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 แม้ข้ีาพิเจ้ิาจิะมิได้สอนรั้ายวิชื่าเกี�ยวก้บการั้เขีียน การั้อ่าน โดยติรั้งมานานแล้ว

 แต่ิทุก ๆ คร้ั้�งที�มีโอกาส ก็ม้กจิะช้ื่กชื่วนให้่น้กศึกษ์าสาขีาวิชื่าภูาษ์าไทยที�ข้ีาพิเจ้ิาสอน

อ่านห่น้งส่อให้่มาก ๆ แล้วอธิับายขียายความด้วยว่า การั้อ่านค่อการั้อ่านความคิดขีอง

คนอ่�น ยิ�งอ่านมากยิ�งรู้ั้มาก ยิ�งมีโอกาสมาก เม่�ออ่านมากมีข้ีอมูลความรู้ั้มาก ๆ ข้ีอมูล

เห่ล่าน้�นจิะกรั้ะตุ้ินให้่เรั้าถ่ายทอดออกมาโดยการั้เขีียน การั้เขีียนค่อการั้อ่านความคิด

ขีองต้ิวเอง  ที�สำาค้ญกว่าน้�น การั้เขีียนที�สมำ�าเสมอจิะทำาให้่รู้ั้ต้ิวว่ากำาล้งรู้ั้สึกอะไรั้ เป็นสิ�ง

ที�ชื่ว่ยให้่เรั้าดำารั้งอยูก้่บปัจิจุิบ้น  การั้เขีียนที�สมำ�าเสมอทำาให้่รู้ั้ต้ิวและซ่�อติรั้งก้บความจิริั้ง  

แล้วจิะค่อย ๆ ให้่เกิดความสงบ ท่ามความคิดเดิมที�ส้บสนวุ่นวาย วิธัาน ฐานะวุฑฒ์์ ได้

กล่าวไว้ว่า การั้เขีียนที�สมำ�าเสมอ อาจินำาพิาผูู้้คนไปพิบก้บ ปัญญาญาณ ที�อยู่ภูายในต้ิว

ขีองเรั้าได้ 

 การั้ทำาห่น้งส่อ “ถอดบทเรีั้ยนเขีียนบทกลอน ฉบ้บสมาคมน้กกลอนแห่่ง

ปรั้ะเทศไทย 2563” ทำาให้่ขี้าพิเจ้ิาพิบความมห้่ศจิรั้รั้ย์อย่างน้อย 2 ปรั้ะการั้ ค่อ

1. มหั่ศจัรีรีย์แห่่งการีเขีียน ที�ทำาให้่เยาวชื่นที�ร่ั้วมเขีียนถ่ายทอดปรั้ะสบการั้ณ์ีในห่น้งส่อ

เล่มนี� มีความสำาเร็ั้จิด้านการั้เขีียนอยา่งสูง ท้�ง ๆ  ที�มีอายเุพีิยง 21-25 ปีเท่าน้�น ปรั้ะการั้ที�      

2. มหั่ศจัรีรีย์แห่่งวิริียภาพิ ห่ากพิวกเขีามิผู่้านการั้ฝึึกฝึนเคี�ยวกรั้ำาตินเองอย่างจิรั้ิงจ้ิง

คงไม่สามารั้ถเข้ีาไปย่นอยู่ในฐานะเยาวชื่นรั้ะด้บแนวห่น้าด้านการั้เขีียนกาพิย์กลอน 

โอกาสยอ่มเป็นขีองผูู้้ที�มีความเพิยีรั้ฝึึกฝึนมากกวา่ มนุษ์ยมิ์ได้เกิดมาแล้วปรั้ะเสรั้ฐิท้นที 

“มนุษย์เป็นสัตว์ปรีะเสริีฐด้วยการีฝึึก” สมเด็จิพิรั้ะพุิทธัโฆษ์าจิารั้ย์ (ป.อ.ปยุตฺิโติ) ได้

กล่าวไว้ว่า ไม่ควรั้พูิดแค่ว่า มนุษ์ย์เป็นส้ติว์ปรั้ะเสริั้ฐ ซึ�งเป็นการั้พูิดที�ติกห่ล่นบกพิร่ั้อง 

เพิรั้าะว่ามนุษ์ย์นี� ต้ิองฝึึกจึิงจิะปรั้ะเสริั้ฐ ถ้าไม่ฝึึก ก็ไม่ปรั้ะเสริั้ฐ 

 อย่างไรั้ก็ติาม ใช่ื่ห่ร่ั้อไม่ว่า เส้นทางเดินอ้นปรั้ะเสริั้ฐขีองพิวกเขีา ห่ากไม่มี

ต้ินแบบ ที�อาจิห่มายถึงบิดา มารั้ดา ผูู้ป้กครั้อง ห่ร่ั้อ ครั้ ูอาจิารั้ย ์ฯลฯ   ผูู้เ้ป็นแรั้งบ้นดาลใจิ

กรั้ะท้�งเปิดเส้นทางกว้างและไกล ให่้สร้ั้างสรั้รั้ค์คิด อ่าน โดยอิสรั้ะ พิวกเขีาอาจิไม่มี

บทบรีรีณาธิิการี



เรีั้�ยวแรั้งเพีิยงพิอที�จิะสร้ั้างสรั้รั้ค์ผู้ลงานที�ดีได้ และห่ากมิมีห้่วใจิร้ั้กกาพิย์กลอนอ้นเป็น

จิิติวิญญาณีที�ส่บทอดจิากบรั้รั้พิชื่น  ก็ยากยิ�งที�จิะไปถึงปลายทางปรั้ารั้ถนาได้เช่ื่นก้น

 ขีอบคุณีเยาวชื่นน้กกลอนรุ่ั้นให่ม่ที�ร่ั้วมเขีียนถ่ายทอดปรั้ะสบการั้ณ์ีท้�ง 8 คน 

พิร้ั้อมด้วยน้กกลอนรั้ะด้บครูั้อาจิารั้ย์อีก 2 คน ที�ห่ลงให่ลกลอนกานท์จินถอนต้ิวไม่ขึี�น และ

ยน่ยน้ที�จิะสรั้า้งสรั้รั้คก์าพิยก์ลอนติอ่ไป ขีอบคณุี ดรั้. สมศ้กดิ� พ้ินธุัศิริั้ ที�ช่ื่วยดำาเนนิการั้

เกี�ยวก้บเลขีมาติรั้ฐานสากลปรั้ะจิำาห่น้งส่อ อ.ติรีั้ภููว์ภูาณี อนุนาท และพุิทธัร้ั้ติน์ บุติรั้งาม

ช่ื่วยติิดต่ิอเยาวชื่นน้กกลอน ปรั้ะณีติ พิลปรั้ะสิทธิั� ช่ื่วยออกแบบปก ณ้ีฐพิงศ์ มะลิร้ั้กษ์์ 

และภููริั้ติ ติรีั้วิเศษ์ ช่ื่วยจ้ิดรูั้ปเล่ม และพิิจิิติรั้ ชุื่มพิลวงค์ และธัาริั้ติา สถาน ช่ื่วยพิิสูจิน์

อ้กษ์รั้ 

 ห่ว้งว่า ห่น้งส่อ “ถอดบทเรีั้ยนเขีียนบทกลอน ฉบ้บสมาคมน้กกลอนแห่่ง

ปรั้ะเทศไทย 2563” เล่มนี� จิะเป็นปรั้ะโยชื่น์สำาห่ร้ั้บผูู้้สนใจิศึกษ์า-เรีั้ยนรู้ั้กาพิย์กลอน 

ติามแต่ิเห็่นสมควรั้
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ท่วงก้าวและกาพิย์กลอน

นนทพััทธ์์ หิิรััญเรืัอง

แรีงบันดาลใจัในการีแต่งกลอน

 ใครั้ส้กคนห่นึ�งเคยเขีียนเอาไว้ทำานองว่า “เป็นกวีน้�นเห่ม่อนก้บการั้กรั้ะโจิน

ลงไปในลู่วิ�ง และลู่ที�ว่านี�ก็มีอะไรั้แปลก ๆ อยู่มาก เช่ื่น ม้นดูเห่ม่อนจิะไม่เคยเริั้�มต้ิน

เลย ท้�งที�ม้นเริั้�มมาก่อนห่น้านี�นานแล้ว  น้กวิ�งเองก็ไม่เคยจิะรู้ั้แน่ช้ื่ดเลยว่าจุิดห่มาย

ปลายทางน้�นอยู่ที�ใดแน่ แต่ิกรั้ะน้�นก็ยินดีที�จิะวิ�ง ท้�งย้งรู้ั้สึกว่าตินเองจิะต้ิองได้

ร้ั้บช้ื่ยชื่นะ...” ผู้มเองไม่แน่ใจิว่าตินเองเป็นกวีห่ร่ั้อไม่ และถ้าเป็น  ก็ยากที�จิะติอบได้อีก

ว่า ไอ้ที�ว่า “เป็น” น่ะม้นเริั้�ม “เป็น” มาต้ิ�งแต่ิเม่�อใดแน่ 

 นึกยอ้นไปในว้ยเด็ก ผู้มม้กใจิจิดใจิจ่ิอก้บช่ื่วงเวลาเข้ีานอนเพิรั้าะจิะไดฟั้ังนิทาน

จิากพ่ิอ ผู้มต่ิ�นเต้ินก้บการั้ไปโรั้งเรีั้ยนเพิรั้าะจิะได้ฟัังเร่ั้�องผีู้จิากเพ่ิ�อนสนิท ท้�งชื่อบจ้ิบจิอง

เก้าอี�แถวห่น้าเพ่ิ�อว่าจิะได้ฟัังเร่ั้�องติลกขีบข้ีนจิากคุณีครูั้คนโปรั้ด ในช้ื่�นเรีั้ยนปรั้ะถม

ศึกษ์าผู้มปล่อยเวลาเล่�อนไห่ลไปก้บการั้พิลิกดู “บทกลอน” รั้วมท้�ง “ภูาพิปรั้ะกอบ” 

ขีองวรั้รั้ณีคดีเร่ั้�องต่ิาง ๆ ในห่น้งส่อแบบเรีั้ยนด้วยความเพิลิดเพิลินและเม่�อถึงช้ื่�วโมง

นาฏศิลป์ (ขีองรุ่ั้นพีิ�) ผู้มก็ม้กจิะไปซุกซนวนเวียนอยู่บริั้เวณีที�เขีาซ้อม ดูเขีารั้ำาน่ะส่วน

ห่นึ�ง แต่ิแท้จิริั้งแล้วผู้มอยากไปฟัังเพิลงที�เขีาเปิดเวลาซ้อม (ทรั้าบภูายห่ล้งว่าค่อ “เพิลง

ลาวจ้ิอย”) ที�ผู้มชื่อบมากติา่งห่าก “สรั้อ้ยแสงแดงพิรั้ะพิรั้าย ขีนเขีียวลายรั้ะยบ้... ” แม้

ขีณีะน้�นจิะแปลความห่มายขีองเน่�อร้ั้องไม่ได้ส้กคำาก็เถอะ แต่ิม้นฟัังเพิลินหู่ดี ผู้มคิดอยา่ง

น้�น

 ชีื่วิติว้ยเด็กขีองผู้มคลุกเคล้าไปด้วยเร่ั้�องเล่า เสียงเพิลง และจิินตินาการั้ ผู้ม

เคยสรุั้ปก้บต้ิวเองเป็นคำา  เท่ ๆ ทำานองว่า “เพิรั้าะร้ั้กเร่ั้�องเล่า จึิงร้ั้กเล่าเร่ั้�อง” ฟัังดูเท่

ไม่ห่ยอกทีเดียว ศิลปะ ห่น้งส่อ บทอาขียาน -- 3 สิ�งสำาค้ญเริั้�มเข้ีามามีบทบาท

ในชีื่วิติเม่�อโติขึี�นมาห่น่อยเข้ีาสู่ช่ื่วงม้ธัยมศึกษ์า ห่ลายคร้ั้�งผู้มผู้ลาญเวลาไป

เก่อบช้ื่�วโมง นอนจ้ิองภูาพิเขีียนจิำานวนมากที�แขีวนอยู่ติามผู้น้งบ้านน้าชื่ายซึ�ง

เป็นครูั้สอนศิลปะ นิ�งนึกทะลุภูาพิเห่ล่าน้�นไปถึงไห่นต่ิอไห่น และในช่ื่วงนี�เอง

ที�ผู้มก็มีโอกาสได้อ่านห่น้งส่อ จิำาพิวกนิติยสารั้ พ็ิอกเก็ติบุ�ก รั้วมถึงนิยายแฟันติาซี
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เล่มห่นา ผู้มรู้ั้สึกได้เลยว่าตินเองมีสมาธิัอย่างปรั้ะห่ลาดเม่�ออ่านห่น้งส่อเห่ล่า

นี�  ต่ิางก้บติอนที� ต้ิองจิดจ้ิองต้ิวห่น้งส่อในติำารั้าเรีั้ยนซึ�งครูั้เ คี�ยวเข็ีญให้่อ่าน 

 ด้วยความรู้ั้สึกแบบที�กล่าวมา แน่นอนว่าผู้ลการั้เรีั้ยนในช่ื่วงม้ธัยมขีองผู้มน้�น

ติกต่ิำาจินจ้ิดเป็นน้กเรีั้ยน “แถวห่ล้ง” ก็ว่าได้ ผู้มคิดว่าข้ีอนี�ได้สร้ั้างความรั้ะอาใจิให้่ก้บ

“คุณีป้า” ผูู้้ร้ั้บผู้มไปอาศ้ยอยูด้่วยไม่น้อยเลย ป้าผู้มเป็นครูั้สอนภูาษ์าไทย และน้�นทำาให้่

ในบางคำ�าค่นผู้มจิะได้ยินเสียงอ่านบทอาขียานเป็นทำานองเสนาะ แว่วออกมาจิากห้่อง

นอนขีองป้า ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า ซึ�งผู้มก็ไม่เคยรั้ำาคาญห่ร่ั้อโวยวายเร่ั้�องนี�เลยส้กคร้ั้�ง 

 ผู้มผู่้านชีื่วิติม้ธัยมมาโดยไม่ได้เขีียนกลอนแบบต้ิ�งใจิจิริั้ง ๆ จ้ิง ๆ เลยแม้ส้กบท

(ยกเว้นส่งครูั้ — แน่นอนม้นท่�อและเชื่ยสุด ๆ) แต่ิก็น่าแปลกที�สถานการั้ณ์ีและปัจิจ้ิย

ต่ิาง ๆ  ในติอนน้�นก็พิาให้่ผู้มได้มาเล่อกเรีั้ยนครูั้ภูาษ์าไทยเข้ีาจินได้ แปลกยิ�งกว่าค่อเม่�อ

ได้ลอง(ติ้�งใจิ)เขีียนกลอนบทแรั้ก ผู้มกส็ามารั้ถเขีียนออกมาไดอ้ยา่งง่ายดายและถกูต้ิอง

ติามกฎเกณีฑ์ โดยเฉพิาะเร่ั้�องเสียงท้ายวรั้รั้ค แทบมิต้ิองเทียวชื่ำาเล่องผู้้งฉ้นทล้กษ์ณ์ีเลย

เสียด้วยซ้ำา  

 ผู้มว่าต้ิวเองน่าจิะเข้ีาทำานองอย่างที� “อาจิารั้ย์เนาวร้ั้ติน์” เคยพูิดว่า “ทำานอง

และจ้ิงห่วะ (ดนติรีั้-บทอาขียาน) ม้นห้่ดฉ้นทล้กษ์ณ์ีให้่” กรั้ะม้ง  

 ครูั้ดี บทกวี การั้ปรั้ะกวด -- 3  สิ�งที�นำาพิาให้่คิดเขีียนจิริั้งจ้ิงจินถึงทุกว้นนี�          

“ครูั้อนุว้ฒ์น์ แก้วลอย” ครูั้กวีแห่่งโรั้งเรีั้ยนสำาโรั้งทาบวิทยาคม ปีน้�น (2558) ท่านได้ร้ั้บ

เชิื่ญจิากสาขีาวิชื่าภูาษ์าไทย คณีะมนุษ์ยศาสติร์ั้และส้งคมศาสติร์ั้ มห่าวิทยาล้ยรั้าชื่ภู้ฏ

สุริั้นทร์ั้ ให้่เป็นวิทยากรั้พิิเศษ์รั้ายวิชื่ากวีนิพินธ์ัไทย ครูั้ท่านนี�น้บว่าเป็นท้�งครูั้และเป็น

รุ่ั้นพีิ�สาขีาฯ ผู้มอีกด้วย เม่�อได้ “ใกล้ครูั้” ที�น้บว่าเป็นต้ิวจิริั้งคนห่นึ�ง บรั้รั้ดาถ้อยคำา

ความคิดจิินตินาการั้ที�เคยนอนนิ�งอยู่ข้ีางในก็ค่อยห่ล้�งไห่ลออกมาเป็นกลอน กาพิย์ 

โคลง กรั้ะท้�งฉ้นท์ เรีั้ยกไดว่้าห่นึ�งเทอมน้�นเป็นจุิดเปลี�ยนสำาค้ญในดา้นการั้เขีียนขีองผู้ม 

กฎเกณีฑ์แม่นขึี�น ความคิดเป็นลำาด้บ รู้ั้จ้ิกห่ามุมมาเขีียน เขีียนออกมามากอ่านมากยิ�งกว่า

เขีียน บรั้รั้ดาผู้ลงานที�เขีียนออกมามีที�ปรั้ะเด็นซ้ำาบ้าง แปลกบ้าง เชื่ยบ้าง แต่ิท้ายที�สุด

ก็มีชิื่�นที�โดดเด่นแห่กด่านได้ตีิพิิมพ์ิลงนิติยสารั้ (สยามร้ั้ฐส้ปดาห์่วิจิารั้ณ์ี) ก้บเขีาจินได้

 เม่�อผู้ลงานได้ร้ั้บการั้เผู้ยแพิร่ั้ น้�นย่อมน้บเป็นแรั้งใจิอ้นสำาค้ญ งานชิื่�นน้�นเปิด

ปรั้ะตูิให้่ก้บงานชิื่�นต่ิอ ๆ มา จิากห่น้านิติยสารั้ ก็ขีย้บสู่เวทีการั้ปรั้ะกวด ท้�งปรั้ะกวด
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กลอนสดและปรั้ะกวดติ้นฉบ้บ ช่ื่วงน้�นการั้เขีียนอะไรั้ให่้เป็นกลอนไม่ใช่ื่ปัญห่าสำาห่ร้ั้บ

ผู้มอีกต่ิอไป ในห้่วงเวลาน้�นเรีั้�ยวแรั้งท้�งห่ลายทุ่มให้่ก้บการั้ฝึึกคิดให้่แห่ลมคมและฝึึก

เล่าให้่มีศิลปะ แน่นอนว่าต้ิองอาศ้ยการั้อ่านและฝึึกปฏิบ้ติิสมำ�าเสมอ

 เด่อนปีพ้ินผู่้าน สิ�งที�ไม่เคยคิดฝัึน รั้างว้ลชื่มเชื่ย รั้างว้ลรั้องชื่นะเลิศจินกรั้ะท้�ง

รั้างว้ลชื่นะเลิศจิากการั้ปรั้ะกวดวรั้รั้ณีกรั้รั้มเวทีเล็ก/เวทีให่ญ่ น้บเป็นห้่วงยามอ้นสุขีใจิ

อย่างที�สุด ยิ�งไปกว่าความภููมิใจิส่วนต้ิว รั้างว้ลเห่ล่าน้�นค่อเคร่ั้�องย่นย้นว่าบทกวีที�ผู้ม

เพีิยรั้พิยายามคิด-เขีียน มีคนยอมร้ั้บและเห็่นคุณีค่า

 ติลอดรั้ะยะเวลากว่า 5 ปีที�เริั้�มห่ายใจิเป็นกาพิย์กลอน ห่ากถามว่ามีห่ล้กการั้

เคล็ดล้บ ห่ร่ั้อข้ีอปฏิบ้ติิใด ๆ ในการั้สร้ั้างสรั้รั้ค์งาน ก็คงพิอจิะอรั้รั้ถาธิับายสู่ก้นฟัังได้

แต่ิผู้มขีอออกต้ิวไว้ก่อนว่า ที�จิะกล่าวต่ิอไปขีอให้่เข้ีาใจิว่าเป็นเทคนิคการั้เขีียนที�

ผู้มยึดปฏิบ้ติิมา เพีิยงต้ิองการั้นำามาแบ่งปัน ด้วยคิดว่าน่าจิะพิอเป็นปรั้ะโยชื่น์แก่ท่าน

ผูู้้สนใจิกาพิยก์ลอน ยำ�าว่าคงไม่ถึงข้ี�นจิะยดึเอาเป็น “ห่ล้กคิดทฤษ์ฎี” ห่ร่ั้อ “สูติรั้สำาเร็ั้จิ” 

ได้แต่ิอย่างใด

กลวิธีิการีเขีียนกลอน : ฝึึกตนให้่เป็นคน 3 ช่่าง

 กวีต้ินแบบห่ลายท่านเม่�อกล่าวถึงกาพิย์กลอนห่ร่ั้อบทกวี ท่านก็นิยม

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนให่ญ่ ๆ ค่อ ห่นึ�ง-เน่�อห่า/ความคิด และสอง-รัู้ปแบบ/วิธีัการั้

แรั้กเริั้�มเดิมทีผู้มเริั้�มเขีียนกาพิย์กลอนก็ด้วยอยาก “เล่าเร่ั้�อง” อะไรั้บางอย่างที�

พิบเจิอด้วย “วิธีั” ที�ต่ิางไปจิากการั้เขีียนเล่าปกติิเท่าน้�น ซึ�งแน่นอนว่ากาพิย์

กลอนห่ร่ั้อบทกวีค่อต้ิวเล่อกที�ติอบสนองความต้ิองการั้ขีองผู้มได้เป็นอย่างดี 

 อย่างไรั้ก็ติามต้ิวผู้มในว้ยห้่ดคิดห้่ดเขีียนก็ห่าได้เข้ีาใจิว่าเส้นแบ่งรั้ะห่ว่าง

บทร้ั้อยกรั้องก้บบทกวีน้�นอยู่ติรั้งไห่น รู้ั้เพีิยงว่าเรั้ามีเร่ั้�องเล่าเรั้าก็พิยายามรั้ะดมคำา

มาใส่ ๆ ติามบ้ญญ้ติิฉ้นทล้กษ์ณ์ีเพ่ิ�อจิะเล่าเร่ั้�องขีองเรั้า ว่าไปให้่ได้ส้ก 5-6 บท

ค่อยขีมวดจิบ ผู้ลงานในช่ื่วงแรั้ก ๆ จึิงออกมาในล้กษ์ณีะที�เรีั้ยกได้ว่า “เชื่ยจ้ิด” ด้วยว่า

