทที่กวีนํามาอางอึงคือในบทที่เปนรายกลาวสรรเสริญเทพเจาตามคติของศาสนาพราหมณ   
ดังนี้ 
 

โอมสิทธิสรวงศรีแกลว   แผวมฤตยู   เอางูเปนแทน   แกวนกลืนฟากลืน
ดิน   บินเอาครุฑมาขี่    ส่ีมือถือสังขจักรคธาธรณี   ภีรุอวตาร  อสูรแลงลาญทัก    
ททัคนิจรนาย  (แทงพระแสงศรปลัยวาต) 

 (โองการแชงน้าํ : 5) 
 

    ตัวบทดังกลาว คมทวนไดนํามาดัดแปลงสื่อความคิดวิพากษชนชั้น         
ปกครอง กลุมขาราชการที่ประพฤติตนในทางทุจริต ในชื่อบทรุงกินเมือง 
 

โอมศรีสิทธิแกลว   แผวใหมฤตยู    งูเจ็ดเศียรสาย   บายหนามาฉก     
รกเต็มหาว   ดาวดับดินแอน   ถอนแทนไวกูณฑ   ใหอสูรอินทรี    ขนสีเผือก   
เสือกลงประทับ   มือขวานับแบงค    ซายถือแสงนิวตรอน    รานรอนจักรวาล   
ทะยานแยงยุทธ     ครุฑเขียวสั่นซบ    จบหวางขา     รับบัญชาฉาดฉาน   
รัฐประหารโชติชวง   ลวงล้ําสิทธิ์ชาวชน    ขนแผนดินชื่นชอบ    มอบใหบแชเชอืน    
นับเดือนปมิมีสรางมีซา    สมนามหมารับใช     อาสยามยามยับยอย    พญานก
ยักษใหมหิทธิผล 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 121) 
 
    จากบทรุงกินเมือง  คมทวนนําเนื้อหาของการสรรเสริญเทพเจา
และการสื่อเนื้อหาที่เชิดชูชนชั้นปกครองมาอางถึงใหมในเนื้อความที่เสียดสี  ประชดประชันการ
กระทําของคณะบุคคลที่ถือตนวามีอํานาจและประพฤติตนประหนึ่งวาเปนเทพเจา คมทวนจึงสราง
ภาพใหบุคคลเหลานี้เปนเทพเจาที่ มือขวานับแบงค   ซายถือแสงนิวตรอน ไมคํานึงถึงเกียรติยศ
ความดีหรือสรางประโยชนเพื่อสวนรวมแตกลับมีความประพฤติที่  ลวงล้ําสิทธิ์ชาวชน  ขนแผนดิน
ชื่นชอบ ในความคิดของกวี บุคคลที่ประพฤติตนดังกลาวจึงมีคาเปนเพียงแคสุนัขตัวหนึ่ง (สมนาม
หมารับใช) เทานั้นเอง 
    การเสนอความคิดทางการเมืองโดยอิงกับพื้นวรรณคดีโบราณที่แฝง
นัยทางการเมืองจึงทําใหบทกวีนี้นาสนใจในดานที่สามารถนําลักษณะรวมบางประการมา
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สรางใหมเพื่อจุดมุงหมายที่ตางไป กลาวคือ โองการแชงน้ําเปนการสรรเสริญเทพเจา สรางความ
ศักดิ์สิทธิ์ใหผูอยูใตการปกครองไมคิดคดทรยศ ทําใหการปกครองไมเกิดปญหา ในขณะที่บท            
รุงกินเมือง  กวีนําบทสรรเสริญเทพเจามากลาวประณามถึงพฤติกรรมอันเลวรายและนารังเกียจ
ของบุคคลชั้นปกครองที่คิดวาตนอยูเหนือใคร  เพื่อใหประชาชนหรือผูอยูใตการปกครองรูถึง   
ความจริง  ลักษณะดังกลาวจึงเปนการสรางตัวบทเดิมในมุมใหมที่นาสนใจ 
 

  การอางถงึตัวบทวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ 
    การอางถึงตัวบทวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอที่ปรากฏในกวีนิพนธ    
ซีไรต พบในกวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง และกวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี  โคลง
บทที่รูจักกันดีคือ 
 
     ใดใดในโลกลวน  อนิจจัง 
 คงแตบาปบุญยัง  เที่ยงแท 
 คือเงาติดตัวตรัง  ตรึงแนน 
 ตามแตบุญบาปแล  กอเกื้อรักษา 

(ลิลิตพระลอ : 61) 
 

    โคลงบทนี้มีเนื้อหากลาวถึงบาปบุญที่จะตามติดไปกับตัวผูกระทํา  
และผูกระทํายอมไดรับผลของการกระทํานั้นอยางแนนอน  จากเนื้อความของโคลงขางตนกวีซีไรต
ไดนํามาสืบทอดตอในเนื้อความใหม ดังปรากฏในกวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวางวา 
 
     ใดใดในโลกลวน  อนิจจัง 
 คงแตสัจธรรมยัง  เจิดจา 
 งัดเลหงัดกลบงั  เบือนบิด   ไดฤา 
 วันหนึง่ยอมเปดหนา  กากเจาฆาตกร 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 22) 
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    บทกวีขางตน  คมทวนแตงเลียนบทโคลงในลิลิตพระลอแตเปลี่ยน
เนื้อหาจากเรื่องของบาปบุญเปนเรื่องของการศรัทธาในความจริง การเชื่อมั่นวาสัจธรรมเปนสิ่งทีย่งั
ไมสูญหายไป แมจะใชเลหกลโกงเพื่อปดบังสักเทาใดก็ตาม แตในที่สุดความชั่วก็จะตองถูกเปดโปง 
     จากที่มาของโคลงบทเดียวกันนี้  อังคาร  กัลยาณพงศไดนํามา
ปรับแตงสื่อความคิดเชิงนามธรรมถึงเรื่องการทําชีวิตใหมีคุณคา ในที่นี้กวีเห็นวาปราชญหรือผูรู 
ผูสรางศิลปะนั้นควรดําเนินไปในทางที่งดงามเหมือนกับแกวมณีที่สองแสงสุกสวางในความมืด 
 
     ใดใดในโลกลวน  อนิจจํ   ก็ดี 
 จริงแตนามอุโฆษดัง  คูหลา 
 ชีวิตปราชญเลศิขลัง  อมตะ   ตามเทอญ 
 เยี่ยงอยางมณรีะยับฟา เฟองฟุงไอศวรรย 

(ปณิธานกวี : 106) 
 

   จะเห็นไดวา จากโคลงแมแบบเพียง 1 บท แตกวีซีไรตสามารถนาํมา
ปรับแตงตอในความหมายที่ตางมุมมองและตางทัศนะกันไป แสดงใหเห็นถึงการรับมาใชไดอยาง
เหมาะสมกับแนวทางและลีลาของตน 
 

  การอางถงึตัวบทวรรณคดีเรื่องโคลงโลกนิติ 
   โลกนิติ  หรือ โลกนีติ เปนคัมภีรคําสอนของอินเดียที่รูจักกันมาเปน

เวลาชานาน  มีเนื้อหาเปนคติสอนใจและใหแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม สํานวนที่     
รูจักกันแพรหลายคือ โคลงโลกนิติ  พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาเดชาดิศร 

   ในสวนของกวีนิพนธซีไรต  พบวามีการอางถึงตัวบทบางบทจาก
โคลงโลกนิติที่ปรากฏคือ กวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง และกวีนิพนธซีไรตชุด
ปณิธานกวี 
   โคลงโลกนิติบทหนึ่งที่กวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง
นํามาเปนแบบตั้งเพื่อเลนลอความความคิดที่กวีตองการนําเสนอคือบทที่กลาววา 

 
    แมนมีความรูดั่ง  สัพพัญู 
ผิบมีคนชู   หอนขึ้น 
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หัวแหวนคาเมืองตรู  ตาโลก 
ทองบรองรับพื้น  หอนแกวมีสี 

(โคลงโลกนิติ : 123) 
 

   จากโคลงบทดังกลาว คมทวนไดนํามาแตงใหมในน้ําเสียงเสียดสี
ระบบการทํางานของขาราชการไวในบทรุงกินเมือง ตอน แสด : แสบสันตในพันธุแสบวา 
 

    ใครสงใครสวยภาษ ี ละซี.  ละซี. 
เสพไดใครเลาเลี้ยงด ู
    หัวแหวนแมนคาตราตร ู ไรเรือนรับชู 
จักเชิดฉลวยดวยใด 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 115) 
 

   การแตงใหมโดยคงเคาความเดิมในบทกวีของคมทวนแสดงใหเห็น
ถึงความคิดที่ประชดประชันของกวีอยางชัดเจน จากเนื้อหาของโคลงโลกนิติกลาวถึงความสามารถ
ของคนตองอาศัยบุคคลในสังคมชวยสนับสนุน เพราะหากมีความรูแตปราศจากคนเกื้อหนุนก็     
ไมสามารถเปนที่ยอมรับหรือโดดเดนในสังคมได จากแนวคิดดังกลาว คมทวนไดนํามาปรับเพื่อ
สะทอนถึงระบบการทํางานของราชการโดยคงเคาแนวคิดวาบุคคลจะขึ้นสูตําแหนงที่สูงขึ้นไดตองมี
ผูสนับสนุนค้ําชูแตส่ิงที่กวีปรับใหมเพื่อเยยหยันสังคมคือ กวีตัดความรูความสามารถของบุคคล
ออกไป เหมือนกับจะส่ือวาสิ่งนี้ไมจําเปน ไมสําคัญ เพราะสิ่งที่สําคัญกวาอยูที่วาใครจะสามารถ 
“สงสวย” ไดมากกวากันเทานั้นเอง  ความรูความสามารถกลายเปนสิ่งที่ไมจําเปนอีกตอไปในระบบ
การทํางานปจจุบัน แตความกาวหนาในตําแหนงของงานจะขึ้นอยูกับผลประโยชนและรายไดเปน
สําคัญ  ดังนั้นการอางถึงตัวบทจากโคลงโลกนิติและนํามาปรับเพื่อสะทอนสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน
ของกวีจึงทําใหความคิดที่กวีส่ือออกมาชัดเจนยิ่งขึ้น มีน้ําหนักยิ่งขึ้น เพราะผูอานจะมีภาพเปรียบ
จากตัวบทเดิม ทําใหเขาใจอารมณกวีไดลึกซึ้งมากขึ้น 

 
   ในสวนของกวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี  อังคารไดใชโคลงโลกนิติ
หลายบทมาเปนตนแบบในการสื่อความคิด ดังนี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 263

    นพคุณใสเบาสูบ  แสนท ี
คอนเหล็กรุมรันตี  หอนมวย 
บเจ็บเทาธุลี   สักหยาด 
เจ็บแตทานชั่งดวย  กล่ํานอยหวัดาํ 

(โคลงโลกนิติ : 108) 
 
   นพคุณหลอมจอมไหม อัคนี 
ฆอนเรงรุมตีศรี  บส้ิน 
เจ็บแสบแคผงธุลี  หาไม 
เจ็บแตเหยียบย่ําดิ้น  ชั่งดวยมูลหมา 

(ปณิธานกวี : 37) 
 

สนิมเหล็กเกิดแตเนื้อ  ในตน 
กินกัดเนื้อเหล็กจน  กรอนขร้ํา 
บาปเกิดแตตนคน  เปนบาป 
บาปยอมทําโทษซ้าํ  ใสผูบาปเอง 

(โคลงโลกนิติ : 150) 
 

    สนิมกรอนไดแตเนื้อ สามัญ 
กัดแกนเหล็กไหลขวัญ บได 
พระพทุธอยูใจอัน  สูงสง 
ใครย่ําเหยยีบคาไซร  ต่ําสิ้นวิญญาณ 

(ปณิธานกวี : 38) 
 

    นาคีมพีิษเพี้ยง  สุริโย 
เลื้อยบทาํเดโช  แชมชา 
พิษนอยหยิ่งโยโส  แมลงปอง 
ชูแตหางเองอา  อวดอางฤทธ ี

(โคลงโลกนิติ : 79) 
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    เจาแมงปองรายแหง อวิชชา 
วารหนึ่งชูปญญา  ขูฟา 
พลันติดอยูกับกะลา  เลวนัน่ 
ยึดมั่นตนเกงกลา  ฆามวยวิมุติสมัย 

(ปณิธานกวี : 100) 
 

  จากตัวอยางโคลงขางตน กลาวไดวา อังคารเปนกวีที่นําโคลง     
โลกนิติมาเปนตัวบทในการอางถึงมากที่สุด และการนํามาอางถึงของอังคารก็มีแกนอยูที่ความ
เคารพศรัทธาและยึดแนวปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเปนสําคัญ นับวาอังคารมีวิธีสืบทอดขนบ
เดิมขณะเดียวกันก็นํามาปรับสรางใหมเพื่อส่ือความคิดเปนคําสอนทามกลางยุคสมัยที่ผันผวนทาง
มโนธรรมของผูคน 
 

การอางถึงตัวบทวรรณคดีจากบทเหเรือพระนิพนธเจาฟา
ธรรมธิเบศร 

   เจาฟาธรรมธิเบศรเปนกวีสมัยอยุธยาตอนปลาย พระนิพนธของ      
พระองคไพเราะและเปนที่รูจักสืบตอมาจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะพระนิพนธบทเหเรือ  กวีซีไรตเชน    
คมทวน  คันธนูไดนําบทบางบทมาแปลงไวเปนงานของตนไดอยางนาสนใจ จากโคลงตนแบบที่
กลาววา 
 

    รอนรอนสุริยโอ  อัสดง 
เร่ือยเรื่อยลับเมรุลง  ค่ําแลว 
รอนรอนจิตจํานง  นุชพี่   เพียงแม 
เร่ือยเรื่อยเรียมคอยแกว คลับคลายเรียมเหลียว 

(เจาฟาธรรมธเิบศร : 30) 
 

  บทโคลงดังกลาวเปนบทเหเรือ อยูในสวนของเหชมนก ซึง่คมทวนได
นํามาแตงใหมเพื่อสะทอนภาพของความหมนเศรา  สูญเสียดังปรากฏไวในบทตุลารําพึงวา 
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    รอนรอนสุริยะโอ  อัสดง 
เร่ือยเรื่อยลับเมรุปลง  ศพเปลื้อง 
รอนรอนเมื่อเสียงสงฆ สมณะ   สวดเอย 
เร่ือยเรื่อยไฟแลบเรื้อง โอบไลโลงผวา 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 21) 
 

  คมทวนนําโคลงจากวรรคทองของวรรณคดีมาเปนกลวิธีทาง
วรรณศิลปที่จะสื่ออารมณอางวางแกมเศราในบริบทของการสูญเสียวีรชน ผูบริสุทธิ์ที่มีอุดมการณ
ตอสูเพื่อประชาธิปไตย  คมทวนใชคําเลนเทียบกับตัวบทตนแบบไดอยางลึกซึ้ง  เมื่อดวงอาทิตย
คอย ๆ ลับขอบฟา ศพแตละศพก็ถูกทยอยมาทําพิธีฌาปนกิจ  จากนั้นจึงสรางความรูสึกที่ราวกับ
จะขาดใจในคําซ้ําวา รอนรอน  เมื่อยินเสียงพระสวดและภาพของเพลิงที่ลุกไหมอยูรอบโลงศพ 
การนําตัวบท ขางตนมาอางถึงในความหมายใหมแตยังคงรสทางอารมณคลายกับตัวบทเดิมคือ
ความเทวษอาดูรจึงเปนการอางถึงที่ทําใหผูอานรับรสความสะเทือนใจไดเปนอยางดี น้ําหนักแหง
อารมณโศกในบทตุลารําพึงจัดเปนอารมณโศกเจือเจ็บแคนในขณะที่อารมณโศกจากพระนิพนธ
เปนอารมณโศกเจือความออนหวานเพราะความรัก  แมการถายทอดอารมณจะเกิดขึ้นจาก       
แรงบันดาลใจของความรูสึกที่ตางกันแตก็นับวามีความเขมขนทางอารมณไมยิ่งหยอนไปกวากัน 

 
  การอางถงึตัวบทวรรณคดีเรื่องโคลงนริาศนรินทร 

  นิราศนรินทร  ผลงานชิ้นเอกของนายนรินทรธิเบศ (อิน) กวีสมัย     
รัตนโกสินทรตอนตนที่กวีซีไรตนําตัวบทบางบทมาเปนแบบและปรับเพื่อส่ือเนื้อความที่เกิดขึ้นใน
ยุครวมสมัยกับตนดวยอารมณที่แตกตางกันไป  บทโคลงที่กวีซีไรตนํามาเลียนและแตงใน
ความหมายใหมมีหลายบท  ดังตอไปนี้ 

 
    โอศรีเสาวลกัษณลํ้า แลโลม   โลกเอย 
แมวามกีิ่งโพยม  ยื่นหลา 
แขวนขวัญนุชชูโฉม  แมกเมฆ   ไวแม 
กีดบมีกิ่งฟา   ฝากนองนางเดียว 

(นิราศนรินทรคําโคลง : 16) 
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  โคลงขางตน  กวีไดพรรณนาถึงความงามของนางผูเปนที่รัก ผูมีคา
จนกวีเกรงวาจะไมมีกิ่งฟาใดเหมาะสมที่จะฝากนางของตนไดเลย  ดวยบทดังกลาว เนาวรัตนได
นํามาอางถึงไวในชื่อบทเสียงขลุยกลับมาหากอไผ 

 
        โอศรีเสาวลักษณลํ้า แลโลม   โลกเอย 
แมวามกีิ่งโพยม  ยื่นหลา 
แขวนขวัญนุชชูโฉม  แมกเมฆ   ไวแม 
กีดมินิสเกิ๊ตเปดหนา  ปวดเนื้อนวลถนอม 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 79) 
 

  เนาวรัตนเลนลอกับตัวบทเดิมดวยความหมายที่ตรงกันขามอยาง
ส้ินเชิง  คุณคาของผูหญิงในบทเสียงขลุยกลับมาหากอไผ ไดถูกวัฒนธรรมดานการแตงกาย   
ลดทอนลงน้ําเสียงในบาทสุดทายของโคลงจึงมิไดเปนน้ําเสียงที่แสดงถึงความภูมิใจในตัวผูเปน    
ที่รักเชน โคลงนิราศนรินทร หากเปนน้ําเสียงที่แสดงถึงความสังเวชปนละอายแกใจตอผูหญิงที่
ไมรักนวลสงวนตัว ส่ิงหนึ่งที่เห็นไดจากการอางถึงโดยดัดแปลงตัวบทนี้คือ คานิยมหรือความ
ประพฤติของผูหญิงที่เปลี่ยนไป ซึ่งกวีไดเจือความหวงใยที่ความเจริญของยุคสมัย วัฒนธรรมการ
แตงกายแบบ “มินิสเกิ๊ต” ที่อาจทําใหเนื้อนวลของผูหญิงหมองลงไป 
  การกลาวอางถึงความรักที่กวีมีตอนางก็เปนอีกตัวบทหนึ่งที่กวีรวม
สมัยนํามาปรับเนื้อหาเพื่อส่ืออารมณใหมไดอยางนาสนใจ ในนิราศนรินทรคําโคลง กวีเอยอาง
ความรักของตนไวอยางหนักแนนและยิ่งใหญวา 
 

     ตราบขุนคิริขน ขาดสลาย   แลแม 
รักบหายตราบหาย  หกฟา 
สุริยจันทรขจาย  จากโลก   ไปฤา 
ไฟแลนลางสี่หลา  หอนลางอาลัย 

(นิราศนรินทรคําโคลง : 139) 
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  จากโคลงตนแบบดังกลาว  คมทวนไดนํามาปรับเนื้อหาเพื่อส่ือถึง
ความคิดคับแคนใจตอความอยุติธรรมจากเหตุการณรุนแรงทางการเมือง ในชื่อบทตุลารําพึง     
ดังนี้ 

 
 ตราบขุนคิร์ิขน  ขาดสลาย 
แคนบหายตราบระเหย ระเหิดฟา 
วีรภาพพลุงกําจาย  จารึก 
ไฟแลนลางทั้งหลา  เร่ืองขจร 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 21) 
 

  การเปลี่ยนอารมณรักใหเปนอารมณแคนนับเปนการนําตัวบทเดิม
มาสืบและสรางสรรคใหมไดอยางเขาถึงธรรมชาติของจิตใจมนุษย  ทั้งนี้เพราะความรักและความ
ชังเปนสภาพอารมณที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน และทั้งสองอารมณนี้ตางมีพลังรุนแรงที่จะกลั่นเปน
อารมณสะเทือนใจไดในน้ําหนักที่ไมตางกันนัก 
  นอกจากนี้ คมทวนยังไดนําบทพรรณนาชมความงาม  ความรุงเรือง
ของบานเมืองในนิราศนรินทรคําโคลงมาปรับเปลื่อนเนื้อความบางตอนเพื่อฉายใหเห็นความ     
เส่ือมทราม ความตกต่ําทางจิตใจของผูคนในยุครวมสมัยเดียวกับกวี  ดังแสดงใหเห็นเปรียบเทียบ
ตอไปนี้ 
 

    เรืองเรืองไตรรัตนพน พันแสง 
รินรสพระธรรมแสดง  ค่ําเชา 
เจดียระดะแซง  เสียดยอด 
ผลยิ่งแสงแกวเกา  แกนหลาหลากสวรรค 

(นิราศนรินทรคําโคลง : 12) 
 

    เรืองเรืองไตรรัตนพน พันแสง 
ปากพร่าํพระธรรมแสดง ค่ําเชา 
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ตกสายสัง่ไลแทง  ถีบเรง   ฆาแล 
สามหมื่นเลีย้งแกวเกา แกนหลาเรอผาย 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 21) 
 

  การแตงบทกวีที่ส่ือภาพความโหดเหี้ยมของคนกลุมหนึ่งที่ส่ังคนให
ไลฆาคนดวยกันเอง ตามปกติก็เปนเนื้อหาที่สรางอารมณสะเทือนใจใหเกิดขึ้นไดแลว แตคมทวน
สามารถสรางอารมณสะเทือนใจนั้นใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อนํามาเทียบเลียนกับโคลงโบราณที่ทุกผูคนมี
ธรรมประจําใจ  ยึดมั่นในพระธรรมคําสอน ภาพเจดียที่ระดะแซง  เสียดยอด  บงบอกถึงสภาพอัน
สงบรมเย็นของบานเมือง ในขณะที่บานเมืองของชาติเดียวกันในอีกยุคสมัยหนึ่งมีแตความโหดราย 
เพราะผูคนใชความโหดเหี้ยมรุนแรง ดังนั้น ภาพที่เกิดขึ้นในใจสําหรับผูที่มีพื้นฐานวรรณคดีโบราณ
จึงชวนใหสลดสังเวชใจอยางยิ่งยวด 
 

  การอางถึงตัวบทวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพาย 
  ลิลิตตะเลงพาย เปนวรรณคดีโบราณอีกเรื่องหนึ่งที่กวีซีไรตนิยมนํา    
ตัวบทบางบทที่รูจักกันดีมาอางถึงในงานของตน  ดังนี้ 
 
     สายหยุดหยุดกลิ่นฟุง ยามสาย 
 สายบหยุดเสนหหาย  หางเศรา 
 กี่คืนกีว่ันวาย  วางเทวศ  ราแม 
 ถวิลทกุขวบค่าํเชา  หยุดไดฉันใด 

(ตะเลงพาย : 45) 
 

   บทโคลงขางตน เปนบทครวญของพระมหาอุปราชาในยามที่ตอง
เสด็จจากเหลานางพระสนม เปนบทที่ไดชื่อวาไพเราะและมีความเปรียบที่ลึกซึ้งกินใจอีกบทหนึ่ง
และกวีซีไรตไดนําตัวบทนี้มากลาวอางถึงโดยปรับเปลี่ยนเนื้อความขึ้นใหมตามแบบเฉพาะของตน         
ในกวีนิพนธซีไรตชุดนาฏกรรมบนลานกวาง  คมทวนไดแตงเลียนโคลงบทนี้วา 
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     สายหยุดหยุดกลิ่นฟุง ยามสาย 
 สายบหยุดกระหน่าํหาย หางเศรา 
 กี่คืนกีว่ันวาย  วางทวิ   เทวษเพื่อน 
 ถวิลทกุขวบค่าํเชา  หยุดไดใดเฉล 

(นาฏกรรมบนลานกวาง : 20) 
 

   คมทวน นําบทสายหยุดมาแตงในความหมายใหม เลียนลีลาการ 
ใชคําแตเปลี่ยนอารมณเดิมของโคลงตนแบบที่เกิดความทุกข กระวนกระวายใจเพราะจากรัก   
เปนความทุกขโศกเพราะการจากไปของเหลาวีรชน  เพื่อนรวมอุดมการณ 
   จากโคลงบทเดียวกันนี้   อังคารไดนํามาแตงเลียนในชื่อบท  
สายหยุด (แววชีวาเริ่มแหงจะแลงหาย)   
 
     สายหยุดสายกลิน่สิ้น หอมสลาย 
 สายเสนหามาหาย  หางราง 
 สายแลวชัว่วนัตาย  เปนถาน 
 หยุดอยูคอยคูสราง  ชางอางวางแสน 

 (ปณิธานกวี : 29) 
 
   บทสายหยุดขางตน  อังคารนําชื่อพันธุไมคือสายหยุดมาเลนคําสื่อ
ถึงความรักที่หมดสิ้นลงเหมือนกับดอกสายหยุดที่หยุดสงกลิ่นในยามสาย  อังคารพูดถึงสายเสนหา 
หรือสายใย เยื่อใยความผูกพันที่เหินหางกันไป ใหผลที่โดดเดี่ยวอางวาง มิใชเพราะตองจําใจจาก
รักมาเหมือนโคลงที่ปรากฏในลิลิตตะเลงพายแตความอางวางที่กวีถายทอดเกิดจากความรักที่จาก
ไปอยางไมหวนกลับคืนมาอีก 
   การแตงบทสายหยุด เลียนแบบโคลงในวรรณคดีเร่ืองลิลิตตะเลง
พายจึงทําใหผูอานไดมีมโนทัศนสืบไปถึงวรรณคดีตนแบบและสัมผัสไดถึงรสของความคิดถึงและ    
เปนทุกขเพราะความรักไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 การอางถึงตัวบทวรรณคดีโดยดัดแปลงเนื้อหา เพื่อส่ืออารมณใหมหรือ
แสดงนัยยะเดิมดังที่กลาวมาทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นถึงพลังและการคงอยูอยางมีคุณคาของ          
วรรณคดีโบราณที่ยังไมสูญหายไป  แตกลับมาอยูในบริบทแวดลอมใหมที่กวีจงใจสรางขึ้นเพื่อส่ือ
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ความคิดของตน จากการศึกษาก็ไดพบวา กวีซีไรตมีความสามารถเชิงวรรณศิลปและสามารถ
เลือกนําตัวบทที่เปนแบบฉบับจากวรรณคดีโบราณเรื่องตางๆมาปรับใชตามแนวถนัดและแนว   
เนื้อหาของตนไดเปนอยางดี   การอางถึงตัวบทวรรณคดีโบราณ นอกจากจะชี้ใหเห็นถึงคุณคาทาง
วรรณศิลปของตัวบทนั้นๆ ที่ไมเสื่อมไปตามเวลาแลว  ในสวนของกวีนิพนธซีไรตเองยังแสดงใหเห็น
ถึงภาพสะทอนบางประการของสังคมที่แตกตางกับอดีต รวมไปถึงการรับรูคานิยมที่ตางกันของ   
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ลักษณะดังกลาวเปนการปรับสรางใหมที่เชื่อมอดีตกับปจจุบันเขาดวยกัน        
ทําใหวัฒนธรรมการอานในสังคมไทยยังคงมีสวนที่สืบชวงรอยตอกันมา ไมทิ้งอดีตและก็ไมละเลย
ปจจุบัน 

  
       ข.  การอางถึงตัวละครในวรรณคดี 

  การอางถึงตัวละครในกวีนิพนธซีไรต เปนอีกลักษณะหนึ่งที่นาสนใจ
เพราะเปนการแสดงใหเห็นถึงการเรียนรูงานสรางสรรควรรณคดีโบราณและรับมาสืบทอดในยุค
สมัยที่ปรับความหมายไปจากเดิม ตัวละครที่กวีนํามาอางถึงมักเปนตัวละครจากวรรณคดีเสภา
เร่ืองขุนชางขุนแผน กวีนิพนธซีไรตที่อางถึงตัวละครจากขุนชางขุนแผนคือ กวีนิพนธซีไรตชุด       
เพียงความเคลื่อนไหว  กวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย  และกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา 
  ในกวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว เนาวรัตนไดอางถึง  
ตัวละครไวในชื่อบทราบพนาสูญ  ดังนี้ 
 
        เล็บมือนางกางกลีบประนมกลีบ 
   เหมือนมือเจาที่จีบประจบหัว 
   บานเย็นเย็นเยียบยะเยือกรัว 
   เขาเกาะตัวเจาไปฆาเวลาเย็น 
 
        มะลิวัลยพันระกําขึ้นแกมจาก 
   น้ําตาพรากพรากไหลใครจะเห็น 
   ศรีสุกรมยมโดยจะโรยเรน 
   จะวายเวนวางโดยพญายม 
   …. 
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        หญาคาก็จะแขงขึ้นคลุมครอบ 
   รอบเมืองรอบบานลวนหนามไหน 
   พอแผนกับแมพิมพิลาไลย 
   พอแมจะเอาไพรที่ไหนเดิน 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 115 - 116) 
 

  บทกวีดังกลาว เนาวรัตนไดอางถึงตัวละครเอกของเรื่องคือ ขุนแผน
กับพิมพิลาไลยไดเขากับบริบทที่ตองการสื่ออยางสะเทือนอารมณ กลาวคือ เนาวรัตนไดพรรณนา
ถึงความผิดปกติของธรรมชาติ  ความเดือดรอนและเปนภัยอันตรายในวรรคที่กลาววา รอบเมือง
รอบบานลวนหนามไหน  นาสนใจวาเนาวรัตนไดอางถึงตัวละครไดลึกซึ้ง เหมาะสมกับการสื่อถึง
ความเดือดรอนลําบากของประชาชนธรรมดาในสังคม ในที่นี้กวีอางถึง พอแผนกับแมพิมพิลาไลย 
โดยกวีจงใจใหตัวละครทั้งสองอยูในฐานะที่ปราศจากยศหรือบรรดาศักดิ์ใด ๆ พิจารณาไดจากคําที่
กวีใชวาพอแผนไมใชขุนแผน อีกทั้งพื้นฐานของวรรณคดีเร่ืองนี้เปนวรรณคดีชาวบานไมไดเปน         
วรรณคดีราชสํานัก เร่ืองราวตางๆจึงเปนวิถีของประชาชนสามัญที่มีความเดือดรอนเพราะ
บานเมืองที่อยูอาศัยไมสงบ  ไมรมเย็น เนื่องจาก รอบเมืองรอบบานลวนหนามไหน  และเมื่อสภาพ 
บานเมืองเปนเชนนี้ กวีจึงจบลงดวยน้ําเสียงเปนหวงเปนไยวา พอแมจะเอาไพรที่ไหนเดิน  การนํา
ชื่อตัวละครคือพอแผนกับพิมพิลาไลยมาอางถึงจึงเปนการผสมผสานการสืบทอดขนบในบริบท
ใหมอยางลึกซึ้งกวางขวาง 

  กวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย  ไพวรินทรไดนําตัวละครจากเสภา
เร่ือง   ขุนชางขุนแผนมาอางถึงในบทกวีของตน  ชื่อบทวา คํารองทํานองของความรัก 

 
นานมาแลว   เคยวาดแววระวีชีวิต  บรรเจิดรุงรุงจิตวิญญาณฝน 
นานมาแลว   เคยเจื้อยแจวจํานรรจจนัทร  จํานรรจดาวสกาวชัน้สวรรคระยิบ 
ใชไหมเพื่อน   แกมเคยเปอนหยาดน้ําตา  เคยจิบรสตางสุรามาหลายจบิ 
จริงแหละเพื่อน ใจเพื่อนเปอนเลือดทิพย  เลือดที่ใจไหลซิบเกินจะซับ 
จริงแหละเพื่อน เราเชือดเฉือนซึ่งกนัและกนั กระทั่งฝนเหลานัน้ยงัพลนัดบั 
กระทั่งจันทรเหลานั้นยังพลนัลับ   แหละดวงตาดาวระยับยังหลบัตา 
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สนามรัก   ศึกรักคือศึกรบ   สนามศพคือสนามเสนหา 
สนามรบ   ศึกรบไมเลิกรา   ควบแตมาสีหมอกพุงหอกชงั 

(มากานกลวย : 99) 
  
  ในบท คํารองทํานองของความรัก  ไพวรินทรนํามาสีหมอก      

มาคูกายของขุนแผนมาอางถึงในบริบทของการที่ตองตอสูฝาฟน มาสีหมอกในที่นี้เปนสัญลักษณ
ของการเดินทางและการตอสูกับอุปสรรคตางๆ เชนเดียวกับมากานกลวยของกวีที่ตองผจญกับ
ความแปลกแยกที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง  การใชชีวิตรอนแรมอยูในปาคอนกรีตที่นานวันก็รังแตจะ
ทําลายความฝนที่มีใหหมดลง 

  กวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา โชคชัยไดนําชื่อตัวละคร “พลายแกว” 
จากวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนมาอางถึงเพื่อสะทอนชีวิตชางในเมืองอยางสลดแกมสังเวชใจใน
ชื่อบท ในมหานคร   ดังนี้ 

 
 ค่ําแลว     พลายแกวแววไวยังไมหลับ 
ประกอบกิจกรรมโคงคํานับ   ควาญคอยกํากับการรับทาน 
 นั่งดื่มสุรา    แนะ ! ชางมา  จากสุรินทรจากถิ่นฐาน 
ชูงวงคํานับคลายกราบกราน   กลวยคืออาหารไหววานซื้อ 
…อาพออยาเศราอยาเนาโศก   เถื่อนแถวแนวโตรกผาโบกปด 
พื้นดงพงชัฏพนัสชิด    เวียงไชยไพจิตรโสภิตตา 
มากภัยในพฤกษหอนนึกถึง   พอพึงพอใจไกลพฤกษา 
ดงรอนดอนรุม – ฝนชุมฟา   ใครจักเกี่ยวหญาเยี่ยงธานี… 
ตรงแนวแถวทางหวางสถล   มากบานผูคนถนนถี่ 
ปราบเรียบราบรอจรลี    เชิญพอทางนี้…กี่หวีครับ 
ซื้อกลวยชวยกันอาหารชาง   เมืองกวางชางหลายโลกกลายกลับ 
ถุงละยี่สิบชวยหยิบทรัพย    ดึกเปนลําดับไมหลับนอน 
อดนอนรอนเรเดรัจฉาน    ฝนสัญชาตญาณการพักผอน 
ดึกแลวยังคํานับไมหลับนอน   ในมหานครทั้งรอนและรถ 
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 ดึกแลว     พลายแกวแววไวชวนใจสลด 
มุงมาหากินจากถิ่นระทด    ฝนกฎธรรมชาตินิราศเมือง 

(บานเกา : 63) 
 
  โชคชัยนําชื่อตัวละครคือ “พลายแกว” จากเสภาขุนชางขุนแผนมา  

สรางบทบาทใหมในรูปของชางพลายที่ตองตระเวนเดินขออาหารในเมืองใหญ และใชกลวิธีสราง
ภาพเปรียบของความแตกตางเรื่องความเปนอยูโดยนําลีลาของบทกลอมชางที่มีเนื้อหาชักชวนให
ชางละพยศและยอมมาอยูเมือง เพราะเมืองมีแตความสมบูรณ สวยงามและสะดวกสบาย เขามา
เทียบทําใหเกิดเปนความรันทดหดหูใจเพราะเมืองในปจจุบันไดกลับกลายเปนสถานที่ที่ทําใหชาง
ตองฝนธรรมชาติของตน 
  ความสลดสังเวชใจตอชางพลายในบทกวีดังกลาวยังแสดงใหเห็นได
จากการใชคําสรอยตอทายชื่อตัวละครของกวี ในคําวา พลายแกวแววไว  คําวาพลายแกวแววไว 
เปนคําที่ใชเรียกชื่อตอทายพลายแกวหรือขุนแผนเมื่อคร้ังเปนเด็ก คําตอทายวา แววไว ใหความ    
รูสึกที่รักและเอ็นดู แสดงถึงความฉลาดและมีปญญา  แตพลายแกวแววไว  ชางในมหานครกลับมี
สภาพที่ชวนใหรูสึกหดหูใจ เพราะพลายแกวในเมืองใหญมีคาแคเพียงเปนเครื่องมือหากินทางหนึ่ง
ของคนเลี้ยงชางเทานั้น  การนําชื่อและคําตอทายของตัวละครจากวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนให
มาอยูในรูปของชื่อชางในเมืองที่ตองหากินดวยการเดินขออาหารตามคําส่ังของควาญจึงทําให     
ผูอานที่มีพื้นฐานจากวรรณคดีเร่ืองนี้รวมรับรูถึงความรูสึกสลดสังเวชใจไดมากยิ่งขึ้น 
 จะเห็นไดวาตัวละครในวรรณคดีที่กวีนํามาอางถึงในงานของตนจะ
ปรากฏเฉพาะตัวละครในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนเทานั้น อันไดแก การอางถึง “พอแผนกับ
แมพิม(พิลาไลย)” ในกวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว อางถึง “มาสีหมอก” ในกวีนิพนธ  
ซีไรตชุดมากานกลวย และอางถึง “พลายแกว” ในกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา 
 
 เปนที่นาสังเกตวา การที่กวีซีไรตนิยมนําตัวละครในเสภาเรื่อง     
ขุนชางขุนแผนมาอางถึงในงานของตน อาจเปนเพราะวรรณคดีเร่ืองนี้เปนเรื่องราวของชาวบาน 
ของประชาชนธรรมดาในสังคมที่ตองใชชีวิตเผชิญกับความทุกขยากและตอสูกับชะตากรรมที่
เกิดขึ้นเทาที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะสามารถแกปญหาและฝาฟนไปได เหตุการณและเรื่องราวที่ตัว
ละครตองเผชิญในเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนจึงเอื้อตอการนํามาอางถึงในสังคมปจจุบัน ในยุคที่
ผูคนในสังคมตางตองตอสูฝาฟนดวยสติปญญาและความสามารถแหงตน ไมมีของวิเศษหรือยศ
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ศักดิ์อํานาจใดที่จะมาทําใหชีวิตตนสุขสบายโดยไมแสวงหา ไมตอสูเพื่อใหไดมา ดังนั้นบทบาทของ    
ตัวละครในขุนชางขุนแผนจึงสามารถสื่อเขากับวิถีชีวิตของผูคนในสังคมปจจุบันไดอยาง     
เหมาะสมกลมกลืน 
 

        ค.  การอางถึงคติความเชื่อในวรรณคด ี
  สังคมไทยเปนสังคมที่มีรากฐานการกอเกิดของประเพณี พิธีกรรม

และความเชื่อมาชานาน  คติความเชื่อหลายอยางไดบันทึกไวเปนวรรณคดีที่สืบทอดกันมา         
วรรณคดีที่สําคัญเลมหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความคิด ความเชื่อทางศาสนาของไทยสมัยกอนคือ
ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระรวง   

  จากการศึกษากวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลม  พบวา  กวีนิพนธซีไรตบาง
เลมไดแสดงถึงการรับความคิด ความเชื่อตาง ๆ ที่อยูในมโนทัศนพื้นฐานของคนไทย และนํามา
เสนอในความคิดและมุมมองใหมที่นาสนใจ  ดังตอไปนี้ 

 
 การอางถงึคติความเชื่อเรื่องนรก – สวรรค 

  คติความเชื่อเร่ืองนรกสวรรค เปนความคิดความเชื่อหนึ่งที่คนไทย  
รูจักและคุนเคยเปนอยางดี  นั่นคือการเชื่อวา นรกคือสถานที่ที่ทุกขทรมาน เปนสถานที่ที่ไวสําหรับ
ลงโทษผูทําผิด ทําชั่วดวยประการตางๆ เมื่อส้ินชีวิตจึงตองไปชดใชกรรมของตนเองในนรก ในขณะ
ที่สวรรคคือสถานที่แหงความสวยงาม ความสุขและความบันเทิง บุคคลใดประกอบกรรมดี เมื่อ
ส้ินชีวิตลงก็จะไดไปเสวยกรรมดีของตนบนสวรรค คติความเชื่อดังกลาวจึงถือเปนหลักหนึ่งที่ชวย
สรางระเบียบทางสังคม ใหคนทําดีและละเวนความชั่ว เพื่อประโยชนสุขตอตนเองและสังคม 

  ในกวีนิพนธซีไรต  กวีกลาวถึงนรกและสวรรคในมุมมองที่ตางไป
จากเดิม  กวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย ของไพวรินทร  ขาวงาม กวีสรางภาพนรกในชื่อบท นรก
ของเรา  ดังนี้ 

 
 นรกเราสบายดีนะที่รัก 
 ยิ่งอยูนานยิ่งตระหนักทั้งรอนหนาว 
 ดูโนนซีฟานี้ยังมีดาว 
 สองประโลมรวดราวจนเรืองไร 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 275

 นรกเราสงบดีนะที่รัก 
 ขุมพํานักเย็นชืดทั้งมืดไหม 
 เรายังรักที่นี่กวาที่ใด 
 สุมเพลิงกาลกลางใจอยูอาจิณ 
 
 นรกเราอุดมดีนะที่รัก 
 เด็ดยอดงิ้วก็เปนผักอรอยหวาน 
 เก็บหนามไหนไพรผาผกาธาร 
 ตมแรงกาเปนอาหารอันโอชะ 

(มากานกลวย : 103 – 104 ) 
 

   การกลาวอางถึงนรกและองคประกอบแวดลอมของนรก  ไมวาจะ
เปนคําวา ขุม  เพลิงกาล   ยอดงิ้ว  แรงกา  คําเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นถึงคติความเชื่อโบราณ
อยางชัดเจน ส่ิงที่นาสนใจคือการนําเสนอความคิดของกวีในนัยประชดดวยการสรางภาพใหนรก
แหงนี้มีแตความสุข คือ ความสุขสบาย  สุขสงบและสุขสมบูรณ ทั้งที่ความจริง ความสุขสบายที่
เกิดขึ้นก็ไดรับรูสัมผัสถึงความรูสึกรอนหนาว แมมีความหวังจากแสงดาว แตก็เปนแสงที่ สอง
ประโลมรวดราวจนเรืองไร  สวนความสงบที่กวีกลาวถึงก็เปนความสงบที่ เย็นชืด อีกทั้งยัง มืดไหม 
ความสงบดังกลาวจึงไมใชความสงบที่เกิดจากความรูแจง หรือความสุขทางใจอยางปกติสามัญ 
แตเปนการจมอยูกับความทุกขและความมืดที่หนาวเย็น  สําหรับความสุขสมบูรณ ในบทที่ข้ึนวา 
“นรกเราอุดมดีนะที่รัก” ก็เปนความอุดมเพราะ เด็ดยอดงิ้วเปนผักอรอยหวาน และได ตมแรงกา
เปนอาหารอันโอชะ   ซึ่งทั้งยอดงิ้วและแรงกาไมใชประเภทของอาหารที่รับประทานได 

   การนําความคิดเรื่องนรกมากลาวอางถึงในบทกวีดังกลาวจึงเปน
การสื่อนัยความหมายใหมดวยการนําขนบเดิมมาเปนพื้นฐานของการเสนอความคิด นอกจากนี้ยัง
พบวากวีนิพนธซีไรตบางเลม กวีนําคติความเชื่อดังกลาวมาเลนลอเปรียบกับสภาพสังคมสมัยใหม       
ดังกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา ในชื่อบท เหลื่อม กวีพูดถึงสังคมบริโภคนิยมที่หางสรรพสินคาเขา
มาเปนองคประกอบสําคัญของสังคม และผูที่ไดเปรียบก็คือนายทุน  ดังความวา 

 
พักผอนหยอนใจ  เหอะไปหาง   สารพันสรรพางคตางออกเตร 
หอมกลิ่นสินคาสารเพ    ผ้ึงมนุษยเหลิงเสนหเกสรทรัพย 
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“ธนพล” คือคนพันธุใหม    มือใหญเยี่ยงใบตาล  เอื้อการจับ 
ใจโตโออาคณานับ    ดูดีมีระดับยุคปรับแปลง 
เขาหาไดสวมใสเสื้อผา    หมรสนิยมสงาโออาแสวง 
เจเนอเรชั่นใหม  ยิ่งใหญแสดง   ขันแข็งแกรงกลาบัญชาการ 

(บานเกา : 40) 
 
   กวีสรางภาพเปรียบให “ธนพล” เปนตัวแทนของพอคานายทุน     

รุนใหม ผูมีลักษณะพิเศษคือมี มือใหญเยี่ยงใบตาล และ หาไดสวมใสเสื้อผา  ลักษณะดังกลาว
สรางนัยประหวัดใหนึกถึงเปรตบางจําพวกที่ทนทุกขทรมานเพราะบาปกรรมที่ทําไว  แตคน      
พันธุใหมในที่นี้แมไมไดสวมใสเส้ือผา แตก็ หมรสนิยมสงาโออาแสวง  กวีไดสรางสิ่งแทนสิ่งที่มีอยู
เดิม แสดงถึงความฟุงเฟอทางวัตถุอยางไมจําเปน 

   สําหรับคติความเชื่อเร่ืองสวรรค พบวากวีมีรากฐานความคิด   
ความเชื่อเร่ืองสวรรคตามหลักศาสนาอยางชัดเจนและสามารถนํามาปรับเพื่อวิพากษวิจารณสังคม
ในมุมที่ตางกันออกไป 

   ในกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา  กวีไดสรางภาพสวรรคบนโลกมนุษย
ใหเปนความสวยงามและความสะดวกสบายนานัปการในชื่อบท นครเมฆา  ดังนี้ 

 
เขาพระสุเมรุเปนหลักโลก  ดิสนียแลนดอุปโลกนดังโตรกผา 
ทิ่มกลางหางสรรพสินคา   ลดชั้นหลั่นมาเมฆาลัย 
วาณิชธนกรคือสักกะ   ทรัพยคือสรณะแหงสมัย 
ทวยเทพเที่ยวเหาะดวยเหมาะใจ  บันไดชวยเลื่อนบางเคลื่อนลิฟท 
ภูษาผาทรงแตงองคไส   ฟากฟาสุราลัยชวนใหจิบ 
เหาะเลื่อนเคลื่อนผานอาหารทิพย  คอยหยิบสุพรรณบัตรจากหัตถมา 
มุมโนนตนกัลปพฤกษ   นึกพลางอางบัตรจากหัตถา 
แจงเลขเอกสิทธิ์อิสรา   สรรพสิ่งยิ่งคาก็มาคัล 
บัดเดี๋ยวรหัสนัยใกลโสณี   เชนบัณเฑาะวเคาะตีที่เบื้องบั้น 
โทรสรรพรับสงถึงองคพลัน  ใหภาพสวรรคพอบันเทิง 

(บานเกา : 45) 
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   บทกวีดังกลาว  โชคชัยกลาวอางถึงเขาพระสุเมรุ สักกะ และ                
ตนกัลปพฤกษ คําดังกลาวเปนที่รูจักและคุนเคยกันดี โดยเฉพาะเขาพระสุเมรุ และสักกะ หรือ  
พระอินทรไดปรากฏใชในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง  อาทิ   กําสรวลศรีปราชญ  โคลงนิราศ
นรินทร  รามเกียรติ์  อิเหนา เปนตน  สวนตนกัลปพฤกษนั้นเปนตนไมประจําดินแดนอุดรกุรุ
ทวีป   ดังคําพรรณนาความพิเศษของตนไมนี้วา 

 
 แลในแผนดินอุดรกุรุทวีปนั้น  มีตนกัลปพฤกษตนหนึ่ง โดยสูงได 100 
โยชน โดยกวางได 100  โยชน  โดยรอบปริมณฑลได 300 โยชน แลตน
กัลปพฤกษนั้น ผูใดจะปรารถนาหาทุนทรัพยสรรพเหตุอันใด ๆ ก็ดี ยอมไดสําเร
ทธิในตนไมนั้นทุกประการแล ถาแลคนผูใดปรารถนาจะใครไดเงือนแลทองของ
แกวแลเครื่องประดับนิทั้ งหลาย…ก็ยอมบังเกิดปรากฏขึ้นแตคาคบตน
กัลปพฤกษนั้นก็ใหสําเรทธิความปรารถนาแกชนทั้งหลายนั้นแล 

(วรรณกรรมสมัยสุโขทยั : 63) 
 
   โชคชัยไดนําคุณลักษณะและคุณสมบัติของส่ิงที่เปนคติความเชื่อ

แต โบราณมาสรางในรูปลักษณใหม   คือกําหนดให เขาพระสุ เมรุเกิดขึ้นเปนหลักกลาง
หางสรรพสินคาแทนการเปนศูนยกลางของโลกและจักรวาลตามขนบเดิม  สวนพอคานายทุน
ทั้งหลายก็เปรียบเปนพระอินทร ผูทําหนาที่ดูแลความเปนไปในวิถีของสังคมแบบบริโภคนิยม 
ความสะดวกสบายนานาประการอันเกิดจากการพัฒนาและความเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง
ของเทคโนโลยี ทําใหนครแหงนี้ไมผิดอะไรกับสรวงสวรรค และผูที่เปนวัตถุนิยมก็เปรียบไดกับเหลา
ทวยเทพที่สามารถจะเนรมิตสิ่งใดก็ไดตามปรารถนา 

   ในตอนตอมาของบทเดียวกัน  โชคชัยบรรยายถึงสภาพตรงขาม 
เมื่อออกจากหางสรรพสินคาหรือสวรรคของคนมีเงิน  วิถีชีวิตก็แตกตางกัน 