ติิดการั้ใช้ื่คำาและวางจ้ิงห่วะติามแบบ “วรั้รั้คทองสุนทรั้ภูู่” เป๊ะ ๆ ท้�งเน่�อห่าน้�นก็ออก

แนวเทศนาส้�งสอนผูู้้อ่านเสียมาก เม่�อมองย้อนไปน้�นเป็นการั้ลดเสน่ห์่ขีองบทกวีให้่กลาย

เป็นเร่ั้�องชื่วนเบ่�อโดยแท้
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 ผู้มพิอมีโชื่ควาสนาอยู่บ้างก็ติรั้งไม่เคยขีาดแคลนห่น้งส่อกาพิย์กลอนดี ๆ อ่าน

เคยได้ยินได้ฟัังมาว่า จิะเขีียนห่น้งส่อได้ดี ยิ�งเรั้านำาออกมากเท่าใด ก็ต้ิองนำาเข้ีาเป็น

ทวีคูณี น้กอ่านทุกคนไม่ได้เป็นน้กเขีียน แต่ิน้กเขีียนทุกคนเป็นน้กอ่าน ซึ�งนอกจิาก

จิะเป็นการั้อ่านเอาเร่ั้�องเอารั้ส ย้งเป็นการั้อ่านเพ่ิ�อดูความคิด แง่มุม วิธีัการั้ ขีอง

น้กเขีียน/กวีคนอ่�น ๆ  ไม่ว่าจิะเป็นรุ่ั้นบรั้รั้พิกวีอย่างท่านสุนทรั้ภูู่ เจ้ิาฟ้ัากุ้ง ครูั้เทพิ ฯลฯ

ห่ร่ั้อรุ่ั้นปู่อย่างนายผู้ี จิิติรั้ ภููมิศ้กดิ� อุชื่เชื่นี ฯลฯ รุ่ั้นลุงอย่างเนาวร้ั้ติน์ พิงษ์์ไพิบูลย์

สถาพิรั้ ศรีั้ส้จิจ้ิง อ้งคารั้ ก้ลยาณีพิงศ์ ฯลฯ รุ่ั้นพ่ิออยา่งศิวกานท์ ปทุมสูติิ แรั้คำา ปรั้ะโดยคำา

ไพิวริั้นทร์ั้ ขีาวงาม มาจินกรั้ะท้�งรุ่ั้นพีิ�อย่าง ศิริั้วรั้ แก้วกาญจิน์ วิสุทธิั� ขีาวเนียม

อ้งคารั้ จ้ินทาทิพิย์ ฯลฯ รั้วมถึงท่านอ่�น ๆ ที�กล่าวไม่ห่มด การั้อ่านงานช้ื่�นยอด ห่ากว่า

อ่านละเอียดพิอก็ย่อมจิะเห็่นถึงกรั้ะบวนการั้สร้ั้างงานช้ื่�นยอดน้�นด้วย เรีั้ยกว่าเป็นการั้

ซึมซ้บเพ่ิ�อสร้ั้างสรั้รั้ค์น้�นเอง

 ด้วยเห่ตุินี�จึิงอาจิกล่าวได้ว่า เม่�ออ่านมากขึี�น ๆ จิาก “เขีียนได้” จิะค่อย ๆ 

กลายเป็น “เขีียนเป็น” ในที�สุด 

 นอกเห่น่อจิากการั้อ่านให้่มาก การั้สด้บติร้ั้บฟัังจิากผูู้้รู้ั้-ครูั้อาจิารั้ย์ต้ิวจิริั้ง

ก็มีส่วนช่ื่วยให้่เรั้าเข้ีาใจิกาพิย์กลอนได้ดีไม่น้อย ไม่ว่าจิะเป็นในแง่การั้เสพิห่ร่ั้อการั้

สร้ั้างสรั้รั้ค์ สำาห่ร้ั้บผู้มเองก็เพีิยรั้นำาเข้ีาท้�งสองอย่าง อ่านและฟัังควบคู่ก้นเสมอมา

จิากการั้ ที�ผู้มเฝ้ึาเพีิยรั้ฟััง-อ่าน-คิด-เขีียน ติลอดห่ลายปีที�ผู่้านมา ก็พิอจิะสรุั้ปเป็นห่ล้ก

การั้เขีียนกาพิย์กลอนให้่ก้บต้ิวเองได้ว่า คนจิะเขีียนได้ดี ต้องเป็นคน 3 ช่่าง

  ห่นึ�ง--ช่่างสังเกต กล่าวค่อ คนจิะเขีียนกาพิย์กลอนห่ร่ั้อบทกวีต้ิองมีดวงติา

ที�สาม ค่อมองอะไรั้ให้่มองลึก กว้าง ไกล ละเอียด และสร้ั้างสรั้รั้ค์กว่าคนท้�วไป และ

เห่น่อยิ�งกว่าน้�นค่อต้ิองมองออกว่าสิ�งใด/เร่ั้�องใดสามารั้ถสร้ั้างความกรั้ะทบกรั้ะเท่อน

ใจิได้ สิ�งน้�น/เร่ั้�องน้�นน่านำามาเขีียน อย่างที�อาจิารั้ย์เนาวร้ั้ติน์ พิงษ์์ไพิบูลย์ มองต้ินข้ีาว

ในท้องทุ่งที�เอนไห่วติามลมว่าเป็น  “พิรั้มให่ญ่” ในบทกวีช่ื่�อ “ห่วานคมเคียว” ที�ว่า 

					เอนรีะนาบุอาบุนำ�าค้้างกีลางแดดหินาวิ	 		ทอดรีวิงยาวิยอดรีะย้ารีานำ�าใส

					ละลานรีอบุขอบุฟ้้าค้รีาพัลิ�วิใบุ		 			เพีัยงพัรีมใหิญ่ไหิวิรีะยาบุทาบุเปลวิทอง
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 ห่ร่ั้อในบทกวช่ีื่�อ “ปริั้” อาจิารั้ยโ์ชื่คช้ื่ย บ้ณีฑิติ’ เห็่น “สายฝึนสนเข็ีมอยูเ่ต็ิมฟ้ัา”

ขีณีะที�คนท้�วไปก็คงเห็่นเพีิยงแค่ฝึนติก สองต้ิวอย่างที�ยกมาสะท้อนให้่เห็่นช้ื่ดเจินว่า

กวีต้ิองรู้ั้จ้ิกมองให้่ต่ิาง แม้สิ�งน้�นจิะเป็นที�รู้ั้จ้ิกก้นดีห่ร่ั้อมีคนเขีียนถึงมาแล้วมากมายก็ติาม 

 การั้ส้งเกติสิ�งรั้อบต้ิวอย่างพิินิจิพิิเครั้าะห์่ผู้นวกเข้ีาก้บจิินตินาการั้ บางคร้ั้�งอาจิ

นำามาซึ�งเน่�อห่าที�น่าสนใจิ สรุั้ปง่าย ๆ  ว่า คุณีสมบ้ติิข้ีอนี�ค่อการั้รู้ั้จ้ิกสอดส่ายสายติา มอง

ห่าเห่ลี�ยมมุมมาเขีียนให้่ได้ ซึ�งน้บว่าสำาค้ญไม่น้อยเลยสำาห่ร้ั้บคนที�จิะเป็นกวี

 สอง—ช่่างคิด ข้ีอนี�เป็นกรั้ะบวนการั้ต่ิอเน่�องจิากการั้ส้งเกติ เม่�อมองห่าจินได้

“มุม” “ความคิด” ห่ร่ั้อ “ความรู้ั้สึก” ใด ๆ มาเป็นต้ิวต้ิ�งต้ินแล้ว ก็ต้ิองคิดต่ิอว่า

จิะเอามุม ความคิด ห่ร่ั้อความรู้ั้สึกที�ได้มาขียายต่ิอแบบไห่น บางคร้ั้�งความคิดที�ได้อาจิจิะ

ยง้ไม่ค่อยช้ื่ดเจิน จินพิาให้่เรั้าตีิบต้ินวางโครั้งเร่ั้�องไปต่ิอไม่ได้ ผู้มเองก็เคยปรั้ะสบปัญห่านี�

แต่ิก็พิยายามห่าวิธีัแก้ไขี กล่าวค่อ ห่ากคิดไม่ออกว่าจิะขียายความ “มุม” “ความคิด” 

ห่ร่ั้อ “ความรู้ั้สึก” น้�นไปอย่างไรั้ ผู้มม้กใช้ื่วิธีัการั้ “แติกแขีนงเป็นผู้้งความคิด” ในห้่ว

เสียก่อน ค่อนำาความคิดห่ล้กที�ได้มาเป็นต้ิวต้ิ�งต้ินและพิยายามโยงความส้มพ้ินธ์ั

ออกไปห่าความคิดย่อยอ่�น ๆ  ต้ิวอย่างง่าย ๆ เช่ื่น เรั้าต้ิ�งใจิจิะเขีียนเร่ั้�องต้ินไม้เปรีั้ยบด้�ง

มารั้ดาขีองมนุษ์ย ์เรั้าก็ต้ิองมองให้่ออกว่าต้ินไม้ส้มพ้ินธ์ัก้บสิ�งใดบ้าง สีเขีียว ความร่ั้มเย็น 

การั้เจิริั้ญเติิบโติ การั้เริั้�มต้ิน  แห่ล่งอาห่ารั้ แห่ล่งพ้ิกพิิง พิวกต้ิดไม้ทำาลายป่า รั้ะบบทุจิริั้ติ

คอร์ั้ร้ั้ปช้ื่�น ความส้มพ้ินธ์ัรั้ะห่ว่างแม่ลูก ความอกต้ิญญูู ฯลฯ เห่ล่านี�เป็นความคิดย่อยซึ�ง

เรั้าสามารั้ถดึงมาจ้ิดลำาด้บ แล้วใช้ื่เป็นองค์ปรั้ะกอบเพ่ิ�อดำาเนินเร่ั้�องได้ 

 เม่�อเรั้ามี “โครั้ง” ช้ื่ดเจินก็ต้ิองคิดต่ิอว่าเรั้าจิะผูู้กเร่ั้�องอย่างไรั้ให่้น่าสนใจิ 

นามธัรั้รั้ม/รูั้ปธัรั้รั้ม มีต้ิวละครั้/ไม่มีต้ิวละครั้ เปิดกลอน ดำาเนินกลอน จิบกลอนอย่างไรั้ 

แก่นเร่ั้�องจิะมุ่งเน้นนำาเสนออารั้มณ์ีความรู้ั้สึกเป็นห่ล้ก ห่ร่ั้อมุ่งเสนออุดมการั้ณ์ี/ความคิด

ห่ร่ั้อท้ศนะต่ิอสิ�งห่นึ�งสิ�งใด (ท้�งนี�ท้�งน้�นต้ิองไม่เทศนาส้�งสอนผูู้้อ่าน) บรั้รั้ดาสิ�งที�กล่าวมานี�

กวีต้ิองคิดให้่จิบในห้่วเสียก่อน เรีั้ยกง่าย ๆ ว่าเป็นการั้ “ขึี�นโครั้ง” เน่�อห่าเอาไว้คร่ั้าว ๆ

แล้วจึิงค่อยลงม่อเขีียน ถ้ามุมมองความคิดยง้คลุมเคร่ั้อแล้วฝืึนเขีียนออกไป งานที�ออกมา

ม้กจิะทุล้กทุเลไปแบบ “กลอนพิาไป” สิ�งที�ได้กลายเป็นก้อนปัญญาท่�อ ๆ ที�ถูกหุ้่มห่่อไว้

ด้วยฉ้นทล้กษ์ณ์ีเท่าน้�นเอง 
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 สาม—ช่่างเลือก เล่อกที�ว่านี�เน้นจิำาเพิาะเจิาะจิงไปที�รูั้ปแบบ/กลวิธีัโดยติรั้ง 

เม่�อคิดเร่ั้�องไว้ในใจิจิบแลว้ กวีต้ิองรู้ั้จ้ิกเล่อกเครั้่�องม่อที�เห่มาะสมมาใช้ื่ถ่ายทอดความคิด

ที�ต้ิองการั้จิะส่�อ เริั้�มที�รูั้ปแบบ จิะเล่อกใช้ื่เป็นรูั้ปแบบร้ั้อยกรั้องไทยด้�งเดิมอย่าง กาพิย์

กลอน ฉ้นท์ โคลง ร่ั้าย ห่ร่ั้อฉ้นทล้กษ์ณ์ีแบบแผู้นให่มอ่ยา่งกลอนเปลา่ ไฮก ุวรั้รั้ณีรั้ปู ฯลฯ

ท้�งนี�ในการั้เล่อกอาจิพิิจิารั้ณีาจิากความชื่อบเปน็ห่ล้ก ห่ร่ั้อจิะอา้งอิงจิากแนวคดิเกี�ยวก้บ

ขีนบการั้ปรั้ะพ้ินธ์ัวรั้รั้ณีคดีก็สามารั้ถทำาได้ 

 เม่�อได้รูั้ปแบบที�จิะใช้ื่ ข้ี�นต่ิอไปค่อเล่อกสรั้รั้คำา โดยต้ิองคำานึงถึงเสียง

(เสียงส้มผู้้ส เสียงสูงติำ�า คำาพ้ิองเสียง คำาซำ�าเสียง เลียนเสียง ฯลฯ) และความห่มาย

(ความห่มายโดยติรั้ง ความห่มายโดยน้ย คำาพ้ิองความห่มาย ฯลฯ) ที�สำาค้ญค่อท้�งสองส่วน

ที�เล่อกมาต้ิองเห่มาะเจิาะและกลมกล่นก้นไปท้�งบท ต้ิวอย่างเช่ื่น วรั้รั้คห่นึ�งเรั้าใช้ื่

คำาบาลี-ส้นสกฤติร้ั้อยเรีั้ยงก้นอย่างวิจิิติรั้ วรั้รั้คถ้ดมากล้บใช้ื่คำาที�ฟัังแล้วดิบกรั้ะด้าง

ชื่วนให้่รู้ั้สึกไปอีกแบบ ห่ากมิใช่ื่ว่ากวีต้ิ�งใจิใช้ื่คำาที�ต่ิางรั้ะด้บก้นเพ่ิ�อข้ีบเน้นภูาพิ

ความข้ีดแย้งในเน่�อห่าแล้วน้�นก็ย่อมแสดงว่ากวีคนน้�นขีาดฝีึม่อในการั้สรั้รั้คำา ส่งผู้ลให้่

งานเขีียนขีาดเอกภูาพิทางถ้อยคำา อ่านแล้วจิะรู้ั้สึกสะดุด

 แม้ผูู้้รู้ั้บางท่านจิะเคยกล่าวว่า เน่�อห่าต้ิองมาก่อนรูั้ปแบบ แติ่สำาห่ร้ั้บผู้มท้�ง

สองส่วนควรั้ปรั้ะสมกลมกล่นเสริั้มส่งก้นและก้น แม้ในวิชื่าอล้งการั้ศาสติร์ั้ขีองอินเดีย

ก็ยง้จิำาแนกแยกแยะเปน็ “ศ้พิทล้งการั้” ค่อความอล้งการั้ด้านถ้อยคำาและ “อรั้รั้ถล้งการั้”

ค่อความอล้งการั้ด้านความห่มาย

 ในเร่ั้�องการั้ใช้ื่คำานี�ย้งมีความเข้ีาใจิคลาดเคล่�อนบางปรั้ะการั้ที�น่านำามา

ถกเถียงก้นให้่กรั้ะจ่ิาง ค่อเร่ั้�องที�บางท่านเช่ื่�อว่า ถ้าใช้ื่ “คำาแขีก” (คำาบาลี-ส้นสกฤติ)

ในกลอนแล้ว จิะทำาให้่กลอนน้�น “เชื่ย” ข้ีอนี�ผู้มยน่ยน้ว่าไม่จิริั้ง ห่ากได้ลองไปอ่านงานขีอง

อ้งคารั้ ก้ลยาณีพิงศ์ สุจิิติต์ิ วงษ์์เทศ ขีรั้รั้ค์ช้ื่ย บุญปาน ไพิบูลย์ วงษ์์เทศ ศิวกานท์ ปทุมสูติิ

แม้กรั้ะท้�งงานขีองเนาวร้ั้ติน์ พิงษ์์ไพิบูลย์ จิะพิบว่า “คำาแขีก” ที�บางท่านปรั้ามาสไว้น้�น

เม่�ออยู่ในที�เห่มาะก็ช่ื่วยให้่บทกลอนน้�นโดดเด่นและมีเสน่ห์่ยิ�งขึี�น อีกท้�งย้งส่�อ

ความห่มายได้ดีอีกด้วย 

 ห่ากเขีียนได้ “ถึง” พิอ การั้เล่อกใช้ื่คำาง่าย-ยาก คำาแขีก-ไม่แขีก คงไม่ใช่ื่ข้ีอ

น่าก้งวลอะไรั้ในการั้เขีียน
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 สิ�งที�กวีต้ิองเล่อกสรั้รั้อีกอย่างค่อโวห่ารั้ภูาพิพิจิน์ เพ่ิ�อให้่ผูู้้อ่านเห็่นภูาพิในใจิได้

ช้ื่ดเจิน ได้อรั้รั้ถรั้สในการั้อ่าน และสามารั้ถเข้ีาถึงความกรั้ะทบกรั้ะเท่อนใจิในต้ิวบท

ได้ง่ายยิ�งขึี�น บทกลอนที�เพีิยบพิร้ั้อมด้วยโวห่ารั้ภูาพิพิจิน์ย่อมมีความโดดเด่นและ

เป็นที�จิดจิำา อย่างเช่ื่น 

	 “พุ่ัมพันมร่ีมฉััตรีรีะบัุดปกี		 รีะย้ายกีรีะยับุย้อยสร้ีอยแดงเหิลือง

	 ดอกีกีลมกีลมก้ีานรีีรีีสีเรืีองเรืีอง					บุานในเมืองหิอมถึงป่า...อหิา..ยูง”

 กลอนบทส้�น ๆ  ขีอง แคน ส้งคีติ บทนี� ผู้มอ่านคร้ั้�งเดียว ก็จิำาได้ขึี�นใจิ ส้�น ๆ  แต่ิ

พิร้ั้�งพิร้ั้อมไปด้วยอุปล้กษ์ณ์ี (Metaphor) อธิัพิจิน์ (Hyperbole) ส้ญล้กษ์ณ์ี (Symbol) 

รั้วมถึงส้ทพิจิน์ (Onomatopoeia) นี�ค่อพิล้งขีองโวห่ารั้ภูาพิพิจิน์

 คุณีสมบ้ติิท้�ง 3 ข้ีอจิะเกิดขึี�นได้ ก็ต้ิองย้อนไปยำ�าในเร่ั้�องขีองการั้อ่านให้่มาก

เม่�ออ่านมากก็ย่อมจิะเห็่นเร่ั้�องห่ร่ั้อมุมที�กวีเขีาห่ยิบมาเล่า เห็่นวิธีัการั้คิดเร่ั้�องห่ร่ั้อ

ผูู้กเร่ั้�องให้่น่าสนใจิ รั้วมถึงเห็่นวิธีัการั้ถ่ายทอดเร่ั้�องรั้าวผู่้านรูั้ปแบบที�สร้ั้างสรั้รั้ค์และมี

ศิลปะ เอาสิ�งที�ได้ติรั้งน้�นมาฝึึกตินให้่เป็นคนช่ื่างส้งเกติ ช่ื่างคิด ช่ื่างเล่อก และไม่ล่มว่า

ต้ิองลงม่อเขีียนอย่างสมำ�าเสมอ เม่�อเขีียนบ่อยเข้ีา แม้ช่ื่วงแรั้กอาจิจิะติิดลีลากวีคนโน้น

คนนี�อยู่บ้าง แต่ิในท้ายที�สุดเรั้าย่อมจิะสร้ั้างลีลาเฉพิาะตินขึี�นมาได้

 ผู้มเองก็ใช้ื่ห่ล้กนี�ในการั้สร้ั้างสรั้รั้ค์งาน จิะขีอยกต้ิวอย่าง ผู้ลงานที�ได้ร้ั้บ

คำาชื่มอยู่เสมออย่าง “รั้ะยะห่่างบนโติ�ะกินข้ีาวขีองแม่” ซึ�งได้ร้ั้บรั้างว้ลชื่นะเลิศรั้างว้ล

เปล่�อง วรั้รั้ณีศรั้ี ปรั้ะจิำาปี 2559 แรั้งบ้นดาลใจิเกิดในเย็นว้นห่นึ�งผู้มได้มองดู “แม่”

น้�งทานข้ีาวบนโติ�ะติามปกติิ แต่ิว้นน้�นแวบห่นึ�งภูาพิขีองห่ญิงสูงว้ย จิานข้ีาว และโติ�ะไม้

เก่าต้ิวให่ญ่ม้นกล้บให้่ความรู้ั้สึกห่งอยเห่งาปรั้ะห่ลาด ๆ ติอนน้�นเองผู้มรู้ั้ได้ท้นทีว่ามี

“มุม” ให้่เขีียนแล้ว น้�นค่อ “แม่และลูกน้บว้นจิะยิ�งห่่างเหิ่นก้นท้�งในเชิื่งกายภูาพิและ

จิิติใจิ” ว่าแล้วก็จ้ิดการั้วางโครั้งเร่ั้�อง เช่ื่น กำาห่นดว่าชิื่�นนี�ต้ิองมีต้ิวละครั้และเล่าเร่ั้�อง

ติามลำาด้บเวลา ต้ิ�งแต่ิเกิดไปจินถึงว้ยผูู้้ให่ญ่ และที�สำาค้ญต้ิองมี “โติ�ะกินข้ีาว” เป็น

ส้ญล้กษ์ณี์สำาค้ญที�ใช้ื่ติอกยำ�ารั้ะยะห่่างรั้ะห่ว่างแม่และลูก ในส่วนขีองรัู้ปแบบผู้มเล่อก

ใช้ื่กลอนเพิรั้าะมีพ่ิ�นที�ให้่เล่าเร่ั้�องได้มาก แบ่งเน่�อห่าเป็น 4 ภูาค ติามช่ื่วงว้ยขีองต้ิวละครั้ 

และผู้มก็วางไว้ว่าต้ิองการั้จิบแบบโศกนาฏกรั้รั้ม จึิงได้เริั้�มลงม่อเขีียน...
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“รีะยะห่่างบนโต๊ะกินข้ีาวขีองแม่”