  
ออกหางยางเทาเอยชาวฟา   กรุงเทพอนาถาประดาสัตว 
รถเมล – รถเกงตางเรงรัด    ออกไปแออัดยัดโลกันตร 
ตราบพระสุเมรุไมเอนโยก    บริโภคนิยมไมเคยยั่น 
ตางอยูรวมยุคอยูทุกวัน    แตเหมือนตางกัลปตางชั้นฟา 

(บานเกา : 46) 
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   โชคชัยแสดงใหเห็นวา เพียงแคกาวออกจากหางสรรพสินคา สวรรค
ก็หายไป เกิดความรูสึกแออัดไมสบายเขามาแทนที่  ในที่นี้พระสุเมรุถูกนํามาอางถึงอีกครั้งเพื่อเนน
ถึงการคงอยูของบริโภคนิยมใหมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผลของการนําคติความเชื่อตามขนบ
โบราณมาสรางสรรคในความคิดใหมจึงทําใหบทกวีบทนี้สรางภาพใหเกิดในมโนนึกของผูอานได
ชัดเจน  ยิ่งขึ้นเพราะผูอานจะมีความคิดรวมเปนพื้นฐาน นครเมฆาบทนี้จึงไมเพียงแตเสนอภาพ
สังคมตามที่เปนอยูเทานั้น แตยังแฝงไวดวยอารมณที่ตองการประชด  เสียดเยย และคอนขางจะ
เวทนากับระบบสังคมที่แตกตางกันอยางมากอีกดวย 

   จากบทนครเมฆา เขาพระสุเมรุถือไดวาเปนสิ่งสําคัญของการ
แสดงภาพสนับสนุนความมั่นคงของวิถีบริโภคนิยม และวรรณคดีไทยทุกยุคทุกสมัยก็มีการอางถึง             
เขาพระสุเมรุนี้อยูเสมอ ตามขนบวรรณคดีโบราณเขาพระสุเมรุถือเปนภูเขาสําคัญเพราะเชื่อกันวา
ที่ใจกลางผืนแผนโลกนั้นเปนที่ตั้งของเขาพระสุเมรุ  ในไตรภูมิพระรวงกลาวไววา 

 
 อันวาเขาพระสุเมรุราช อันสูงได 84,000 โยชน ใตน้ําก็ได  84,000 
โยชนโดยหนาก็ได 89,000 โยชน  แลภูเขาพระสุมเมรุราชนั้นแลกลมไสโดยรอบ
ปริมณฑลได 252,000 โยชน 

(วรรณกรรมสมัยสุโขทยั : 150) 
 

  ความบรรยายขางตนแสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญและความสําคัญ
ของเขาพระสุเมรุไดเปนอยางดี และกวีไทยแตโบราณก็ไดกลาวอางถึงเขาพระสุเมรุไวในงานของ
ตนอยูเสมอ เชน ในกําสรวลศรีปราชญ  กวีพรรณนาความรูสึกของตนเมื่อยามที่ตองหางไกลจาก
นางผูเปนที่รักวา “จากนางยิ่งตนตก   เมรุมาศ” (คูมือกําศรวลศรีปราชญ : 69) หรือใน โคลงทวา
ทศมาส กวีพรรณนาคร่ําครวญถึงความรอนรุม เปนทุกขใจในคราวที่ตองจากนางวา  “แสนสุเมรุ
ไหมฟา  ไปปาน”  (วรรณกรรมสมัยอยุธยา  ฉบับถอดความ : 80) 
   ตัวอยางการอางถึงเขาพระสุเมรุในวรรณคดีไทยโบราณ กวีมักจะ
อางถึงโดยนํามาเปรียบกับความรักของตนเพื่อแสดงความรูสึกอันรุนแรงอยางที่สุด เพราะเขา   
พระสุเมรุเปนภูเขาที่ยิ่งใหญที่สุด  สูงที่สุดและมั่นคงที่สุด ดังนั้นเมื่อกวีตองการแสดงถงึความรูสึกที่
เปนที่สุด ไมวาจะเปนคิดถึงที่สุด รักที่สุดหรือเปนทุกขที่สุดจึงมักจะอางถึงเขาพระสุเมรุประกอบ
เพื่อสรางภาพในความนึกคิดของผูอานใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
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   กวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี  อังคารไดนําคติความเชื่อเร่ือง     
เขาพระสุเมรุมาอางไวในบท เปลือยปาชาราระบํารํา วา 
  
  สุเมรุเอนจากหลักโลก  เร่ิมคลอนโยกเปนตมเลน 
 ตมสูงเตรียมลมระเนน   วินาศเนาเบากวาอาจม 
  กิ้งกาผวาหาหลักฟา  ซาสอพลอสิ่งซึ่งลม 
 อ่ึงอางหมอบปลอบตม   อมเหรียญตราบายศจัด 
  หมากิ้งกือเลื้อยไปมา  สุเมรุหลงวาทักษิณาวัฏฏ 
 สัตวเคารพทานถนัด   บดัซบชะงัดอยางมหัศจรรย 

(ปณิธานกวี : 94 - 95) 
 
   ในที่นี้ อังคารนําขนบความเชื่อเร่ืองเขาพระสุเมรุมาแสดงความคิด

วิพากษเชิงบริภาษสังคม  การอางถึงเขาพระสุเมรุทําใหผูอานที่มีพื้นฐานวรรณคดีโบราณสามารถ
มองเห็นภาพความวิกฤตเลวรายที่เกิดขึ้นไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น เนื่องจากเขาพระสุเมรุในบทกวีของ
อังคารได เอนจากหลักโลก จนถึงขั้น เร่ิมคลอนโยกเปนตมเลน  อีกทั้งยังถูกสัตวชั้นต่ําคือ “หมา
กิ้งกือ” เล้ือยเขาหาจน สุเมรุหลงวาทักษิณาวัฏฏ    การที่อังคารกลาวอางถึงคติความเชื่อดังกลาว
มาสรางเปนภาพใหมจึงสงผลใหบทกวีบทนี้มีพลังอันเกิดจากการสรางมโนทัศนที่ตัดกัน หรือส่ิงที่มี
ความหมายตรงขามกันอยางชัดเจน 
 

 การอางถงึคติความเชื่อเรื่องการสรางโลก 
    คติความเชื่อเร่ืองการสรางโลกไดมีกลาวถึงในวรรณคดีไทยมานาน

แลว  ไตรภูมิพระรวง ตอน ทสมกัณฑ  ไดพูดถึง โอกาสมหากัลปสุญญตา – กัลปวินาศและอุบัติ  
เปนตอนที่วาดวย ความพินาศและการเกิดของโลก เนื้อความกลาวถึงไฟลางโลก เมื่อถึงเวลาที่ 
“ตระวันขึ้น ๗ ดวง รอนหนักหนาแลพญาปลา ๗ ตัวเชื่อมแลไหลเปนน้ํามันไหมเขาอัสสกรรณแล
แผนดินชมพูทวีปที่เราอยูกอนนี้ทุกแหงแล…36” และไฟนั้นไดไหมสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงพรหมโลก
ชั้นมหาพรหมา  ไหมอยูนานจึงเกิดเปนฝนตกลงมาดับไฟ เกิดน้ําทวมโลก  เมื่อลมพัดทําใหน้ําแหง 
แผนดินก็มีกลิ่นหอม ไตรภูมิพระรวงไดกลาวถึงเรื่องนี้วา 

                                                        
36 วรรณกรรมสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร  กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร, 2539), 

166. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 280

            เมื่อน้ําแหงแลฝุนดีในแผนดินนี้มีพรรณคันธรส  โอชารสอรอยนักหนา ดั่งละออง
นิรุทกปายาส  เมื่อนั้นฝูงพรหมอันอยูในอาภัสสรพรหมสิ้นบุญ  จุติจากอาภัสสรลงมาเกิดเปน
มนุษย…ตางคนตางชิมรสปถพีนั้นทุกคนตางเขาแลน้ําทุกวัน  เหตุดั่งนั้นดําริ 3 อันเปนอกุศล
เกิดแกเขาดั่งนั้น  อันวารัศมีในตัวเขาก็หายไปสิ้น 37 
 

    มาถึงสมัยตนกรุงศรีอยุธยา ไดมีการสืบทอดคติความเชื่อเร่ืองการ
เกิดของโลกไวในวรรณคดีพิธีกรรมเกาแกเร่ืองโองการแชงน้ําเนื้อความตรงกับที่บรรยายในไตรภูมิ     
ดังนี้ 
 

นานาอเนกนาวเดิมกัลป  จักรํ่าจักราพาฬเมื่อไหม 
กลาวถึงตระวันเจ็ดอันพลุง  น้ําแลงไขขอดหาย 
 เจ็ดปลามันพุงหลาเปนไฟ  วาบจตุราบายแผนขว้ํา 
ชักไตรตรึงษเปนเผา   แลบล้ําสีลอง 
 สามรรถญาณครเพราะเกลาครองพรหม 
ฝูงเทพนองบนปานเบียดแปง 
สรลมเต็มพระสุธาวาสแหงหั้น  ฟาแจงจอดนิโรโธ 
…. 
 ตนเขาเรืองรอนหลาเลอหาว  หาวันคืนไปได 
จาวชิมดินแสงหลน   เพียงดับไตมืดมูล 

(โองการแชงน้าํฉบับกรมศิลปากร : 4) 
 

     เนื้อความในโองการแชงน้ํา กลาวถึงการเกิดดวงตะวันขึ้น 7 ดวง 
ทําใหน้ํามันของปลา 7 ตัวลุกไหมเปนไฟ  จากนั้นจึงเกิดเปนฝนตกลงมาดับไฟจนน้ําทวมโลก และ
เมื่อน้ําแหงจึงไดเกิดเปนแผนดินอีกครั้ง  

     คติความเชื่อเร่ืองการสรางโลกจึงอยูในมโนทัศนของคนไทยมาแสน
นาน ในกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา  กวีไดนําขนบความคิดดังกลาวมาสืบทอดไวในชื่อบทวา  ดิน  
น้ํา  ลม  ไฟ : ความเปนไปในชีวิต  โชคชัยไดพูดถึงกําเนิดและความเปลี่ยนแปลงของดิน  น้ํา  
ลม และไฟ  ซึ่งทั้ง 4 ปจจัยนี้ไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับโลกดวยการกระทําของมนุษย 

                                                        
37 เร่ืองเดียวกัน, 170. 
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     ตอนที่นาสนใจในเรื่องของการนําคติความเชื่อเร่ืองการสรางโลกมา
อางถึงคือตอนที่กลาวถึงเรื่อง “ดิน” 

 
 วาตามตําราโลกศาสตร                           งวนดินกลิ่นบาดพรหมาตยยิ่ง 
 พรหมละรูปพรหมกลิ่นฉมจริง  ทิ้งฟามากินเมาหดินงวน 
 รัศมีมีมาก็พราลบ   กามภูมิสยบพรหมครบถวน 
 เครือเขาเถาวัลยพรอมกันชวน  จิตไหวใจปวนโลกยรวนเร 

(บานเกา : 15) 
 

    โชคชัยอางถึงตําราโลกศาสตรที่พรหมลงมากินงวนดินจนรัศมีใน
กายหมดไป จากนั้นจึงโยงเขากับปรากฏการณปจจุบันอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางดาน
เกษตรกรรม จนเกษตรกรตองเผชิญกับปญหาไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง  ในสวนที่วาดวย  น้ํา  
ลม และไฟ กวีก็กลาวถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางลบเพราะผลจากการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อยางไมคิด และใชอยางไรขีดจํากัด  และในชื่อตอนวา  ไปเปนความเปนไป  กวีนําคติความเชื่อ
เร่ืองเดิมมากลาวสะทอนอีกคร้ังวา 

 
 เจ็ดตระวันอันพลุงมุงผลาญพรา  แลนลางสี่หลามันปลาตรลบ 
 เขาพระสุเมรุไหมเปนคบ   องคาพยพเกินยืนยง 
 ดินเคยใหผลผลิตโลก   น้ําไรโสโครกลมโบกทง 
 ไฟจากโพนฟาเลี้ยงปาดง   บัดนี้คลีผงเกาะตรงใจ 
 ส่ิงสะดวกสบายโลกไดผลิต  คลายมุงสูทิศเกินถอนไถ 
 คํา “จิตสํานึก” ดูลึกไป   “ความสุข” สุมไฟใหดินฟา 

(บานเกา : 19) 
 

     การอางถึงคติความเชื่อเร่ืองการสรางโลกที่มีมาในวรรณคดีโบราณ
ทําใหงานของโชคชัยนาสนใจในดานของการผสมผสานระหวางของเกากับสถานการณปจจุบัน
โดยผานมุมมองของกวี  กวีนิพนธซีไรตบทนี้จึงเปนการสืบทอดขนบวรรณศิลปที่สรางคุณคาใน
ดานการนําของเกามาเลาใหมในรูปของกวีนิพนธรวมสมัยไดอยางนาประทับใจ 
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  การอางถงึคติความเชื่อเรื่องเทวดา 
  คติความเชื่อเรื่องเทวดาเปนความเชื่อที่อยูในความนึกคิดของคน
ไทยมาชานาน  ความเชื่อดังกลาวมีพื้นฐานมาจากคติทางศาสนา ทั้งที่เปนของศาสนาพุทธ และ
สวนที่รับคติความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ  อุดม    รุงเรืองศรี ไดศึกษาเรื่องเทพเจาใน
พระไตรปฎกและไตรภูมิพระรวง  ไดใหนิยามความหมายของคําวาเทวดาไววา เทวดา หมายถึง 
“ส่ิงที่เปนอมนุษย  และทรงสภาพสูงกวามนุษย  และบริบูรณดวยความเปนทิพย” 38   
  ดวยเหตุที่เทวดาอยูในสภาพที่เหนือกวามนุษย  มนุษยจึงนับถือ
และบูชาเทวดาตางๆ ที่เชื่อวาจะสามารถดลบันดาลหรือใหคุณใหโทษกับชีวิตตนได  วรรณคดีไทย      
หลายเรื่องลวนมีการกลาวอางถึงเทวดาอยูเสมอและเทวดาที่ปรากฏบทบาทในวรรณคดีไทยก็มี
หลายองค  เชน  พระพรหม  พระอิศวร  พระนารายณ  พระอินทร  เปนตน 
  จากการศึกษากวีนิพนธซีไรตเลมตาง ๆ พบวา  กวีนิพนธซีไรตบาง
เลมมีการอางถึงเทวดาที่คนไทยรูจักคุนเคยกันดี  ไดแก  พระพรหม  พระอิศวร  พระอินทร  และ 
เมขลากับรามสูร 
   ในกวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี  อังคารไดอางถึงเทพเจาตามคติ
ศาสนาพราหมณไวในชื่อบท  ต่ืนเถิดโลกมนุษย วา 
 
 ส่ีหนาพระสายหนา  ระอาดิน 
 ตรีเนตรขุนเขียวถวิล  หมิ่นหลา 
 นิวเคลียรถอยไฟทมิฬ  มลางโลก 
 สมัยใหมไฉนมนุษยบา  คลั่งคานิวเคลียร 

(ปณิธานกวี : 43) 
 

  บทกวีขางตน  กวีมิไดเอยนามเทพเจาออกมาตรง ๆ แตกลาวชื่อ
ตามคุณลักษณะของเทพเจาองคนั้น ๆ  เปนที่ทราบกันดีวา  ส่ีหนาคือ พระพรหม  และตรีเนตร คือ  
พระอิศวร  ในบทประพันธดังกลาว  กวีไดอางถึงเทพทั้งสองในบทบาทที่เปนผูรู และตระหนักถึง
ความหายนะที่จะเกิดขึ้นกับโลกหากมนุษยทั้งหลายยังคงไมหยุดการทําสงคราม อังคารนํา
ลักษณะทางกายภาพมาเลนกับความหมายที่จะสื่อไดเปนอยางดี  กลาวคือ กวีเลนคําวา ส่ีหนา 
กับสายหนา  และตรีเนตร คือดวงตา ที่ฉายแววขุนเขียว บงบอกถึงความรูสึกไมพอใจ ในทํานอง
                                                        

38 อุดม  รุงเรืองศรี, เทวดาพุทธ (เชียงใหม  : คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2523), 2. 
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เวทนากับความเขลาของมนุษยอยางชัดเจน 
    การอางถึงเทพเจาในลักษณะนี้เกิดขึ้นในขนบวรรณคดีไทยมานาน
แลว  กวีโบราณใชลักษณะดังกลาวเปนกลวิธีในการประพันธของตนเชนกัน ในระยะแรก การอาง
ถึงเทพเจามักปรากฏเปนการอางถึงเกี่ยวกับเร่ืองของความรัก ดังในนิราศนรินทรคําโคลง กวีอาง
ถึงเทวดาทั้งหลายทํานองตัดพอวา 
 
  พันเนตรภูวนาถตั้ง  ตาระวัง   ใดฮา 
 พักตรส่ีแปดโสตฟง  อ่ืนอื้อ 
 กฤษณนิทราเลอหลัง  นาคหลับ   ฤาพอ 
 สองพิโยคร่ําร้ือ   เทพทาวทาํเมนิ 

(นิราศนรินทรคําโคลง : 66) 
 

    ตอมาการอางถึงเทพเจาไดขยายขอบเขตเปนการอางถึงในลักษณะ
ของการแสดงความคิดตอผูคนในสังคมมากขึ้น  ในนิราศวัดเจาฟา  ผลงานของสุนทรภู กวีไดอาง
ถึงพระพรหมโดยโยงสื่อความคิดไดอยางแยบคายวา 
 
  ถึงบางพรมพรหมมีอยูส่ีพักตร  คนรูจักแจงจิตทุกทิศา 
 ทุกวนันี้มีมนุษยอยุธยา   เปนรอยหนาพันหนายิง่กวาพรหม 

(ชีวิตและงานของสุนทรภู : 165) 
 
    ดังนั้น การอางถึงจึงนับเปนอีกกลวิธีหนึ่งของการสืบทอดขนบวรรณ
ศิลปที่สามารถสรางความโดดเดนและนาสนใจใหกับบทกวีไดอยางไมรูจบ 
  คติความเชื่อเร่ืองเทวดา หรือเทพที่อยูบนสวรรคที่นาสนใจอีกเรื่อง
หนึ่งคือเร่ือง เมขลากับรามสูร  ทั้งสองเปนเทวดาที่รูจักกันดีในฐานะเปนผูกําเนิดเรื่องราว
ปรากฏการณฟาแลบฟารอง  เจือ  สตะเวทิน ไดเลาถึงคติความเชื่อเร่ืองนี้ไวในตํารับวรรณคดีวา 
 

              นางเมขลาเปนอัปสร มีแกววิเศษดวงหนึ่ง ดวยเหตุที่เมขลามีแกวเปนของวิเศษ 
บางทีคนจึงเรียกนางวา มณีเมขลา …ศัตรูสําคัญของนางเมขลานั้นเปนยักษ มีนามวา
รามสูร มีขวานเพชรเปนอาวุธ  ครั้งหนึ่งเปนเทศกาลวสันตฤดู  เทวดาและอัปสรตางจับระบํา
รําฟอนกันอยางสนุกสนาน และคราวนั้นเองรามสูรไดพบกับนางเมขลา นางเมขลาไดใชแกว
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ลอรามสูรขวางขวานอยูเปร้ียง ๆ …ไทยเราคิดเห็นไปวาเมื่อเวลาฟาแลบฟารองนั้น ก็คือ
เมขลาลอแกวและรามสูรขวางขวานนี่เอง 39 

 
  คติความเชื่อดังกลาวไดเขามาอยูในความคิดของกวีไทยวรรณคดี
ไทยหลายเรื่องจึงมกีารยกเรือ่งราวของเมลากับรามสูรข้ึนมาอางบอยครัง้ในนิราศนรนิทรคําโคลง  
กวีไดกลาวถึงเหตุการณทีเ่มขลาลอแกวและรามสูรขวางขวานเกิดเปนเสียงดังมาเปรยีบกับความ
ทุกขของตนเมือ่ยามที่ตองจากนาง 

 
   อุโฆษรามสุระขวาง  ขวานฉวาง 
  พรายมณีเมขลนาง  ลอไหล 
  อัมพรอุทรคราง   เรียมคร่ํา  ครวญแม 
  เสียงสุดเสียงฟาไห  ครุนแคนครางตาย 

(นิราศนรินทรคําโคลง : 70) 
 
      สุนทรภูก็เปนกวีอีกผูหนึ่งที่นําคติความเชื่อเร่ืองเมขลากับรามสูรมา
แตงโยงเขากับความรูสึกของตน ดังปรากฏในงานนิราศพระประธมวา 
 
 ฟากระหึมครึมคร่ันใหปนปวน  เหมือนพี่ครวญคราวทนน้ําฝนหนาว 
 แวมสวางอยางแกวดูแวววาว  เปนเรื่องราวรามสูรอาดูรทรวง 
 เพราะนางเอกเมขลาหลอนลอแกว จะใหแลวแลวไมใหดวยใจหวง 
 เหมือนรักแกวแววฟาสุดาดวง            เฝาหนักหนวงนึกเหมือนจะเคลื่อนคลา 

(ชีวิตและงานของสุทรภู : 423) 
 
     กวีนิพนธซีไรตชุดในเวลา ของแรคํา ประโดยคํา กวีไดอางถึง
เมขลากับรามสูรไวในบทกวีชื่อ บูชิต เร่ืองราวของการแสดงพุทธบารมีแหงองคพระพุทธปฏิมาผู
เปนที่พึ่งทางใจของมนุษยในยามที่ทุกขรอน หวั่นไหว  บทกวีกลาวถึงปรากฏการณธรรมชาติยาม
เกิดพายุฝน 
 
                                                        
 39 เจือ  สตะเวทิน, ตํารับวรรณคดี (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2522 ), 75. 
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อสุนีบาตฟาดเสียงประเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงสมทบกมัปนาทหวาดสยอง  ดัง
รามสูรเหิมลําพองคะนองขวางขวานผลาญเมขลา อันนาํมณีลีลาหลบหลืบ
เมฆ  บันลือศัพทสลายสวรรควิเวกเฉกอกสรวงคลุมคลั่ง 

  (ในเวลา : 109 - 110) 
 

      จากรายขางตนบงบอกสภาพวาแมภายนอกจะเกิดโกลาหล แต  
พระพุทธปฏิมาก็ มิไดไหวสะดุงกับเสียงฟารองฟาแลบใกลไกล และ แมฝอยฝนอนันตปลิวละออง
มาตองตก  สุวิมลกนกก็ยังผองโอภาสราวฝอยฝนมิบังอาจสัมผัส  การประทับเหนือสภาวะ
แปรปรวนทั้งหลายแหงองคพระพุทธปฏิมาจึงเปนที่ยึดเหนี่ยวของผูเปนทุกขเพราะหวั่นไหวไปกับ
สภาพการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  บุคคลนั้นจึงตอง  ขออาจหาญอัญเชิญศานติสงบแหงองคมาสถิตลง
กลางสมรภูมิใจ  เพื่อที่ จะไดกําราบไพรีนานาอันกําเริบฤทธิ์หมายพิชิตชิงชวงดวงใจ 
     ผลแหงการยึดพระพุทธคุณเปนที่พึ่ง  สภาพวุนวายทั้งหลายทั้ง
ภายในและภายนอกก็ดูจะคลี่คลายลงไปดวยดี  ดังความพรรณนาวา 
 

 อันวาพระพายคลายกรรโชกโบกเพียงเอื่อย  ฝนก็หลั่งเฉื่อยเรื่อยชาแทบ
ซาเม็ด รามสูรกับเมขลาเหมือนเสร็จศึกบนเมฆาลัย  ตางลี้ลับไปในอากาศอัน
ยังอับมัว  ไมไลหยุดระรัวเพลงแลวแตลมอํานวย … เมฆยังกรองใยรําไรนิ่ง
เหมือนรอจังหวะตกอีกครา  องคพระปฏิมายังครองพุทธกิริยาพิชิตมารทั้งมวล
ใหสยบ  ราวทุกอยางสงบลงตามธรรมชาติ  ไมเวนแมแตธาตุในใจตน  นี้แล 

(ในเวลา : 113) 
 
      แรคําไดอางถงึรามสูรกับเมขลาถึง 2 คร้ังในบทกวีนี้  คร้ังแรกเปน
การอางเปรียบถึงปรากฏการณอันรุนแรงและนากลวัของธรรมชาต ิ ครั้งที่สองเปนการอางเมื่อ
ปรากฏการณทั้งหลายกลับคืนสูสภาวะปกติ  การอางถงึทั้งสองครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงการรับและ  
สืบทอดคติความเชื่อเร่ืองเทวดาทีม่ีมาแตโบราณโดยนาํมาปรับสรางสรรคใหแนวคิดที่กวีตองการ
นําเสนอโดดเดนและมีน้าํหนักมากขึ้น กลาวคือ การอางถงึเมขลากบัรามสูรในทีน่ีม้ิไดแสดงถึงภาพ
ปรากฏการณ ฟาแลบฟารองตามคติความเชื่อแตโบราณเพียงอยางเดียวเทานั้น  แตเปนการใช
วรรณศิลปเพื่อแสดงถงึภาพการตอสูกับความรูสึกนึกคิดในใจตน  ยามที่เกิดความวาวุนสับสน
ภายในใจกวีกส็รางภาพเปรียบถึงความพิโรธโกรธเกรี้ยวของรามสูรที่กาํลังทําสงครามกับเมขลาแต
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เมื่อไดยึดพระพุทธคุณเปนทีพ่ึ่ง ความหวัน่ไหววิตกนานาก็ดับลง พรอม ๆ กับสงครามบนทองฟาก็
ยุติเชนกนั 