- 1 –

 ส่งสายใยเช่ื่�อมโยงอย่างคงม้�น  เป็นส้มพ้ินธ์ัจุินเจ่ิอสู่เช่ื่�อไขี

 ลูกขีองแม่-แม่ขีองลูกผูู้กพิ้นใจิ  รั้้กติอกยำ�าสายใยผู้่านสายรั้ก

 ไม่ห่่างติ้วกล้วกรั้ะแทกเม่�อแรั้กเกิด  ป้องยุงไติ่ไรั้ละเมิดซบเถิดอก

 นำ�านมแม่ส่งผู้่านดุจิธัารั้ทก   สะอาดอิ�มปานติกจิากอกฟั้า

 ผู้่านว้นค่นย่นห่ย้ดส้มผู้้สโลก  สู่สายพิานบรั้ิโภูคจิากอกห่ล้า

 โติ�ะกินขี้าวขีองแม่แผู้่สินค้า  ที�แย่งย่�อซ่�อห่ามาป้อนซด

 กล้วยคำาน้�นขี้าวคำาน้อยให่้ย่อยเคี�ยว แม่แบ่งส่วนห่ลายเสี�ยวลกูเคี�ยวห่มด

 ที�บนโติ�ะอ้นอบอ้าวไอขี้าวคด  ยิ�งงามงดไอรั้้กแม่แผู้่จิากใจิ

- 2 –

 เม่�อลูกพิบปรั้ะสบการั้ณี์เบิกบานโลก รั้้�วโรั้งเรั้ียนอุปโลกน์ด้�งโลกให่ม่

 การั้ก้าวพิ้นเขีติบ้านพิลุกพิล่านภู้ย  สรั้้างนิส้ยบางอย่างรั้ะห่ว่างน้�น

 สรั้้างนิส้ยเนียนสนิทค่อติิดเพิ่�อน  ผู้จิญภู้ยในปีเด่อนก้บเพิ่�อนฉ้น

 อยู่พิรั้้อมห่น้ากินขี้าวคำ�าเคยสำาค้ญ  ยิ�งนานไปยิ�งไกลก้นทุกว้นค่น

 ห่้วอกแม่เรั้ิ�มรั้้าวรั้านสะท้านสะทก  ลูกสลายสายรั้ก-มีอกอ่�น

 ลูกลบเล่อนรั้อยเท้าน้อยทิ�งรั้อยย่น  โติ�ะกินขี้าวแม่ขีมขี่�นทุกค่นคา

 ถ้วยนำ�าพิรั้ิกแห่้งเกรั้อะปลาทูเก่า  โติ�ะกินขี้าวบ้านเรั้าเรั้ิ�มด้อยค่า

 บนเก้าอี�มีเพิียงแม่แก่ชื่รั้า   ที�เฝึ้าคอยลูกมาห่ามาเยี�ยมยล

- 3 -

 บนโติ�ะไม้เริั้�มมากด้วยห่ยากไย่  รั้ะยะห่่างกว้างและไกลไม่เห็่นห่น

 บนโติ�ะนี�ลูกเคยใกล้ห่นีไม่พ้ิน  บนโติ�ะนี�ลูกเติิบตินและพ้ินไป

- 4 -

 ผู่้านห่ลายปี-ถึงสิงห่าลูกมาแน่  น้�งกินข้ีาวก้บแม่บนโติ�ะให่ญ่

 คนสองคนบนความห่่างกว้างและไกล มีบางคนทิ�งห้่วใจิลงในจิอ

	 ค้นสองค้นบุนค้วิามห่ิางกีว้ิางและไกีล	 มีบุางใค้รีนำ�าตาหิล่นอยู่บุนโต๊ะ.
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 ห่ากถามว่ากลอนชิื่�นนี� เขีียนออกมาได้ติรั้งก้บที�คิดไว้ก่อนเขีียนห่ร่ั้อไม่ ก็ติอบ

ได้ว่าไม่ท้�งห่มด (ซึ�งเป็นเร่ั้�องปกติิ) แต่ิก็ออกมาสมบูรั้ณ์ีและผู้มก็พิอใจิแล้ว ในรั้ะห่ว่าง

ลงม่อเขีียนงาน เป็นไปได้ว่าเรั้าอาจิพิบแง่มุม ให่ม่ ๆ  โผู้ล่ขึี�นมา สามารั้ถปร้ั้บเปลี�ยนห่ร่ั้อ

เพิิ�มเติิมลงไปได ้บางจ้ิงห่วะเรั้ากต้็ิองปลอ่ยให่ค้วามรู้ั้สกึเฉพิาะห่นา้ห่ร่ั้อ “วาบความคดิ”

เป็นต้ิวนำาในการั้สร้ั้างงานดูบ้าง น้�นก็สนุกไปอีกแบบ ท้�งเป็นสิทธิั�อ้นชื่อบธัรั้รั้มขีองกวี

โดยแท้

 สำาห่ร้ั้บผู้มการั้เขีียนกลอนน้�นไม่ยาก ขีณีะเดียวก้นก็ไม่ง่าย 

 และผู้มไม่รู้ั้เลยว่าลู่วิ�งที�ผู้มกรั้ะโจินลงมานี�มีจุิดห่มายปลายทางอยู ่ณี ที�แห่่งใด 

 แต่ิที�แน่ ๆ ลงได้วิ�งแล้วเลิกไม่ได้... 
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นนทพัิทธ์ิ หิ่รัีญเรืีอง อายุ 24 ปี คนศรีั้สะเกษ์

เข้ีาสู่โลกการั้อ่าน ปลายปี 2557 ปลายปี 2558

เริั้�มห่ายใจิเป็นฉ้นทล้กษ์ณ์ี จิากการั้ช้ื่กชื่วนขีองครูั้กวีนาม

‘อนุว้ฒ์น์ แก้วลอย’  ปี 2559 เป็นต้นมา มีผู้ลงาน
บทกวีได้รัีบรีางวัลจัากเวทีปรีะกวดปรีะชั่น อาทิ รั้างว้ลเปล่�อง วรั้รั้ณีศรีั้,รั้างว้ลวรั้รั้ณีศิลป์

อุชื่เชื่นี, รั้างว้ลพิานแว่นฟ้ัา, รั้างว้ลเซเว่นบุ�ค อวอร์ั้ด (น้กเขีียนรุ่ั้นเยาว์), รั้างว้ล Free write 

Award, รั้างว้ลถนอม ไชื่ยวงษ์์แก้ว ฯลฯ ปี 2561 ได้รัีบการียกย่องเป็นเยาวช่นผูู้้ใช้่ภาษา

ไทยดีเด่นฯ โดยกรั้ะทรั้วงว้ฒ์นธัรั้รั้ม ปี 2562 ได้รัีบการียกย่องเป็นเยาวช่นดีเด่นแห่่งช่าติ

สาขีาศิลปวัฒนธิรีรีม โดยกรั้ะทรั้วงการั้พ้ิฒ์นาส้งคมและความม้�นคงขีองมนุษ์ย์ มีผู้ลงาน

เผู้ยแพิร่ั้ในห่น้านิติยสารั้และส่�อออนไลน์บ้างปรั้ะปรั้าย ปัจิจุิบ้นเป็นครูั้สอนห่น้งส่อที�โรั้งเรีั้ยน

กรั้ะดุมทองวิทยา อำาเภูอ  ก้นทรั้ารั้มย์ จ้ิงห่ว้ดศรีั้สะเกษ์ กลางว้นสอนห่น้งส่อ กลางค่นเขีียน

ห่น้งส่อ เก็บออมความฝัึน รั้อว้นรั้วมเล่ม
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ห่มวกขีองนักเดินทาง

วิิจิิตรัา  ศรีัเกตุ

แรีงบันดาลใจัในการีแต่งกลอน

 แรั้งบ้นดาลใจิในการั้แต่ิงกลอนขีองเรั้า จิริั้ง ๆ  แล้วเป็นอะไรั้ที�เรีั้ยบง่ายจินแทบ

จิะเห่ม่อนก้บการั้ที�แอปเปิลห่นึ�งลูกติกลงมาใส่ห้่วขีองนิวต้ินแล้วทำาให้่เขีาเกิดคำาถามขึี�น

มากรั้ะน้�น แรั้งบ้นดาลใจิม้กซ่อนเร้ั้นอยูใ่นสิ�งต่ิาง ๆ  รั้อบต้ิว แต่ิทว่าการั้ที�เรั้าจิะเริั้�มเขีียน

อะไรั้ส้กอย่างห่นึ�งน้�นม้กมาจิากแรั้งกรั้ะตุ้ินห่ล้ก 3 ข้ีอ 

  ข้ีอแรั้ก ‘ความสะเท่อนอารั้มณ์ี’  ปัจิจ้ิยอ้นด้บต้ิน ๆ ที�เป็นแรั้งกรั้ะตุ้ินในการั้

เขีียนกลอนส้กบทห่นึ�ง ค่อการั้ที�เรั้าน้�นไปพิบเจิอภูาพิ เห่ตุิการั้ณ์ี ห่ร่ั้อข้ีอความ ที�ทำาให้่

เกิดความสะเท่อนอารั้มณ์ีต่ิอภูาพิเห่ตุิการั้ณ์ีห่ร่ั้อข้ีอความน้�น นำาไปสู่แรั้งกรั้ะตุ้ินที�สอง 

ค่อ ‘จิินตินาการั้ณ์ี’ เกิดจิากการั้ณ์ีร้ั้บเข้ีาขีองชุื่ดความคิดและสมองนำาไปผู้ลิติต่ิอ ร้ั้อย

เรีั้ยงเป็นเร่ั้�องรั้าวให่ม่ เม่�อเกิดจิินตินาการั้แล้วจึิงกลายเป็นแรั้งกรั้ะเพ่ิ�อมไปยง้แรั้งกรั้ะตุ้ิน

ที�สาม ค่อ ‘ความต้ิองการั้ที�จิะส่�อสารั้ออกไป’ แน่นอนว่าเม่�อมีชุื่ดความคิดห่นึ�งแล้วคน

เรั้าก็ม้กอยากที�จิะส่�อสารั้ออกไปไม่ทางใดก็ทางห่นึ�ง ซึ�งการั้เขีียนก็เป็นต้ิวเล่อกห่นึ�งที�น่า

สนใจิ จิะมีใครั้ส้กกี�คนรู้ั้ถึงเสน่ห์่ขีองการั้อ่านว่าม้นค่อการั้ที�เรั้าสามารั้ถร้ั้บสารั้ได้แม้อยู่

ในสภูาวะไร้ั้เสียง คล้ายก้บการั้น้�งดูผู้ลงานศิลปะในพิิพิิธัภู้ณีฑ์ 

 นอกจิากแรั้งกรั้ะตุ้ิน 3 ข้ีอที�ได้กล่าวไป มีอีกห่นึ�งเห่ตุิผู้ลพิิเศษ์ที�ทำาให้่ผู้ลงาน

กลอนชิื่�นห่นึ�งขีองเรั้าเกิดขึี�นมาเห่ตุิผู้ลพิิเศษ์ ค่อ “ความเช่ื่�อม้�นว่าสิ�งที�เรั้าส่�อสารั้สามารั้ถ

จิะเปลี�ยนแปลงท้ศนคติิขีองคนอา่นให้่พ้ิฒ์นาขึี�นได้” เน่�องจิากเรั้าโดยส่วนต้ิวน้�นมีความ

เช่ื่�อว่าความสามารั้ถด้านกลอนไม่ได้เก่งถึงก้บเอาไปแข่ีงข้ีนก้บใครั้ได้ และมีมุมมองว่า

กาพิย์กลอนขีองไทยเป็นสิ�งที�คู่ควรั้แก่การั้ให้่คุณีค่า ด้งน้�นการั้ที�จิะเขีียนกลอนออกมา

ห่นึ�งบท ต้ิองมองเห็่นว่าบทกลอนน้�นสามารั้ถให้่คุณีค่าอะไรั้บางอยา่งแก่ผูู้้ที�เข้ีามาอ่านได้

ติกผู้ลึกบางอย่างทางความคิด ถึงแม้พิวกเขีาจิะห่ลงเข้ีามาโดยไม่ได้ต้ิ�งใจิก็ติาม 



12 ถอดบทเรีียนเขีียนบทกลอน

กลวิธีิการีเขีียนกลอน 

 กลวิธักีารั้เขียีนห่ากกล่าวอย่างง่ายที�สดุกค็อ่เรั้าปรั้บ้ใช้ื่มาจิากบทเรั้ยีนภูาษ์าไทย

ในชื่่วงม้ธัยมมาใส่ความเป็นติ้วเองลงไป

 ค�า 

 คำาที�เล่อกใชื่้ส่วนให่ญ่เป็นคำาง่าย ๆ พิบเจิอได้ท้�วไปเพิ่�อให่้ผูู้้อ่านสะดวกติ่อการั้

เข้ีาถงึ และม้กเล่อกใช้ื่คำาที�แสดงถงึการั้รั้บ้รู้ั้ขีองปรั้ะสาทส้มผู้้สต่ิาง ๆ  เพ่ิ�อเป็นการั้เพิิ�มมติิิ

ให่้ก้บบทกลอน เชื่่น ‘เพิียงสด้บก็พิล้นสง้ด’ แทนส้มผู้้สทางเสียง ‘คาวเค็ม’ แทนส้มผู้้ส

ทางกลิ�นและรั้สชื่าติิ ห่รั้่อ ‘ปุยนุ่ม’ แทนส้มผู้้สทางกาย นอกจิากนี�ย้งม้กเล่อกใชื่้คำาจิาก

โวห่ารั้ภูาพิพิจิน์มาปรั้ะกอบร่ั้วมด้วยในห่ลายครั้้�ง  นอกจิากนี�การั้เลอ่กใช้ื่คำาเดยีวกน้เป็น

คำาแรั้กสุดขีองทุกบาทในห่นึ�งบท ก็เป็นเทคนิคที�เรั้าชื่อบใชื่้เชื่่นก้น

 สัมผู้ัส  

 ด้วยความชื่อบส่วนติว้ที�เม่�ออ่านงานเขียีนใด ๆ  แล้วมผีูู้เ้ขียีนใช้ื่ส้มผู้้สในจ้ิงห่วะที�

ลงติว้จิะทำาให้่รู้ั้สึกอยากอ่านต่ิอไปเรั้่�อย ๆ  เม่�อเขียีนกลอน เรั้าจิงึมก้เชื่่�อมส้มผู้ส้ให้่ได้มาก

ที�สดุซึ�งอ่านแล้วลงติว้ เช่ื่น “กรั้ะต่ิายจ้ิอย มองจิน้ทร์ั้ พิลน้ห่ว้�นไห่ว” จิะสง้เกติได้ว่านอก

เห่น่อจิากส้มผู้้สนอกและส้มผู้้สรั้ะห่ว่างบท มีย้งท้�งส้มผู้้สใน และส้มผู้้สอ้กษ์รั้ที�น่าจิ้บติา

มองเชื่่นก้น  ในขี้อนี�นอกจิากความสวยงามแล้วย้งแสดงให่้เห่็นอีกเสน่ห่์ห่นึ�งขีองภูาษ์า

ไทยค่อการั้ส้มผู้้สคำาที�ไม่สิ�นสุด 

 ความ 

 เน่�อความขีองบทกลอนน้�นเป็นสิ�งสำาค้ญที�สุด เรั้าจิึงเน้นในจิุดนี�เป็นพิิเศษ์เม่�อ

เขีียนกลอนซึ�งโดยส่วนให่ญ่ม้กใชื่้ความแฝึงมากกว่าจิะใชื่้คำาที�ติรั้งไปติรั้งมา เชื่่น ‘นำ�าผู้ึ�ง

ขีม’ แทนความรั้ก้ที�แย่ เพิรั้าะติามปรั้กติิแล้วนำ�าผู้ึ�งน้�นต้ิองมรีั้สห่วาน ‘คำาเกล่อที�คาวเคม็’ 

แทนคำาพิดูโกห่กขีองคนว่ามรีั้สชื่าติเิห่มอ่นเกลอ่ ปรั้ะโยคต่ิาง ๆ  เห่ล่านี�อาจิอยูใ่นรั้ปูขีอง

ส้ญล้กษ์ณี์ ปฏิพิจิน์ ห่รั้่อคำาที�มีน้ยแฝึง
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เริี�มต้นเขีียนกลอนอย่างไรี? 

 จุิดเริั้�มต้ินแรั้กสุดเป็นช่ื่วงติอนม้ธัยมต้ิน คาบวิชื่าภูาษ์าไทยครูั้ปรั้ะจิำาวิชื่าได้ให้่ 

การั้บา้นมาเขีียนกลอนแนะนำาต้ิวเองโดยใช้ื่ฉ้นทล้กษ์ณีข์ีองกาพิยฉ์บ้ง 16 เม่�อเขีียนออก

มาได้แม้กลอนบทน้�นจิะมีเน่�อห่าที�ธัรั้รั้มดามาก แต่ิก็ทำาให้่เกิดความภูาคภููมิใจิและคิดว่า

เรั้าเองก็แต่ิงกลอนได้ การั้สะกดจิิติต้ิวเองในติอนน้�นส่งผู้ลให้่เรั้าเริั้�มศึกษ์าการั้เขีียนกลอน

อย่างจิริั้งจ้ิง แน่นอนว่ายิ�งเรั้าศึกษ์าม้นอย่างลึกซึ�ง ยิ�งทำาให้่เรั้าห่ลงเสน่ห์่ขีองบทกลอน

มากขึี�น ยิ�งมองห่ากลอนรั้ปูแบบให่ม่ ๆ  ก็ยิ�งมองเห็่นถึงความกว้างไกลแบบไมมี่ที�สิ�นสุด

จินเรั้าจิบการั้ศึกษ์าช้ื่�นม้ธัยมปีที� 6 มาด้วยเกรั้ดภูาษ์าไทยที�น่าพึิงพิอใจิ แต่ิในช่ื่วงเวลา

น้�นไม่ได้ร่ั้วมงานปรั้ะกวดใด ๆ เพิรั้าะด้วยล้กษ์ณีะนิส้ยไม่ชื่อบการั้แข่ีงข้ีนมากน้ก เม่�อ

เข้ีามห่าวิทยาล้ยด้วยความห่ลงเสน่ห์่และความที�อยากจิะเรีั้ยนรู้ั้ภูาษ์าไทยให้่มากขึี�น

ทำาให้่เล่อกคณีะวิทยาล้ยการั้ศึกษ์า ในสายแขีนงภูาษ์าไทยขีองมห่าวิทยาล้ยพิะเยา 

 ซึ�งการั้เข้ีามห่าวิทยาล้ยนี�เองที�เป็นจุิดเริั้�มต้ินที�สองที�ทำาให้่เรั้ามองเห็่นมิติิให่ม่ ๆ  

ขีองภูาษ์าอย่างมากมายด้�งที�ต้ิ�งใจิไว้ จิะมีส้กกี�คนที�รู้ั้ว่าการั้เรีั้ยนวิชื่าภูาษ์าศาสติร์ั้จิะ

ทำาให้่เรั้าต้ิองเข้ีาไปในห้่องผู่้าศพิ ดูช่ื่องทางการั้กำาเนิดเสียงจิากอว้ยวะขีองอาจิารั้ย์ให่ญ่ 

..เล่าไปก็รู้ั้สึกเห่ม่อนกลิ�นฟัอร์ั้มาลินลอยมาแติะจิมูก.. น้�นแห่ละ ยิ�งศึกษ์าภูาษ์าไทยมาก

ขึี�นก็ยิ�งเห็่นถึงความน่าอ้ศจิรั้รั้ย์ขีองม้น  ในช่ื่วงปี 3 รั้ายวิชื่าวรั้รั้ณีศิลป์ อาจิารั้ย์ได้เปิด

โลกให้่เรั้าได้รู้ั้จ้ิกกลอนกลบท ถึงแม้จิะเคยได้ยนิช่ื่�อมาบ้างแต่ิยง้ไม่เคยเห็่นขีองจิริั้ง การั้

เรีั้ยนในว้นน้�นทำาให้่มองเห็่นถึงอีกมิติิห่นึ�งว่ากลอนน้�นสามารั้ถนำามาสร้ั้างเป็นภูาพิวาดได้

 ห่ร่ั้อแม้แต่ิจิะนำามาสร้ั้างเป็นปริั้ศนาก็ยง้ทำาได้ และนอกจิากรั้ายวิชื่าน้�นก็ยง้มีอีกห่ลาย

วิชื่าที�เกี�ยวข้ีองก้บวรั้รั้ณีกรั้รั้ม ก็ม้กจิะมีกลอนต่ิาง ๆ สอดแทรั้กอยู่ในบทเรีั้ยนเสมอ

 อีกห่นึ�งจุิดเริั้�มต้ินที�ทำาให้่กลอนขีองเด็กห่ญิงต้ิวเล็ก ๆ ได้ผู่้านสู่สายติาผูู้้คน

มากมายเป็นคร้ั้�งแรั้ก ก็ค่อการั้มาเยอ่นขีองโครั้งการั้สร้ั้างสรั้รั้ค์วรั้รั้ณีศิลป์ คร้ั้�งที� 5 ในปี

 2561 ทำาให้่กลอนที�เรั้าส่งเข้ีาร่ั้วมได้ร้ั้บรั้างว้ลกวีปากกาทอง ภูาคเห่น่อ น้�นเป็นรั้างว้ล

ชิื่�นแรั้กที�ทำาให้่เด็กคนห่นึ�งที�ไม่คอ่ยมีความม้�นใจิในต้ิวเอง กล้าที�จิะออกมายน่ท่ามกลาง

แสงไฟัมากขึี�น
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ที�มาขีองคลังค�าในการีเขีียน 

 ที�มาขีองคำาที�นำามาใช้ื่ในงานเขีียนขีองเรั้าน้�นคล้ายก้บการั้มองห่าแรั้งบ้นดาลใจิ

 ทุกคร้ั้�งที�อ่านห่น้งส่อ บทกวี ดูห่น้ง ห่ร่ั้อแม้แต่ิฟัังเพิลง ส่�อเห่ล่าน้�นเป็นคล้งช้ื่�นเยี�ยม

ในการั้มองห่าคำาให่ม่ ๆ  มาใสไ่ว้ลงในการั้เขีียนกลอน ใครั้จิะรู้ั้วา่รั้ายการั้สารั้คดน้ี�น มีการั้

ใช้ื่คำาที�สละสลวยซ่อนอยูจ่ิำานวนมากซึ�งเรั้าได้ซึมซ้บคำามาจิากรั้ายการั้เห่ลา่นี�เม่�อติอนเดก็ 

 นอกจิากนี�คล้งคำาที�ห่รูั้ห่รั้าและน่าแปลกติา ม้กได้มากจิากกิจิว้ติรั้ที�เรีั้ยบง่าย 

อย่างเช่ื่นในบทเรีั้ยนวิชื่าภูาษ์าไทย กลอนที�คุณีครูั้ให้่อ่าน ให้่ท่องจิำาเห่ล่าน้�นเองก็เป็น

สิ�งที�ติกทอดมาอยูใ่นงานเขีียนชิื่�นให่ม่ ๆ เรั้าสามารั้ถได้คล้งคำาเพิิ�มขึี�นทุกว้นเพีิยงแค่ไป