 
     1.4  การสืบทอดขนบและการสรางสรรคดานกลวธิีการนําเสนอแบบเปรียบ 
  เทียบ 

    ในกวนีิพนธซีไรตมีกลวิธีประการหนึ่งทีน่าสนใจในการแสดงความคิดของกวทีี่
มีมาแตโบราณและปรากฏสืบทอดมาจนถึงปจจุบนั คือการนาํเสนอเรือ่งราวในรูปของการ
เปรียบเทียบดวยการใชถอยคําตรงกนัขามมาเทยีบคูโดยมีเจตนามุงใหผูอานเห็นภาพที่ตรงกันขาม
เพื่อเปรียบเทยีบระหวางสิ่งสองสิ่งที่มีคุณลักษณะตางกนัใหพิจารณาเกิดเปนความคิดและปญญา
ใน   ทีสุ่ด 
    กวีนพินธซีไรตชุดปณิธานกวีและมือนั้นสีขาว กวีใชวิธกีารเปรยีบเทียบ
ระหวางสิง่ดีกบัไมดีใหผูอานเกิดความคิดเองวาเมื่อเห็นภาพทัง้สองดานแลวควรพิจารณาเลือกและ
กระทําตามแบบใด 
    กวีนพินธซีไรตชุดปณิธานกว ี  อังคารเสนอความคิดโดยใชรูปแบบของการ
เปรียบเทียบไวในชื่อบท ปญญาที่เหนือกวาเวไนยสตัว กลาวถงึ “ธรรมะอันไรสาระแกนทิพย”กับ  
“ธรรมะเปยมลนสาระแกนทิพย” 
 
(1)       ธรรมะอันไรสาระแกนทิพย หยิบยกวาวิเศษสุดลึกซึ้ง 
   สรรเสริญอเวจีขยี้ดาวดึงส ซึ่งมิจฉาทิฏฐนิั้นอนัตราย 
       เหยียบย่ําทาํรายพระนิรพาน เทอดสถลุมารกิเลสหลากหลาย 
   เห็นแดดพษิผาวรอนมากมาย วาสายธารานาอาบกนิ 
       ฆาสัตวตัดชีวิตตางตาง แอบอางอยางกุศลวิเศษศิลป 
   ยกยองอาํมหติฤทธิ์ถอยทมฬิ เหยียบสิน้ทุกเมตตากรุณา 
       หวงัไฉนวาจะไปที่ประเสริฐ ตองเวียนเกิดวายวัฏฏะแหงตัณหา 
   อกจะอัดอกุศลพิษอวิชชา เพราะดวงตาเห็นผิดนิจนิรันดร 
       คือปทุมจมตมสุดต่ําตอย หนอนอยเตาปลากินสิ้นขวญั 
   เปนปทปรมะอเนกอนันต อันควรยิ่งตองทิ้งนรกานต 
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(2)       ธรรมะเปยมลนสาระแกนทพิย หยิบยกวาประเสริฐวิเศษวศิาล 
   แปดหมื่นสีพ่ันธรรมขันธปาน หวานสัมมาทฏิฐิสติปญญา 
       เทอดทนูอมตะพระนิรพาน ประหารกิเลสมารตัดตัณหา 
   เห็นแจงสภาวะธรรมนานา ตามฐานะสัจจะจริงจงั 
       เจริญจิตรคิดแตเมตตากรุณา สรางมหากุศลใหโลกขลัง 
   ปราบปรามอมหิตอสรพิษพงั ส่ังอธรรมสิ้นฤทธิ์พิสดาร 
       แมนแลวไปแคลวที่ประเสริฐ เวียนเกิดเพื่ออาสวะอวสาน 
   ประโยชนยิ่งทกุสิ่งแดจักรวาล สูนิรพานผานปรมาตมันต 
       คือปทุมทองผุดผองพนน้าํ งามเลิศล้าํปฏิภาณมหทิธิมหันต 
   เปนอุคฆฏิตัญูมหัศจรรย สัพพัญูแยมพระโอษฐเอย 

(ปณิธานกวี : 88 - 89) 
 
    บท หาบน้าํ ในกวนีพินธซีไรตชุดมือนั้นสขีาว เปนอีกตวัอยางหนึง่ที่แสดงให
เห็นถงึการใชวธิีเปรียบเทยีบเพื่อพิจารณาภาพทั้งสองดาน 
 
    (1)           (2) 
   สาวนอยหาบน้ํา  สาวหนึง่หาบน้ํา 
  เดินจ้ําพรวดพรวด เดินจ้ําเทาหนกั 
  ผาถุงพรึ่บพร่ึบ ออกแรงหักโหม 
  ทอดนองเนิบนาบ น้ําหนกัโนมสลับขาง 
  เบนหาบเฉียงเฉียง หลังโกงเกงกาง 
  เบี่ยงไหลผอนผอน สองขางแขนโกง 
  ไมคานออนออน โคงขึ้นคลอมคาน 
  น้ําหนกัคอนสองขาง คานขนานสองบา 
  หลังตรงเทาออน หลังออนเทาแข็ง 
  คานหยอนเยบิยาบ สายแกวงน้ําหก 
  สายหาบไกวไกว ดวยหนักไมรูผอน 
  กระแปงสายแกวงแกวง ไมรูออนไมรูแข็ง 
  แตน้ําเปยมปร่ิม ไมรูแจงมาหาบน้ํา 
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  เต็มอิ่มไมกระฉอก ดวงจิตไมรูพิจารณา 
  ไมกระเพื่อมพนออกนอกกระแปง ยอมหนักหนวงหนักหนากระนี้แล 

(มือนั้นสีขาว : 68 – 69) 
 

    ศักดิ์สิริสรางภาพใหหญิงสาว 2 คนหาบน้ําดวยวิธีการตางกัน หญิงสาว       
คนแรกหาบน้ําดวยวิธีที่ถูกตอง คือ รูจักผอน รูจักเบา น้ําเต็มปร่ิมที่หาบมาจึง ไมกระเพื่อมพนออก
นอกกระแปง  ในขณะที่หญิงสาวคนที่สองไมรูวิธีหาบน้ําจึง เดินจ้ําเทาหนัก  ออกแรงหักโหม       
ผลคือน้ําหกออกนอกถัง  การใหภาพเปรียบสองดานมิไดมุงหมายเพื่อใหเห็นวิธีการหาบน้ําอยาง
เดียวเทานั้น แตยังเปนการชี้แนะหนทางที่ไมวาจะกระทําการสิ่งใดตองใชดวงจิตพิจารณา ไตรตรอง
ใหเกิดความรูแจงกอน มิฉะนั้นผลที่ไดจะไมสําเร็จดังประสงคดังเชนหญิงสาวคนที่สอง 
    
    วิธีการนําเสนอโดยใชรูปแบบของการเปรียบเทียบใหเห็นถึงลักษณะที่ดีและไม
ดีคูกันไปนั้นเปนวิธีที่ โคลงโลกนิติ ใชเปนรูปแบบในการสื่อคําสอนมานานแลว  ดังตัวอยาง 
 
        ไมคอมมีลูกนอม นวยงาม 
    คือสัปปุรุษสอนตาม งายแท 
    ไมผุดั่งคนทราม สอนยาก 
    ดัดก็หักแหลกแล หอนร้ือโดยตาม 

(โคลงโลกนิติ : 74) 
 
    คนใดไปเสพดวย คนพาล 
    จักทุกขทนเนานาน เนิ่นแท 
    ใครเสพทวยทรงญาณ เปรมปราชญ 
    เสวยสุขล้ําเลศิแล เพราะไดสดับดี 

(โคลงโลกนิติ : 75) 
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        งาสารฤาเหีย้นหอน หดคืน 
    คํากลาวสาธชุนยืน อยางนัน้ 
    ทุรชนกลาวคาํฝน คําเลา 
    หัวเตายาวแลวสั้น เลหล้ินทรชน 

(โคลงโลกนิติ : 80) 
 
    ลักษณะการเทียบคูใหเห็นถึงลักษณะดีและไมดีเชนนี้ แมมิอาจระบุไดอยาง
ชัดเจนวากวีซีไรตรับอิทธิพลของการนําเสนอมาจากกวีโบราณ แตก็อาจกลาวไดวากวีซีไรตนาจะ 
ไดอานและศึกษาผลงานของกวีรุนกอนเพื่อเปนพื้นฐานทางความรูและใชในการสรางผลงานตอไป 
    การนําเสนอในรูปแบบของการเปรียบเทียบ ทั้งจากโคลงโลกนิติและกวีนิพนธ
ซีไรตแสดงใหเห็นความคิดของกวีที่มุงจะสั่งสอนใหผูอานประจักษถึงความรูแจงและโนมนาวใจให  
ผูอานปฏิบัติในทางที่ถูกตองดีงาม   
    นอกจากจะใชความเปรียบเพื่อแสดงใหเห็นถึงผลดี ไมดี และชี้ใหกระทําตาม
แนวทางที่ถูกตองแลว ยังปรากฏลักษณะการใชภาพเปรียบที่นาสนใจอีกรูปแบบหนึ่งคือ ไมได
ชี้ใหเห็นถึงสิ่งดีและไมดีโดยตรง แตจะเปนการเสนอภาพสองดานขนานกันไปโดยใหผูอานพิจารณา
และวินิจฉัยเอง การเสนอดังกลาวนี้ปรากฏในบทที่ชื่อ กล จากกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว  ดังนี้ 
 
    ขอทานตื่นแตเชาถือขันเปลามา 
   แถวสงฆงามสงาออกบิณฑบาต 
   แมคากลาวเท็จจนตลาดวาย 
   แววเสียงทางวัดรองขายเครื่องราง 
   สายสายมีเลนกลที่ตลาดกลาง 
   ที่วัดเสียงแจวเอยอางปาฏิหาริย 
   นักเลนกลพิชิตงูเหา 
   นักบุญเลาพิชิตกิเลสตัณหา 
   งูเหาถูกกําราบจนสิ้นฤทธิ์ 
   กิเลสก็ถูกพิชิตจนสิ้นรอน 
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   เดี๋ยวพังพอนจะกัดกับงูเหา 
   ทางวัดเลาก็บอกบุญเสียงเอื้อยออน 

(มือนั้นสีขาว : 57) 
 

    บทกวีดังกลาว  ศักดิ์สิริเสนอภาพเปรียบระหวางคนทั่วไปในสังคมกับสถาบัน
ศาสนา ตั้งแตขอทานถือขันเปลากับพระสงฆออกบิณฑบาต แมคากลาวเท็จกับทางวัดรองขาย
เครื่องราง การเลนกลที่ตลาดกับเร่ืองปาฏิหาริยที่ทางวัดประกาศ ศักดิ์สิริสรางภาพเปรียบที่ไมได
กําหนดอยางชัดเจนวาฝายใดดีและฝายใดไมดี แตภาพเปรียบดังกลาวไดขนานกันไปเรื่อยๆ จนเมื่อ
ถึงที่สุดแลวกลับพบวาภาพเปรียบทั้งสองไมมีส่ิงใดแตกตางกันเลย ทั้งขอทานและพระสงฆ หรือ   
คําพูดอันไมจริงของแมคากับคําบอกเลาของทางวัดเพื่อขายเครื่องราง ลักษณะการนําเสนอเชนนีจ้งึ
เปนกลวิธีอันแยบยลของกวีที่จะถายทอดความคิดในรูปแบบที่แปลกออกไปจากที่เคยเปน 

   
จากการศึกษาหัวขอคุณคาดานการสืบทอดขนบและการสรางสรรควรรณศิลปทั้งหมดที่

กลาวมา จะเห็นไดวา กวนีพินธคือความงาม  และเปนความงามทีท่ําใหเกิดคุณคาทั้งในดานความ
ไพเราะอันเกิดจากการเลนเสยีงและความลกึซึ้งของถอยคาํที่กวีเลือกใชเกิดเปนอารมณสะเทือนใจ
อยางเขมขนทัง้ความปติยินดีและความโศกสลดใจ  จากการศึกษากวนีิพนธซีไรตทัง้ 8 เลม พบวา 
กวีรวมสมัยของไทยยงัผูกพนักับรากฐานวรรณศิลปโบราณอยางแนบแนน และไดนําแบบของความ
งามที่ผานการยอมรับจากกาลเวลาที่ผานของยุคสมัย ทั้งในดานโครงสรางฉนัทลักษณ  เสยีง คํา 
ภาพพจน และอ่ืนๆ มาเลียน เลนลอ รวมทั้งปรับสรางขึ้นใหมเพื่อแสดงถึงภูมิปญญาแหงยุคสมยั
ของตน 
   คุณคาประการสําคัญที่เกิดจากการสืบทอดขนบวรรณศิลปและการสรางสรรคใน        
กวีนพินธซีไรตทั้ง 8 เลม คือ การไดมองเหน็และเรียนรูอดีตที่กวนีิพนธซีไรตพาเราไปสัมผัสกับความ
งามอนัเกิดจากการใชถอยคํา  ความไพเราะของการเลนเสียงแบบตาง ๆ เร่ืองราวหรือคติความเชื่อ
ที่นาสนใจอนัเห็นรองรอยไดจากวรรณคดีโบราณเรื่องตางๆซึ่งแสดงใหเห็นถึงความคดิและแนวนยิม
เฉพาะยุคสมัยนั้น ๆ   และส่ิงตาง ๆ เหลานี้ไมไดถูกตัดขาดไปกับเวลาของยุคสมัยทีห่มดลงแตยงัคง
มีการเชื่อมรอยวรรณศิลปสืบตอกันมา เมื่อมาถงึปจจุบันเราจงึเหน็ภาพทัง้สองดานคือดานอดีตที่
ผานมาแลวกบัความคิดและความนิยมของยุคสมัยปจจุบันทีม่ีทัง้การคงเดิมและเปลี่ยนแปลง  ส่ิงที่
นาสนใจอีกประการหนึง่คือ การตีความในมุมมองใหม เมื่อกวีซีไรตนําวรรณคดีโบราณมากลาวอาง
ถึงและปรับเพือ่ส่ือสาระแนวใหมทามกลางบริบทสงัคมทีต่างไปกับโบราณ  ลักษณะดังกลาวจงึ   
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ทําใหเหน็ถงึการแตกยอดทางความคิดที่สงใหเกิดผลเปนวัฒนธรรมทางปญญาของยุคสมัยทีม่ ี 
คุณคาและนาสนใจยิง่ 
 

2.  คุณคาดานการสรางพทุธิปญญา 
  จากการวิเคราะหกวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลม พบวากวีนิพนธซีไรตใหคุณคาประการ
สําคัญอยางหนึ่งคือ คุณคาดานการสรางพุทธิปญญา ซึ่งเปนคุณคาที่เกิดขึ้นเมื่ออานกวีนิพนธ  
เลมหนึ่งจบลงและเกิดเปนความรู ความเขาใจในความเปนไปของชีวิต ของธรรมชาติและของโลก  
มากขึ้น   
  กวีนิพนธเปนประเภทของงานสรางสรรคที่กวีบรรจงแตงขึ้นอยางมีศิลปะ มุงให
เกิดความงาม ความไพเราะและเปนสิ่งชักนําจิตใจผูคนไปในทางที่สูงขึ้น คุณคาสําคัญของ        
กวีนิพนธจึงไมไดมีเพียงความไพเราะรื่นรมยแตประการเดียว กวีนิพนธที่มีศิลปะจะตองสามารถ 
นอมใจผูอาน  ผูดู  ผูฟงใหบังเกิดความรูสึกซึ้งถึงคาความจริง คือ ความดีงามใหฝงอยูในจิตใจได
ถาวรนาน  พระยาอนุมานราชธนอางความคิดของเพลโต ปรัชญาเมธีกรีกวา 
 

               ส่ิงที่ทําใหมนุษยมีความสุขไดแทจริงมี 3 อยาง คือ ความงาม ความดี และความ
จริง    ความงามเปนเรื่องของศิลปะเกี่ยวกับความรูทางสุนทรียศาสตร ความดีเปนเรื่องของ
ศาสนาเกี่ยวกับหลักธรรมความรูทางจริยศาสตร ความจริงเปนเรื่องของปรัชญาเกี่ยวกับ
ความรูทางอภิปรัชญา  คุณลักษณทั้ง 3 ประการนี้ประสานและเกื้อกูลกันอยูในศิลปกรรม 40 

 
  กวีนิพนธนับเปนศิลปกรรมประเภทหนึ่งที่นาสนใจเพราะเปนการสรางความงาม
ที่ยกระดับจิตใจของผูอานดวยหลักการที่เจตนา  นาควัชระเรียกวาไตรลักษณแหงศิลปะ คือเร่ือง
ความดี ความงาม และความจริง ดังตอไปนี้ 
 

             …ความจริงในที่นี้แปลวาความรูแจง  ความรูแจงในชีวิต ในธรรมชาติ ในความ
เปนไปของโลก เมื่อเอามาพูดในเรื่องของศิลปะก็หมายความวาศิลปะนั้นถายแบบออกมา
จากชีวิตจริง เลือกเฟน กล่ันกรองแลว และศิลปะนั้นทําหนาที่ที่จะสรางความเจริญใจ และ

                                                        
40 กุสุมา  รักษมณี, สีสันวรรณคดีชุดวรรณทัศนเสฐียรโกเศศ (กรุงเทพฯ : ศยาม,2545), 52. 
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เจริญอารมณตรงนี้เปนเรื่องของความงามผนวกเขาไปแลว ในขณะเดียวกันศิลปะก็ยอมท่ีจะ
กระตุนใหเกิดความสํานึกในคุณคาของการกระทําที่ดี สามอยางจึงผนวกกันอยู…41 

 
  ทั้งความดี ความงามและความจริงจึงเปนสวนสัมพันธของการสรางความรูและ    

เขาใจในความเปนไปที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเลือกกระทําตอภาวะที่ปรากฏดวยสํานึกที่ดีเพราะ       
กวีนิพนธเปนงานเขียนที่ถายทอดประสบการณ ความคิด ความรูสึกของผูสรางไปยังผูรับสารดวย
การใชความงาม ทั้งจากความคิดของกวีและจากศิลปะของการตกแตงถอยคํา บทกวีจึงเปนสิ่งที่
แสดงใหเห็นถึงความจริงที่วา ความงามอันเกิดจากการไตรตรอง ใครครวญดวยเหตุผลและมโนคติ
อันบริสุทธิ์จะทําใหมนุษยเกิดปญญารูแจงที่จะพิจารณาวาสิ่งใดควรกระทําเพื่อนําประโยชนสุขมา
สูสรรพสิ่งทั้งมวลที่ดํารงอยูรวมกัน คุณคาดานการสรางพุทธิปญญาในกวีนิพนธซีไรตแบงออกเปน
ประเภทไดดังนี้ 

   
     2.1  คุณคาดานความงาม 
   ในกวีนิพนธซีไรต  กวีมักแสดงใหเห็นถึงความเปนไปของธรรมชาติในดานที่

เปนความงาม และความงามนั้นก็เปนแบบอยางในการนอมนําใจใหมนุษยรูคิดและเกิดปญญาใน
การพิจารณาชีวิตและการกระทําของตน 
   บท ชอนกุง จากกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว ของ ศักดิ์สิริ  มีสมสืบเปน
บทกวีตัวอยางที่เปยมไปดวยความงามจากภาพสามัญและนําไปสูความงามขั้นสูงคือนอมนํา    
จิตใจใหคิดไปในทางที่ดีงามขึ้น  ดังภาพที่กวีพรรณนาวา 
 
   กุงฝอยชักฝูง 
  กรีดฟองฟองฝอย 
  ดีดตัวขึ้นหย็อย 
  สุดแรงรวงผล็อย 
  เคลื่อนฝูงฟองฟอนยอนน้ํา 
   พรางพรายประกายทอง 
  เรืองรองเปนวงรุง 

                                                        
41 เจตนา  นาควัชระ, “ทําไมไมคิดเรื่องการปฏิวัติในทางศิลปะบาง,” ปาจารยสาร18 ,2 (พฤษภาคม – 

มิถุนายน 2532) : 46. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 293

  ฟูฟองละอองฟุง 
  ไหนฝอยน้ําไหนฝอยกุง 
  เคลื่อนฝูงคลอยคุงคึกครื้น 
   พริ้งพรายประกายตา 
  เทพธิดาทองทุง 
  เห็นขบวนเพชรรุง 
  ไหวละอองพลิ้วพลุง 
  ถือตะแกรงชอนกุงประคองคอย 
   ขบวนพลิ้วละอองวาว 
  กะพริบราวเพชรรุง 
  กะพริบพรายกะพริบพลุง 
  เทพธิดาทองทุง 
  คางตะแกรงชอนกุงตะลึงแล 
   กระเตงตะแกรงวางกลับ 
  ตะพายตะของไรกุง 
  หทัยยังพรางเพชรรุงมิวายเลย 

(มือนั้นสีขาว : 45) 
  

    ในบทชอนกุงสรางภาพใหเกิดในมโนนึกของผูอานอยางเปนลําดับข้ัน    
ตั้งแตจํานวนของกุงฝอยที่ทราบไดวามีมากกวาหนึ่งจากความวา กุงฝอยชักฝูง และฝูงกุงนั้นก็
แสดงกิริยาดีดตัวขึ้นและรวงผล็อยลง กิริยาที่ดีดตัวขึ้นเหนือน้ําจนสุดแรงแลวรวงลงนั้นเปนภาพที่
ใหความรูสึกสดใสและมีชีวิตชีวายิ่ง 
    ในบทตอมาศักดิ์สิริพรรณนาความงามสภาพรอบๆกลุมฝูงกุงใหเห็นสีและ
แสงที่เจิดจาสวางตาดวยคําบอกสี บอกแสง คือคําวา พรางพราย ใหภาพของแสงที่ระยับระยิบ
และขยายตอดวยคําวาประกายทองยิ่งเสริมใหภาพนั้นงดงามยิ่งขึ้น บรรทัดตอมาเปนการใหภาพ
แสงและสีในความวา เรืองรองเปนวงรุง ใหภาพของฝูงกุงที่ดีดตัวขึ้นมาสองแสงเปนประกาย สีทอง
ลอมรอบดวยวงรุงจากละอองน้ําที่ดีดกระเซ็น  เปนนาฏกรรมอันยิ่งใหญที่ธรรมชาติแสดงใหชม 
    ในบทที่สาม เมื่อ“เทพธิดาทองทุง” เห็นความงามของฝูงกุงฝอย ทาทีของ
หญิงสาวที่ตั้งใจมาชอนกุงก็เปลี่ยนไปเพราะเห็นนาฏการแหงธรรมชาติอันสวยงามจากการ
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พรรณนาของกวีในบทที่ส่ี  ขบวนฝูงกุงที่ กะพริบราวเพชรรุง และ กะพริบพรายกะพริบพลุง ภาพ
ดังกลาวเปนความงดงามจนกระทั่งเทพธิดาทองทุงสัมผัสในความงามนั้นไดและเกิดเปนสํานึก   
ในใจที่สูงพอจนยินดีกลับบานโดยไมมีฝูงกุงกลับไป  อยางไรก็ตามการกลับบานโดย ตะพาย     
ตะของไรกุงของหญิงสาวไมไดเปนการสูญประโยชนแตอยางใดเพราะผลของความวางเปลาทาง
วัตถุถูกแทนที่ดวยคาของความงามที่เกิดขึ้นในหัวใจ แมสายตาจะไมไดรับภาพความงามของฝงูกุง
นั้นอีกแตส่ิงที่เกิดภายในใจคือ หทัยยังพรางเพชรรุงมิวายเลย ซึ่งสิ่งนี้ถือเปนคุณคาและความ
สุนทรียะที่อยูเหนือความตองการที่เปนพื้นฐานของชีวิต มีการเลี้ยงปากเลี้ยงทองเปนอาทิ และ
สุนทรียแหงนาฏการของธรรมชาติที่จับตาจับใจนั้นก็ยังผลใหเกิดปญญาที่จะรูจักรักและเห็น
ความสําคัญของชีวิตอื่นที่แมจะไมยิ่งใหญแตก็อยูรวมกันในฐานะเพื่อนรวมโลกเดียวกัน 
    ซอน เปนอีกบทหนึ่งที่ศักดิ์สิริพรรณนาภาพความงามของสวนดอกไมเพื่อ
ส่ือความคิดและความตระหนักรูบางประการตอส่ิงที่ไดประสบ   ดังนี้ 
 