น้�ง เรีั้ยนและต้ิ�งใจิฟัังสิ�งที�อาจิารั้ย์พูิด ยิ�งอาจิารั้ย์ที�สอนภูาษ์าไทยนี�แห่ละที�เขีาม้กจิะมี

คำาแปลก ๆ โผู้ล่มาให้่เรั้าปรั้ะห่ลาดใจิเสมอ ทุกคำาศ้พิท์ที�ดีน้�นเกิดขึี�นรั้อบต้ิว เม่�อเรั้า

มองห่าเรั้าก็จิะมองเห็่น และเม่�อเจิอคำาที�ชื่อบ ห่ร่ั้ออ่านแล้วสะเท่อนใจิเรั้าในท้นที ก็ให้่

จิดเอาไว้ เพิรั้าะมีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่า การั้จิดบ้นทึกเป็นคุณีล้กษ์ณีะที�ดีขีองน้กเขีียน

 

ผู้ลงานกลอนที�แต่ง

   

  • ฉ้นอยากเก็บสายนำ�าท้�งห่ม่�นแสน

  จิากทุกแดนแคว้นด้าวท้�วทิวแถว

  กรั้ะแสสินธ์ุัส่�อลำานำาพิริั้�งเพิริั้ดแพิร้ั้ว

  จิะเวียนแจิวส่งสู่ทุกผูู้้ชื่น

  

  • ฉ้นอยากเก็บขุีนเขีาเอาใส่ถุง

  ฉ้นจิะมุ่งแบกไปในไพิรั้สณีฑ์

  แม้นจิะห่น้กทางจิะยากลำาบากติน

  จิะสู้ทนเพ่ิ�อบอกเล่าเผู่้าชื่าติิพ้ินธ์ุั
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  • ฉ้นห่ว้งเก็บดวงดาวมาใส่โห่ล

  จิะผูู้กโบฝึากไว้เป็นขีองขีว้ญ

  ฝึากไปก้บสายลมฝึากพิรั้ะจ้ินทร์ั้

  ฝึากไว้เป็นรั้างว้ลทุกชีื่วิน

  • ฉ้นจิะเก็บความร้ั้กมาถ้กไห่ม

  เก็บดวงใจิฝัึงไว้ใต้ิพ่ิ�นถิ�น

  เก็บความฝัึนห่ล้บให่ลเป็นอาจิิณี

  เก็บก้อนดินมาปั�นดาวค่นสู่ฟ้ัา

  • ฉ้นเป็นครูั้ฉ้นรู้ั้แน่ฉ้นแก้ไขี

  ดินเป็นใครั้ไม่สำาค้ญไร้ั้ก้งขีา

  จิะบ่มเพิาะต้ินกล้าแห่่งปัญญา

  ความรู้ั้ครูั้ส้�งสมมาอุ้มเม็ดดิน

  

  _น้กเดินทางเทียนไขี_ วิจิิติรั้า ศรีั้เกตุิ

  ผู้ลงานที�ได้ร้ั้บรั้างว้ลกวีปากกาทอง ปี พิ.ศ.2561

 

 บทกลอนน้กเดินทางเทียนไขีเล่าเร่ั้�องรั้าวคล้ายก้บนิทาน ให้่ผูู้้อ่านได้คอยเดิน

ทางติามทุกบทจินสุดท้ายจิะรู้ั้ว่า ‘น้กเดินทางเทียนไขี’ น้�นค่อใครั้ มีการั้ใช้ื่คำาซำ�าจิำานวน

มากค่อคำาว่า ‘ฉ้น’ เพ่ิ�อยำ�าถึงต้ิวละครั้ในบทกลอน และสอดแทรั้กส้ญล้กษ์ณ์ีต่ิาง ๆ

ลงไปเพ่ิ�อให้่เกิดจิินตินาการั้



16 ถอดบทเรีียนเขีียนบทกลอน

  ค่นห่นึ�งกรั้ะต่ิายเต้ิน.............ชื่มจ้ินทร์ั้

  คร้ั้�นเห่ล่าส้ติว์วิ�งคร้ั้�น...........ป่าวร้ั้อง

  นำ�าจิะท่วมโลกแล้วน้�น..........รีั้บเร่ั้ง ลงเร่ั้อ

  กรั้ะต่ิายพิิศเพ่ิ�อนพ้ิอง..........ต่ิ�นเต้ิน ไปใย

  _กรั้ะต่ิาย(ไม่)ต่ิ�นตูิม_

 โคลงบทนี�ได้แรั้งบ้นดาลใจิมาจิากเพิลง ‘โยกเยกเอย’ ซึ�งนำามาพิูดในมุมมอง

ให่ม่ว่า กรั้ะต่ิายม้กถูกฝัึงภูาพิจิำาไว้ว่าเป็นส้ติว์ที�ต่ิ�นตูิมน้�น ก็ไม่ใช่ื่ทุกต้ิวเสมอไปที�จิะมี

อาการั้ติกใจิเม่�อเจิอเห่ตุิรั้้าย เช่ื่นก้นก้บบุคคลที�มองดูภูายนอกมีล้กษ์ณีะแบบห่นึ�ง แต่ิ

ลึก ๆ ภูายในอาจิมีสิ�งที�ติรั้งข้ีามก้นไปก็ได้

  รั้อยคล่�นรั้อยคาบริั้�ว......ดาวอ้งคารั้

  รั้อยแต่ิงครั้ามนำ�าติาล.....เห่ล่�อมไซร้ั้

  รั้อยอ้นเกิดมานาน.........ลมเป่า

  รั้อยแห่่งอารั้ยให้่.............ฝึากไว้เชิื่ญชื่ม

  

  _ร่ั้องรั้อยบนผิู้วดาวอ้งคารั้_
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 กลอนบทนี�ไม่ได้มีความพิิเศษ์มากน้ก แต่ิเกิดจิากการั้พิบเจิอข่ีาวทาง

ดารั้าศาสติร์ั้ที�มีการั้ค้นพิบร่ั้องรั้อยบนผิู้วดาวอ้งคารั้ที�ส้นนิฐานก้นว่าเกิดจิากลมพิายุ

  เด่อนลอยลอยแช่ื่มช้ื่า..............มนต์ิสง้ด

  เด่อนพิิศพิิศชื่มช้ื่ด...................ชุื่ติิย้อม

  เด่อนเล่นเล่นลงกล้ด...............ล้ดกลุ่ม กฤติิกา

  เด่อนร้ั้กร้ั้กรั้ายล้อม.................โอบด้วยดารั้ากรั้

 กลบทนี�ส่�อถึงภูาพิท้องฟ้ัายามคำ�าค่นโดยติำาแห่น่งขีองคำาจิะส้มพ้ินธ์ัก้บภูาพิ

ลูกเล่นที�ซ่อนไว้ ค่อ เม่�อวาดภูาพิพิรั้ะจ้ินทร์ั้ท้บลงคำาว่า เด่อน และวาดดาวลงยง้ติำาแห่น่ง

ขีองคำาที�มีความห่มายเดียวก้นห่มายถึงดวงดาว ค่อ มนต์ิ ชุื่ติิ กฤติิกา (ดาวลูกไก่) และ

ดารั้ากรั้ จิะได้ภูาพิที�เสร็ั้จิสมบูรั้ณ์ีเป็นภูาพิดวงจ้ินทร์ั้ที�รั้ายล้อมด้วยห่มู่ดาว กลบทนี�ได้

แรั้งบ้นดาลใจิมาจิากช่ื่�อขีองกลบทดาวล้อมเด่อน 

 

 ส่งท้าย

 ภูาษ์าน้�นอยู่ก้บเรั้ามาติ้�งแต่ิเกิด เรั้าทุกคนซึมซ้บความงดงามขีองม้นมาอย่าง

ไม่รู้ั้ต้ิว ว่าก้นว่าผู้ลงานเป็นเคร่ั้�องแสดงความคิด ท้ศนคติิ มุมมอง และความสนใจิขีอง

ผูู้้ที�เขีียนม้น เรั้ามีความเช่ื่�อว่าภูาษ์าสามารั้ถเยียวยาผูู้้คนได้ 



วิจิัตรีา ศรีีเกตุ ช่ื่�อเล่น วิ เกิดเม่�อ 27 มกรั้าคม 2542 

อยู่บ้านเลขีที� 324 ห่มู่ที� 5 ถนน โชื่ตินา ติำาบลแม่สูน

อำาเภูอฝึาง จ้ิงห่ว้ดเชีื่ยงให่ม่ 50110 ห่มายเลขีโทรั้ศ้พิท์ 

090-3178860 E-mail: bam.kameji@gmail.com
Facebook: Wi Srigate, Line: bamboo14028 ปรีะวัติการีศึกษา จิบการั้ศึกษ์าจิาก

โรั้งเรีั้ยนร้ั้งษี์วิทยา อำาเภูอฝึาง จ้ิงห่ว้ดเชีื่ยงให่ม่ ปัจิจุิบ้นศึกษ์าปรั้ะด้บปริั้ญญาติรีั้ ช้ื่�นปีที� 4 

คณีะวิทยาล้ยการั้ศึกษ์า ห่ล้กสูติรั้การั้ศึกษ์าบ้ณีฑิติ สาขีาวิชื่าการั้ศึกษ์า และห่ล้กสูติรั้

ศิลปศาสติรั้บ้ณีฑิติ สาขีาวิชื่าภูาษ์าไทย (คู่ขีนาน) ปรีะวัติการีเขีียน รีางวัลกวีปากกาทอง

ในโครั้งการั้สร้ั้างสรั้รั้ค์วรั้รั้ณีศิลป์ “กวีปากกาทอง” ภูาคเห่น่อ ปรั้ะจิำาปี พิ.ศ. 2561 

นักเขีียนเว็บไซต์ dek-d.com นามปากกา ถั�วงอก
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กลวิธีิเขีียนกลอนปรีะกวด

อรัรัถพัล โสตะพัรัาหิมณ์์

1. แรีงบันดาลใจัในการีเขีียนกลอน

 กล่าวถึงแรั้งบ้นดาลใจิในการั้เขีียนกลอน เริั้�มจิากความสนใจิใฝ่ึห่าความรู้ั้ใน

ห่ลายเร่ั้�อง เท่าที�สติิปัญญา แรั้งกาย แรั้งใจิที�มีอยู่จิะพิากเพิียรั้เรีั้ยนรู้ั้ได้ จึิงพิบครัู้เข้ีา

มาจุิดปรั้ะกายความคิด ความต้ิ�งใจิที�มีอยู่เดิมให้่พิวยพุ่ิงและเห็่นทางเดินกลอนตินเอง

ช้ื่ดเจินยิ�งขึี�น ใช้ื่ภูาษ์าได้ง่ายขึี�น และสนุกก้บการั้คิดการั้เขีียนมากยิ�งขึี�น   

 การั้พิบครูั้ที�เต็ิมเปี�ยมด้วยความรู้ั้ทางภูาษ์า ครูั้ที�สร้ั้างแรั้งบ้นดาลใจิให้่สนใจิ

ก้บการั้คิด การั้เขีียน ด้วยวิธีัที�อิสรั้ะ เปิดกว้าง และสร้ั้างสรั้รั้ค์ แรั้งบ้นดาลใจิขีองการั้

เขีียนจิะเกิดขึี�นไม่ได้ถ้าไม่มีครูั้เป็นต้ินแบบทางความคิดและให้่อิสรั้ะก้บการั้เขีียนเชิื่ง

สร้ั้างสรั้รั้ค์ การั้อยู่ใกล้ครูั้และห่ม้�นฝึึกฝึนอาจิเป็นแนวทางที�ดีที�สุดที�จิะช่ื่วยการั้เขีียน

ให้่เป็นภูาษ์าส่�อสารั้ได้อย่างมีศิลปะ ด้งกลอนดอกสร้ั้อยช่ื่�อ “คำาห่อม” ที�ว่า

    “คำาเอ๋ยคำาห่อม

   กวีย่อมถนอมไว้ในคุณีค่า

   ยิ�งห่อมลำ�าคำากลอนครูั้สอนมา

   ส่บภูาษ์าจิารึั้กไว้ในแผู่้นดิน

    ฉ้นทล้กษ์ณ์ีสรั้รั้เสกเป็นเอกล้กษ์ณ์ี

   ค่าปรั้ะจ้ิกษ์์คู่ไทยไม่สูญสิ�น

   ชูื่คำาห่อมแห่่งห้่วใจิให้่รั้ะบิล

   วรั้รั้ณีศิลป์ไม่สิ�นค่าภูาษ์าเอย”

 การั้มคีรูั้ การั้อยู่ใกลค้รูั้จิะทำาให่ไ้ด้ร้ั้บการั้ฝึึกฝึนและกรั้ะตุ้ินให่เ้อาใจิใส ่ ศึกษ์า

เรีั้ยนรู้ั้อย่างสมำ�าเสมอ ท้�งรั้ะด้บขีองการั้สร้ั้างความคิดความอ่านในเชิื่งกลอน และเล่อก

ใช้ื่ถ้อยคำาเพ่ิ�อส่�อความ ปัญญาย้งเกิดขึี�นได้ด้วยการั้ต้ิ�งใจิแสวงห่าความรู้ั้ด้านต่ิาง ๆ อยู่

เสมอ
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 นอกจิากนี� ยง้ได้ร้ั้บปรั้ะสบการั้ณีต์ิรั้งจิากการั้เข้ีาเวทีปรั้ะกวดกลอนในรั้ายการั้

ต่ิาง ๆ ชื่นะบ้าง แพ้ิบ้างในบางคร้ั้�งล้วนแล้วแต่ิเป็นแรั้งผู้ล้กด้นตินเองพ้ิฒ์นากลอนให้่มี

เชิื่งช้ื่�นในการั้เขีียน ซึ�งได้เรีั้ยนรู้ั้จิากกลอนครูั้เป็นต้ิวอย่าง แล้วกล้�นกรั้องความคิดความ

อ่านเป็นขีองตินเองให้่มากที�สุด

2. กลวิธีิการีเขีียนกลอน

 2.1 ค�า

 การั้สรั้รั้คำาและการั้เล่นคำาให้่ความสนุกสนานเพิลิดเพิลิน เป็นความสุขีภูายใน

จิิติใจิที�พิร้ั้อมจิะถ่ายทอดออกมาเปน็ถ้อยคำาผู่้านอารั้มณี ์ความรู้ั้สกึ อ้นแฝึงไปดว้ยข้ีอคิด

ที�เป็นคุณีแก่ตินเองและผูู้้อ่�นให้่เกิดอารั้มณ์ีร่ั้วมและขีบคิดก้บภูาษ์าผู่้านบทกลอน

 การั้สรั้รั้คำา ห่มายถึง การั้เล่อกใช้ื่ถ้อยคำาเพ่ิ�อมุ่งเน้นความงดงามและการั้ส่�อสารั้

ความห่มายได้อยา่งสำาเร็ั้จิสมบูรั้ณ์ี ถ้อยคำาในที�นี�ครั้อบคลุมท้�งคำา วลี สำานวน และภูาษิ์ติ

ต่ิาง ๆ

 การั้เล่นคำา ห่มายถึง กลวิธีัการั้แต่ิงด้วยการั้ใช้ื่อ้กษ์รั้ คำา วลี ห่ร่ั้อข้ีอความ

เป็นพิิเศษ์ นอกเห่น่อไปจิากที�กำาห่นดไว้ติามกฎเกณีฑ์ เพ่ิ�อห่ว้งผู้ลในทางวรั้รั้ณีศิลป์ 

ทำาให้่เกิดเสียงปรั้ะกอบ และจ้ิงห่วะลีลาที�ช่ื่วยให้่ไพิเรั้าะยิ�งขึี�นและทำาให้่มีความห่มาย

ที�ปรั้ะท้บใจิ กินใจิ การั้เล่นคำาอาจิทำาได้ห่ลายวิธีั แต่ิวิธีัที�ม้กปรั้ากฏใช้ื่อยู่บ่อยคร้ั้�ง และ

พิบในงานเขีียนทุกยุคสม้ยก็ค่อการั้ซำ�าคำา การั้ซำ�าคำาน้�นอาจิซำ�ารูั้ปคำา ห่ร่ั้อเสียงคำา เพ่ิ�อ

เน้นยำ�าความห่มาย ห่ร่ั้อมุ่งให้่เกิดความห่มายต่ิางก้นก็ได้

 ต้ิวอยา่งการั้สรั้รั้คำาและการั้เล่นคำาที�ใช้ื่ในกลอนปรั้ะกวด ช่ื่�อ “ห่มอเจ้ิาฟ้ัาสถิติ

ใจิไทยนิร้ั้นดร์ั้” เขีียนถึงสมเด็จิพิรั้ะมหิ่ติลาธิัเบศรั้ อดุลยเดชื่วิกรั้ม พิรั้ะบรั้มรั้าชื่ชื่นก 

ความว่า

    “ดุจิห้่ติถ์ทิพิย์จิากสรั้วงป้องปวงรั้าษ์ฎร์ั้  

   ไทยท้�งชื่าติินิรั้าศทุกข์ีสุขีกุศล

   ด้วยล้นเกล้าเจ้ิาฟ้ัามหิ่ดล

   อาทรั้ชื่นนิกรั้ไทยได้ซาบซึ�ง    
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    ขีอให่้ถ่อปรั้ะโยชื่น์ตินเป็นที�สอง

   ปรั้ะโยชื่น์ขีองเพิ่�อนมนุษ์ย์เป็นที�ห่นึ�ง

   ค่อคำาสอนห่มอเจิ้าฟั้าย้งติรั้าติรั้ึง

   ปวงแพิทย์จิึงปฏิบ้ติิด้วยศรั้้ทธัา    

    ด้�งปรั้ะทีปส่องปรั้ะสิทธัิ�ลิขีิติห่ว้ง

   เปี�ยมพิล้งย้�งย่นท้�วผู้่นห่ล้า

   ก่อรั้ากฐานการั้แพิทย์ไทยพิ้ฒ์นา

   ทิพิย์เมติติาชืุ่บชื่ีพิชื่นพิ้นโพิยภู้ย

    เสกศิลป์ถ้อยรั้้อยลำานำาให่้ลำ�าค่า

   เทิดพิรั้ะรั้าชื่บิดาสิรั้ิสม้ย

   เทิดด้วยบุญวาสนาปรั้ะชื่าไทย

   เทิดทูนไว้ในดวงจิิตินิจินิรั้้นดรั้์

(อรั้รั้ถพิล โสติะพิรั้าห่มณี์, คณีะแพิทยศาสติรั้์ มห่าวิทยาล้ยเชื่ียงให่ม่, 2559 : 6)

 จิะเห็่นว่ากลอนดง้กล่าวที�ยกมามีการั้สรั้รั้คำาและการั้เล่นคำา การั้สรั้รั้คำา มกีารั้

ยกพิรั้ะดำาริั้ขีองสมเดจ็ิพิรั้ะมหิ่ติลาธิัเบศรั้ อดลุยเดชื่วกิรั้ม พิรั้ะบรั้มรั้าชื่ชื่นก มาใช้ื่ในบท

ที�สอง ที�ว่า 

    “ขีอให้่ถ่อปรั้ะโยชื่น์ตินเป็นที�สอง   

   ปรั้ะโยชื่น์ขีองเพ่ิ�อนมนุษ์ย์เป็นที�ห่นึ�ง   

   ค่อคำาสอนห่มอเจ้ิาฟ้ัาย้งติรั้าติรึั้ง    

   ปวงแพิทย์จึิงปฏิบ้ติิด้วยศร้ั้ทธัา”

ซึ�งยกมาจิากขี้อความว่า 

 “ขีอให้่ถ่อปรั้ะโยชื่น์ส่วนตินเป็นที�สอง ปรั้ะโยชื่น์ขีองเพ่ิ�อนมนุษ์ยเ์ป็นกิจิที�ห่นึ�ง  

ลาภู ทร้ั้พิย์และเกียรั้ติิยศจิะติกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรั้งธัรั้รั้มะแห่่งวิชื่าชีื่พิไว้ให้่บริั้สุทธิั�”
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 การั้เล่นคำาจิะเห็่นในบทสุดท้ายขีองกลอนที�ว่า 

 

    “เสกศิลป์ถ้อยร้ั้อยลำานำาให้่ลำ�าค่า   

   เทิดพิรั้ะรั้าชื่บิดาสิริั้สม้ย     

   เทิดด้วยบุญวาสนาปรั้ะชื่าไทย    

   เทิดทูนไว้ในดวงจิิตินิจินิร้ั้นดร์ั้”

 คำาว่า “เทิด” ปรั้ากฏอยูห่่น้าสามวรั้รั้คท้ายขีองบทสี� เห็่นถึงการั้เล่นคำาซำ�าห่น้า

วรั้รั้คทำาให้่กลอนมีความโดดเด่นจิากการั้ซำ�าคำาเพ่ิ�อเพิิ�มนำ�าห่น้กในการั้ส่�อสารั้

    

 2.2 สัมผัู้ส

 ล้กษ์ณีะส้มผู้้สเบ่�องต้ิน ค่อ ส้มผู้้สติามฉ้นทล้กษ์ณ์ีที�กำาห่นดให้่ถูกต้ิอง เรีั้ยกว่า 

ส้มผู้้สบ้งค้บห่ร่ั้อส้มผู้้สนอก ส่วนส้มผู้้สในจิะส้มผู้้สเพ่ิ�อเพิิ�มความไพิเรั้าะให้่บทกลอนมี

ท้�งส้มผู้้สสรั้ะ และส้มผู้้สพิย้ญชื่นะ ส้มผู้้สเบ่�องต้ินปรั้ากฏให้่เห็่นในบทกลอน ห่น้งส่อ 

ห่ร่ั้อเอกสารั้ติำารั้าการั้เขีียนกลอนต่ิาง ๆ

 ความรู้ั้ที�เน้นเร่ั้�องส้มผู้้ส ค่อมุ่งเน้นการั้ส้มผู้้สใจิห่ร่ั้อการั้ส่�อความเป็นห่ล้ก ห่าก

ก้งวลอยู่ก้บส้มผู้้สติามฉ้นทล้กษ์ณ์ีจิะทำาให้่ความที�ส่�อออกมาไม่รั้าบร่ั้�นสละสลวย แต่ิก็

เขีียนกลอนปรั้ะกวดติามแบบฉ้นทล้กษ์ณ์ีเพ่ิ�อเป็นไปติามเกณีฑ์ที�กำาห่นด ลองดูล้กษ์ณีะ