   ดอกนี้ชิดดอกนั้น 
   ดอกนั้นดอกนั้นนั้น…นั้น 
   ตอกันเปนผืนดอกไม 
   แผผืนกวางใหญดังผืนพรม 
   ลมพัดผืนพลิ้วสะบัดลม 
   เปนคลื่นทยอยไลกันร่ืนรา 
   สาวนอยถือตะกรามาเก็บดอกไม 
   สายลมลูบไลสยายผม 
   ผมปลิวพลิ้วพรายดังสายไหม 
   สายตาปรายไปในสวนงาม 
   สองมือกรุยทางไปตามสายตา 
   ดอกไมไหวไปเปนสายสาย 

(มือนั้นสีขาว : 50) 
 
     ศักดิ์สิริบรรยายภาพสวนดอกไมอันกวางใหญดวยการแสดงภาพความ
บริสุทธิ์สวยงามที่ไมนาจะมีพิษภัยใดเพราะแมแตสายลมก็ยังชวยพัดสงใหผืนดอกไมเปนคลื่น
ทยอยไลกันร่ืนรา แสดงอาการที่ร่ืนเริงและมีความสุข จากนั้นศักดิ์สิริสรางภาพใหสวนนี้สดใส      
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มีชีวิตชีวายิ่งขึ้นเมื่อมี สาวนอยถือตะกรามาเก็บดอกไม สาวนอยกับดอกไมจึงเปนความงามที่
แสดงนัยถึงความบริสุทธิ์ แตส่ิงที่สวยงามไมไดหมายความวาจะมีแตส่ิงดีงามเสมอไป เพราะ   
ศักดิ์สิริไดแสดงใหเห็นวาแมในสวนดอกไมก็ยังมีความนากลัวซุมซอนอยู 
 
   สาวนอยตาแปวสงสัย 
   ยองกริบชิดใกล 
   นิ่งใจเพงพินิจ 
   โอ…อสรพิษในสวนงาม… 
  
   ยองกริบถอยหาง 
   ชั่งใจรุมรอน 
   สวนงามฟองฟอน 
   อสรพิษซุมซอนเสมอหรือ 

(มือนั้นสีขาว : 51) 
 

    เนื้อความในสองบทสุดทายคือการใชสติกํากับเพื่อจะไดมองเห็นความจริง
ที่เกิดขึ้นและเปนอยู และจะพบก็ตอเมื่อเขาไปใกลชิดและใชใจพินิจอยางละเอียดรอบคอบ      
ศักดิ์สิริใชวิธีการสรางถอยคําตรงกันขามเพื่อส่ือความหมายลึกซึ้ง คือ ยองกริบชิดใกล – ยองกริบ
ถอยหาง  ชั่งใจ – รุมรอน   สวนงาม – อสรพิษ   การใหภาพตรงขามชวยสื่อความแตกตางและ
ความเปนไปวาทุกส่ิงยอมมี 2 ดานเปนคูตรงขามกันเสมอ  ดังนั้นจึงไมควรมองสิ่งใดเพียงดาน
เดียวและหากไมใชใจพินิจดวยความรูเทาทันแลวอาจตกเปนเหยื่อของอันตรายหรืออสรพิษนั้นๆ  
ส่ิงสําคัญคือการมีสติรูตัวดวยการใชปญญา ศักดิ์สิริกลาวถึงการกระทําที่ ยองกริบชิดใกล เพื่อ
ตอบขอสงสัยของตนเอง จนเมื่อใชใจเพงพินิจและรูวาสิ่งนั้นเปนอสรพิษในสวนงาม ส่ิงที่กระทํา
ตอมาคือ ยองกริบถอยหาง นําตัวออกมาจากภาวะหรือส่ิงนั้นดวยความรูเทาทันและไมประมาท   
  ในบท บันทึก (น้ําตาของสองชีวา) จากกวีนิพนธซีไรตชุดปณิธานกวี 
อังคารแสดงความงามอันประเสริฐที่ธรรมชาติมอบใหแกกันแตมนุษยมักจะละเลยและมองขามไป  
ส่ิงที่อังคารกลาวถึงคือภาพความงามของเรื่องราวเล็ก ๆ เพียงเหตุการณใบไมรวงแตสามารถสราง
ความรูสึกไดลึกซึ้งยิ่ง 
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  พุมมะกอกเหลืองเรื่อสม สุกใส 
  หนาวเริ่มโรยโปรยใบ หลนแลว 
  ลีลารวงลมไหว ปลิววอน 
  ฟอนดั่งนาฏศิลปแกว รอนฟอนถวายฝน 
 . . . 
   มะกอกใหญผลัดใบสีสมสุก ทุกเรียวกิ่งทิ้งใบหลนถลา 
  ลํานําระบํารําอําลา เพราะกาลจักรกลามาพาจร 
   ชดชอยลอยวอนชะออนโลก มิติโศกดั่งนาฏศิลปฟาสอน 
  งามลีลาใบไมฟายฟอน ออนนอมหลาจะลาจมดิน 

(ปณิธานกวี : 64 - 65) 
 
    อังคารพรรณนาภาพการปลิดใบรวงหลนของพุมมะกอกที่เปนไปตาม 
ธรรมชาติของฤดูกาล คือเมื่อเขาสูฤดูหนาว ตนมะกอกก็ถึงเวลาผลัดใบ แตอังคารทําใหการ    
ผลัดใบของพุมมะกอกเปนความงามวิจิตรดวยนาฏลีลาของใบไมที่ปลิวไหวตามแรงลมกอนรวง
หลนออกมาเปนภาพที่ ฟอนดั่งนาฏศิลปแกว   รอนฟอนถวายฝน  อังคารใชคําแสดงอาการ     
ปลิดปลิวของใบไมบอกความรูสึกอาลัยตอโลก ดังนั้นสิ่งที่จะทําใหแกโลกไดเปนครั้งสุดทายคอืการ
แสดงความงาม ไมวาจะเปนการ ระบําอําลา หรือการแสดงกิริยาที่ ชดชอยลอยวอนชะออนโลก 
ลวนสื่อภาพอันออนหวานงดงาม 
    ใบไมแมจะรวงลงดินก็ยั งแสดงความงามฝากให โลกนี้ ไดชื่ นชม 
เชนเดียวกับนกกางเขนที่แมจะหมดเวลาชีวิตก็ยังทิ้งรางของตนใหเปนประโยชนแกลูกนอย 
 
   กางเขนขานหวานเสียงแจวแจว เลิศแลวลึกซึ้งภาษาศิลป 
  แมนกนอยหิวโหยโบยบิน หากินปอนลูกนอยในรัง 
   อกถูกปนปรายขาซายขาด เลือดสาดเลอะทรวงยังหวงหลัง 
  พยายามบินกะเทเรเซซัง มาสั่งเสียลูกนอยเศราสรอยนัก 
   ซากเนาคารังหมูหนอนบอน ปอนลูกดวยแรงรักสูงศักดิ์ 
  ลูกนกรอดชีวานารัก ประจักษน้ําใจแมคามากมาย 
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   มารองเหกลอมออมซากแม เสมือนที่แมเคยชะแงแลหาหาย 
  คร้ังยังไรเดียงสาจวนจะตาย เลือดตาไลหลาขวัญกตัญู 

(ปณิธานกวี : 65) 
  
    อังคารแสดงภาพชีวิตของนกกางเขนตั้งแตยามมีชีวิตจนกระทั่งไรชีวิต  
เปนชีวิตที่ทําแตประโยชนและสิ่งดีงามเทาที่ธรรมชาติของนกตัวหนึ่งจะกระทําได  ทั้งการขานรอง
เสียงหวานใหความไพเราะแกผูไดยิน ไดฟง เปนประโยชนที่แบงปนความสุนทรียไปสูส่ิงรอบ ๆ ตัว
นอกเหนือไปจากตนเอง  และเมื่ออยูในสถานภาพความเปนแม ก็ไดทําหนาที่ของตนคือการหา
อาหารมาเลี้ยงดูปอนลูกนอย จนถึงวันที่อกถูกปนปรายขาซายขาด  แตความรัก ความหวงใยที่มี
ตอลูกทําใหแมนกมีแรงพยายามบินกลับรังเพื่อจะไดพบกับลูกเปนครั้งสุดทาย และเพือ่จะทิง้รางไว
ใหเนามีหนอนเพื่อเปนอาหารใหลูกนกไดกินตอไป 
    อังคารทําใหเหตุการณใบไมรวงและการจากไปของนกกางเขนเปน     
ความงามในขั้นสูง คือเปนความงามที่มุงใหเกิดการตระหนักรูถึงความดี ทั้งการรวงหลนของใบไม
และการจากไปของแมนกกางเขนตางแสดงลักษณะรวมกันประการหนึ่งคือ การทําคุณประโยชน
ระหวางที่มีชีวิตจนถึงวาระสุดทายของชีวิต  ส่ิงเหลานี้ธรรมชาติรับรูแตมนุษยมิเคยใสใจ  อังคาร 
ไมไดใชคําแนะกลาวสอนตรงๆ แตเสนอเปนเรื่องราวใหมนุษยเกิดสํานึกในการกระทําของตน  
ใบไมรวงเพราะถึงเวลาผลัดใบ แตนกกางเขนตัวหนึ่งตายไปทั้งที่ยังไมสมควรแกเวลาเพราะผีมือ
มนุษยโดยไมมีเหตุผล 
 
  เวนแตพระผูประเสริฐสูงสุด แลวยากนักมนุษยสุดหยั่งรู 
 น้ําตาของสองชีวารวงพรู ระเหยอยูเปนเมฆวิเวกวังเวง 

(ปณิธานกวี : 65) 
 
    มนุษยยังตกอยูในความมืด ไมมีดวงตามองเห็นความสวางได  ตราบใดที่
มนุษยยังติดอยูกับความสุขและมุงแสวงหาแตส่ิงที่ เปนความพอใจของตนจนมองไมเห็น
ความสําคัญของสิ่งอื่น ชีวิตอื่น มนุษยจึงไดแตใชชีวิตใหหมดไปโดยที่ตนไมไดทิ้งสิ่งใดที่เปน
ประโยชน ใหแกโลกใบนี้เลย 
    กลาวไดวาอังคารใชเหตุการณสามัญดานที่เปนอารมณโศกสื่อใหเกิด
ความรูสึกจับใจเพื่อเกิดเปนคําถามขึ้นแกตนเอง เมื่อมนุษยไดเห็นความเสียสละและการอุทิศตนที่
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ยิ่งใหญแมจะเกิดจากสัตวเดียรัจฉานก็อาจปลุกสํานึกใหมนุษยเกิดปญญาหยั่งรูที่จะกระทําตนให
มีคุณคา ไมเพียงตอตนเอง แตเผื่อแผกวางไกลไปถึงผูอ่ืน ส่ิงอื่นบนโลกใบนี้ใหนาอยูตอไปได 
 

    2.2 คุณคาดานความดี 
     บทกวีหลายบทในกวีนิพนธซีไรตมีเนื้อหาที่ส่ือใหมนุษยตระหนักถึงความ 
ดีงาม ซึ่งความดีที่เกิดขึ้นขยายวงกวางจากมนุษยกับมนุษยดวยกันไปสูมนุษยกับเพื่อนรวมโลก
อ่ืนๆ ดังที่ วิทย  ศิวะศริยานนทไดกลาววาศิลปนที่แทจะถือวาสุขและทุกขของเพื่อนมนุษยและสิ่ง
ที่มีชีวิตอยูรวมโลกเปนเหมือนสุขและทุกขของเขาเองและไดขยายความคิดนี้จากคํากลาวของ  
เชลลีย ในหนังสือ In  Defence  of  Poetry  ซึงถอดความเปนภาษาไทยไดวา 
 

             คนที่จะไดชื่อวาดีจริงๆนั้น จะตองสามารถใชมโนคติของตนไดอยางลึกซึ้งและ 
กวางขวาง  เขาตองคิดเอาใจเขาไปใสใจใครคนหนึ่งและคนอื่นอีกมากคนได  ทุกขและสุข
ของชาติมนุษยจะตองกลายเปนของเขาเอง…กาพยกลอนชวยใหเกิดคุณธรรมความดี
ระหวางมนุษยดวยใชมโนคติเปนเครื่องมือ  มโนคติชวยใหมนุษยมีใจกวางขวางและลึกซึ้ง
จนเกิดมุทิตาตอสัตวรวมโลก 42 

 
    ในกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาว ศักดิ์สิริกลาวถึงความงดงามใน
ความสัมพันธของมนุษยที่มีตอเพื่อนรวมโลกในบท เยี่ยม ดังนี้ 
 
    เจานอนซมอยูใตถุนยุง 
   หนูมุดมุงมาเยี่ยมอยูชิดใกล 
   พรํ่าถาม “เจาเปนอะไร…เปนอะไร” 
   ตาเจาเพียงเบิกใสไรแววเริง 
    คราหนูนอนจับไขอยูในเรือน 
   เพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมเยือนกันยกใหญ 
   ขนมที่หนูชอบหอบกันมา 
   อยูสมควรแกเวลาก็กลับไป 
   หนูอุนอกอุนใจแอบอมยิ้ม 

                                                        
42 วิทย  ศิวะศริยานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ (กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2544) , 215 – 216. 
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   อกเอมอิ่มแมหนายิ้มจะเจื่อนจอย 
   พอเพื่อนคลอยหนูนอยก็ลงบาน 
   กระดืบคลานงึดงุดมุดใตถุน 
   รางอุนอุนคืบพื้นอันชื้นเย็น 
   เจาหมาเห็นดวงตาก็เบิกใส 
   ถามีแรงคงจะไดกระดิกหาง 
   หนูปลอบพลางถามไถอยูใกลหู 
   หนาแนบอยูนานนักหนา 
   แววแววเสียงคุณแมรองเรียกหา 
   หนูเอยปากลามือปอนขนมให 
   มือแกะอีกหอพลางแลววางไว 

(มือนั้นสีขาว : 21) 
 
 บทกวีขางตน ศักดิ์สิริแสดงใหเหน็ถงึความรัก ความอาทรหวงใยที่มนษุยมี
ใหแกกนัและความรักนั้นก็เปนแบบอยางดีงามที่นาํใหเกิดความรักไปยังผูอ่ืนตอไป เชนเดียวกับ
เด็กนอยในบทกวีที่รับรูถงึความรักของเพื่อนๆที่มาเยีย่มเมื่อครั้งที่ตนไมสบายและเรียนรูที่จะ    
แบงปนความรักไปสู “เจาหมา” ที่นอนซมอยูใตถุนยุง 
    บท ชุมใจ ในกวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา แสดงใหเห็นถึงความดีที่เกิดจาก
ความรัก ความหวงใยของมนุษยที่มีตอเพื่อนรวมโลกในแงมุมเล็กๆ แตสวยงาม  ดังนี้ 
  
    สระน้ําประจาํสถาบัน  เตานอยตวันัน้คงเบื่อสระ 
   ดุมด้ันมรรคาสาธารณะ  เปะปะถนนเทีย่งหนทาง 
   สาวนอยคนนัน้เธอหวัน่ไหว  ลึกถึงบึง้ใจน้าํใสกระจาง 
   มือนอยคูนั้นหมายกัน้กลาง  กีดขวางทางเตาหวัน่เจาจร 
   รถราขวักไขวคงไมเหน็   เจาจะกระเด็นขาดเปนทอน 
   กระเพื่อมหัทยาชุมอาทร  เนื้อออนกลากลากลัวกลัว 
   หมายเบี่ยงทางเจากลับเขาสระ  เตาไมลดละดังจะยัว่ 
   คลานตามเขาใจแหงใจตัว  ไมรูดีชั่วไมกลัวรถ 
   สาวนอยคนนัน้แสนหวัน่ไหว  กระเพื่อมผิวใจใสหมดจด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 300

   ขมกลัวหวัใจมใิหพยศ   ปรากฏภาพงามใหยามเชา 
   คอยคอยประคองกระดองหนา  คืนสายธาราเคหาเกา 
   สรอยตะวันวาวแสงแหงพริ้มเพรา ชุมในใจเขาผูเฝาดู 

(บานเกา : 85) 
 

    โชคชัยกลาวถึงเหตุการณเล็กๆ ที่สาวนอยคนหนึ่งชวยเตาใหพนอันตราย
จากทองถนนไปยังที่ที่ปลอดภัยคือสระน้ํา  การกระทําดังกลาวนี้แมเปนเหตุการณเล็กๆ หากได
สรางความรูสึกดีงาม พฤติการณของสาวนอยที่ไมคิดหวังสิ่งใดมากไปกวาเปนหวงเตานอยตัวนั้น 
ดวยกลัววา เจาจะกระเด็นขาดเปนทอน  การใชถอยคําในบทกวีส่ือใหเห็นวา การนําเตาจากถนน
ไปปลอยลงสระน้ําไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนธรรมดาในทุกวัน แตเปนเหตุการณที่ไมคุนเคย และ
ความไมคุนเคยทําใหเกิดความหวาดหวั่น ดังถอยคําบรรยายความรูสึก เชน สาวนอยคนนั้นเธอ
หวั่นไหว  เนื้อออนกลากลากลัวกลัว  สาวนอยคนนั้นแสนหวั่นไหว และ ขมกลัวหัวใจ  มิใหพยศ  
เปนตน  ดังนั้นการที่สาวนอยคนนี้ขมความกลัวจากเหตุการณที่ไมใชปกติสามัญของชีวิตเพราะ
หวงใยในชะตากรรมของอีกชีวิตหนึ่งจึงแสดงใหเห็นถึงความงดงามของความรัก และความรักนี้
เองไดสรางความดีงาม ความนาอยูใหแกโลกที่ตนอาศัย 
 
  จากบทเยี่ยมในกวีนิพนธซีไรตชุดมือนั้นสีขาวและบทชุมใจ ในกวีนิพนธ 
ซีไรตชุดบานเกา แสดงใหเห็นวากาพยกลอนเปนอุปกรณสําคัญที่ชวยยกระดับจิตใจมนุษยให   
สูงขึ้น กวีใชมโนคติของตนสื่อความรัก ความหวงใยอันเปนกาวสําคัญที่จะนําพามนุษยไปสู   
ความเจริญอยางแทจริง  เมื่อมนุษยสามารถแบงปนความรูสึกดีงามไปสู ส่ิงเล็กๆในสังคม          
ทั้ง “เจาหมา” ที่นอนซมอยูใตถุนยุง ในบทเยี่ยม และ “เตานอย” ที่ไมรูดีชั่วไมกลัวรถ จากบท    
ชุมใจ ก็ทําใหประจักษไดถึงวิถีของการอยูรวมกันในดานที่เปนความงดงาม นั่นคือการมีเมตตา
บริสุทธิ์   ดังเชนเด็กนอยและหญิงสาวที่มีใจปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกขโดยไมคิดหวังสิ่งใดตอบแทน  
    
  กวีนิพนธซีไรตบางเลม  กวีส่ือความคิดเรื่องของการบมเพาะชีวิตใหเติบโต
ไปในทางดีงามผานคําสอนที่เปยมดวยความรัก ดังบท ไหมแทที่แมทอ จากกวีนิพนธซีไรตชุด         
มากานกลวย ของไพวรินทร  ขาวงาม 
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     แมปลูกหมอนเลี้ยงไหมตั้งใจนัก 
    เร่ียวแรงรักแมใชเพื่อใฝฝน 
    อีกสาวไหมดวยมือซ่ือสัตยนั้น 
    ทั้งทอมันละเมียดละไมใชเวลา 
 
  ส่ือวิญญาณผานมือสูเสนไหม ถักเสนใยแตละเสนเปนเนื้อผา 
  ตีนที่ใชกระตุกกี่คือชีวา มือที่ควากระสวยวาดคือชีวิต 
  ผาขาวมาผืนใหมแมใหลูก รักพันผูกทุกใยไหมวิจิตร 
  ใยไหมโยงใจแมเนรมิต ไหมอุทศิ  แมก็ทอ  ตอตํานาน 
  ลูกก็ถือผาทอที่แมให                          เปนเยื่อใยไหมและแมที่กลาหาญ 
  ผาทั้งผืนมีชีวิตจิตวิญญาณ         ถักประสานสอดรางอยางแยบยล 
   มือนอยนอยของแมดูแคนี้        เคยเฆี่ยนตีลูกบางในบางหน 
  แตมือเดียวกันนี้แหละสูทน         ประคองลูกใหพนภยันตราย 
   แหละมือนี้ที่บันดาลงานชีวิต        มิเคยคิดคาแรงแขงซื้อขาย 
  ยังถักทอ  ทรมารยังทาทาย         ยังมั่นหมายผาไหมผืนใหมมา 
   พรอมทั้งสอนลูกสาวเจาศรีเรือน        อยูเปนเพื่อนแมทอปรารถนา 
  เพื่อสืบทอดแรงงานกาลเวลา         กอนมือแมจะออนลาตองลาพัก 
   และสอนเจาลูกชายใหทระนง        รักแมก็ขอจงทํางานหนัก 
  ดวยละเอียดออนในเยื่อใยรัก         พลีชีวิตเพื่อถักและทอไท 
 
     สักวันหนึ่งถึงไมมีชีวิตแม 
    ลูกที่แทก็คงทอสืบตอได 
    แมก็ทอ ลูกก็ทอ ตอเสนใย 
    ผาชีวิตผืนใหม  จะตองงาม 

(มากานกลวย : 54 - 55) 
 
    สาระสําคัญของบทกวีขางตนคือการสรางชีวิตและเลี้ยงดูชีวิตดวยความรัก  
กวีนําการทอผาไหมมาเปนอุปลักษณแหงการสรางและเลี้ยงดูชีวิต นั่นคือ การเลี้ยงดูลูก ปลูกฝง
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ความดีเพื่อหวังใหลูกเติบโตเปนคนที่มีคุณคาจากคําสอนของแมที่สอนใหอดทนตอการใชชีวิตและ
ทระนงในคาของความเปนคน 
    ไพวรินทรส่ือความรูสึกใหตระหนักในคุณคาของ “เยื่อใยรัก” อันบริสุทธิ์
ของแมที่ถักทอเสนใยจนเกิดเปน “ผาชีวิต” ผืนที่งดงาม ความมุงมั่นที่เปยมดวยความรักและความ
อดทนในการเลี้ยงดูส่ังสอนลูกใหเปนคนดีคือคุณคาอันยิ่งใหญที่มนุษยจะสามารถสรางและสืบตอ
ชีวิตที่งดงามนี้ใหเปนความดีที่ไมรูส้ินสูญตอไป  
 

           2.3  คุณคาดานความจริง 
    ในกวีนิพนธซีไรต กวีนําเหตุการณและความเปนไปที่เกิดขึ้นในสังคมมาสื่อ
ใหเห็นถึงความจริงบางประการของชีวิตที่จะเปนทางนํามนุษยไปสูความรู ความเขาใจในตนเอง 
ในธรรมชาติและโลก  การเกิดความรูความเขาใจดังกลาว กวีไดแสดงใหประจักษผานปญญา
ความคิดของการตระหนักรูในเรื่องราวและความเปนไปของโลก อันไดแก การตระหนักรูถึงปญหา
สังคม และการตระหนักรูถึงสัจธรรมและการใชชีวิต 
 
    2.3.1  การตระหนักรูถึงปญหาสังคม 
        ปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในกวีนิพนธซีไรต นอกจากจะเปนการสะทอน
ใหเห็นความเปนไปที่เกิดขึ้นของสังคมในชวงเวลานั้นๆแลว  กวียังนําเสนอปญหาดังกลาวในแงคิด
มุมมองของการนําชีวิตผานปญหาไปไดดวยการใชปญญา ประสบการณตางๆที่ชีวิตไดรับทําให
เกิดปญญาหยั่งรูตอความเปนจริงในชีวิตมากขึ้น  

    กวีนิพนธซีไรตในชวงแรก กวีมักนําเสนอปญหาความรุนแรงทาง  
การเมือง ความสูญเสียและความเลวรายที่เกิดขึ้นในสังคมเปนอารมณสะเทือนใจที่กวีส่ือออกมา
ในลักษณะปลอบประโลมคนในสังคม ขณะเดียวกันก็ชี้ทางสวางและความหวังใหคนในสังคมใน    
กวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหว เนาวรัตนใชเหตุการณทางสังคมสื่อความคิดใหเกิดเปน
ปญญาหยั่งรูอยางงดงามไวในบทกวีชื่อ เพียงความเคลื่อนไหว 

 
  ชั่วเหยี่ยวกระหยับปกกลางเปลวแดด 
 รอนที่แผดก็ผอนเพลาพระเวหา 
 พอใบไมไหวพลิกริกริกมา 
 ก็รูวาวันนี้มีลมวก 
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  เพียงกระเพื่อมเลื่อมรับวับวับไหว 
 ก็รูวาน้ําใสใชกระจก 
 เพียงแววตาคูนั้นหวั่นสะทก 
 ก็รูวาในหัวอกมีหัวใจ 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 84) 
 

     เนาวรัตนเ ร่ิมตนบทกวีดวยการใหภาพความเคลื่อนไหวจาก
ระยะไกล คือการกระหยับปกของเหยี่ยวกลางเปลวแดด ซึ่งเปนภาพที่อยูสูง มาถึงการพลิกไหวของ
ใบไม และการกระเพื่อมของน้ําซึ่งอยูในระดับเดียวกับผืนดิน  จากนั้นจึงใหภาพฉายชัดเขาไปถึง
แววตาที่บงความรูสึกถึงหัวใจ และความหวั่นไหวหวาดกลัวแมปรากฏอยูในแววตาแตก็เพียงพอ
แลวที่จะแสดงใหเห็นวาคนคนนั้นมีจิตใจที่รูสึก  รูไหวไปกับความเลวรายที่ไดรับ 

   
  โซประตูตรึงผูกถูกกระชาก 
  เสียงแหงความทุกขยากก็ยิ่งใหญ 
 สวางแวบแปลบพรามาไรไร 
 ก็รูไดวาทางยังพอมี 
  มือที่กําหมัดชื้นจนชุมเหงื่อ 
 ก็รอนเลือดเดือดเนื้อถนัดถนี่ 
 กระหืดหอบฮวบลมแตละที 
 ก็ยังดีที่ไดสูไดรูรส 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 84 – 85) 
 
     ความเลวรายที่เกิดขึ้นในสังคม ความรูสึกทุกขยากของมวลชนเปน

พลังขับเคลื่อนสําคัญตอความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆใหเปนไปในทางที่ดีข้ึน บทกวีขางตน    
เนาวรัตนใชคําสื่ออารมณอันแรงกลาที่จะไมยอมจํานนตอความเจ็บปวดหรือแมกระทั่งความตาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการ  พิจารณาจากการใชถอยคําบรรยายลักษณะอาการคือ กําหมัดชื้นจน
ชุมเหงื่อ บอกสภาพของมือที่กําแนนอยูเปนเวลานานผนวกกับสภาพของใจที่ รอนเลือดเดือดเนื้อ 
ยิ่งสงใหเห็นสภาวะอารมณที่ลุกโชนดวยความมุงมั่นอยางชัดเจน 
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    ภาพและอารมณที่ส่ือออกมา เนาวรัตนไดนํามาโยงกับความคิด
ตามหลักของพุทธศาสนาดวยการใชความเปรียบเชิงคําสอนที่นาสนใจ  

 
  นกอยูฟานกหากไมเห็นฟา 
 ปลาอยูน้ํายอมปลาเห็นน้ําไม 
 ไสเดือนไมเห็นดินวาฉันใด 
 หนอนยอมไรดวงตารูอาจม 
  ฉันนั้นความเปอยเนาเปนของแน 
 ยอมเกิดแกความนิ่งทุกสิ่งสม 
 แตวันหนึ่งความเนาในเปอกตม 
 ก็ผุดพรายใหชมซึ่งดอกบัว 
  และแลวความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ 
 เปนความงดความงามใชความชั่ว 
 มันอาจขุนอาจขนอาจหมนมัว 
 แตก็เร่ิมจะเปนตัวจะเปนตน 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 86) 
 
     เนื้อความในบทแรก  เนาวรัตนกลาวถึงการไมรูถึงสภาพที่อยู

รอบตัวที่ส่ิงนั้น ๆ อาศัยอยู  ทั้งนกกับทองฟา  ปลากับน้ํา  ไสเดือนกับดิน  และหนอนกับอาจม  
ทั้งหมดนี้ตางมีความสัมพันธกันตามธรรมชาติจนคุนเคย แตการอยูรวมกับส่ิงคุนเคยนี้กลับไมได
ชวยใหเห็นถึงความเปนจริงและความเปนไปที่เกิดขึ้นไดเลย สุมาลี  วีระวงศ ไดวิเคราะหตีความ
เกี่ยวกับ      “การเห็น” ในเนื้อหาของ “นกไมเห็นฟา  ปลาไมเห็นน้ํา” วา 

 
         … “เห็น” มีความหมายครอบคลุมถึงการที่เกิดมีความรูแจงชัด (ซึ่งทางพุทธศาสนา
เรียกวา  ยถาภูตญาณทัศนะ) ในแกนสารของธรรมชาติที่แวดลอมหลอเล้ียงตนอยูตามปกติ 
และตั้งขอสังเกตวาส่ิงมีชีวิต เชน นก ปลา ไสเดือน หนอน หรือแมแตคนทั่วไปยังชีพอยูได
ดวยสิ่งที่ตนไมรูจักและไมสนใจจะนิยามใหชัดเจนนั้นเอง  แตความเปนอยูดวยอวิชชา (คือ
ความไมรู) ยอมเปนเหตุใหเกิดความทุกขอยูรํ่าไป ดังนั้นชาวพุทธที่แทจึงตองนําธรรมะมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 305

ประยุกตเขากับการวิเคราะหหรือ “มอง” สรรพสิ่งเพื่อจะได “เห็น” ทุกอยางตามความเปน
จริง  และปฏิบัติตนใหสอดคลองสมดุลไดดวยปญญา 43 

 
     การที่สรรพส่ิงทั้งหลายยังมองไมเห็น ไมรูแจงกับส่ิงแวดลอม    
ของตนยอมทําใหเกิดเปนความทุกขที่ยิ่งใหญ คือความทุกขที่เกิดจากการไมรูวาตนเองไมรู    
อยางไรก็ตาม เนาวรัตนยังใหความหวังและใหกําลังใจวาทุกอยางยังไมเลวรายไปทั้งหมด เพราะ
แมแตความเนาในเปอกตม ก็ยัง ผุดพรายใหชมซึ่งดอกบัว  เชนเดียวกับที่เมื่อวันหนึ่งมาถึง อวิชชา      
ทั้งหลายจะหมดไป เมื่อความหยุดนิ่งแปรเปนความเคลื่อนไหวและความเขลาแปรเปนความรูแจง 
เมื่อนั้นปญญาที่แทจริงยอมจะเกิดตามมา 
 
     กวีนิพนธซีไรตเร่ืองใบไมที่หายไป  จิระนันทเขียนบทกลอนแสดง
ความรูสึกและใชสัญลักษณเปนสื่อเปรียบถึงเหตุการณและประสบการณบางอยางของตน เชนบท 
หิ่งหอย 
  
  ดับดวงดาวดวงสุดทายที่ปลายฟา 
  แสวงหาความหยิ่งแสงหิ่งหอย 
  จากดินดูสูฟา – ดาวพราพรอย 
  กับสัตวนอยดอยแรง…แสงพอทาน 
  แลวฉันเลือกเปนหิ่งหอย 
  แทนดาวลอยสูงศักดิ์อัครฐาน 
  จึงมีปก  มีความหวัง  อหังการ 
  มีสิทธิผานมุมอับอันลับดาว 
  เบาปกบาง  บินไป  บินไป 
  เผาไหมใจชวงในหวงหาว 
  เผชิญพายุบางบางคราว 
  รอนหนาว    เขาถึงโลกแทจริง 

                                                        
43 สุมาลี  วีระวงศ และคณะ, “บทวิเคราะหและสรรนิพนธ  กวีนิพนธไทย,”  กวีนพินธในฐานะพลัง

ทางปญญาของสังคมรวมสมัย : ประสบการณจากวรรณคดีไทย อังกฤษ อเมริกัน ฝรั่งเศสและเยอรมัน 
(กรุงเทพฯ : ศยาม,2541), 210. 
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  ไมมีดาวดวงสุดทายที่ปลายฟา 
  บางครั้งฉันออนลา    เหนื่อยนิ่ง 
  ในมุมมืดหมนมอดถูกทอดทิ้ง 
  ฉันอยากมีคายิ่ง ณ ที่นั้น 

(ใบไมที่หายไป : 71) 
 
     บทกวีขางตน   จิระนันทใชดวงดาวและหิ่งหอยเปนสิ่งแทน    
ความหวัง  จุดมุงหมายและหนทางที่ตนตองตัดสินใจเลือก ซึ่งในที่สุดแลวกวีก็ตัดสินใจเลือกที่จะ
เปนหิ่งหอย แมหิ่งหอยจะไมไดอยูในสถานะที่สวยงามและสูงคาเทียมเทาดวงดาว แตการเลือก
เปนหิ่งหอยของกวีนี้เองเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหกวีไดเรียนรู ไดพบกับชีวิตอีกดานหนึ่งที่ดวงดาวไมอาจ
เขาถึงได นั่นคือการมีโอกาสที่จะเรียนรูถึงการเผชิญพายุ  เผชิญกับความรอนหนาว เพื่อที่จะได 
เขาถึงโลกแทจริง โลกที่กวีใชชีวิตและไดตระหนักถึงขอจํากัดบางประการในชีวิตที่แสดงใหเห็นถึง
ความเปนจริงประการหนึ่งวา บางครั้งการแสวงหาไมไดมีส่ิงใดยืนยันหรือรับประกันวาการแสวงหา
นั้นจะไดรับการคนพบอยางที่พึงใจหรือคาดหวังวาจะเปนเสมอไป แตความหมายของการแสวงหา
นั้นอยูที่การไดคนพบตัวตนของตนที่แทนั่นเอง  การประกาศตนวาเปนหิ่งหอยแทนดวงดาวที่ดู   
สูงคาจึงแสดงความคิดของกวีที่มีตอการใชชีวิตบนโลกและเขาใจความเปนไปในสิ่งที่ไดรับจากโลก 
ไมวาสิ่งนั้นจะเปนที่ตองการหรือไมก็ตาม 
     นอกจากการใชหิ่งหอยเปนสัญลักษณของคนเล็กๆที่มุงแสวงหา     
ความหมายของชีวิตดวยการเรียนรูทุกขสุขจากประสบการณชีวิตแลว  จิระนันทยังใชสัญลักษณ
อ่ืนสื่อความหมายถึงการใชชีวิตในดานที่การประสบปญหาชีวิตทําใหเขาใจชีวิตมากขึ้น   ดังนี้ 
   
   ฉัน  คือกรวดเม็ดนอย 
   ซอนสีเศราสรอย  หมองหมน 
   ใตเศษเขียวตะไครในวังวน 
   ประกอบปนสายน้ําเปนลําธาร 
     
   มีความเหงาเยียบเย็นเปนที่อยู 
   วันวันรับรูการไหลผาน 
   เสียงกระซิบซํ้าซ้ําทองตํานาน 
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   เลาเหตุการณตนทางอยางคุนชิน 
 
   จึงรูวาโลกนี้มีเขาเขียว 
   มีปาเปลี่ยว  ทุงหญา  มีผาหิน 
   มีหมูบาน  ผูคน  บนพื้นดิน 
   กอนธารินจะไหลไปนคร 
   ……………………………. 
   ……………………………. 
 
   ระยิบน้ําระยับรับพยับแดด 
   ใบไมแสดลอยเรื่อยมาเหนื่อยออน 
   เห็นยางเลือกละลายสายเซาะซอน 
   และนั่นทอนศพทองลองรางธาร !  
 
   ใบไมมีรอยพรุนกระสุนศึก 
   ในน้ําลึกมีรองโลหิตฉาน 
   เสียงลึกลับขับฟองรองพยาน 
   และเนิ่นนานนับแตนั้น…ฉันสุดทน 
 
   ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? 
   ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? 

(ใบไมที่หายไป : 72 - 73) 
 

     ในบท เศษธุลี กวีเปรียบตนเองวาเปนกรวดเม็ดนอยที่เปนเพียง
สวนหนึ่งในสายธาร ไมมีความหมายหรือความสําคัญใดๆ กรวดเม็ดนอยนี้จึงดํารงอยูคลายกับ
เปนผูสังเกตการณ รับรูความเปนไปของโลกภายนอก จากปาไปสูเมืองและเห็นวายังมีความ
เปนไปอีกดานที่โหดรายรุนแรง มีการฆากัน ทํารายกันถึงขั้นเสียชีวิตอยางทารุณ เหลือสภาพเปน
เพียง  “ทอนศพ” ที่เต็มไปดวย “โลหิตฉาน”  กวีใชเครื่องหมายอัศเจรีย (!) และปรัศนีย (?) ส่ือ
ความตกใจและสงสัยตอเหตุการณดังกลาว ความตกใจและความไมเขาใจนี้เองเปนแรงผลักดันให 
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“ฉัน”      ไมสามารถทนอยูเฉยหรือเปนเพียงผูสังเกตการณเชนกรวดเม็ดนอยใตเศษเขียวตะไคร
เหมือนเดิมอีกตอไป ในที่สุด  กรวดเม็ดนอยจึงแปรเปนกรวดเม็ดราว 
 
  ฉัน  คือกรวดเม็ดราว 
  แหลกแลวดวยความเศรา  หมองหมน 
  ปรารถนาเปนธุลีทุรน 
  ดีกวาทนกลั้นใจอยูใตน้ํา 

(ใบไมที่หายไป : 73) 
 

   แมกวีจะประกาศวา “ฉัน คือกรวดเม็ดราว”  ทวา กรวดเม็ดราว
กอนนีก้็ไดสรางคุณคาใหแกตนเองเพราะความปรารถนาที่จะเผชิญกบัความจรงิและความถูกตอง 
แมวาการเผชญิหนาในครั้งนี้จะหมายถงึความพายแพแตกวีก็ยนิยอมที่จะใหชีวิตไดรับรูและรับรส
ความเจ็บปวดเพื่อแลกกับการไดกระทําสิ่งที่ตนเองคิดวาดีกวาที่เปนอยูถูกตองกวาที่เปนอยู  
เพราะการปดหูปดตาไมยอมรับรูถึงเหตกุารณเลวรายทัง้ที่กาํลงัอยูตรงหนาไมไดชวยสิ่งสรางสรรค
ใดเลยและชีวติที่ไมเคยไดเรียนรูที่จะไดพบกับความจริงยอมไมมีความหมายใด 
 
    เมื่อเหตุการณทางการเมืองคลี่คลายลง  สภาพสังคมเปลี่ยนไป
เปนยุคสมัยที่ผูคนเหนื่อยลาและออนแอทางจิตใจมากขึ้น  ในกวีนิพนธซีไรตชุดมากานกลวย   
ไพวรินทร  ขาวงามแสดงใหเห็นถึงสภาพและความเปนไปของยุคสมัยที่ยังตองการความฝน  
ความหวังมาหลอเลี้ยงจิตใจและเปนพลังที่จะสรางสรรคสังคมใหเปนปกติสุข ดังบท เปลวไฟและ
นักฝน 
 
    1 
   ราตรีนี้มืดมิดไฉน ดาวลับดับไฟนักฝน 
  ลบอับลาแรงโรมรัน อุดอูอัดอั้นโอดโอย 
  ซอนหนาซอนน้ําตาหนาว โดดเดี่ยวเปลี่ยวราวระโหย 
  แสบาปยุคบาเบียดโบย เบียนใจจนโรยดอกรัก 
  ดอกรักนักฝนเคยหอม ก็ตรมกลิ่นตรอมอกหัก 
  มิตรรักนักฝนเคยทัก มาแปรเปลี่ยนพักตรจากไป 
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  ตางอยูตางสูตางฝน ตางยืนตางยันตางใหญ 
  ตางฟาตางฟนตางไฟ ตางทางตางใจจรลี 
    2 
   ทามกลางความมืดยุคสมัย ทางออกอยูไหนกันนี่ 
  จักพรางโดยพรุงระพี หรือมืดอยางนี้อีกนาน 
  บาดแผลระยับอกยุค ฝนตกเลือดชุกแดงฉาน 
  น้ําตานองแกมแตมกาล ผาหินวิญญาณทลายลง 
  มโนธรรมคร่ําครวญหวนไห ศักดิ์ศรีเกลือกในฝุนผง 
  โลภโมโทสันมั่นคง ชายธงปศาจสะบัดปลิว 
  คนพาลมากพวกอวนพี คนดีโดดเดี่ยวผอมหิว 
  สาวกปศาจโหฮิ้ว กลบเสียงถอยพร้ิวธรรมเพราะ 
  สิงสาราสัตวซอนเสียง ส้ินซึ่งสําเนียงไพรเสนาะ 
  ธารารักหินรินเซาะ ถูกเยาะดวยเสียงเงินตรา 
    3 
   คืนนี้นักฝนอยูไหน ปรุงฝนปรับไฟเถิดหนา 
  สองปลุกสํานึกชีวา ฝาขามความจริงเลวราย 
  เพื่อมนุษยคืนมีศรีศักดิ์ ศักดิ์ศรีซึ่งไมอาจขาย 
  นักฝนแมจักตองตาย ขอตายจุดไฟชีวิต 

(มากานกลวย : 95 - 96) 
 

   จากบทเปลวไฟและนักฝน ไพวรินทรใหภาพของยุคสมัยที่ตกอยู
ในความมืด ยุคที่ความรักและความฝนของคนในสงัคมเปนสิง่เปราะบางและถูกทาํลายไดโดยงาย  
มนุษยตางตองยืนหยัดดวยตนเอง ทามกลางสงัคมที ่ แสบาปยุคบาเบียดโบย ส่ิงหนึ่งที่เปนพลัง
และศักยภาพของมนุษยคือการตอสูกับความชัว่รายโดยมีความฝนเปนเครื่องหลอเล้ียงใจ  แมกวี
จะไมไดกลาวตรงๆวาศัตรูทีค่นในสังคมตองตอสูดวยคอือะไร  แตดวงมน  จิตรจํานงคไดแสดง
ความคิดเหน็ตอการใชชีวิตอยูของผูคนในยุคสมัยของความทุกขยากที่ปรากฏในกวนีิพนธซีไรตชดุ
มากานกลวยวา “คนเราควรจะสูกับส่ิงใดเลา  หากไมใชความโงเขลาออนแอของตนและความ  
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กดขี่เบียดเบียนจากผูอ่ืน” 44 
    ความโงเขลาออนแอของมนุษยและความกดขี่เบียดเบียนที่มนุษย
กระทําตอกันเปนความมืดของยุคสมัยที่ถูกครอบงําดวยความชั่วราย  ทั้ง “มโนธรรม” “ศักดิ์ศรี” 
และ “คนดี”  ตัวแทนของความดีงามอันเปนสิ่งทําใหสังคมปกติสุขกลับถูกรุกไลและดํารงอยูอยาง
ทุกขยากในสังคม เหตุการณความวิปริตเลวรายนี้ กวีไดตั้งเปนคําถามใหคนในสังคมตระหนักรูถึง
ความจริงที่เกิดขึ้น  ความมืดและความเลวรายที่มีอยูในสังคมเปนสถานการณใหมนุษยใครครวญ
วา ปญหาที่เกิดขึ้นนี้ จักพรางโดยพรุงระพี    หรือมืดอยางนี้อีกนาน  มนุษยกอความเดือดรอน  
ใหสังคมและก็มนุษยอีกเชนกันที่นําสันติและความสุขมาสูสังคม  กวีแสดงใหเห็นวามนุษยมี        
คุณสมบัติประการสําคัญอยูในตัวคือการมีความฝน และความฝนที่ไมเคยหมดไฟฝนจะเปนพลัง
อันยิ่งใหญและแข็งแรงพอที่จะ  สองปลุกสํานึกชีวา   ฝาขามความจริงเลวราย   
    “นักฝน” และ “ความฝน” จากบทกวีขางตนจึงเปนดังโคมฉาย  
สองใจใหมนุษยเกิดปญญารูแจงและสํานึกในการทําสิ่งดีงามที่ยิ่งใหญ  นั่นคือ การไมทอแทและ
หมดศรัทธาที่จะเพียรกระทําดีดวยมโนสํานึกอันละเอียดออนเพื่อกูศักดิ์ศรีของมนุษยกลับคืนมา  
กวีใหคาของปญญาในสวนของการรูสํานึกผิดชอบชั่วดีถึงขั้นที่จะเปนเครื่องมือนําพาใหสังคมอยู
อยางปกติสุข เพราะกวีในนามของ “นักฝน” ยอมอุทิศแมชีวิตตนเองเพื่อแลกกับการจุดไฟชีวิต 
ดวยเห็นวาชีวิตที่ไมมีไฟจุดประกายสองนําทางยอมตกอยูในความมืดมิดบอดใบ และใชชีวิตให
ผานไปอยางไรคาทั้งตอ ตนเองและสังคมที่ตนอาศัย   
 
     แรคํา ประโดยคําเปนกวีอีกผูหนึ่งที่ใชบทกวีเปนเครื่องสื่อความ 
เขาใจตอชีวิตที่ประสบปญหาดวยประสบการณความจริงที่เกิดจากการเรียนรู คือ ความเศรา     
ผิดหวัง ทอแทใจ กับความมุงมั่นที่จะตองฝาฟนขามความทุกขเหลานี้ไปใหได  เพราะเปนธรรมดา
ที่ชีวิตจะตองพบกับความไมสมดังใจ แตส่ิงที่ควรเรียนรูและรับมือกับความผิดหวังนั้นควรดําเนิน
ไปดวยสติและกําลังใจอันเขมแข็ง ดังตอน ลาทุกขถวิล ในบทดุษณีสังเวย เปนตัวอยางที่แสดงให
เห็นสัจธรรมชีวิตที่นาสนใจ 
 
 
 
                                                        

44 ดวงมน  จิตรจํานงค, “มากานกลวย…กวีนิพนธเพื่อ เกี่ยวขาวรัก,” THE  EARTH 2000 2,21 
(2538) : 135. 
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กี่คร้ังกี่หน เศราเจ็บผจญ 
ละมายแมนกัน กี่หวังที่หมาย 
กี่หวังที่วาย กลายเปนจาบัลย 
ดอกหวังดอกฝน มลายลับอนันต 
ไมทันบานดี 

(ในเวลา : 58) 
 
  แรคําเสนอความคิดวา เมื่อชีวิตตองพบกับความเจ็บปวดผิดหวัง 

คร้ังแลวครั้งเลาจากความฝนและความมุงหวังที่ไมเคยไปถึง แตคุณสมบัติประการหนึ่งของความ
เปนมนุษยคือสามารถอดทนตอความทุกข ความผิดหวังนั้นไดแมจะเกิดขึ้นอีกสักกี่ครั้งก็ตาม           
นั่นเพราะมนุษยมีความมุงมั่นและเชื่อในศักยภาพแหงตน 

 
 ควรถนอมมิง่ทรวง ฟนใจทั้งดวง 

ใหเขมเต็มพลงั อยาทอชีวิต 
มือตนลิขิต พิชิตความหวงั 
อยาใหความหลัง มาบดมาบงั 
ดอกกําลังใจ 
ลืมเลือนเลหทกุข สาปตรมจมยคุ 
มารยาสาไถย ประจญประจักษ 
ทุกอุปสรรค ดวยรักชิงชัย 
เรียกมโนมัย คืนครองควบวยั 
มุงไปสูงาน 

(ในเวลา : 59) 
 

   แรคําแสดงใหเห็นวามนษุยสามารถผานความผิดหวงัไดดวยการ  
เร่ิมตนใหมดวยกําลงัใจและความสามารถที่ตนมีในการเลือกที่จะกําหนดความเปนไปดวยตนเอง
ทามกลางความลวงมากมาย ส่ิงหนึ่งที่สําคัญคือการเผชิญหนากับอุปสรรคอยางไมพร่ันพรึง   
เพราะทางแกปญหาที่ถูกตองคือการเผชญิกับความทุกขแทนการหลกีหน ี
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  นอกจากนี้กวียังแสดงความเขาใจตอความรู สึกวาวุน ออนแอ     
ภายในใจ โดยเฉพาะเรื่องของการงานที่ไดรับไมตรงกับวิชาที่ตนเรียนมาทําใหเกิดความทอใจและ      
หมดกําลังที่จะสรางสรรคผลงาน แตกวีชี้ทางใหเห็นวาจิตใจที่เขมแข็งจะทําใหมนุษยพบทางสวาง
ไดในที่สุด 
 

งานของชีวิต ของพลังนฤมิต 
ยอมทรงศักดิ์ศรี ลองฝากฝมือ 
ใหคนร่ําลือ หนึ่งในปฐพี 
อยาไดถอยหนี อยาทอรอรี 
กัดฟนสูไป 
ดวยมือทั้งสอง ดวยพลังสมอง 
รวมศกสมัย เปนนรชาติ 
ยังเต็มสามารถ จะหวาดอะไร 
ถือแทงเทียนไท หมายมุงกําชัย 
ตามวิถีงาน 

(ในเวลา : 61) 
 

            2.3.2  การตระหนักรูถึงสัจธรรมและการใชชีวิต 
    จากการศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏในกวนีิพนธซีไรตพบวา  กวนีํา 
ความคิดตามหลักคําสอนของพทุธศาสนามาสื่อใหผูอานเขาใจทุกขสุขของชีวิตและดําเนนิชีวิต
อยางรูเทาทันดวยความไมประมาท 

    กวีนิพนธซีไรตชุดบานเกา โชคชัยเสนอภาพความเปนไปบางสวน
ของชีวิตอยางธรรมดาสามัญ แตความเปนไปที่เกิดขึ้นกลับแสดงใหเห็นความจริงบางประการของ
ชีวิตที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดดังเรื่องราวที่กวีนําเสนอไวในชื่อบท ในสระน้ําใส  ดังนี้ 
 