ส้มผู้้ส ด้งต้ิวอย่างนี�

         โลกท้�งโลกงดงามด้วยความร้ั้ก     

   ถ้ารู้ั้จ้ิกจิริั้งใจิให้่ผูู้้อ่�น

   โลกท้�งโลกน่าอยู่อย่างย้�งย่น      

   ถ้าห่ยิบย่�นเมติติาธัรั้รั้มคำ�าจุินคน

    ความร้ั้กก่อความสุขีทุกทุกสิ�ง     

   ร้ั้กสุขียิ�งถ้าร้ั้กให้่ไม่ห่ว้งผู้ล

   ความร้ั้กกล่อมดวงใจิไม่ร้ั้อนรั้น      

   จิรั้รั้โลงชื่นเช่ื่�อมชื่าติิเช่ื่�อมส้มพ้ินธ์ั
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    ความร้ั้กค่อห่ล้กธัรั้รั้มทุกศาสนา     

   สายศร้ั้ทธัาห่ลอมใจิให้่ติรึั้งม้�น

   เป็นแก่นแท้แก่นเดียวยึดเห่นี�ยวก้น     

   แต่ิน้บว้นมีต้ิณีห่ามาทำาลาย

    ห่ากไม่มีความร้ั้กในส้งคม     

   โลกคงติรั้มถมทุกข์ีสุขีเล่อนห่าย

   ถ้าไร้ั้แรั้งแห่่งร้ั้กม้กวุ่นวาย      

   ส้งคมคนผู้ลสุดท้ายติายท้�งเป็น

  (อรั้รั้ถพิล โสติะพิรั้าห่มณ์ี, กรั้มส่งเสริั้มว้ฒ์นธัรั้รั้ม, 2559 : 22)

 

 ส้มผู้้สบางวรั้รั้คไม่มีส้มผู้้สใน แต่ิเน้นความเป็นห่ล้กเพ่ิ�อส้มผู้้สใจิ เช่ื่น 

“ความร้ั้กค่อห่ล้กธัรั้รั้มทุกศาสนา”   “ห่ากไม่มีความร้ั้กในส้งคม” วรั้รั้คอ่�นนอกจิากนี�

มีส้มผู้้สในทุกวรั้รั้ค และส้มผู้้สบ้งค้บห่ร่ั้อส้มผู้้สนอกถูกต้ิองติามฉ้นทล้กษ์ณ์ี

 2.3 เนื�อห่า

 เน่�อห่าห่ร่ั้อเร่ั้�องรั้าวที�เขีียนจิะต้ิองมีข้ีอคิดแก่ส้งคม และต้ิองตีิปรั้ะเด็นขียาย

ความให้่เข้ีาถึงห้่วข้ีอที�ได้  มีมุมมองให่ม่ และใช้ื่ภูาพิพิจิน์เพ่ิ�อเปรีั้ยบเทียบให้่เห็่นภูาพิ

ที�ต้ิองการั้ส่�อสารั้

 ภูาพิพิจิน์ เป็นศิลปะการั้ใช้ื่ภูาษ์ารูั้ปแบบห่นึ�ง เกิดจิาก เรีั้ยบเรีั้ยงถ้อยคำาด้วย

วิธีัการั้ต่ิาง ๆ ให้่ผิู้ดแผู้กไปจิากการั้เรีั้ยงลำาด้บคำาห่ร่ั้อความห่มายขีองคำาปรั้กติิ เพ่ิ�อให้่

เกิดภูาพิห่ร่ั้อให้่มีความห่มายพิิเศษ์ การั้ใช้ื่ ภูาพิพิจิน์จิะสร้ั้างพิล้งให้่แก่การั้ส่�อสารั้เป็น

อยา่งยิ�งเพิรั้าะกรั้ะตุ้ินให้่เกิดจิินตินาการั้ เร่ั้งเร้ั้าให้่ ขีบคิด ถ้ากวีห่ร่ั้อน้กเขีียนใช้ื่ภูาพิพิจิน์

ที�แปลก ชื่วนให้่พิิศวง ห่ร่ั้อมุ่งสร้ั้างความน่าอ้ศจิรั้รั้ย์ใจิ

 ในที�นี�จิะยกต้ิวอย่างภูาพิพิจิน์และส้ญล้กษ์ณ์ีที�ใช้ื่บ่อย 4 ปรั้ะเภูท ได้แก่ อุปมา 

อุปล้กษ์ณ์ี บุคลาธิัษ์ฐาน และส้ญล้กษ์ณ์ี
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 1. อุปมา ค่อการั้เปรีั้ยบเทียบขีอง 2 อย่างซึ�งอาจิไม่ใช่ื่ขีองชื่นิดเดียวก้น ห่ร่ั้อเร่ั้�อง

เดียวก้น ในการั้เปรีั้ยบเทียบมีคำาที�แสดงว่าเห่ม่อนเป็นเคร่ั้�องเช่ื่�อม เช่ื่น คำาว่า กล ด้ง ดุจิ 

ปรั้ะดุจิ ปรั้ะห่นึ�ง เล่ห์่ เพีิยง ถน้ดท้�ง ละม้าย แม้น เห่ม่อน เฉก เช่ื่น รั้าวก้บ ฯลฯ

 ด้งต้ิวอย่าง

    “ดุจิห้่ติถ์ทิพิย์จิากสรั้วงป้องปวงรั้าษ์ฎรั้  ชื่นท้�งชื่าติินิรั้าศทุกข์ีสุขีกุศล

 ด้วยล้นเกล้าเจิ้าฟั้ามห่ิดล   อาทรั้ชื่นนิกรั้ไทยได้ซาบซึ�ง

 ขีอให่้ถ่อปรั้ะโยชื่น์ตินเป็นที�สอง  ปรั้ะโยชื่น์ขีองเพิ่�อนมนษุ์ย์เป็นที�ห่นึ�ง

 ค่อคำาสอนห่มอเจิ้าฟั้าย้งติรั้าติรั้ึง  ปวงแพิทย์จิึงปฏิบ้ติิด้วยศรั้้ทธัา”

(อรั้รั้ถพิล โสติะพิรั้าห่มณ์ี, คณีะแพิทย์ศาสติร์ั้ มห่าวิทยาล้ยเชีื่ยงให่ม่, 2559 : 6) 

 

 2. อุปลักษณ์ ค่อการั้กล่าวเปรีั้ยบโดยติรั้งรั้ะห่ว่างสิ�งที�มีคุณีสมบ้ติิ ร่ั้วมบาง

ปรั้ะการั้ขีองขีอง 2 สิ�งห่ร่ั้อมากกว่าน้�นโดยมีคำาแสดงเปรีั้ยบเทียบน้�นว่า เป็น ค่อ เท่าก้บ 

ฯลฯ

 ด้งต้ิวอย่าง

   “ภูาษ์าค่อชีื่วิติ  ส่�อความคิดส่�อจิิติใจิ

  ส่�อสารั้ภูาษ์าไทย   รู้ั้จ้ิกใช้ื่ให้่ถูกทาง”

  “เติิบโติตินเป็นต้ินฝัึนวรั้รั้ณีศิลป์ ร้ั้กห่ล้�งริั้นจิรั้รั้โลงสุขียุคสม้ย

 มีโอกาสเป็นแรั้งก้าวให้่ยาวไกล  มีห้่วใจิเป็นแรั้งกล้าให้่ฝ่ึาฟััน”

 

 3. บุคลาธิิษฐาน ห่ร่ั้อ บุคคลว้ติ ค่อการั้กำาห่นดสถาปนาสิ�งที� ไม่ใช่ื่มนุษ์ย์ เช่ื่น

ส้ติว์ สิ�งขีอง สถานที� ต้ินไม้ ดอกไม้ ความคิด นามธัรั้รั้มต่ิาง ๆ ฯลฯ มีสภูาวะ ห่ร่ั้ออาการั้

อย่างมนุษ์ย์ เช่ื่น มีจิริั้ติกิริั้ยา พูิด คิด มีสติิ ปัญญา อารั้มณ์ี เช่ื่นมนุษ์ย์ทุกปรั้ะการั้ 

 ด้งต้ิวอย่าง 

    “รั้อภูาพิฝัึนว้นสำาเร็ั้จิเป็นเพิช่รีแกร่ีง ปรั้ะกายแสงแวววามงามผุู้ดผู่้อง

 ปรั้ะดุจิเพิชื่รั้ค่าอนรั้รั้ฆท่อนวรั้รั้คทอง บทร้ั้อยกรั้องครั้องใจิใครั้ห่ลายคน”
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 4. สัญลักษณ์ ค่อการั้กำาห่นดให่สิ้�งไม่มีชีื่วิติเป็นต้ิวแทนขีองสิ�งอ่�นที�มีสมบ้ติิบาง

ปรั้ะการั้ร่ั้วมก้นในงานเขีียนส้ญล้กษ์ณ์ี อาจิเป็นได้ห่ลายรูั้ปแบบ 

 ด้งต้ิวอย่าง

    “ก้าวที�ห่นึ�ง ก้าวที�สอง ก้าวที�สาม จิะก้าวข้ีามอุปสรั้รั้คที�ส้บสน

 ก้าวที�ร้ั้อย ก้าวที�พ้ิน ห่ม้�นฝึึกติน  เป็นยุวชื่นต้นกล้ายุวกวี”

    “ใจิขีองครูั้จึิงครั้องใจิดอกไม้ป่า  มอบปัญญาคู่ควรั้ชื่วนด่�มดำ�า

 อ่อนโยนร้ั้กห่น้กแน่นในถ้อยคำา  ความดีลำ�านำาใจิคนพ้ินผู้องภู้ย”

 เน่�อห่าต้ิองอาศ้ยฝีึม่อและความชื่ำานาญในการั้แติ่ง ส่วนการั้ใช้ื่ภูาพิพิจิน์ทาง

ภูาษ์าจิะช่ื่วยให้่งานเขีียนมีความโดดเด่นและน่าสนใจิ อีกท้�งยง้เป็นพิล้งขีองการั้ส่�อสารั้

ความห่มายที�มีวิธีัคิดที�ซ้บซ้อนและห่ลากห่ลาย

3. กลอนตัวอย่าง

ความรัีก ความงาม ความจัริีง

    ถ้าคนมีสามสิ�งสุขียิ�งน้ก

   ห่นึ�งความร้ั้กมอบไว้ให้่ผูู้้อ่�น

   สองความงามค่อความดีที�ย้�งย่น

   สามความจิริั้งปลุกคนต่ิ�นจิากความลวง   

    เกิดมาทุกชีื่วิติย่อมผิู้ดพิลาด

   มีโอกาสจิงแก้ไขีสุขีให่ญ่ห่ลวง

   ย่อมมีห่ว้งคร้ั้�งให่ม่ได้ท้�งปวง

   ชีื่พิไม่ล่วงจิงห่ยด้ย่นจิงต่ิ�นติน

    ห่ากร้ั้อนร้ั้ายห่ลายเร่ั้�องรั้าวให้่ก้าวข้ีาม

   ร้ั้กจิะงามถ้าจิริั้งใจิไม่ห่ว้งผู้ล

   ส้งคมย่อมมีสุขีไม่ทุกข์ีทน

   เพิรั้าะว่าคนคุณีธัรั้รั้มยกนำาใจิ
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    มีความร้ั้กเป็นแรั้งแห่่งชีื่วิติ

   มีความงามพิลิกวิกฤติความคิดให่ม่

   มีความจิริั้งมิกลิ�งกลอกลวงห่ลอกใครั้

   มีสามสิ�งรั้วมไว้ในห่นึ�งเดียว

    โลกจิะมีความสงบอย่างครั้บถ้วน

   ความปั�นป่วนวุ่นวายไม่ยุ่งเกี�ยว

   เถิดชีื่วิติเพิาะบ่มความกลมเกลียว

   จิะแลเห่ลียวเห็่นร้ั้กงามในความจิริั้ง

เจ้ัาฟ้้าวิศิษฏศิลปินแห่่งภาษา

    ทูลกรั้ะห่ม่อมจิอมปรั้าญช์ื่ศาสติร์ั้ภูาษ์า

   คุ้มครั้องขีว้ญปวงปรั้ะชื่าชื่าวสยาม

   กรั้มสมเด็จิพิรั้ะเทพิร้ั้ติน ฯ จิำาร้ั้สนาม

   สง่างามวิศิษ์ฏศิลปินไทย

    ด้�งดวงแก้ว ร้ั้ตินปรั้ะทีปส่อง

   ชุื่บชีื่พิชื่นท้�งผู้องสุขีผู่้องใส

   ทรั้งฝึากฝัึนกานท์กลอนกำาจิรั้ไกล

   เย็นบุญในร่ั้มพิรั้ะบารั้มี

    ส่บสมบ้ติิภูาษ์าไทยครั้องใจิรั้าษ์ฎร์ั้

   อ้กษ์รั้ศาสติร์ั้เกริั้กก้องทุกท้องที�

   ศิลปะการั้ปรั้ะพ้ินธ์ัวรั้รั้ณีคดี

   เปรีั้ยบเก็จิแก้วปรั้ะกายกวีส่องชีื่วา

    แม้ก่อนกาลที�ผู่้านเลยมิเคยลบ

   น้อมไติรั้ภูพิเทิดทูนท้�งโลกห่ล้า

   วิศิษ์ฏ์ศิลปินไทยใจิศร้ั้ทธัา

   คร้ั้�งเจ้ิาฟ้ัาจิำาห่ล้กจ้ิกย่นยง
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    ดุจิห้่ติถ์ทิพิย์จิากสรั้วงป้องปวงรั้าษ์ฎร์ั้

   ไทยท้�งชื่าติิอาศ้ยบุญ ธั ห่นุนส่ง

   ศาสติร์ั้และศิลป์ภูาษ์าจิะดำารั้ง

   ด้วยเอกองค์คุ้มครั้องผู้องปวงไทย

    กษ้์ติริั้ยานุสรั้ณ์ีสถิติม้�น

   สนิทแนบเป็นขีว้ญนิร้ั้นดร์ั้สม้ย

   พิรั้ะเมติติาด้�งฝึนชุ่ื่มคุ้มกายใจิ

   บำาเพ็ิญงานภูาษ์าไว้ให้่รุ่ั้งเร่ั้อง

 กลวิธีัเขีียนกลอนปรั้ะกวดที�ทำาให้่ได้ร้ั้บรั้างว้ลเกิดจิากการั้เรีั้ยนรู้ั้และสร้ั้างรูั้ป

แบบวิธีัการั้ที�เป็นเอกล้กษ์ณ์ีขีองตินเอง จิากขีนบสู่การั้สร้ั้างสรั้รั้ค์บทกลอนร่ั้วมสม้ย

ร้ั้อยเรีั้ยงใจิความส้มผู้้สใจิผูู้้อ่านอย่างมีช้ื่�นเชิื่ง  แรั้งบ้นดาลใจิ เวลา โอกาสที�ได้ร้ั้บจิาก

ครูั้บาอาจิารั้ย์ห่ล่อห่ลอมให่้ร้ั้กในความรู้ั้ และร้ั้กในต้ิวภูาษ์า ทำาให้่ชื่อบอ่าน ชื่อบคิด

ชื่อบเขีียน เป็นทางแห่่งปรั้ะสบการั้ณ์ีที�ทอดไกลให้่มองเห็่นแสงสว่างข้ีางห่น้า สิ�งที�จิะ

ทำาให้่ไปสู่ทางแห่่งปรั้ะสบการั้ณ์ีได้น้�นก็ขึี�นอยู่ก้บความมุ่งม้�นฝึึกฝึนอยู่ติลอดเวลา และ

คุณีค่าท้�งปวงที�ได้ร้ั้บย่อมส้มผู้้สได้ด้วยห้่วใจิขีองต้ิวเอง
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อรีรีถพิล โสตะพิรีาห่มณ์ กำาล้งศึกษ์าห่ล้กสูติรั้

การั้ศึกษ์าบ้ณีฑิติ สาขีาภูาษ์าไทย คณีะศึกษ์าศาสติร์ั้

มห่าวิทยาล้ยมห่าสารั้คาม เกิดว้นจ้ินทรั้์ 27 เมษ์ายน

พิ.ศ. 2541 ภููมิลำาเนา บ้านพิรั้สวรั้รั้ค์ ติำาบลติลาดโพิธิั�
อำาเภูอลำาปลายมาศ จ้ิงห่ว้ดบุรีั้ร้ั้มย์ เริั้�มเขีียนงานร้ั้อยกรั้องอย่างจิริั้งจ้ิงเม่�อศึกษ์าช้ื่�นม้ธัยม

โรั้งเรีั้ยนบุรีั้ร้ั้มย์พิิทยาคม เข้ีาปรั้ะกวดเขีียนรั้้อยกรั้องและกลอนสดในรั้ายการั้แข่ีงข้ีนต่ิาง ๆ 

มีผู้ลงาน เช่ื่น ช่นะเลิศร้ีอยกรีองสด ถ้วยพิรั้ะรั้าชื่ทานสมเด็จิพิรั้ะเทพิร้ั้ตินรั้าชื่สุดาฯ 

สยามบรั้มรั้าชื่กุมารีั้ ณี คณีะแพิทยศาสติร์ั้ มห่าวิทยาล้ยเชีื่ยงให่ม่ รีองช่นะเลิศกลอนสด 

ถ้วยปรั้ะทานพิรั้ะเจ้ิาห่ลานเธัอ พิรั้ะองค์เจ้ิาพ้ิชื่รั้กิติิยาภูา ณี ว้ดสุท้ศน์เทพิวรั้ารั้าม 

รั้าชื่วรั้มห่าวหิ่ารั้ กรั้งุเทพิมห่านครั้ ช่นะเลศิเห่รีียญทอง ปรีะเภทกวนิีพินธ์ิ โครั้งการั้ถา่ยทอด

งานศิลป์ก้บศิลปินแห่่งชื่าติิ “ลายล้กษ์ณ์ีวรั้รั้ณีศิลป์ คร้ั้�งที� 2” ณี ห่ออ้ครั้ศิลปิน จ้ิงห่ว้ดปทุมธัานี

รีองช่นะเลิศ โล่รัีฐมนตรีีว่าการีกรีะทรีวงศึกษาธิิการี ณี มห่าวิทยาล้ยวล้ยล้กษ์ณ์ี จ้ิงห่ว้ด

นครั้ศรีั้ธัรั้รั้มรั้าชื่ รีองช่นะเลิศกลอนสด ว้นน้กกลอน สมาคมน้กกลอนแห่่งปรั้ะเทศไทย ณี 

ว้ดเทพิธิัดารั้าม วรั้วิห่ารั้ กรุั้งเทพิมห่านครั้ ฯลฯ
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เส้นทางสร้ีางสรีรีค์...ผู้ลิดอกฝัึนวรีรีณศิลป์

อัษฎาวุิธ์ ไชยวิรัรัณ์

1. แรีงบันดาลใจั ที�มาขีองการีแต่งกลอน

 รั้อยต่ิอจุิดเริั้�มต้ินปรั้ะถม-ม้ธัยม ต้ิวอ้กขีรั้ะจิากคล้งความรู้ั้สมอง ห่ล้�งไห่ลออก

มาคลา้ยฟ้ัาร้ั้�วลงสู่ห่นา้กรั้ะดาษ์เปน็ห่น้าแล้วห่น้าเล่า  นำ�าห่มึกความคดิมิเคยจิางห่ายจิาก

จิินตินาการั้สร้ั้างสรั้รั้ค์ แม้จิะเคยขียำ�ากรั้ะดาษ์เห่ล่าน้�นทิ�งบ้างในบางคร้ั้�ง น้�นเพิรั้าะเกิด

ข้ีอผิู้ดพิลาดในการั้เขีียน เม่�อทิ�งกรั้ะดาษ์แผู่้นเก่าก็ลงม่อเรีั้ยงร้ั้อยคำาลงสู่กรั้ะดาษ์แผู่้น

ให่ม่เป็นอย่างนี�อยู่เนิ�นนานจินปรั้ะสบการั้ณ์ีเริั้�มจิะเพิิ�มพูินทวี และแล้วความพิยายาม

ท้�งห่ลายก็ไม่สูญเปล่า แปรั้เปลี�ยนเป็นแรั้งศร้ั้ทธัาจุิดปรั้ะกายไฟัฝัึนให้่ลุกโชื่นต่ิอไป

 ฉ้นถ่อกำาเนิดในโลกขีองวรั้รั้ณีกรั้รั้ม จิากม่อที�ปรั้ะคมปรั้ะห่งมขีองครูั้ภูาษ์าไทย

ต้ิ�งแต่ิปรั้ะถมจินถึงม้ธัยม ห่ากจิะย้อนปรั้ะว้ติิกล้บไปก็คงมีครูั้ภูาษ์าไทยมากเห่ล่อคณีา

ที�จิะกล่าวถึง เพิรั้าะศิษ์ย์ทุกคนย่อมจิะครูั้ผูู้้สร้ั้างคนท้�งน้�น แต่ิในที�นี�ขีอเอ่ยถึงเพีิยงสี�

ท่านที�มีส่วนช่ื่วยในการั้ปั�นรูั้ปปั�นร่ั้างน้กเขีียนน้อยคนนี�จิากท้องทุ่งบ้านนา ให้่เป็นดาว

ดวงน้อยพิอที�จิะข้ีบแสงยามรั้าติรีั้ได้

 ฉ้นเกดิในครั้อบคร้ั้วที�มีฐานะปานกลางในห่มู่บา้นเล็ก ๆ  ริั้มไห่ล่เขีานำ�าน้อย แม้

จิะอยู่ในอำาเภูอห่าดให่ญ่ก็จิริั้งอยู่ แต่ิความเจิริั้ญทางว้ติถุย้งไม่ได้เข้ีามาถ้�งโถมทำาลาย

รั้ากเห่ง้าวิถีชีื่วิติขีองผูู้้เฒ่์าผูู้้แก่ในห่มู่บ้านบนฉ้นจินห่มดสิ�น ยง้คงเห่ล่อไว้เป็นส้กขีีพิยาน

แห่่งอารั้ยธัรั้รั้มขีองคนรุ่ั้นก่อน ท้องนาสีเขีียวขีจีิก้บว้วฝูึงห่นึ�งกำาล้งเล็มห่ญ้าก็ย้งอยู ่คน

ไต่ิขึี�นติาลโตินดก็ย้งมีให้่เห็่นอยู่บ้าง ชีื่วิติว้ยเด็กก็คลุกคลีก้บดินโคลน มิได้สนใจิในการั้

อ่านการั้เขีียนแต่ิอย่างไรั้ ออกจิะมีนิส้ยเกกมะเห่รั้กเกเรั้เสียมากกว่า จินคนในละแวก

บ้านบอกก้นเป็นเสียงเดียวว่า ม้นด่�อจิริั้งๆ เด็กคนนี� และแล้วชีื่วิติขีองฉ้นก็ห้่กเห่ไปอีก

รูั้ปแบบห่นึ�งที�ต้ิวฉ้นเองก็ไม่ท้นต้ิ�งต้ิวแต่ิอย่างไรั้ ห่ากว้นน้�นครูั้ปรั้ะเท่อง ภู้ยร้ั้ติน์ ไม่ให้่

อ่านกาพิย์ยานี 11 เร่ั้�อง วิชื่าเห่ม่อนสินค้าในติอน ป.5 ก็คงไม่เกิดความรู้ั้สึกชื่อบอ่าน
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กลอนแต่ิอย่างใด น้�นเป็นก้าวเล็ก ๆ ขีองเด็กชื่ายต้ิวน้อยในโลกกว้างแห่่งอ้กขีรั้ะ 

 ก้าวที�สองขีองฉ้นในโลกแห่่งห่น้งส่อ โลกแห่่งการั้อ่านม้นกว้างขีวางเสียยิ�ง

กว่าท้องนาสุดลูกหู่ลูกติา เด็กชื่ายอ้ษ์ฎาวุธั ไชื่ยวรั้รั้ณี จิากโรั้งเรีั้ยนว้ดศีรั้ษ์ะคีรีั้เข้ีาสู่

ร้ั้�วโรั้งเรีั้ยนม้ธัยมใกล้บ้านอีกแห่่งช่ื่�อโรั้งเรีั้ยนห่าดให่ญ่พิิทยาคม จุิดเริั้�มต้ินม้นเกิดจิาก

ว้นน้�นเม่�อห่ลายปีก่อน เด็กชื่ายต้ิวเล็กคนห่นึ�งเห็่นป้ายปรั้ะกาศปรั้ะชื่าส้มพ้ินธ์ัขีองทาง

โรั้งเรีั้ยนว่ามีการั้เล่อกชุื่มนุมให่ม่ เม่�ออ่านไปได้ห่ลายบรั้รั้ท้ดก็ได้เห็่นช่ื่�อ ชุื่มนุมน้กแต่ิง

กลอนสม้ครั้เล่นเป็นที�สะดุดติาสะดุดใจิเห่ล่อเกิน ฉ้นไม่รั้อช้ื่าช้ื่กชื่วนเพ่ิ�อนสองสามคน

ไปสม้ครั้ด้วย ฉ้นแทบไม่รู้ั้ต้ิวด้วยซำ�าว่าน้�นแห่ละเป็นการั้เริั้�มต้ินบนถนนห่น้งส่ออย่าง

จิริั้งจ้ิง ในสายติาคนอ่�นฉ้นเป็นเพีิยงก้อนกรั้วดก้อนห่นึ�งซึ�งไร้ั้ค่า แต่ิสำาห่ร้ั้บครูั้จิารุั้วรั้รั้ณี

 สุวรั้รั้ณีพิฤกษ์์แล้วฉ้นเป็นได้มากกว่าน้�น อาจิจิะเป็นถึงดวงดาวด้วยซำ�า ห่ากได้ร้ั้บการั้

อมรั้มส้�งสอนอย่างเต็ิมที� 

 ห่ล้งฝึึกฝึนการั้เขีียนมารั้ะยะห่นึ�งก็ถึงครั้าวติอ้งออกศกึสู่สนามจิรั้งิเสียที ครูั้อีก

ท่านที�คอยห่าเวทีปรั้ะกวดงานเขีียนมาให้่เสมอก็ค่อ ครูั้วิลาว้ลย์ แก้วสิ�นสุด ฉ้นรู้ั้จ้ิกก้น

มานานต้ิ�งแต่ิเข้ีา ม.1 เห่ม่อนก้น ท่านห่าห่น้งส่อห่ลายเล่มมาให้่อ่านเพิิ�มเติิมความรู้ั้อยู่

บ่อยคร้ั้�ง ผู้ลการั้ปรั้ะกวดมีชื่นะบ้าง แพิ้บ้างเป็นเร่ั้�องธัรั้รั้มดา แติ่คุณีค่าที�แท้จิริั้งขีอง

การั้ปรั้ะกวดน้�นก็ค่อ ปรั้ะสบการั้ณ์ีที�เพิิ�มขึี�นต่ิางห่าก

 ฉ้นเริั้�มอ่านห่น้งส่ออย่างจิริั้งจ้ิงเม่�อ ม.3 แต่ิที�อ่านเล่น ๆ มาก็มีมากเห่ม่อนก้น 

เร่ั้�องแรั้กที�ฉ้นอ่าน ค่อ เร่ั้�อง ชื่าร์ั้ล็อติ แมงมุมเพ่ิ�อนร้ั้ก ม้นแสนจิะอบอุ่นและปรั้ะท้บใจิ

ในเร่ั้�องความร้ั้กผูู้กพ้ินรั้ะห่ว่างเจ้ิาห่มูน้อยก้บแมงมุมที�เกิดโศกนาฏกรั้รั้มขึี�นจินนำ�าติาปริั้�ม 

และก็ทยอยอ่านม้นมาเร่ั้�อย ๆ มีห่ลากห่ลายแนว เช่ื่น เร่ั้�องส้�น นวนิยาย กวีนิพินธ์ั จิน

กรั้ะท้�งว้นห่นึ�งฉ้นได้เจิอก้บครูั้อีกท่านห่นึ�งที�เป็นห่นอนห่น้งส่อต้ิวจิริั้งและที�สำาค้ญท่าน

เป็นน้กเขีียนด้วย ฉ้นยินดีที�ม้กได้สนทนาแลกเปลี�ยนอยู่บ่อยคร้ั้�ง แล้วท่านก็ได้ชื่วนฉ้น

ไปเข้ีาค่ายน้กเขีียนอยู่ห่ลายค่าย ซึ�งถ่อว่าท่านได้จุิดไฟัฝัึนให้่สว่างไสวยิ�งขึี�น ได้เสวนา

ก้บน้กเขีียนม่ออาชีื่พิ ได้เพ่ิ�อนน้กเขีียนน้อยให่ม่ ๆ และที�สำาค้ญได้ร้ั้บปรั้ะสบการั้ณ์ี

ให่ม่ห่ลายอย่างซึ�งห่าจิากห้่องเรีั้ยนไม่ได้นอกจิากในโลกกว้างเท่าน้�น ท่านทุ่มเทท้�ง

ต้ิวและห้่วใจิอุทิศให้่ก้บส่วนรั้วมเห็่นได้จิากการั้จ้ิดกิจิกรั้รั้มเกี�ยวก้บการั้อ่านการั้เขีียน 

ท่านเป็นต้ิวต้ิ�งต้ิวตีิเสมอไม่ว่าจิะเห่น่�อยยากเพีิยงไห่น นี�แห่ละครูั้เพ็ิญณีภู้ทรั้ ธัรั้รั้มโชื่ติิ 
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ครูั้ผูู้้เสียสละที�แท้จิริั้ง

 ก้าวต่ิอ ๆ ไปขีองอ้ษ์ฎาวุธั  ไชื่ยวรั้รั้ณี มิได้ห่ยุดนิ�งอยู่ก้บที� มีแต่ิจิะเดินยำ�ารุั้ด

ห่น้าต่ิอไป ฉ้นท้�งอ่านห่น้งส่อมากขึี�นเพ่ิ�อเก็บเกี�ยวปรั้ะสบการั้ณ์ี ฝึึกฝึนเขีียนติามเวที

ต่ิาง ๆอย่างสมำ�าเสมอ ฝีึม่อขีองฉ้นพ้ิฒ์นามาอีกก้าว แม้จิะเป็นก้าวเล็ก ๆ ก็ติาม ห้่วใจิ

มีความสุขีทุกคร้ั้�งก้บการั้ทำาในสิ�งที�ตินเองร้ั้ก 

2. กลวิธีิการีเขีียนกลอน 

 2.1 ค�า : การั้เล่อกสรั้รั้คำาที�จิะนำามาแติ่งกลอนในแติ่ละคร้ั้�งน้�น จิะคำานึงถึง

พิล้งขีองคำาและการั้ทำางานขีองคำา ปรั้ะการั้แรั้กพิล้งขีองคำา เพิรั้าะแต่ิละคำาจิะมีล้กษ์ณีะ

แติกต่ิางก้นไปควรั้เล่อกใช้ื่ที�สะท้อนอารั้มณ์ีและความคิดขีองเรั้า ห่ากมองในด้านการั้

ปรั้ะพ้ินธ์ั ฉ้นพิยายามสร้ั้างท่วงทำานองและลีลาที�มีเอกล้กษ์ณ์ีเฉพิาะต้ิว แต่ิในที�นี�ฉ้น

ต้ิองอ่านงานกวีพินธ์ัช้ื่�นครูั้มาก่อนและฝึึกฝึนอย่างต่ิอเน่�อง ฉ้นม้กลดจิำานวนคำาลงเป็น 

7 คำา เพ่ิ�อสร้ั้างจ้ิงห่วะการั้อ่านเป็น /2//2//3/ และแม้บางวรั้รั้คมีจิำานวนคำา 7 ห่ร่ั้อ 8 

คำา ผูู้้เขีียนก็ย้งมีการั้แบ่งจ้ิงห่วะการั้อ่านที�เป็นไปอย่างเสรีั้ จิะมีข้ีอด้อยก็ติรั้งที�การั้เล่น

เสียงในบางวรั้รั้คอาจิย้งมิได้สร้ั้างความไพิเรั้าะได้ดีเท่าที�ควรั้ แติ่จิะเน้นให้่เห็่นถึงการั้

ทำางานขีองทุกคำาที�เล่อกสรั้รั้ มีการั้ใช้ื่คำาที�กรั้ะทบภูาวะอารั้มณ์ีความรู้ั้สึกขีองผูู้้อ่านอยู่

เสมอ  มีการั้ใช้ื่โวห่ารั้ภูาพิพิจิน์ต่ิางๆ เพ่ิ�อทำาให้่เห็่นภูาพิช้ื่ดขึี�น ทำาให้่เกิดอารั้มณ์ีขีอง

เร่ั้�อง ส่งผู้ลให้่ความห่มายขีองคำาน้�นๆ เห่ม่อนมีชีื่วิติ ไม่แข็ีงท่�อจินเกินไป

 2.2 สัมผัู้ส : นอกจิากส้มผู้้สรั้ะห่ว่างวรั้รั้ค และรั้ะห่ว่างบท ที�จิะต้ิองมีอยูแ่ล้ว

น้�นแต่ิม้กเพิิ�มส้มผู้้สอ้กษ์รั้ เน้นภูายในวรั้รั้ค เพ่ิ�อความต่ิอเน่�องขีองจ้ิงห่วะในการั้อ่าน 

 2.3 ความ : ความห่ร่ั้อเน่�อห่าขีองกลอนม้กเป็นการั้นำาเสนอปรั้ะเด็นที�

ห่ลากห่ลายซึ�งม้กถูกมองข้ีามจิากผูู้้คนในส้งคม กรั้ะตุ้ินให้่ผูู้้อ่านต้ิ�งคำาถาม ขีบคิด

 แสวงห่าคำาติอบ โดยสะท้อนสภูาพิปัญห่าต้ิ�งแต่ิรั้ะด้บปัจิเจิกบุคคล คนชื่ายขีอบ เช่ื่�อม

โยงไปจินถึงรั้ะด้บส้งคม ส้งคม การั้เคล่�อนเข้ีาปะทะก้นรั้ะห่ว่างโลกที�เป็นจิริั้งก้บโลก

เสม่อนจิริั้ง เร่ั้�อยมาสู่การั้เปลี�ยนผู่้านขีองยุคสม้ย เป็นการั้ถ่ายทอดมุมมองท้ศนคติิ 

ผู่้านสายติาและความรู้ั้สึกนึกคิดขีองฉ้น อ้นปรั้ะกอบไปด้วยเน่�อห่าและเร่ั้�องรั้าวห่ลาก

ห่ลายมิติิ จึิงเผู้ยให้่เห็่นภูาพิส้งคมร่ั้วมสม้ย การั้เคล่�อนไห่ลเข้ีาสู่โลกไร้ั้พิรั้มแดน ห่ลาย



32 ถอดบทเรีียนเขีียนบทกลอน

สิ�งห่ลายอย่างต่ิางช่ื่วยบ่มเพิาะพิฤติิกรั้รั้มการั้ติอบสนองต่ิอสิ�งให่ม่ขีองผูู้้คนที�กำาล้งโยก

ไห่วไปติามแรั้งดึงดูดทางเทคโนโลยีและบางทีอาจิเติ็มไปด้วยภู้ยเงียบที�ยากจิะคาดเดา 

ด้งเห็่นได้ในห่ลายสำานวนกวี อาทิ “น้ยนำ�าเสียง” ,“โลกอีกใบที�ไม่รู้ั้จ้ิก” ,“โพิสต์ิ (พ่ิ�นที�

อ้นติรั้ายรั้ะด้บปลายนิ�ว)” และ “ไลฟ์ั (ปรั้ากฎการั้ณ์ีการั้ค้าเสรีั้)” ห่ร่ั้อเล่อกต้ิ�งคำาถาม

ก้บเรั้า ในบทกวีช่ื่�อ “อุดมการั้ณ์ีบนโติ�ะอาห่ารั้” ว่าแท้จิริั้งแล้วเรั้าดำารั้งอยู่ในโลกแบบ

ใด อุดมการั้ณ์ี ความเช่ื่�อ ความฝัึน ความข้ีดแยง้รั้ะห่ว่างโลกเก่าและโลกให่ม่ อะไรั้ที�เป็น

ความจิรั้งิ ห่ร่ั้อแท้จิริั้งแล้วทุกสิ�งต่ิางมีเห่ตุิผู้ลรั้องร้ั้บในต้ิวม้นเอง มีท้�งข้ีอดีและข้ีอเสีย ขีอ

เพีิยงแต่ิเรั้าต้ิองพิยายามมองห่าจิดุสมดุลรั้ะห่ว่างก้นให้่เจิอก็เท่าน้�น ความห่ร่ั้อเน่�อห่าซึ�ง

ม้กจิะนำาเสนอผู่้านต้ิวละครั้ผู่้านการั้ใช้ื่สรั้รั้พินาม เช่ื่น ‘ฉ้น’ ‘เธัอ’ ห่ร่ั้อ ‘เขีา’ อยู่เสมอ

 และบอกเล่าเป็นเร่ั้�องรั้าว ม้กมีการั้ลำาด้บฉากปรั้ะยุกต์ิใช้ื่การั้เล่าเร่ั้�องแบบเร่ั้�องส้�น

3. เริี�มต้นเขีียนกลอนอย่างไรี? 

   ฉ้นเจิริั้ญเติิบโติจิากปุ�ยปัญญาที�ครูั้จิารุั้วรั้รั้ณี สุวรั้รั้ณีพิฤกษ์์เป็นคนดูแลเอาใจิ

ใส่สมำ�าเสมอในชื่ว่ง ม้ธัยมติน้ จิากเดก็ที�เขีียนกลอนไมเ่ป็นเลย ก็ค่อยๆรู้ั้ห่ล้กฉ้นทล้กษ์ณี์

 เริั้�มเขีียนได้ทีละวรั้รั้ค สองวรั้รั้ค อ่านรู้ั้เร่ั้�องบ้างไม่รู้ั้เร่ั้�องบ้างก็ติามอารั้มณ์ีพิาไป แต่ิครูั้

ท่านนี�ไม่เคยว่า มีแต่ิคอยชีื่�แนะเสมอว่า ไม่เป็นไรั้ ค่อย ๆ ฝึึกฝึนก้นไป ส้กว้นก็จิะดีเอง 

ฉ้นทุ่มเทท้�งแรั้งกาย แรั้งใจิในการั้เขีียนกลอน จินว้นห่นึ�งเมล็ดความห่ว้งที�ครูั้จิารุั้วรั้รั้ณี

อุติส่าห์่ห่ว่านเม่�อคร้ั้�งน้�น เริั้�มเป็นต้ินกล้างอกงามออกมาแล้ว ท่านเคยกล่าวเสมอว่า ก่อน

จิะเขีียนอะไรั้น้�น เรั้าต้ิองมีคล้งความรู้ั้เสียก่อน คล้งความรู้ั้น้�นมาจิากการั้อ่านห่น้งส่อ

น้�นเอง นี�แห่ละครูั้ผูู้้สร้ั้างคนที�แท้จิริั้ง

4. ที�มาขีองคลังค�าในการีเขีียน 

 งานวรั้รั้ณีกรั้รั้มจึิงเป็นการั้ปรุั้งแต่ิงด้วยส่วนผู้สมสองอย่างที�ลงต้ิว ค่อ เน่�อห่า

ที�พิยายามแห่วกว่ายอยู่ท่ามกลางทะเลดิน กว่าจิะเคล่�อนไห่วผู่้านมาถึงม่อแปรั้เปลี�ยน

ความคิดอ้นพิร้ั้�งพิรูั้เห่ม่อนสายฝึนกรั้ะห่นำ�ายามฟ้ัาร้ั้�ว กลายเป็นห่ยาดห่มึกดำารั้ะบาย

ความรู้ั้สึกบนห่น้ากรั้ะดาษ์อย่างมิบ้นยะบ้นย้ง แล้วจิะทำาอย่างไรั้ให้่การั้สร้ั้างสรั้รั้ค์งาน

วรั้รั้ณีกรั้รั้มแติล่ะคร้ั้�งเติม็เปี�ยมไปดว้ยคุณีค่าด้านเน่�อห่าและจิินตินาการั้ มีสามขี้�นติอน 
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ค่อ คิด อ่าน สู่งานสร้ั้างสรั้รั้ค์

 ห่นึ�ง ค่อ ความคิดต้ิองนิ�งที�จิะชื่นะใจิตินเองให้่ได้เสียก่อน ว่าเป้าห่มายขีองเรั้า

ค่ออะไรั้ ถ้ารู้ั้แน่ว่าเรั้าอยากเป็นน้กเขีียน ต้ิองคิดถึงเร่ั้�องรั้าวที�ผู่้านมาแล้วค่อยรั้ะบาย

ผู่้านต้ิวอ้กษ์รั้

 สอง ค่อ อ่านห่น้งส่อทุกปรั้ะเภูทที�ขีวางห่น้า อ่านจินกว่าเรั้ารู้ั้สึกว่า อิ�มสมอง 

แล้วด้วยคล้งคำาที�เพิิ�มขึี�น

 และสุดท้าย ค่อ ลงม่อเขีียน สร้ั้างสรั้รั้ค์งานเขีียนขีองเรั้าด้วยจิินตินาการั้

และความรู้ั้ที�มีด้วยความแปลกให่ม่ในอ้ติล้กษ์ณ์ีขีองตินเอง แค่นี�จิินตินาการั้ก้บงาน

วรั้รั้ณีกรั้รั้มก็จิะเป็นสิ�งที�อยู่คู่ก้นติลอดไป

 การั้ทำางานทางด้านวรั้รั้ณีกรั้รั้มอีกคร้ั้�ง ติลอดห่ลายปีที�ผู่้านมาย้งคงทำางาน

อย่างต่ิอเน่�อง บทบาทการั้เป็นนิสิติป.ติรีั้ ค่อ การั้เรีั้ยนอย่างมุ่งม้�นต้ิ�งใจิ แต่ิไม่ใช่ื่มา

เพีิยงเพ่ิ�อเรีั้ยนในห้่องสี�เห่ลี�ยมเท่าน้�น การั้ทำากิจิกรั้รั้มสร้ั้างสรั้รั้ค์บางอย่างอาจิจิะ

ช่ื่วยยกรั้ะด้บความคิดและพ้ิฒ์นาท้กษ์ะชีื่วิติให้่สามารั้ถอยู่บนโลกใบนี�ได้อย่างรู้ั้เท่า

ท้น กิจิกรั้รั้มที�แต่ิละคนสนใจิน้�นอาจิจิะมีรั้ายละเอียดที�แติกต่ิางก้น แต่ิกิจิกรั้รั้มที�ฉ้น

ทำาล้วนมีความเกี�ยวข้ีองก้บวรั้รั้ณีกรั้รั้มไม่ทางใดทางห่นึ�งเสมอ ไม่ว่าจิะเป็นการั้จ้ิด

กลุ่ม writestyle ขึี�นเพ่ิ�อข้ีบเคล่�อนทางด้านวรั้รั้ณีกรั้รั้มและเปิดพ่ิ�นที�สำาห่ร้ั้บศิลปะ

สร้ั้างสรั้รั้ค์รูั้ปแบบอ่�น ๆ ห่ร่ั้อการั้ได้ร้ั้บโอกาสเป็นวิทยากรั้ในปรั้ะเด็นการั้อ่านการั้

เขีียนให้่แก่เยาวชื่น น้กเรีั้ยนติามโรั้งเรีั้ยนต่ิาง ๆ  การั้เช่ื่�อมโยงชื่ีวิติก้บวรั้รั้ณีกรั้รั้ม

จึิงเป็นสายส้มพ้ินธ์ัที�เห่นียวแน่นขีองฉ้นแล้วค่อยขีย้บขียายขีอบฟ้ัาทางความรู้ั้ไป

สู่งานวิชื่าการั้ วรั้รั้ณีกรั้รั้มก้บงานวิชื่าการั้ในแขีนงอ่�นๆ เป็นการั้นำาเสนอปรั้ะเด็น

ทางความคิดเห่ม่อนก้น แค่แติกต่ิางในรูั้ปแบบการั้นำาเสนอเท่าน้�น จิริั้ง ๆ เรั้ากำาล้ง

พูิดถึงเร่ั้�องเดียวก้น ห้่วใจิห่ล้กก็ค่อ สารั้ห่ร่ั้อความคิดน้�นเอง การั้ทำางานอย่างห่น้ก

ในโลกความเงียบขีองต้ิวเองถ่อเป็นห่ล้กการั้ปฏิบ้ติิขีองฉ้นมาติลอด ด้วยความเช่ื่�อ

ว่า คุณีค่าขีองเรั้าอยู่ที�การั้ลงม่อทำา ผู้ลงานจิะกลายเป็นเสียงติะโกนแทนเรั้าเอง
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 การั้ย่นรั้ะยะการั้ทำางานวรั้รั้ณีกรั้รั้มอย่างต่ิอเน่�อง การั้อ่านที�เข้ีมข้ีนเป็น

พ่ิ�นฐานสำาค้ญในการั้เขีียนทุกปรั้ะเภูท การั้ห่ลงให่ลในสิ�งที�ต้ิวเองทำาน้�นอาจิทำาได้เพีิยง

ช้ื่�วครู่ั้ ไม่ยาวนานเท่าการั้ทำาให้่สิ�งที�ทำากลายเป็นส่วนห่นึ�งขีองชีื่วิติ และสิ�งน้�นจิะอยู่ก้บ

เรั้าไปติลอดชีื่วิติ

5. ตัวอย่างกลอน

  นัยน��าเสียง

  1.