   ลูกครอกออกวายกายสีสด 
  แดงจรดหัวทายวายเปนกลุม 
  มีแมปลาชอนวายตอนคุม 
  เกลื่อนกลุมหากินสินในน้ํา 
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   กิ๊วกาวกิ๊บกาบเปดทาบปก 
  ตีนพุยลัดหลีก – ปกรุมราม 
  เหลาลูกเปดนอยแลนลอยตาม 
  ไซแหนแผงามตามแมมา 
   พลิกพลิ้วร้ิวครีบใตกลีบกาน 
  แยมยั่วบัวบานวายผานหนา 
  ฝูงเปดตัวนอยแมลอยพา 
  วายหาอาหารหลีกกานบัว 
   ปลาแมแผคุมไลกลุมลูก 
  กลับถูกลูกเปดที่เล็ดร่ัว 
  กลุมกินสิ้นใจไปหลายตัว 
  แตกหายวายมั่วมุดบัวพลัน 

(บานเกา : 33) 
 

   โชคชัยเสนอภาพชีวิตที่ตองอาศัยอยูรวมกันดวยภาพความนารัก
ของลูกครอกกับแมปลาชอน และลูกเปดกับแมเปด  สัตวน้ําทั้งสองชนิดเปนสิ่งมีชีวิตตางสายพันธุ
ที่ใชประโยชนจากสระน้ําแหงนี้รวมกันและดวยธรรมชาติของสัตวทั้งสองชนิดที่ใหฝายหนึง่เปนผูลา
และอีกฝายตกเปนผูถูกลาไปโดยปริยาย 
     โชคชัยแสดงใหเห็นสัจธรรมแหงความจริงนี้ดวยการแสดงภาพที่
เปนความราเริงสดใสและมีชีวิตชีวาของทั้งปลาและเปด เห็นไดจากคําบรรยายลักษณะและทาทาง
ของลูกครอกที่มีกายสีแดงสด แสดงกิริยาที่ พลิกพลิ้วร้ิวครีบใตกลีบกาน บอกถึงความคลองแคลว 
ปราดเปรียวและมีชีวิต สวนลูกเปดนั้น โชคชัยใชคําบอกเสียงสื่อภาพบอกอาการและจํานวน      
ดังนั้น เสียงรองของเปดที่ กิ๊วกาวกิ๊บกาบ จึงใหภาพเปดที่แข็งแรงและรื่นเริง  ภาพของทั้งคูตาง
แสดงความสดใส และมีชีวิตยิ่ง แตในที่สุด ธรรมชาติก็กําหนดใหลูกปลาตกเปนอาหารของลูกเปด 
แมจะมีแมปลาคอยวายตอนคุมลูกแตก็ไมอาจคุมลูกใหพนจากอันตรายทั้งหมดได ส่ิงที่เกิดขึ้น   
ทั้งหมดเปนภาพของการมีชีวิตและการหมดไปอยางฉับพลันของชีวิตอยางเปนธรรมดาธรรมชาติ 
เปนวัฏจักรเชนนี้เร่ือยไป และเหตุการณดังกลาวก็ไมไดสงผลใหโลกมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น       
แตอยางใด  เมื่อเร่ืองราวตอนสุดทายทุกชีวิตก็มีวิถีเปนไปตามเคยของตน 
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   เย็นยอนใยแดดคลายแปดเปอน 
  สะเทือนวงน้ําทําเสียงลั่น 
  กอนไลฝูงเปดไปบานนั้น 
  ฝูงเด็กรวมกันโดดลั่นน้ํา 

(บานเกา : 33) 
 

    ในสระน้ําใส เปนบทกวีที่ส่ือใหเขาใจถึงกฎไตรลักษณของ     
พุทธศาสนาคือ อนิจจัง  ทุกขังและอนัตตา สรรพสิ่งลวนแหวกวายอยูในความไมเที่ยง ชีวิตมีอยู
และพรอมจะดับสูญไป การเขาใจกฎธรรมชาติขอนี้จะทําใหสามารถดํารงตนอยูบนโลกนี้อยางมี
ความสุข เหตุการณสามัญธรรมดาในสระน้ําแหงนี้ยังผลใหเขาใจในสัจธรรมของชีวิต ความ        
ไมเที่ยง การเปนผูไดประโยชนและผูเสียประโยชน บางครั้งเปนเรื่องเล็กนอย แตหลายครั้งก็รุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิต แตทุกสิ่งก็ยังคงดําเนินตอไปเปนวัฏจักรสามัญของชีวิต 
 

     ในกวนีิพนธซีไรตชุดมากานกลวย  ไพวรินทรแสดงความคิดที่ตน
มีตอโลกในดานที่เรียนรูและยอมรับวาการใชชีวิตบนโลกยอมมีทัง้ความสมหวังและผิดหวัง      
ความจริงดงักลาวนี้เปนสิง่ทีม่นุษยจะตองเรียนรูที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในสิง่ที่ตนคิด ตนมีและ
ตนเปน เมื่อมองโลกดวยสายตาที่เขาใจโลกแลวก็จะใชชีวิตไดอยางเปนสุขมากขึ้น ดังบท         
โลกนารักอยูหรอก ซึ่งกวีตั้งคําถามเชงิคําสอนของผูอาวุโสกบัเด็กดวยเรื่องราวของความเปนไป
และการใชชีวติอยูบนโลกนีใ้หมีความสุขเมื่อถึงคราวที่ชวีิตติดขัดดวยความรูสึกเปนทุกขอันจะเปน
อุปสรรคตอการเขาใจโลกและชีวิตของตน  ดังนี ้

 
โลกโหดราย  เพียงไรหรือหลานรัก จึงขื่นขมจมปลกั  กับมุมเศรา 

เพียงมุมทึบ  อึมครึมและซึมเซา  ไรสีสัน  แสงเงา  ซึ่งสวยงาม 
 โลกโหดราย  เพียงไรหรือหลานรัก จึงจะมีแตของหนักใหแบกหาม 
ถาแบกบาง  วางบางในบางยาม  จะดีไหม   ขอถามเจาหลานชาย 
 จะดีไหม  หากใจจะเจิดจา  จะดีไหม  หากตาจะเฉิดฉาย 
ถึงรักโลก  ชังโลกก็โชคราย  และโชคดี ณ ที่หมายแหงทรมาน 
                           (มากานกลวย : 116)  
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    ไพวรินทรใชวิธีข้ึนตนดวยการตั้งตําถามแนะใหคิดเกี่ยวกับความ  
รูสึกที่มีตอโลก เมื่อเกิดความรูสึกวาโลกที่เปนอยูชางโหดราย ผลที่ตามมาคือความขื่นขมจมปลัก     
พาตัวเองติดอยูในกองทุกข ถอยคําที่กวีเลือกใชบองบอกถึงความหมนมืดของจิตใจอยางชัดเจน 
จากคําวา  มุมเศรา  มุมทึม  อึมครึม  ซึมเซา  ไรสีสัน  (ไร)แสงเงา  ถอยคําดังกลาวแสดงใหเห็น
ถึงการอยูในมุมมืดกับอารมณตนและปดกั้นไมยอมใหสีสัน และแสงเงาฉายเขามา และเมื่อเปน
เชนนี้ชีวิตก็ไมมีวันจะพบกับความสวยงามได 

    ความไมสวยงามที่เกิดขึ้นกับชีวิตทําใหมีคําถามเกิดขึ้นอีกครั้งวา 
โลกโหดรายเพียงไรหรือ จึงไดรูสึกวาชีวิตตองแบกความทุกขอยูตลอดเวลา  ความคิดวาชีวิตมีแต 
“ของหนัก” ใหแบกหามนั้น ในกรอบความคิดของการอธิบายเชิงพุทธศาสนาคือความยึดมั่นถือมั่น 
ติดอยูกับอุปาทานของตนเองเหมือนกับการแบกของหนักไวไมยอมปลอย 45 นี้เองที่ทําใหชีวิตเปน
ทุกข  ดังนั้นไพวรินทรจึงเสนอทางออกดวยคําสอนใหรูจัก “ปลอยวาง” กับความคิดและสิ่งที่เขามา
กระทบ เพราะเมื่อใดที่เร่ิมปลอยวาง ไมยึดติดกับความคิดกับอารมณตนมากเกินไป เมื่อนั้น      
ดวงตาและดวงใจก็จะเริ่มมองเห็นและสัมผัสถึงสิ่งตางๆดวยความเขาใจมากขึ้น เปนสุขมากขึ้น  
ดวยดวงใจที่เจิดจาและดวงตาที่เฉิดฉายจะเปนแสงสวางสองนําชีวิตใหพนจากมุมเศราอันมืดทึม
ในที่สุด 

    นอกจากการสอนใหรูจัก“ปลอยวาง”แลว ไพวรินทรยังเสนอความ
เปนจริงที่วาทุกส่ิงยอมมี 2 ดานเสมอ มีทุกขและสุข  มีมืดและสวาง  มีโศกเศราและรื่นเริง ฯลฯ 
เพราะนี่เปนชีวิต  และชีวิตทั้งสองดานจะทําใหเราเรียนรูถึงความสมดุลอยางเปนธรรมชาติ ดังนั้น
จึงไมตองวิตกกังวลหากวาชีวิตจะตองประสบกับอีกดานที่ไมสวยงาม 

 
 พิร้ีพิไร  รํ่าไรอยูไยเลา  กับรอยเทารอยเกาที่กาวผาน 
กับบาดแผล  เพียงแคแผลวันวาน  เมื่อวันนี้มีงานฉลองบุญ 
 แนะงานบุญ  เนื่องหนุนบุญหมูบาน มีดนตรีระเริงสนาน ณ ลานฝุน 
ศึกมวยชั้น  เดิมพันสะทานทุน  วงรําวง  วัยรุนสะทานใจ 
 ไหนจะหนัง  ไหนยังจะหมอลํา ไหนจะแสงสวางล้ํากะพริบไสว 
ไหนจะเสียง  ขยายเสียงกังวานไกล ทั้งชิงชาสวรรคสมัยและสอยดาว 
 

                                                        
 45  สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา, พุทธธรรมในกวีนิพนธไทยสมัยใหม (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร

ผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 120. 
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 จะวาเหว  ลังเลอยูไยเลา  สิเปลาเปลืองใจเปลากับลมหนาว 
ไยจะยอม  จมจอมกับรวดราว  เมื่อเพื่อนหนุมเพื่อนสาวเขารื่นรํา 
 โลกพรุงนี้  ยังจะมีซึ่งแดดสด  และน้ําใสหยาดหยดลงรินรํ่า 
รวงจะผลิ  ดูสิ จะผลิซ้ํา  ดวยดอกใบรายระบําระบัดบาน 

(มากานกลวย : 117) 
 

    ส่ิงที่ไพวรินทรตองการนาํเสนอคือ  แทจริงแลว โลกมิไดมีแตความ
โหดรายอยางที่เรามองเหน็ โลกเปนอยางนี้มานานแลว และส่ิงผิดหวงัที่เกิดขึ้นก็จะกลายเปนเพียง
วันวานที่ผานไปอีกครั้งเทานัน้เอง เราตองใชชีวิตอยูกับปจจุบันดังนัน้สิ่งที่ควรทําคือ การมองโลก
ในแงงามเพราะความหวงั ความสวยงามเปนสิ่งที่เกิดขึน้ใหมในทกุวนั ทั้ง “แดดสด” และ “น้าํใส” 
เปนสัญลักษณของปจจัยทีเ่อื้อใหส่ิงมีชวีติเติบโต ไพวรินทรนําธรรมชาติการเติบโตของดอกไม
ใบไมมาเปนขอสังเกตตอการมองความเปนไปของโลก นัน่คือการดับสูญและการเกิดใหม 
เชนเดียวกับใบไมที่รวงหลนเพื่อรอเวลาผลิใบออนขึ้นมาแทนที่ ดวยไมมีส่ิงใดอยูในสภาพเดิมได
ตลอดไป เมื่อเปนเชนนีจ้ึงไมควรนาํใจไปผูกติดและยึดมั่นกับส่ิงที่เกิดขึ้นจนทาํใหชวีิตเปนทกุข
เพราะ    สรรพสิ่งยอมเปลีย่นแปลงไปตามกาล และหากละอุปาทานไดก็จะมองเห็นวาโลกนีน้าอยู
และ เรียนรูที่จะรักโลกมากขึน้ 
     คุณคาดานพุทธิปญญาที่เกิดจากการตระหนักรูถึงสัจธรรมบนโลก
นั้น  กวีมักจะนําธรรมชาติมาเปนความเปรียบเพื่ออธิบายความคิด ความเขาใจในแงมุมที่ตนมีตอ
โลกและชีวิตเพราะธรรมชาติมีดานที่สัมพันธกับชีวิตมนุษย มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติและ
ธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของมนุษย  หลายครั้งที่ความเขาใจในธรรมชาติสงผลใหเกิดปญญาหยั่งรู
ตอชีวิตตน และตอชีวิตผูอ่ืนดวยเชนกัน 
      ในบท หนทางแหงหอยทาก จากกวีนิพนธซีไรตชุดเพียงความ
เคลื่อนไหว ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย  กวีแสดงใหเห็นความเปนจริงที่วา ชีวิตคือการตอสูฝาฟน  
มนุษยรูจักความเจ็บปวดมาตั้งแตแรกเกิดแลว ดังนั้นมนุษยจึงตองเรียนรูที่จะรูจักกับความ       
เจ็บปวด  ผิดหวังเพื่อที่จะแปรไปสูอุดมการณที่มุงหวังไดในที่สุด 
 
   การเกิดตองเจ็บปวด 
  ตองราวรวดและทรมา 
  ในสายฝนมีสายฟา 
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  ในผาทึบมีถ้าํทอง 
   มาเถิดมาทุกขยาก 
  มาบั่นบากกับเพื่อนพอง 
  อยาหวังเลยรังรอง 
  จะเรืองไรในชีพนี้ 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 37) 
 

      บทกวีดังกลาว กวีใหขอมูลในสวนที่เปนความจริงของชีวิตดวยการ
นําธรรมชาติมาเปรียบสรางความลึกซึ้งไดอยางเขาคูกัน ไมวาจะเปน สายฝนกับสายฟา  และ   
ผาทึบกับถ้ําทอง เพื่อชี้ใหเห็นถึงความจริงของการใชชีวิต การเกิดคือจุดเริ่มตนของการใชชีวิต
และนับเปนสิ่งดีแตในทามกลางสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นยอมตองมีความทุกขที่เกิดจากการใชชีวิตดวย   
เชนกัน ความเจ็บปวดทุกขยากจึงไมใชส่ิงที่ควรทอถอยหลีกหนี แตเปนสิ่งที่ควรทําความเขาใจและ
กลาที่จะเผชิญกับอุปสรรคเพื่อที่วันหนึ่งจะพบกับความสําเร็จสวยงาม พุทธิปญญาที่เกิดขึ้นจึงเปน
การแสดงใหเห็นความเปนจริงของชีวิตที่จะตองผจญกับความลําบาก ทุกขยากเพื่อที่จะไดพบกับ
ความสวยงามและเปนสุขในที่สุด 

    นอกจากการใชธรรมชาติเปนสื่อแสดงใหประจักษถงึความจรงิของ
ชีวิตแลว กวยีงันาํหลกัคําสอนทางพุทธศาสนามาเปนเครื่องอธิบายเพื่อนาํไปสูความเขาใจโลกและ
ชีวิต  ดงัปรากฏในกวนีิพนธซีไรตชุดเพียงความเคลื่อนไหวและปณิธานกว ี  
 
   “พราหมณเอยอาสวะนั้นเราบั่นขาด 
  กอนพินาศระเนนพังทั้งรากแกว 
  เหมือนตาลมอดยอดดวนหมดนวลแนว 
  ไมเหลือแววเชื้อไวใหมีเปน 
   ดังดอกบัวระบัดใบอยูในน้ํา 
  น้ําไมกล้ํากรายเปยกสําเหนียกเห็น 
  โลกคือน้ํานองสาดซดักระเซ็น 
  ฉันใดเชนฉะนั้นหนอทุกขอเคา 
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   โลกไมอาจฉาบเชือนเปอนเราได 
  เราอยูใน  อยูเหนือ  เมื่อรูเทา 
  ฉะนี้พราหมณผิขนานนามเนา 
  จงจําเราวาเปน  เชน  พุทธะฯ ” 

(เพียงความเคลื่อนไหว : 52 - 53) 
 
      เนาวรัตนใชดอกบัวเปนความเปรียบแสดงถึงแบบอยางของการ
ดํารงตนอยูทามกลางปญหาทั้งปวงเมื่อตองใชชีวิตไปตามกระแสโลก  นั่นคือการกระทําตนใหอยู
เหนือปญหาอยางรูเทาทันเชนเดียวกับใบของดอกบัวที่อยูในน้ําแตไมเปยกน้ํา คําวา “โลก” ใน   
บทกวีดังกลาวคือส่ิงตาง ๆ ที่เขามากระทบซึ่งหากเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นดวยความรูเทาทันธรรมชาติ
ของสิ่งนั้นแลว ไมวาสิ่งนั้นจะสาดซัดกระเซ็นรุนแรงสักเพียงใดก็ไมอาจทําใหจิตแปรปรวนไปได
เพราะการใชปญญาพินิจปญหาหรือส่ิงที่เกิดขึ้นจนรูเทาทันจะสงผลใหหลุดพนจากความทุกขนั้น
ได   เนาวรัตนแสดงใหเห็นวากิเลสและปญหาทั้งปวงไมสามารถเขามารบกวนจิตไดเมือ่บําเพญ็ตน
จนอยูในภาวะที่กลาวไดวา เราอยูใน อยูเหนือ เมื่อรูเทา  และเมื่อรูเทาทันโลกแลวยอมเกิดปญญา
ที่จะดํารงตนอยูในโลกนี้อยางไมทุกขทรมาน ดวยเหตุที่เขาถึงพุทธะ คือการเปนผูรูแจงถึงเหตุแหง
การเกิดและผลที่ไดรับ 
     ในปณิธานกวี อังคารแสดงใหเห็นประโยชนของการนําธรรมะมา
ใชในบทที่ชื่อ ปญญาที่เหนือกวาเวไนยสัตว 
 
   ธรรมะอันไรสาระแกนทิพย หยิบยกวาวิเศษสุดลึกซึ้ง 
  สรรเสริญอเวจีขยี้ดาวดึงส ซึ่งมิจฉาทิฏฐินั้นอันตราย 
   เหยียบย่ําทํารายพระนิรพาน เทอดสถุลมารกิเลสหลากหลาย 
  เห็นแดดพิษผาวรอนมากมาย วาสายธารานาอาบกิน 
   ฆาสัตวตัดชีวิตตางตาง แอบอางอยางกุศลวิเศษศิลป 
  ยกยองอํามหิตฤทธิ์ถอยทมิฬ เหยียบสิ้นทุกเมตตากรุณา 
   หวังไฉนวาจะไปที่ประเสริฐ ตองเวียนเกิดวายวัฏฏะแหงตัณหา 
  อกจะอัดอกุศลพิษอวิชชา เพราะดวงตาเห็นผิดนิจนิรันดร 
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   คือปทุมจมตมสุดต่ําตอย หนอนอยเตาปลากินสิ้นขวัญ 
  เปนปทปรมะอเนกอนันต อันควรยิ่งตองทิ้งนรกานต 

(ปณิธานกวี : 88 - 89) 
 

    “ธรรมะอันไรสาระแกนทิพย” ที่อังคารกลาวถึงคือการแสดงใหเห็น
ความคิดที่หลงผิดอันจะนําชีวิตไปสูความพินาศเพราะตกอยูในภาพลวงของความไมจริงทั้งหลาย  
อังคารแสดงภาพตรงขามที่บงชัดถึงการกระทําที่เปนความเขลาเพราะปราศจากปญญา เชน 
สรรเสริญอเวจี – ขยี้ดาวดึงส    ทํารายพระนิรพาน – เทอดสถุลมาร  หรือการเห็นไอแดด
รอนแรงวาเปนสายน้ําเย็นฉ่ําที่นาอาบกิน  การกระทําและความคิดดังกลาวนี้ลวนทาํใหจติใจจมต่าํ
ตกอยูในความมืดเพราะดวงตายังมองไมเห็นธรรม และเมื่อยังเขลา ยังเขาใจผิดติดอยูกับธรรมะ
อันไรสาระแกนทิพยแลว ผลที่ไดก็ไมตางอะไรกับการเปนดอกบัวที่จมอยูในตมรอวันถูกเตาปลากิน
เปนอาหาร ไมมีวันจะไดผุดพนโคลนตมคือความมืดหรืออวิชชาขึ้นสูผิวน้ําได  ในขณะที่หากผูใดใช
ปญญาในทางที่ถูกที่ชอบยอมนําใหตนไดพบกับความเจริญ 
 
   ธรรมะเปยมลนสาระแกนทิพย หยิบยกวาประเสริฐวิเศษวิศาล 
  แปดหมื่นสี่พันธรรมขันธปาน หวานสัมมาทิฏฐิสติปญญา 
   เทอดทูนอมตะพระนิรพาน ประหารกิเลสมารตัดตัณหา 
  เห็นแจงสภาวะธรรมนานา ตามฐานะสัจจะจริงจัง 
   เจริญจิตรคิดแตเมตตากรุณา สรางมหากุศลใหโลกขลัง 
  ปราบปรามอํามหิตอสรพิษพัง ส่ังอธรรมสิ้นฤทธิ์พิสดาร 
   แมนแลวไปแคลวที่ประเสริฐ เวียนเกิดเพื่ออาสวะอวสาน 
  ประโยชนยิ่งทุกสิ่งแดจักรวาล สูนิรพานผานปรมาตมันต 
   คือปทุมทองผุดผองพนน้ํา งามเลิศล้ําปฏิภาณมหิทธิมหันต 
  เปนอุคฆฏิตัญูมหัศจรรย สัพพัญูแยมพระโอษฐเอย 

(ปณิธานกวี : 89) 
 

    อังคารชี้ใหเหน็คุณคาของการเขาถึงธรรมะที่แทจริงวาจะยัง
ประโยชนมหาศาล ไมเพยีงตอตนเองเทานัน้แตยังขยายขอบเขตกวางไกลไปถึงทุกส่ิงแดจักรวาล  
ซึ่งประโยชนและสิ่งดีงามทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมาจากการเรียนรูที่ไตรตรองดวยปญญาจนถงึขัน้
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ที่ “เหน็แจง” ในหลักธรรมและความจรงิ  และเมื่อเกิดปญญารูแจงในทางที่ถกูแลวชีวิตก็เปรียบได
กับดอกบัวงามที่อยูเหนือน้าํ มีคา มีความงามและสามารถแบงปนความงามที่ตนมีใหแกผูอ่ืนและ
ส่ิงอื่นไดอีกเชนกนั 

 
      เนื้อหาที่อุดมดวยคุณคาดานพุทธิปญญาทั้งหลายนี้แสดงใหเห็น
วาทั้งธรรมชาติและศาสนาสามารถเปนแบบอยางใหมนุษยเกิดปญญาหยั่งรูในความจริงของการ
ใชชีวิต ในกวีนิพนธซีไรตชุดในเวลา บท บูชิต แรคําฉายใหเห็นภาพองคพระพุทธปฏิมากรที่
ประทับอยางสงบทามกลาง ธรรมชาติอันปนปวน รุนแรง กับความเปนทุกขเกิดขึ้นภายในใจมนุษย  
ความกลัว ความวิตกกังวล ความขุนของหมองใจนานาประการ และในที่สุด ธรรมชาติและศาสนา
ก็ชี้ทางสวางใหมนุษยรูแจงถึงเหตุแหงทุกขและวิธีดับทุกข  

    บูชิต  กลาวถึงสภาวะอารมณของบุคคลหนึง่ทีวุ่นวาย หวั่นไหว
วิตกในใจแตในที่สุดก็สามารถดับทุกขกงัวลทั้งหลายไดเมื่อยึดพระพทุธคุณเปนทีพ่ึ่ง แรคําบรรยาย
ใหเหน็ความรูสึกของตัวละครที่สัมพนัธไปกับสภาพภายนอกของธรรมชาติไดอยางแยบยล 

 
 … อสุนีบาตฟาดเสียงประเปรี้ยงเปรี้ยงสมทบกัมปนาทหวาดสยอง  
ดังรามสูรเหิมลําพองคะนองขวางขวานผลาญเมขลาอันนํามณีลีลาหลบหลืบ
เมฆ  บันลือศัพทสลายสวรรควิเวกเฉกอกสรวงคลุมคลั่ง   กระเทือนผานเวิ้ง   
อับมัวอากาศลงกระทั่งสะทกสะทานสะทอนโลกธาตุพสุธา     กลบกลืนอลวน
อลเวงประดาแหงวัสสกาลสมัย      ประหนึ่งราวสิ้นจักรวาลัยไพศาล… 

(ในเวลา : 110) 
 
   ภาพธรรมชาติภายนอก กวีใชถอยคําพรรณนาใหเห็นถึงความ     

ปนปวนอยางรุนแรงจากคําวา ฟาดเสียง ประเปร้ียงเปรี้ยง  กัมปนาท  คลุมคลั่ง กระเทือน      
ถอยคําเหลานี้บอกการแสดงออกอยางเต็มที่  เปนการปลอยความรูสึกที่มีออกมาและบทธรรมชาติ
อันปนปวนรุนแรงนี้ไดสอดคลองสัมพันธกับความรูสึกภายในที่เต็มไปดวยความวุนวาย วิตก  
วาวุนใจ   หาความสงบไมได  ดวยถอยคําพรรณนาอารมณดังนี้  

  
 โอองคพระพุทธปฏิมากรมิง่สกล   ไฉนลูกสะทานลมฝนเปนทวีฉะนี้
หนอ  พัตราภรณไยไมหนาพอปองเย็นอนัเรนกระจาย    หนาวประหลาดเหตุใด
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บาดผิวกายผดิกวากอนเกา สรรพางคก็กระไรทําไมเลาจึงรังแตจะสั่นเทาจน
แทบลําเค็ญขมใหคืนนิ่ง รูสึกแปลกสั่นสะทานยิ่งดงัปวยไขไมพึงประสงค    
หลังคอมคอมคลายคอมหอลงพะวงทีละนอยคอยเปนไป  โอองคพระปฏิมาเอย      
ใจลูกกระไรเลยระส่ําระสายวุนวายคิดวิตก  อกลูกไยเต็มหมองกงัวลราววา 
นิราหวัง  หวัน่ไหวไฉนเลยประดังลนหวัน่ขวัญชะตา  ภัยพิลึกบรรดาทาํไมผลัด
กันมารานทรวงเปนสามารถ มืดมวัอากาศเลยดูเหมือนมืดนอยกวามืดอนาถ
อนาคต    อึงอลทั้งหมดก็เหมือนมาอื้อึงคะนึงสนั่นทรวงใน     บนัดาลใหทกุข
ทวีเหลือทีจ่ะรําพนั 

(ในเวลา : 112) 
 

   แรคําพรรณนาใหเห็นอารมณที่วิตกหวั่นหวาดใจอันไมสามารถจะ
ระงับไดเพราะตนเหตุคือใจที่ระส่ําระสายวุนวายคิดวิตก แสดงลักษณะความสับสนเชนเดียวกับ
ความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติที่อยูในความโกลาหล จนเมื่อไดเพงพินิจลักษณะของ        
พุทธกิริยาจึงเกิดปญญาสวางรูถึงหนทางที่จะนําไปสูภาวะสงบในจิตใจ นั่นคือการบําเพ็ญภาวนา
จิตใหอยูเหนือส่ิงเราที่เขามากระทบ  ดังองคพระพุทธปฏิมาที่ 
 

 …มิไดไหวสะดุงกับเสียงฟารองแสงฟาแลบใกลไกล   มิไดกังวล
กับอนธการนยัอันอับอบทบทว ี    มิไดไยดีกับโกลาหลทาํนองตามครรลอง
ธรรมชาติ     หาไดหวั่นหวาดแตสักสิ่ง   หาไดเกรงกริ่งแตสักอยาง      เสมือน
ประทับสงบระหวางสภาพการณปรกติธรรมดา  มิไดแปรพุทธกิริยาเปลี่ยน
พุทธลกัษณะ    คลายสถิตเหนือสภาวะโลกวิปลาส     เปดเผยสรีรบริสุทธิมาศ
เรืองไรนิรันดร   แมฝอยฝนอนันตปลิวละอองมาตองตก   สุวิมลกนกก็ยังผอง
โอภาสราวฝอยฝนมิบงัอาจสัมผัส… 

(ในเวลา  : 110) 
 
   การพิจารณาสภาพความเปนไปในโกลาหลทํานองตามครรลอง

ธรรมชาติ ดวยความสงบแหงใจสงผลใหเกิดปญญามองเห็นความเปนจริงในชีวิตคือการเรียนรูที่
จะอยูเหนือความวุนวายทั้งหลายดวยการตั้งจิตใหสงบนิ่ง  เพราะหากทําจิตใหสงบและมีสมาธิได
แลว ไมวาสิ่งที่เขามากระทบจะรุนแรงเพียงใดก็ยังคงความผองแผวแหงใจไวได เชนเดียวกับ    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 322

องคพระพุทธปฏิมาที่สถิตเหนือสภาวะโลกวิปลาส สาระความจริงดังกลาวสื่อใหเห็นถึงสัจธรรม
ประการหนึ่งในการใชชีวิต นั่นคือการลดละอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่น อันเปนเหตุใหจิตเกิดเปน
ความทุกข ความหวั่นไหวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง พุทธิปญญาที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการนํา
ศาสนามาเปนสิ่งยึดเหนี่ยว  พิจารณาสภาวะที่เกิดขึ้นดวยการมองใหเห็นถึงความจริง  

 
     นอกจากนี้ กวียังแสดงใหเห็นความคิดในเรื่องของการใชสติและ
ปญญาพินิจปญหาที่ตนเหตุ เพราะเมื่อแกปญหาที่ตนเหตุก็จะเปนการขจัดปญหาระยะยาว      
จากบทกวีชื่อ กิจ   ดังนี้ 
 
    ตบยุงทีละตัวตบไมส้ิน 
   บึงน้ําเนาคลุงกลิ่นอยาเกลือกกลั้ว 
   ทําตนธารใหใสไมขุนมัว 
   ตรองจิตใหทั่วใหถองแท 
    อยามุงตบยุงทีละตัว 
   อยามัววิดบึงน้ําเนา 
   พากเพียรเติมน้ําใหมไปบรรเทา 
   แมจะนานน้ําเนายอมเจือจาง 
   จักสะทอนเงากระจางแหงจันทรเพ็ญ 
   ใหนกนอยชมเลนเย็นใจเอย 

(มือนั้นสีขาว : 76) 
 

    คุณคาดานพุทธิปญญาที่ไดเกิดจากการยกตัวอยางแสดงคําสอน
กลาวถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง กวีเลือกใชคําที่เปนถอยสั่งสอนและชี้แนะทางที่ควรกระทําและไมควร
กระทํา จากความที่สอนวา  อยาเกลือกกลั้ว  อยามุงตบยุงทีละตัว  อยามัววิดบึงน้ําเนา  เพราะ
เห็นวาการกระทําดังกลาวไมไดเปนการแกปญหาที่มีอยูใหหมดไปอยางแทจริง  ดังนั้นกิจสําคัญที่
ควรกระทําคือ ตรองจิตใจใหทั่วใหถองแท  หากสํารวจจิตใจตนเองจนสามารถชําระใจใหสะอาด
และสวางไดแลวยอมทําใหมีความสุขใจ 
      การแกปญหาที่ตนเหตุโดยใชปญญาไตรตรองและพินิจไปถึงจิต 
ภายในดวยความรูเทาทันกับส่ิงที่กระทําอยูนั้นเปนแนวทางหนึ่งที่ศักดิ์สิริใหความสําคัญและมัก
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เสนอออกมาเปนความคิดเชิงคําสอนในลักษณะมีตัวอยางปฏิบัติให เขาใจลึกซึ้งยิ่ งขึ้น              
การพิจารณาจิตรวมไปถึงการฝกจิตใหอยูในสมาธิ ติดตามสิ่งที่เปนอยูอยางรูเทาทันนั้นสามารถ
ปฏิบัติไดโดยเริ่มตนจากกิจกรรมงาย ๆ เชนการฟงเพลง 
 
   เพลงใดฟงเพลินเจริญใจ 
  หลับอบอุนกรุนกลอมจิต 
  ตื่นสุขดื่มดํ่าฉ่ําติด 
  จิตจากปกปดกลับเปด 
  ประสบอ่ิมสุขประเสริฐ 
  บมจิตสงบกอเกิด 
  เปดจิตแจมเจิดเฉิดฉัน 
  มาเรามาฟงเพลงกัน 
  บรรเลงโดยความเมามัน 
  เราฟงโดยความตามทัน 
  ตามมันไปตามเปนไป 
  มันบรรเลงไปทางใด 
  ใจตามเพลงไปทางมัน 
  จนเราตามเพลงมันทัน 
  ใจจึงพลันยินพลันเย็น 
  ใชโดดโลดเตนใหเหนื่อยเลย 
  ที่เตนอยูเหยงเหยงกระเดงกระเดา 
  เคยเงี่ยฟงบางหรือเปลาเลาหูเอย 

(มือนั้นสีขาว : 64) 
 

      ศักดิ์สิริแสดงใหเห็นวาการฟงเพลงมีสวนสัมพันธกับการพัฒนาจิต 
และหากฟงตามเพลงไปโดยมีสติกํากับยอมทําใหจิตเปนสุขและเกิดปญญา แตปญญาจะเกิดขึ้น
ไดตองเริ่มจากการบําเพ็ญภาวนา  สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา แสดงความคิดวิเคราะหเกี่ยวกับการ
บําเพ็ญภาวนาในบทกวีนี้ไววา 
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              การบําเพ็ญภาวนาแมในขณะฟงเพลงนั้น  คือการเจริญสติไปขณะที่รับฟงเสียง  กวี
ใชคําวา ‘เราฟงโดยความตามทัน’ นั่นคือการใชสติตามทันการปรุงแตงของจิตขณะที่ฟง
เสียงเพลง หากสติมีกําลังมากพอ เราจะ ‘ตามเพลงมันทัน’ และผลแหงการตามทันนี้คือ ‘ใจ
จึงพลันยินพลันเย็น’ ซึ่งหมายถึง จิตอันสงบเย็นอันเปนผลจากการเจริญสติไดอยางสมบูรณ 
46 

 
    พุทธิปญญาจงึไมไดเกิดขึ้นงายๆ เพียงแครับรูและรับฟงเทานั้น แต

ส่ิงสําคัญคือตองลงมือปฏิบตัิจริงดวย ปฏิบัติดวยความเขาใจ พิจารณาไปตามเหตุและผลของสิ่งที่
เกิดขึ้นเพื่อดํารงชีวิตอยูดวยความไมประมาท 

 
 การวิเคราะหคุณคาดานพุทธิปญญาในกวีนิพนธซีไรตชี้ใหเห็นบทบาทสําคัญของ

กวีนิพนธวา กวีนิพนธเปนสื่อประสบการณชีวิตที่แสดงใหเห็นแงมุมหลากหลายในดานที่แสดง
ความจริงของชีวิตมนุษย ทั้งในดานที่เปนสุขนาฏกรรมและโศกนาฏกรรม มนุษยตางตองเรียนรู
และเผชิญกับเหตุการณทั้งหลายที่เขามาในชีวิตอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได แตส่ิงสําคัญคือการ 
เรียนรูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดวยหัวใจและสติปญญาเพื่อที่จะเขาใจตนเอง เขาใจสังคมและเขาใจโลก เมื่อ
ดํารงชีวิตอยูดวยความเขาใจอยางรูเทาทันปญหา อยูเหนือปญหาแลวผลที่ตามมาคือการมี   
ความสุข ความพอใจในชีวิต ไมทอแทหรือหมดหวังที่จะสรางสรรคส่ิงดี ๆ ใหชีวิตและโลกตอไป 
  ความงาม ความดีและความจริงที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตทําใหผูอานตระหนัก
ถึงสัจธรรมและความเปนจริงของโลก ของชีวิตเพื่อใหเกิดเปนปญญารูแจงที่จะใชชีวิตอยูในความ
ไมประมาท ใชชีวิตอยางรูเทาทันชีวิต สงผลใหเกิดความสงบเย็น สงบงามตามครรลองของการ
ดําเนินชีวิตในทางที่ถูกตองและมีความสุข  พุทธิปญญาที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตชุดตางๆนั้น กวี
แสดงใหเห็นผานประสบการณอันเปนสากลของชีวิตและหลักคําสอนตามหลักพุทธศาสนา  
ปญญาสําคัญที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูระดับนี้คือการแสวงหาความหมายของชีวิตและใชชีวิตไปใน
หนทางที่ถูกตองดีงาม กวีแสดงใหเห็นวา เมื่อมนุษยแสวงหาชีวิตจนคนพบกับความสุขในทางที่ถูก
แลว ความสุขนั้นจะเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะนําไปสูการแบงปนความสุขตอผูอ่ืน ส่ิงอื่นที่อยูรวม
โลกเดียวกันตอไป การสรางพุทธิปญญาในกวีนิพนธซีไรตจึงเนนไปที่การสรางความเขาใจจาก
แกนแทภายในของตนเองจากคุณคาของความงาม ความดีและความจริงจะชวยยกระดับจิตใจ

                                                        
46 สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา, พุทธธรรมในกวีนิพนธไทยสมัยใหม (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร

ผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 251. 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศกึษาและขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหแนวคิดและคุณคาในกวีนิพนธไทยที่ไดรับรางวัล 
ซีไรต ตั้งแต พ.ศ. 2523 – 2544  รวมทั้งหมด 8 เลม  เมื่อไดศึกษาอยางละเอียดแลวพบวา รางวัล 
ซีไรตเปนรางวัลวรรณกรรมที่มีบทบาทสูงตอการสรางเสพกวีนิพนธในสังคม กลาวคือ รางวัลทําให
เกิดการเขียนและอานบทกวีอยางแพรหลาย ดังจะเห็นไดจากการสงกวีนิพนธใหคณะกรรมการ
รางวัลซีไรต    คัดเลือกในปกําหนดการตัดสินรางวัลประเภทกวีนิพนธเปนจํานวนมาก และเมื่อ   
กวีนิพนธเลมไดไดรับรางวัล คนในสังคมก็ใหความสนใจ สงผลใหกวีนิพนธเลมนั้นมียอดจําหนาย
สูง ผลดีที่เกิดขึ้นคือ ผูอานจํานวนหนึ่งรวมเขียนบทความแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ 
วิจารณซอนวิจารณเชิงประเมินคาและกลาวถึงกวีนิพนธเลมนั้นอยางกวางขวาง  ปรากฏการณ  
ดังกลาวทําใหวัฒนธรรมการอานหนังสือของคนในสังคมเขมแข็งและพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน 

 
 ในสวนของแนวคิดที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรต ผูวิจัยพบวา กวีซีไรตเปนผูมีสํานึกตอ
สังคม กวีสังเกตสังคม ถายทอดปญหาและความเปนไปที่เกิดขึ้นในสังคมดวยมุมมองและความคิด
ที่มุงจรรโลงสังคม  เนื้อหาที่กวีกลาวถึงแบงออกไดเปน 3 แนวคิด คือ แนวคิดดานสังคม  แนวคิด
ดานการเมือง และแนวคิดดานปรัชญา 
 สําหรับแนวคิดดานสังคม กวีเสนอเร่ืองราวของปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม คือปญหา
โสเภณีและปญหาความเหลื่อมลํ้าของคนในสังคม  ทั้งสองปญหานี้นาสนใจในแงของการเปน
ปญหาที่สืบเนื่องและเกี่ยวโยงกับความออนแอของสังคมชนบท และความเจริญรุดหนาในระบบ
ทุนนิยมของสังคมเมือง  ความไมสมดุลระหวางชนบทกับเมืองในดานที่ชนบทไมสามารถ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานคือการมีคุณภาพของชีวิตแบบพออยูพอกินไดอีกตอไป เมื่อ
สังคมเกษตรกรรมแบบพึ่งพาธรรมชาติเปนหลักถึงกาลลมสลาย ความสะดวกสบายและความ
เพียบพรอมดานวัตถุของเมืองก็เปนสิ่งจูงใจใหคนชนบทจําตองละทิ้งถิ่นฐานอพยพเขามาทํางาน
ในเมืองการเดินทางเขาเมือง ทําใหคนชนบทเกิดความรูสึกความแปลกแยกกับวิถีชีวิตประจําวัน 
ความ  แตกตางอันไมคุนเคยนี้ทําใหคนชนบทตกอยูในสภาพของผูถูกกระทําในทุกทาง  ผูหญิงถูก
หลอกใหขายบริการทางเพศ  ชาวนา ผูใชแรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคานายทุน   
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 เมื่อการนําเสนอภาพสังคมเปลี่ยนจากชนบทมาเปนเมือง  กวีแสดงทัศนะวา เมืองคือ 
ศูนยกลางของความเจริญที่สมบูรณพรอมไปดวยอุปกรณเคร่ืองใชที่อํานวยความสะดวกสบาย   
ใหแกมนุษย  แตปญหาที่เกิดขึ้นจากการมุงพัฒนาสรางความเจริญดานวัตถุ คือการแกงแยง    
แขงขันในทุกทางเพื่อทําใหตนเองสะสมปจจัยและความตองการคือเงินใหไดมากที่สุด ในยุคที่
ระบบทุนนิยมมีอํานาจ ผูมีกําลังซื้อคือผูไดเปรียบ ความเหลื่อมลํ้าของคนในสังคมเมืองขยายเปน        
วงกวางอยางไมเฉพาะเจาะจงมากขึ้น กวีนิพนธซีไรตแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงจากระบบ
เกษตรกรรมไปสูอุตสาหกรรมนี้ไมไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะดานเศรษฐกิจเพียง  
ประการเดียวเทานั้น แตส่ิงสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลไปถึงจิตใจของคนในสังคม 
ทั้งในดานความคิดที่มีตอตนเองและการสรางความสัมพันธตอผูอ่ืน  ความเจริญของเมืองและ
ความทันสมัยของเทคโนโลยีหลอหลอมใหคนในสังคมดํารงชีวิตอยูในกรอบความคิดของการมุงหา
ประโยชนสูงสุดเพื่อตนเอง ปญหาที่เกิดขึ้นจึงไมไดเปนเรื่องของความยากแคนขัดสน หรือการ
ดํารงชีวิตอยูอยางลําเค็ญเพราะทํางานหนักแตรายไดนอยอีกตอไป แตปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่อง
ของการขาดไรน้ําใจของคนในสังคม การมุงแสวงหาและสะสมทรัพยเพื่อเลื่อนฐานะของตนทําให
คนในสังคมเมืองคํานึงถึงแตตนเอง พฤติการณเชนนี้ทําใหคนในสังคมเกิดความหวาดระแวง ไม
ไวใจและ    ไมจริงใจตอกัน 
 แนวคิดดานสังคมที่ปรากฏในกวีนิพนธซีไรตจึงเปนผลจากการที่กวีมีสํานึกรวม        
ตอปญหาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม กวีแสดงความคิดตอเหตุการณและเรื่องราวที่
เกิดขึ้นดวยน้ําเสียงที่ปลอบประโลม มุงหวังที่จะแกไขปญหาตาง ๆ ใหดีข้ึน 
 ในดานการเมือง  กวีซีไรตนําเสนอเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองยุค 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2516 อันเกิดจากการที่รัฐบาลใชอํานาจเผด็จการ สรางผลประโยชนใหตนเองและกดขีท่าํราย
ประชาชน แนวคิดขางตนนี้ กวีมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันคือไมเห็นดวยและรวมตอตาน  
การปกครองที่ใชอํานาจเผด็จการนี้ เพื่อเรียกรองประชาธิปไตยคืนใหแกประชาชน กวีแสดงตนเปน
สวนหนึ่งของสังคม เปนสวนรวมกับประชาชนเพื่อเรียกรองความชอบธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม     
การแสดงความคิดที่ไมเห็นดวยและรวมตอตานอํานาจเผด็จการนี้ กวีส่ือออกมาดวยวิธีการที่มีทั้ง 
การประชด เสียดสีและบริภาษกลุมบุคคลที่ใชอํานาจในทางไมชอบธรรม ขณะเดียวกันก็เชิดชู 
อุดมคติและคุณคาบริสุทธิ์ของประชาชนที่จะเปนพลังสําคัญในการขจัดอํานาจเลวรายนี้ใหหมดไป 
 สวนแนวคิดดานปรัชญา  กวีแสดงทัศนะวามนุษย ธรรมชาติและจักรวาลเปนสิ่งที่ดํารง
อยูอยางสัมพันธเกี่ยวของกัน  หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกทําลายไปยอมสงผลกระทบไปถึงสิ่งอ่ืน ๆ ดวย
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เชนกัน ดังนั้น มนุษยจึงควรอยูรวมกับสรรพสิ่งในทางที่เกื้อกูลและเอื้ออาทร ทั้งการอยูรวมกัน
ระหวางมนุษยกับมนุษยและมนุษยกับธรรมชาติ 
 ทัศนะของการอยูรวมกันอยางสันตินี้  กวีแสดงผานความงามของศิลปะอันบริสุทธิ์คือ
การดํารงอยูของกวีนิพนธและปรัชญาความคิดพุทธศาสนาเปนเครื่องนอมนําใจมนุษยใหใชชีวิตไป
ในหนทางที่ถูกตองและดีงามทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  กวีเชื่อมั่นวา ความงามของวรรณศิลปใน     
กวีนิพนธจะทําใหมนุษยมีจิตประภัสสรสัมผัสถึงความละเอียดออนงดงามของชีวิต เพื่อที่จะสราง
ความสุข ความสวยงามใหกับโลกและจักรวาลที่ตนอาศัยตอไป 
 
 จากการศึกษาคุณคาในกวีนิพนธซีไรตพบวา ลักษณะประการสําคัญที่ทําใหกวีนิพนธ  
ซีไรตมีคุณคาและนาสนใจ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการรับเอาขนบวรรณศิลปโบราณมาเลียนและ
สรางสรรคข้ึนใหมตามบริบททางสังคมของยุคสมัย  เมื่อไดศึกษากวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลมก็เห็นได
วา ในดานรูปแบบ กวีเปนผูชํานาญในศิลปะการประพันธเปนอยางดีจึงสามารถนําแบบแผน    
ฉันทลักษณคือ โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย มาสืบทอดและปรับเปลี่ยนแบบแผนบางประการ  
ข้ึนใหม รวมทั้งการนําลีลาของลํานําพื้นบาน การสรางเสียง สรางคํามาสรางสรรคและนําเสนอใน
เนื้อหารวมสมัยไดอยางแยบยล อยางไรก็ตาม ในการปรับเปล่ียนแบบแผนบางประการและการ
สรางสรรคข้ึนใหมของกวีอาจทําใหมีผูอานบางกลุมเห็นวา รูปแบบใหมๆที่กวีสรางขึ้นนั้นเปน      
จุดออนมากกวาจุดเดน  หรือมีความไพเราะนอยกวาการใชกลวิธีตามแบบแผนเดิม  แตการ
สรางสรรคดังกลาวก็นับเปนทางเลือกหนึ่งที่กวีพยายามสรางและนําเสนอใหเห็นความงาม
วรรณศิลปในรูปแบบใหมๆ ซึ่งอาจพัฒนาเปนลักษณะเฉพาะของยุคสมัยตอไป 
 ในดานเนื้อหา  กวีสรางคุณคาใหนาสนใจดวยการนําเรื่องราวและตัวละครใน           
วรรณคดีโบราณมากลาวอางถึงในเนื้อหาความคิดที่สะทอนเหตุการณ ปญหาและความเปนไป
ของสังคมปจจุบัน  การนําตัวบทจากวรรณคดีโบราณมาสรางสรรคในบริบทใหมทําใหเกิดความ   
รูสึกสะเทือนอารมณ ทั้งในทางเจ็บแคน  โศกเศรา และสลดสังเวชใจ 
 
 คุณคาที่ไดจากกวีนิพนธซีไรตอีกประการหนึ่งคือ คุณคาดานการสรางพุทธิปญญา  
กลาวคือ กวีไดถายทอดสาระความจริงในความเปนไปของสังคมและโลก โดยใชความงาม
วรรณศิลปเปนเครื่องนอมนําจิตใจผูอานไปในทางที่สูงขึ้น  ขณะเดียวกันความจริงที่แสดงออก
อยางงดงามนี้ก็จะทําใหมนุษยเกิดปญญาหยั่งรู สํานึกถึงสิ่งที่ควรกระทําและไมควรกระทําเพื่อนํา
ประโยชนมาสูสังคมและมวลมนุษยชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



329 

 อาจกลาวไดวา กวีนิพนธซีไรตทั้ง 8 เลมนับเปนตัวแทนกวีนิพนธของยุคสมัยที่แสดงถึง
ศักยภาพของมนุษยจากปญญาความคิดที่เกิดจากการสั่งสมความรูและประสบการณของกวีผาน
กลวิธีทางวรรณศิลป สงผลใหกวีนิพนธซีไรตมีเอกลักษณเฉพาะตามยุคสมัยของตน ขณะเดียวกัน
ก็ สืบรากฐานวัฒนธรรมในมรดกทางวรรณศิลปแต โบราณไดอยางกลมกลืน  ที่ สําคัญ                 
กวีนิพนธซีไรตเปนพลังปญญาที่สรางใหวัฒนธรรมการอานกวีนิพนธของยุคสมัยยังคงสืบเนื่อง
และมีอยูตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 กวีนิพนธที่ไดรับรางวัลซีไรตเปนผลงานทางวรรณกรรมที่นาสนใจและมีบทบาทสูง   
ตอกิจกรรมสรางเสพทางปญญาของคนในสังคม ผูวิจัยจึงมีความเห็นวานาจะมีการศึกษา    
เปรียบเทียบกวีนิพนธซีไรตไทยกับกวีนิพนธซีไรตของประเทศสมาชิกอื่นๆ เพื่อทราบถึงมุมมองและ    
แนวความคิดรวมถึงวัฒนธรรมการสรางความงามทางวรรณศิลปของกวีแตละประเทศ ซึ่งอาจ
แสดงถึงลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมของความเปนภูมิภาคอาเซียนที่นาจะมีประโยชนในดาน
การเรียนรูถึงวัฒนธรรมและพลังปญญาในสังคมที่กวางขวางออกไป 
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