  เกรีั้�ยวกรั้าดสาดไฟัไห่ม้วาจิา

  ห่ยาบช้ื่าสาม้ญท้นสม้ย

  เลเวลวาดทลายพ้ิงมิต้ิ�งใจิ

  ผูู้้ใดห่ยามเห่ยียดยำ�าเกียรั้ติิกู 

  ภูว้งค์ติรึั้งถึงแอนิเมช้ื่น

  รั้ะเบิดล้�นปร้ั้างเปรีั้�ยงเสียงข่ีมขู่ี

  เล่อดแดงอาบทะล้กจิอจ้ิองรั้อดู

  ช้ื่�วครู่ั้ จิดจิำานำ�าเสียงน้�น

  แต่ิอีกเสียง คุ้นหู่กู่เรีั้ยกห่ลาน

  ร่ั้างซมซาน กล้บอาฆาติติวาดล้�น

  ร้ั้องโวยวาย ข้ีาวปลาห่าให้่ท้น

  สายส้มพ้ินธ์ัต้ิดขีาดคำาบาดใจิ

  2.

  ปัง ปัง ปัง ปัง ปัง ปัง ปัง ปัง

  เล่อดเกรั้อะกร้ั้ง ศพิเกล่�อนภูาพิเคล่�อนไห่ว

  สวมบทบาทม่อปืนย่นล้�นไก

  ชีื่วิติให่ม่ โลดเล่นเน้นบู�ม้นส์

  ห้่องแออ้ดด้วยผูู้้คนบนเก้าอี�

  เช่ื่าพ่ิ�นที� สู่ภูว้งค์ด้�งโลกฝัึน 



35ฉบัับัสมาคมนัักกลอนัแห่่งประเทศไทย 2563

  เมาส์-แป้นพิิมพ์ิ เกมเริั้�มสิ�งเดิมพ้ิน

  บุห่รีั้�น้�นท้�งซองขีองล่อใจิ

  เอฟัเฟ็ักต์ิต่ิอลำาโพิงพ่ิวงสองข้ีาง

  เล่อดและร่ั้างกรั้ะเด็นต้ิองเล่นให่ม่

  สบถด่า อ่อนแอเคยแพ้ิใครั้

  มึงกล้บใช้ื่รั้ะเบิดเปิดสงครั้าม

  3.

  เกมจิบลง ภูาพินองเล่อดอ้นเด่อดพิล่าน

  เล่นยาวนานดิ�งดำ�าไร้ั้คำาถาม

  ใจิเปรั้อะเปื�อนรั้อยเหี่�ยมเติรีั้ยมทำาติาม

  เช่ื่�อร้ั้ายลามกล่นร่ั้างอย่างช้ื่าช้ื่า

  รั้ะห่ว่างทางกล้บบ้านย่านชุื่มชื่น

  ห่ลานร้ั้อนรั้นลุกไห่ม้ไฟัคล้�งบ้า

  ความเป็นคนสูญห่าย สลายวิญญาณ์ี

  เม่�อเห็่นย่าย่นห่น้าบ้านพิาลแค้นเค่อง

 

  โลกอีกใบที�ไม่รู้ีจััก

  ไกลกว่าน้�น พ่ิ�นที�คนเเปลกห่น้า

  ห่ร่ั้อน้ยน์ติา ห่ว่านเเววเเล้วเป็นเพ่ิ�อน

  คุกซีเมนต์ิ เเช่ื่เเข็ีงกาลนานน้บเด่อน

  เเต่ิดูเห่ม่อน คนใกล้ต้ิวไกลห้่วใจิ

  โลกอีกใบ...ไม่มีเรั้า

  เพีิยงเงา ลวงรูั้ปอ้นวูบไห่ว

  จู่ิจู่ิ ต้ิวติน ห่ล่นห่ายไป

  ห่ร่ั้อสายใย มิติรั้ภูาพิพ้ิงรั้าบลง

  เเสงสีฟ้ัา วิบว้บรั้ะย้บเเสง

  โลกถูกเเบ่ง กลม-กลวงลวงห่ลอกห่ลง
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  โลกก็คงว้าเห่ว่ ไร้ั้เวลา

  ควบชีื่วิติโลดเเล่นอย่างเห่น่�อยห่น้ก

  กล้บรู้ั้จ้ิกร่ั้างล่องห่นคนเเปลกห่น้า

  โลกเสม่อนจิำาลองช่ื่องสนทนา

  คนใกล้ติาขีองโลกจิริั้งถูกทิ�งไกล

  ไกลกว่าน้�นเป็นพ่ิ�นที�คนเเปลกห่น้า

  นิ�ง สบติา เเต้ิมวงยิ�มดูอ่อนไห่ว

  โลกเสม่อนเเค่รู้ั้จ้ิก-ท้ก อุ่นใจิ

  โลกอีกใบโห่ยห่าเพ่ิ�อนเห่ม่อนไม่มี!

  มนุษย์ช่�ารุีดในโลกออนไลน์

  1.

  ยุคสม้ยผุู้กร่ั้อน-ต้ิอนจินมุม

  ควบคุม ชื่ะติาไว้ในโซเชีื่ยล

  กรั้ะเเสโลก ห่ลากห่ลายไม่ดายเดียว

  ไลก์เพิจิเที�ยว ช็ื่อป เเฟัช้ื่�น ศ้ลยกรั้รั้ม

  ท่องสู่โลกอีกใบเพีิยงปลายนิ�ว

  แอปจิองคิว กดติิดต่ิอ-รั้อขีำาขีำา

  ก๋วยเตีิ�ยวเน่�อ ร้ั้านเก่าเจ้ิาปรั้ะจิำา

  ไม่ต้ิองคลำ�าผิู้วเสียละเหี่�ยใจิ

  กล่องเส่�อผู้้า ‘เคอร์ั้รีั้�’ ปรีั้�มาส่ง

  ฉ้นมึนงง ง่วงนอนส้�งติอนไห่น

  ทบทวน ลดครึั้�งจึิงเอฟัไป

  เบอร์ั้ให่ม่  ‘แฟัลชื่’โทรั้ยำ�ากำาล้งมา

  เเม่ค้าไลฟ์ั โลช้ื่�นบรั้รั้ยายสนุก

  “กี�กรั้ะปุก อย่านิ�งเฉยเมนต์ิเลยจ้ิา

  ยี�ห้่อด้ง ผิู้วปังเเน่เพีิยงเเค่ทา”
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  มิรั้อช้ื่า พิร้ั้อมเพิย์ส้�ง-ไม่ย้�งม่อ

  ไปรั้ษ์ณีีย์ มาส่งลงห่น้าบ้าน

  เก็บอาการั้ ดีใจิใสใสซ่�อ

  ปร้ั้บรั้ะบบ ไม่งุ่มง่ามติามคำาล่อ

  รีั้บถ่อเข้ีาห้่อง รั้อจิองสินค้า

  นำ�าพิริั้กกากห่มู สาคูต้ิน

  พ่ิชื่ผู้ล เกษ์ติรั้อินทรีั้ย์ล้วนมีค่า

  ปลาเเห้่ง อาห่ารั้ทะเลเร่ั้เข้ีามา

  โฆษ์ณีา ออนไลน์ไร้ั้พิรั้มเเดน

  เเต่ิละว้น ผู้้นผู่้านการั้ซีเอฟั

  ต้ิงค์ค่อยเก็บ ฝัึนเล่อนรั้างเคยวางเเผู้น

  สุขีเล็กน้อยในชีื่วิติคิดทดเเทน

  ไม่ยากเเค้น เเน่นอนช็ื่อปติอนไลฟ์ั

  2.

  เงินเด่อนร่ั้อยห่รั้อเริั้�มก่อห่นี�

  สิ�งขีองปรั้ะดามีล้วนที�ใช่ื่

  เก็บซ้อนท้บบางกล่องกองเพิิ�มไป

  ต้ิดสินใจิ ขีายม่อสองขีองฉ้นนี�

  3. 

  ห่ร่ั้อโลกจิริั้ง สนทนาปรั้ะสาเพ่ิ�อน

  ลบเล่อนส้มพ้ินธ์ัห่าย-เเยกย้ายที�

  เห่ล่อช่ื่องทาง ออนไลน์เช่ื่�อมไมติรีั้

  ต่ิางต้ิองมีภูารั้ะคนละทาง

  เห่ม่อนสนิทแน่นเห่นียวแต่ิเดียวดาย

  ฉ้นผู่้อนคลายจิากโลกจิริั้งทิ�งบางอย่าง

  มิติิไลฟ์ัไม่ว้งเวงกล้บเคว้งคว้าง

  เริั้�มเปรั้าะบาง ห่ร่ั้อมนุษ์ย์ชื่ำารุั้ดเเล้ว !
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  อุดมการีณ์บนโต๊ะอาห่ารี 

                   1.

  พ่ิอ  :   โต้ิเถียง เสียงส้�นปรั้ะจ้ินห่น้า  

   โลกผู่้านมา เปลี�ยนเเปลงเเรั้งเคล่�อนไห่ว

   รู้ั้เเจ้ิง ทุกอย่าง-ช่ื่างปะไรั้    

   ลูกเป็นใครั้? เเกร่ั้งกล้าปรั้ะสาเยาว์

   เสรีั้ภูาพิ ความคิดอิสรั้ะ ?    

   ปะทะ สงครั้ามลวงอ้นกลวงเปล่า

   เปิดดวงติา โลกนี�ล้วนสีเทา   

   กี�เร่ั้�องเล่า ศร้ั้ทธัาวาทกรั้รั้ม

  ลูก   :   อธิับายต่ิอห่น้าปรั้ะสาเยาว์  

   กี�เร่ั้�องเศร้ั้า ขีมข่ี�นย้งกล่นกลำ�า

   แพิร่ั้เฟัคนิวส์ รั้ะบอบใครั้ชื่อบธัรั้รั้ม ?  

   ปล่อยโรั้คกล้ว ครั้อบงำาอย่างคลุมเคร่ั้อ

   ไม่คิดเเบ่ง ช่ื่องว่างรั้ะห่ว่างว้ย   

   บางใครั้ สุมสงครั้ามเพิลิงความเช่ื่�อ

   เเสดงออก อารั้ยะจิะจุินเจ่ิอ    

   ไร้ั้สีเส่�อ กำาเเพิงเคยเเบ่ง ‘เรั้า’

          2.

  พ่ิอ  :   ลูกคงรู้ั้ ห่ากเคล่�อนไห่ว-ใครั้เจ็ิบกว่า             

   เก็บนำ�าติา ลูกผูู้้ชื่ายมิให้่เศร้ั้า

   วาดห่ว้ง คว้าไขีว่ได้แค่เงา    

   สูญเปล่า ปริั้ญญามาช่ื่�นชื่ม

  ลูก   :   พ่ิอคงรู้ั้ ห่ากเคล่�อนไห่วได้เช่ื่�อม้�น

   ปัจิจุิบ้น ย่อยย้บทุกข์ีท้บถม

   อนาคติ นำ�าติาติก-อกติรั้ม    

   ห่ลุดจิากห่ล่ม เห่ล่อทางเล่อกเฮ่อกสุดท้าย             
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                     3.

  บทสนทนา เงียบลงได้ครุ่ั้นคิด 

  ม่อสะกิด เสิร์ั้ฟัชื่าบูดูห่ลากห่ลาย

  ห่อมกรุ่ั้น ซุปต้ิมยำาย้�วนำ�าลาย

  พ่ิอ ลูกชื่าย ล้วนใยร้ั้กเริั้�มถ้กทอ

  เน่�อส้นนอก ส้นใน ไก่ แซลมอน

  ห่ยิบเบคอน ย่�นให้่ใส่จิานพ่ิอ

  สล้บก้น ห่ยิบขีองไม่ต้ิองรั้อ

  เอ่�อมม่อต่ิอแห่ย่เย้า ลูกเข้ีาใจิ   

  ห้่วเรั้าะต้ิวงอสองพ่ิอลูก   

  พ้ินผูู้ก เลี�ยงเดี�ยวข้ีบเคี�ยวไห่ว

  ปล่อยความห่มาย อุดมการั้ณ์ีผู่้านเลยไป   

  โปรั้ดฟัังไว้ แต่ิละคนเห่ตุิผู้ลมี!

  (ห่ร่ั้อช่ื่องว่างรั้ะห่ว่างว้ยไม่เคยมี)



อัษฎาวุธิ ไช่ยวรีรีณ กำาล้งศึกษ์าห่ล้กสูติรั้ศิลปศาสติรั้

มห่าบ้ณีฑิติ สาขีาวิชื่าภูาษ์าไทย คณีะมนุษ์ยศาสติร์ั้และ

ส้งคมศาสติร์ั้ มห่าวิทยาล้ยท้กษิ์ณี ปรีะวัติการีศึกษา 

สำาเร็ั้จิการั้ศึกษ์า ห่ล้กสูติรั้ศิลปศาสติรั้บ้ณีฑิติ สาขีาวิชื่า
ภูาษ์าไทย คณีะมนุษ์ยศาสติร์ั้และส้งคมศาสติร์ั้ มห่าวิทยาล้ยท้กษิ์ณี จ้ิงห่ว้ดสงขีลา (2561)   

มีความชื่ำานาญการั้ปรั้ะพ้ินธ์ัท้�งร้ั้อยแก้วและร้ั้อยกรั้อง ได้ร้ั้บรั้างว้ลเกียรั้ติิยศทางการั้ปรั้ะพ้ินธ์ั

มาแล้วกว่า 22 รั้างว้ล รั้างว้ลจิากการั้ปรั้ะกวดร้ั้อยกรั้องที�สำาค้ญ เช่ื่น กวีนิพินธ์ิ “ดอกฝัึน

วรีรีณศิลป์” รีางวัลรีองช่นะเลิศอันดับห่นึ�ง โครั้งการั้ศิลปินแห่่งชื่าติิส้ญจิรั้ กรั้มส่งเสริั้ม

ว้ฒ์นธัรั้รั้ม กรั้ะทรั้วงว้ฒ์นธัรั้รั้ม ปี 2559  กวีนิพินธ์ิ “พิลัดห่ลงไปในห้่วงเวลา อันไกลกว่ารัี�ว

บ้านขีองเรีา” ได้รัีบรีางวัลรีองช่นะเลิศอันดับห่นึ�ง ขีองสำาน้กพิิมพ์ิผู้จิญภู้ย ปี 2559 รีางวัล

รีองช่นะเลศิ อันดับสอง การีปรีะกวดแข่ีงขัีนกลอนสด รั้ะด้บอุดมศึกษ์า เน่�องในงานเทศกาล

เด่อนสิบ ปรั้ะจิำาปี 2560 มห่าวิทยาล้ยรั้าชื่ภู้ฏนครั้ศรีั้ธัรั้รั้มรั้าชื่ กวีนิพินธ์ิ“ต่างเป็นความ

เกลียดชั่งซึ�งกันและกัน” ผู่้านการั้ตีิพิิมพ์ิในห่น้งส่อบุ�คมาร์ั้คขีองสำาน้กพิิมพ์ิผู้จิญภู้ย ปี 2561 

รีางวัลช่มเช่ย ปรีะเภทกลอนสุภาพิ รีะดับปรีะช่าช่น จัากเรืี�อง “เรืีอ” ในการั้

ปรั้ะกวดวรั้รั้ณีกรั้รั้ม “วรั้รั้ณีศิลป์อุชื่เชื่นี” คร้ั้�งที� 3 ห้่วข้ีอ “ที�ใดมีชีื่วิติ ที�น้�นมีความห่ว้ง”

ปรั้ะจิำาปี  2562 จิากกรั้มส่งเสริั้มว้ฒ์นธัรั้รั้ม กรั้ะทรั้วงว้ฒ์นธัรั้รั้ม กวีนิพินธ์ิเรืี�อง ผูู้้ปรีะสบภัย

ในเขีาวงกต ในโครั้งการั้บ้นทึกเร่ั้�องรั้าวอ้นไม่คาดฝัึนในห้่วงส้งคมต่ิ�นโควิด-19 ความร่ั้วม

ม่อรั้ะห่ว่างมห่าวิทยาล้ยท้กษิ์ณีก้บ MGR Online ภูาคใต้ิ เผู้ยแพิร่ั้ในว้นที� 20 เมษ์ายน 

2563 กวีนิพินธ์ิ เรืี� อง โลกอีกใบที� ไ ม่ รู้ี จััก ไ ด้ รัีบรีางวัลยุวศิลปินไทยดี เ ด่น

สาขีาวรีรีณกรีรีม ปี 2563 ปรั้ะเภูทรั้วมเล่มกวีนิพินธ์ั  (Young Thai Artist Award 2020)
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การีเขีียนบทกวี “วิถีครูีธัินวา”

อภิิสิทธิ์� แสงสว่ิาง

1. แรีงบันดาลใจั ที�มาขีองการีเขีียนบทกวี

 ผู้มเกิดและเติิบโติในชื่นบท ครั้อบคร้ั้วขีองผู้มชื่อบร้ั้องเพิลง คุณีพ่ิอ คุณีแม่ขีอง

ผู้ม ม้กได้ร้ั้บเชิื่ญขึี�นเวที เพ่ิ�อร้ั้องเพิลงในงานร่ั้�นเริั้งขีองห่มู่บ้าน ผู้มจึิงร้ั้กการั้ร้ั้องเพิลง

และรั้อ้งเพิลงไดต้้ิ�งแต่ิยง้ไม่เข้ีาอนุบาล เม่�อผู้มเรีั้ยนช้ื่�นปรั้ะถม ผู้มได้พิบบทกว ีที�คุณีพ่ิอ

เขีียนไว้ติามห่น้งส่อ และดา้นห่ล้งรูั้ปถ่าย ความปรั้ะท้บใจิในบทกวทีี�คุณีพ่ิอเขีียน กลาย

มาเป็นแรั้งบ้นดาลใจิข้ี�นแรั้กที�ทำาให้่ผู้มร้ั้กการั้อ่าน-เขีียนบทกวีต้ิ�งแต่ิน้�นเป็นต้ินมา
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2. กลวิธีิการีเขีียนบทกวี

 ผู้มมีวิธีัการั้ง่าย ๆ สำาห่ร้ั้บผูู้้ที�เริั้�มต้ินเขีียนบทกวี แนะนำาว่าให้่ท่านน้�งสมาธิั

ก่อนลงม่อเขีียนปรั้ะมาณี 5 - 10 นาที เม่�อใจิสงบ คำาต่ิาง ๆ ที�ท่านเคยอ่าน - เขีียน

จิะพิร้ั้�งพิรูั้ มาให้่ท่านฉวยใช้ื่ ให้่คำาเห่ล่าน้�นไห่ลเวียนอยู่ในความรู้ั้สึกนึกคิด  บรั้รั้จิง

เรีั้ยบเรีั้ยงเป็นคำาคล้องจิองส้�น ๆ ต่ิอก้นไปเร่ั้�อย ๆ ควรั้ใช้ื่คำาศ้พิท์ง่าย ๆ ก่อนจิะได้

ไม่รู้ั้สึกว่าการั้เขีียนบทกวียากจินเกินไป เม่�อเขีียนเสรั้็จิบทห่นึ�ง ย้อนกล้บมาอ่าน

ทบทวนอีกคร้ั้�ง ส่วนใดบกพิร่ั้อง แก้ไขีให้่เห่มาะสม แล้วจึิงเริั้�มเขีียนบทต่ิอไป อย่าล่ม

ว่าการั้เขีียนบทกวี เป็นงานศิลปะที�ส่�ออารั้มณี์ความรู้ั้สึกผู่้านต้ิวอ้กษ์รั้จิากผูู้้เขีียน

ไปย้งผูู้้อ่าน การั้เล่อกสรั้รั้ถ้อยคำาให้่ส้มผู้้สใจิผูู้้อ่านในคร้ั้�งแรั้กที�เริั้�มเขีียน จึิงเป็นไป

ได้ยาก  เพิรั้าะฉะน้�นกลวิธีัการั้เขีียนบทกวีที�ดีที�สุดค่อท่านต้ิองเป็นน้กอ่านต้ิวยง

ฝึึกเขีียนบ่อย ๆ จึิงจิะสามารั้ถถ่ายทอดอารั้มณี์ความรู้ั้สึกที�เขีียนไปส้มผู้้สใจิผูู้้อ่านได้ 

 2.1 ค�า 

 ผู้มว่าคนไทยโชื่คดีมาก ที�มีภูาษ์าเปน็ขีองตินเอง ด้วยความที�เรั้ามีคำาให้่เล่อกใช้ื่

อย่างมห่าศาล จึิงไม่ใช่ื่เร่ั้�องยากที�จิะเรีั้ยงร้ั้อยถ้อยคำาให้่คล้องจิอง ไพิเรั้าะ เสนาะจ้ิบใจิ 

ความทรั้งพิล้งขีองคำา ไม่เพีิยงมีอิทธิัพิลเฉพิาะในบทกวียาว ๆ อย่างข้ีอความ

ส้�น ๆ ที�เรั้าเห็่นก้นได้ท้�วไปติามยานพิาห่นะ เช่ื่น รั้ถค้นนี�สีขีาว , อย่าเข้ีาใกล้อะไห่ล่ห่า

ยาก ห่ร่ั้อแม้กรั้ะท้�งติาลปัติรั้ที�พิรั้ะสงฆ์ใช้ื่ในงานพิิธีักรั้รั้มต่ิาง ๆ ก็ย้งมีข้ีอความปริั้ศนา

ธัรั้รั้มเต่ิอนสติิว่า ไปไม่กล้บ ห่ล้บไม่ต่ิ�น ฟืั�นไม่มี ห่นีไม่พ้ิน ซึ�งคำาคล้องจิองเห่ล่านี� ก็ฟััง

คุ้นหู่    ดูคุ้นติาเรั้าดี จิะเห็่นได้ว่าจิริั้ง ๆ แล้ว คำาคล้องจิองส้มผู้้สใจิ มีอยู่รั้อบต้ิวเรั้า ผู้ม

เช่ื่�อว่าคงไม่ยากเกินไปน้ก สำาห่ร้ั้บท่านที�มีใจิร้ั้ก และอยากร่ั้ายมนต์ิเสน่ห์่แห่่งต้ิวอ้กษ์รั้

ให้่เริั้งรั้ำาในท่วงทำานองขีองบทกวี อย่างสร้ั้างสรั้รั้ค์ ผู่้านความรู้ั้สึกนึกคิดวิจิิติรั้บรั้รั้จิง

ด้วยปลายปากกาขีองท่านเอง  

 2.2 สัมผัู้ส

 ส้มผู้้ส ก็ค่อ การั้กำาห่นดบ้งค้บให้่ใช้ื่คำาคล้องจิอง แบ่งเป็น 4 ปรั้ะเภูท

 1) ส้มผู้้สสรั้ะ เช่ื่น มี-ดี , ปลา-กา เป็นต้ิน

 2) ส้มผู้้สอ้กษ์รั้ ห่ร่ั้อพิย้ญชื่นะ เช่ื่น แรั้ก-เริั้�ม , สี-ส้น

 3) ส้มผู้้สนอก เป็นส้มผู้้สที�ใช้ื่ส่งและร้ั้บส้มผู้้สก้นนอกวรั้รั้ค บ้งค้บใช้ื่ใน
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ร้ั้อยกรั้องทุกปรั้ะเภูท (ขีาดไม่ได้) กำาห่นดให้่ใช้ื่แต่ิส้มผู้้สสรั้ะเท่าน้�น

 4) ส้มผู้้สใน เป็นส้มผู้้สที�คล้องจิองก้น ภูายในวรั้รั้คเดียวก้น (ไม่บ้งค้บ) ถ้ามี 

จิะช่ื่วยเพิิ�มความไพิเรั้าะให้่บทกวี 

 สำาห่ร้ั้บผูู้้ที�เริั้�มต้ินเขีียนบทกวี ผู้มมีวิธีัง่าย ๆ แนะนำาท่านว่าไม่จิำาเป็นต้ิองใช้ื่

ส้มผู้้สครั้บท้�ง 4 ปรั้ะเภูท ในการั้เริั้�มเขีียน ให้่เริั้�มจิากการั้มีส้มผู้้สนอกอย่างเดียวก่อน

เพิรั้าะเป็นส้มผู้้สบ้งค้บใช้ื่ เม่�อท่านเข้ีาใจิจ้ิงห่วะจิะโคนเป็นอย่างดีแล้ว

 จึิงเพิิ�มส้มผู้้สปรั้ะเภูทอ่�น ๆ ติามมา การั้เริั้�มต้ินเขีียนบทกวีที�ง่ายที�สุด

ในความคดิผู้ม ค่อเริั้�มจิากการั้เขีียนกาพิยย์านี 11 เพิรั้าะบ้งค้บส้มผู้้สนอกเฉพิาะคำาสุดท้าย

ขีองวรั้รั้คที� 2 และ 3 และส้มผู้้สรั้ะห่วา่งบทเท่าน้�น ข้ีอดีอีกอยา่งห่นึ�งค่อ วรั้รั้คห่น้ามี 5 คำา

วรั้รั้คห่ล้งมี 6 คำา ด้วยการั้ใช้ื่คำาไม่มาก จึิงเห่มาะก้บน้กกวี   ม่อให่ม่ห้่ดเขีียน แนะนำา

ให้่ท่านเน้นส่�อสารั้เน่�อห่ามากกว่าส่�อสารั้รูั้ปแบบ เพิรั้าะ “ส้มผู้้สคำา ไม่สำาค้ญเท่าส้มผู้้สใจิ” 

 2.3 ความ

 ผู้มว่าความห่ร่ั้อสารั้ที�ผูู้้เขีียนต้ิองการั้ถ่ายทอด ต้ิองถูกกล้�นกรั้องออกมา จิาก

ความรู้ั้สึกนึกคิดขีองผูู้้เขีียนอย่างแท้จิริั้ง จึิงจิะส้มผู้้สใจิผูู้้อ่านได้ดี อาจิได้มาจิากความ

สุขีส้นต์ิ โศกเศร้ั้า สงสารั้ สงส้ย ฯลฯ คุณีครูั้เนาวร้ั้ติน์ พิงษ์์ไพิบูลย์ ศิลปินแห่่งชื่าติิ

สาขีาวรั้รั้ณีศิลป์และกวีซีไรั้ต์ิ ผูู้้เชีื่�ยวชื่าญด้านกวีนิพินธ์ัไทยท่านห่นึ�งที�ผู้มเคารั้พิร้ั้กได้ให้่

คำานิยามไว้ว่า “บทกวีค่อเพิชื่รั้พิลอยขีองถ้อยคำา ที�เจีิยรั้ะไนมาจิากผู้ลึกขีองความคิด” 

เพิรั้าะฉะน้�น ห่ากท่านเป็นผูู้้เริั้�มเขีียนบทกวี ผู้มแนะนำาว่าท่านควรั้เริั้�มจิากการั้เขีียนใน

สิ�งที�กรั้ะทบใจิท่าน เจีิยรั้ะไนใจิคำาให้่ส้มผู้้สใจิคน ความห่ร่ั้อสารั้ที�ดีในความคิดขีองผู้ม

ค่อผูู้้เขีียนต้ิองลึกซึ�งในเร่ั้�องน้�น ๆ บทกวีต้ิองมีความจิรั้ิง ความดี และความงามขีอง

วรั้รั้ณีศิลป์ห่ลอมรั้วมเป็นห่นึ�งเดียวก้นก้บจิิติวิญญาณีขีองน้กกวี



44 ถอดบทเรีียนเขีียนบทกลอน

3. เริี�มต้นเขีียนบทกวีอย่างไรี

 ต้ิองเกริั้�นก่อนว่า สม้ยเรีั้ยนช้ื่�นปรั้ะถม ผู้มเป็นเด็กที�มีนิส้ยร้ั้กการั้อ่านมาก ๆ

โชื่คดีที�โรั้งเรีั้ยนบ้านว้งนกแอ่น จ้ิงห่ว้ดพิิษ์ณุีโลก โรั้งเรีั้ยนที�ผู้มเรีั้ยนอยู่ในขีณีะน้�นมี

ห้่องสมุดสร้ั้างขึี�นให่ม่ ในห้่องสมุดเต็ิมไปด้วยห่น้งส่อน่าอ่านมากมายห่น้งส่อห่ลายเล่ม

มีสีส้นสวยงาม สอดแทรั้กบทกวีอ้นแสนไพิเรั้าะ ให้่ข้ีอคิดดี ๆ คร้ั้�งห่นึ�งทางโรั้งเรีั้ยนได้

จ้ิดกิจิกรั้รั้มว้นแม่แห่่งชื่าติิ และมีการั้ปรั้ะกวดเขีียนบทกวี  เทิดทูนพิรั้ะคุณีแม่ ผู้มได้

เขีียนบทกวีส่งเข้ีาปรั้ะกวด และได้ร้ั้บรั้างว้ลชื่นะเลิศในรั้ะด้บช้ื่�นปรั้ะถมศึกษ์าติอนต้ิน

ผู้มจึิงปรั้ะท้บใจิ เริั้�มต้ินอ่าน - เขีียนบทกวี ต้ิ�งแต่ิน้�นเป็นต้ินมา ยิ�งอ่านมาก ยิ�งเขีียน

มากก็ยิ�งติกห่ลุมร้ั้กในความงามขีองภูาษ์าวรั้รั้ณีศลิป์ ผู้มจึิงมีปณิีธัานแน่วแน่ ที�จิะศึกษ์า

ค้นคว้าเพิิ�มเติิม ฝึึกเขีียนบทกวี อยา่งจิริั้งจ้ิง และจิริั้งใจิ เพ่ิ�ออนุร้ั้กษ์์ สร้ั้างสรั้รั้ค์ ส่บสาน

ศิลปว้ฒ์นธัรั้รั้มปรั้ะจิำาชื่าติิ อ้นเป็นมรั้ดกทางภููมิปัญญาที�ทรั้งคุณีค่า สง่างาม ขีองบรั้รั้พิ

ชื่นไทยส่บไป

4. ที�มาขีองคลังค�าในการีเขีียน

 คล้งคำาในการั้เขีียนขีองผู้ม เริั้�มต้ินจิากการั้ฟัังคุณีพ่ิอ คุณีแม่ร้ั้องคารั้าโอเกะ

ต้ิ�งแต่ิจิำาความได้ ทุกคร้ั้�งที�คุณีพ่ิอ คุณีแม่ ร้ั้องคารั้าโอเกะ ผู้มจิะไปน้�งที�ห่น้าจิอ

คอมพิิวเติอร์ั้ อ่านต้ิวห่น้งส่อที�ปรั้ากฏในห่น้าจิอ แล้วฝึึกร้ั้องเพิลงไปพิร้ั้อมก้บคุณีพ่ิอ

คุณีแม่ ทำาให้่ผู้มซึมซ้บ เรีั้ยนรู้ั้จ้ิงห่วะจิะโคน คำาส้มผู้้สในบทเพิลงต่ิาง ๆ ต้ิ�งแต่ิย้งเด็ก

ด้วยเห่ตุินี�เม่�อเข้ีาเรีั้ยนช้ื่�นปรั้ะถม ผู้มจึิงอ่านห่น้งส่อได้คล่องแคล่วกว่าน้กเรีั้ยนในว้ย

เดียวก้น ห่ลายคร้ั้�งที�คุณีครัู้ปรั้ะจิำาช้ื่�น ให่้เขีียนติามคำาบอก และแติ่งปรั้ะโยคเกี�ยวก้บ

คำาในภูาษ์าไทย  ติอนน้�นผู้มม้กจิะเขีียนได้ถูกต้ิองทุกคำา แทบทุกคร้ั้�ง ผู้มจึิงร้ั้กการั้

อ่านห่น้งส่อมาก ๆ ผู้มว่าห่น้งส่อนี�แห่ละ เป็นสิ�งมห้่ศจิรั้รั้ยที�พิาผู้มไปในที�ที�ไม่เคยไป

จุิดปรั้ะกายความคิด จิินตินาการั้อ้นไร้ั้ขีอบเขีติให้่ผู้มมีความสุขีที�ได้ร้ั้บความรู้ั้ อรั้รั้ถรั้ส 

ความเพิลิดเพิลิน ผู่้านมงกุฎวรั้รั้ณีกรั้รั้มคมคำาวรั้รั้ณีศิลป์ อ้นแสนวิเศษ์ ท้�งปรั้ะเภูทบท

ร้ั้อยแก้ว และบทร้ั้อยกรั้องที�มาสำาค้ญขีองคล้งคำาในการั้เขีียน ผู้มขีอสรุั้ปให้่ท่านเข้ีาใจิ

ง่าย ๆ  อย่างนี�ว่าห่ากท่านต้ิองการั้เป็นน้กเขีียนที�ดี ท่านต้ิองเริั้�มจิากการั้เป็นน้กอ่านที�ดี



45ฉบัับัสมาคมนัักกลอนัแห่่งประเทศไทย 2563

5. ตัวอย่างบทกวี 

 รั้างว้ลชื่นะเลิศ ในโครั้งการั้สร้ั้างสรั้รั้ค์วรั้รั้ณีศิลป์ “กวีปากกาทอง” ภูาค

เห่น่อ ปรั้ะจิำาปี พิ.ศ. 2560

“รัีกสองแคว...แพิสองเรีา”

   พีิ�ล่องแพิ แผู่้วผู่้าน ธัารั้นำ�าไห่ล  

  ติามเสียงใจิ ร้ั้ญจิวน ครั้ำ�าครั้วญห่า

  พีิ�เขีียนกลอน เพิลงยาว ถึงเจ้ิามา   

  ติามปรั้ะสา ร้ั้กห่นุ่มสาว ชื่าวสองแคว

  นำ�ากรั้ะเพ่ิ�อม เล่�อมปรั้ะกาย พิรั้ายรั้ะย้บ  

  ปลาสร้ั้อยว่าย ส่ายสล้บ ทวนกรั้ะแส

  ห่มอกเย็นเยียบ สองฝัึ�งน่าน ล้วนเร่ั้อนแพิ  

  พีิ�ชื่ะเง้อ เพ้ิอชื่ะแง้ แพิขีว้ญใจิ

  จิะพิาเจ้ิา ขึี�นแพิพีิ� ไปกรั้าบพิรั้ะ   

  ส้กการั้ะ บูชื่า “ห่ลวงพ่ิอให่ญ่”

  ยอดแห่่งพุิทธัศิลป์ สุโขีท้ย    

  ปางมารั้วิช้ื่ย ชิื่นรั้าชื่า

  แล้วล่องแพิ ไปไห่ว้ศาล “พิรั้ะองค์ดำา”  

  ผูู้้กรั้ะทำา ยุทธัห้่ติถี ตีิห่งสา

  เพ่ิ�อทวงเอกรั้าชื่ค่น อโยธัยา    

  ยิ�งนึกคิด ยง้ศร้ั้ทธัา กษ้์ติริั้ย์ไทย

  รั้ะห่ว่างเรั้า เดินทาง พิลางฟัังเพิลง   

  พีิ�บรั้รั้เลง ผู่้านขีลุ่ยผิู้ว พิลิ�วห่วามไห่ว

  ชื่มห่ญ้าดาว โบกโบย รั้ะบำาใบ   

  ชูื่อวยช้ื่ย “ร้ั้กสองเรั้า...ริั้มสองแคว”

>>> ช่ื่วงเรีั้ยนรู้ั้ภูาษ์าศิลป์ถิ�นสองแคว <<<

“ห่ลวงพ่ิอให่ญ่” ห่มายถึง พิรั้ะพุิทธัชิื่นรั้าชื่

“พิรั้ะองค์ดำา” ห่มายถึง สมเด็จิพิรั้ะนเรั้ศวรั้มห่ารั้าชื่



นายอภิสิทธิิ�  แสงสว่าง  เกิดเม่�อว้นที� 2 ธ้ันวาคม 

2538 อยู่บ้านเลขีที� 53/3 ห่มู่ 2 ติำาบลว้งนกแอ่น อำาเภูอ

ว้งทอง จ้ิงห่ว้ดพิิษ์ณุีโลก โทรั้ศ้พิท์ม่อถ่อ: 08-3628 6266 

เฟัซบุ�ก: อภิูสิทธิั� แสงสว่าง (คุณีครูั้ธ้ันวา) ปรีะวัติการี
ศึกษา ปริั้ญญาติรีั้ครุั้ศาสติรั้บ้ณีฑิติ สาขีาวิชื่าภูาษ์าไทย คณีะครุั้ศาสติร์ั้ มห่าวิทยาล้ยรั้าชื่ภู้ฏ

พิิบูลสงครั้าม ติำาบลพิลายชุื่มพิล  อำาเภูอเม่อง  จ้ิงห่ว้ดพิิษ์ณุีโลก ความสามารีถพิิเศษ

แสดงเพิลงพ่ิ�นบ้าน เช่ื่น ฉ่อย , เพิลงเกี�ยวข้ีาว , ลิเก  แต่ิงคำาปรั้ะพ้ินธ์ัไทยได้ทุกปรั้ะเภูท 

(โคลง ฉ้นท์ กาพิย ์กลอน ร่ั้าย) แติง่เพิลง, ร้ั้องเพิลง เกียรีติปรีะวัติที�ภาคภูมิใจัที�ส�าคัญ รีางวลั

เยาวช่นผูู้้ใช้่ภาษาไทยดีเด่น ด้านการั้พูิด การั้อ่าน และการั้เขีียน  ปรั้ะจิำาปีพุิทธัศ้กรั้าชื่2561

(จ้ิงห่ว้ดพิิษ์ณุีโลก) ช่นะเลิศ การีปรีะชั่นกลอนสดรีะดับปรีะเทศ (กรั้ะดานชื่นวน

ทองคำา) : รั้ายการั้คุณีพิรั้ะชื่่วย ช่ื่วงคุณีพิรั้ะปรั้ะช้ื่น (เวิร์ั้คพิอยท์ทีวีช่ื่อง 23) ได้รัีบเชิ่ญ

จัากมูลนิธิิสายใจัไทยในพิรีะบรีมรีาชู่ปถัมภ์ : ปรีะพัินธ์ิบทร้ีอยกรีองน้อมส�านึกในพิรีะ

มห่ากรีุณาธิิคุณ พิรีะบาทสมเด็จัพิรีะบรีมช่นกา ธิิเบศรี มห่าภูมิพิลอดุลยเดช่มห่ารีาช่ 

บรีมนาถบพิิตรี (สถานีวิทยุโทรีทัศน์กองทัพิบก ช่่อง 5) ช่นะเลิศการีปรีะกวด

แต่งค�าปรีะพัินธ์ิโครีงการีสร้ีางสรีรีค์วรีรีณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ปรั้ะจิำาปีพุิทธัศ้กรั้าชื่ 2560 
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“บทกวี : ความรู้ีสึกขีองคน (นึกอยาก) เขีียน”

จิิดาภิา นับถือบุญ

1. แรีงบันดาลใจั ที�มาขีองการีแต่งกลอน

 ห้่องเรีั้ยนภูาษ์าไทย ช้ื่�นปรั้ะถมศึกษ์าปีที� 5 (ปีการั้ศึกษ์า 2552) โรั้งเรีั้ยนบ้าน

ควนเนียง เป็นจุิดเริั้�มต้ินขีองการั้เดินทางก้าวแรั้กที�ทำาให่้ฉ้นร้ั้กการั้เขีียนรั้้อยกรั้อง ใน

รูั้ปแบบขีองกาพิย์ยานี 11 ห่ล้งจิากได้เรีั้ยนเร่ั้�อง การั้แต่ิงกาพิย์ยานี 11 ความสนุกขีอง

เด็กคนห่นึ�งไม่ได้ทิ�งไว้แค่ในห้่องสี�เห่ลี�ยมเท่าน้�น แต่ิเม่�อกล้บถึงบ้าน ฉ้นคว้าสมุดก้บ

ดินสอไม้ติรั้าม้า มาเขีียนกาพิย์ยานีต่ิอจินน้บสิบบท เน่�อห่าที�เขีียนเป็นเร่ั้�องสิ�งขีองรั้อบ

ต้ิวในขีณีะน้�น ซึ�งฉ้นเป็นคนคิดปรั้ะเด็นขึี�นเองติามจิินตินาการั้

 เม่�อผู่้านว้นว้ยแห่่งการั้ศึกษ์าเล่าเรีั้ยน จินถึงช้ื่�นม้ธัยมศึกษ์าปีที� 3 (ปีการั้ศึกษ์า

2556) ด้�งเส้นทางสายนี�ได้ถูกลากต่ิอให้่ยาวออกไป เม่�อครูั้เจีิ�ยบ (นางสาวพิรั้นภูา แซ่อุ่ย)

นิสิติฝึึกปรั้ะสบการั้ณ์ีวิชื่าชีื่พิครูั้ โรั้งเรีั้ยนห่าดให่ญ่วิทยาล้ยขีณีะน้�น ซึ�งเป็นครูั้ผูู้้สอน

ภูาษ์าไทยให้่ช้ื่�นเรีั้ยนขีองฉ้น (ม.3/11) ได้ให้่โอกาสฉ้นไปฝึึกเขีียนกลอนก้บเพ่ิ�อนนิสิติ

ฝึึกปรั้ะสบการั้ณ์ีวิชื่าชีื่พิครูั้อีกท่านห่นึ�งซึ�งสอนวิชื่าภูาษ์าไทยเช่ื่นก้น น้�นค่อ ครูั้แวว

(นายธีัรั้น้นท์ ร้ั้ติติะ) เป็นผูู้้ที�มีปรั้ะสบการั้ณ์ีและความชื่ำานาญด้านการั้เขีียนกลอน เคย

ผู่้านเวทีกลอนและคว้ารั้างว้ลมามากมาย ฉ้นได้ฝึึกเขีียนกลอนสุภูาพิก้บครูั้แวว ทุก ๆ 

ติอนเช้ื่าก่อนเข้ีาเรีั้ยนคาบแรั้ก เป็นรั้ะยะเวลา 2 เด่อน ได้ร้ั้บปรั้ะสบการั้ณ์ีจิากเวทีกลอน

ท้�งรั้ะด้บเขีติพ่ิ�นที� รั้ะด้บภูาค จินถึงรั้ะด้บปรั้ะเทศ

 แม้รั้ะยะเวลาที�ได้ฝึึกเขีียนกลอนก้บครั้จูิะเป็นช่ื่วงเวลาส้�น ๆ  แติเ่ป็นช่ื่วงเวลาที�

ฉ้นมีความสุขี และรู้ั้สึกสนุกก้บการั้คิด การั้เขีียน จินต้ิองกล้บมาเขีียนเพิิ�มที�บ้านทุกคร้ั้�ง 

จิากการั้ถูกกำาห่นดญ้ติติิ มาเป็นกำาห่นดญ้ติติิด้วยตินเอง จิากการั้ที�มีครูั้คอยกรั้ะตุ้ิน มา

เป็นการั้เฝ้ึามองธัรั้รั้มชื่าติิรั้อบ ๆ ต้ิวจินเกิดความคิดบางอย่าง ถ่ายทอดความรู้ั้สึกออก

มาผู่้านต้ิวอ้กษ์รั้น้�นเอง จิากการั้เขีียนกลอนเพ่ิ�อแข่ีงข้ีน กล้บกลาย เป็นการั้เขีียนกลอน

เพ่ิ�อร้ั้บใช้ื่ความรู้ั้สกึตินเองในห่ว้งเวลาติา่ง ๆ  ขีองชื่วิีติ ทุกว้นนี�กลอนจึิงเป็นส่วนห่นึ�งขีอง

ชีื่วิติฉ้น ขีณีะเดียวก้นชีื่วิติขีองฉ้นก็เป็นส่วนห่นึ�งในกลอน…
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2. กลวิธีิการีเขีียนกลอน 

 ฉ้นค่อย ๆ ซึมซ้บวิธีัการั้เขีียนมาจิากห่ลาย ๆ แห่ล่ง ท้�งการั้ที�ครูั้ได้สอน ชีื่�แนะ

แนวทาง การั้ลองถูกลองผิู้ด การั้เรีั้ยนรู้ั้จิากข้ีอคิดเห็่นขีองผูู้้อ่านที�ได้ให้่คำาแนะนำาติิชื่ม 

และการั้อ่านกวีนิพินธ์ัจิำานวนห่นึ�ง ทำาให้่เริั้�มมองเห็่นกลวิธีัขีองตินเองในเร่ั้�องต่ิาง ๆ  ด้งนี�

 2.1 ค�า : ม้กเป็นคำาง่าย ๆ  ในชีื่วิติปรั้ะจิำาว้น ที�ผูู้้อ่านสามารั้ถเข้ีาใจิได้ท้นทีโดย

ไม่ต้ิองแปล ในแต่ิละวรั้รั้คม้กเขีียนกลอนโดยมีจิำานวนคำา 8-9 คำา เป็นส่วนให่ญ่

 2.2 สัมผัู้ส : นอกจิากส้มผู้้สรั้ะห่ว่างวรั้รั้ค และรั้ะห่ว่างบท ที�จิะต้ิองมีอยูแ่ล้ว

น้�น ฉ้นม้กเพิิ�มส้มผู้้สในขีองคำาคู่ห่ล้งภูายในวรั้รั้ค เพิ่�อความติอ่เน่�องขีองจ้ิงห่วะและความ

สละสลวยในการั้อ่าน เช่ื่น “ละอองฝึนชื่โลมช่ื่�นเม่�อค่นก่อน” และห่ากมีโอกาสก็จิะเล่น

เสียงส้มผู้้สพิยญ้ชื่นะ ห่ร่ั้อส้มผู้้สอ้กษ์รั้ภูายในวรั้รั้ค เช่ื่น “ห่ย้�งรั้ากแก้วห่น่วงแน่นห่น้ก

สร้ั้างห่ล้กแห่ล่ง” เพ่ิ�อความล่�นไห่ลในการั้อ่านและเน้นยำ�าความรู้ั้สึกมากขึี�น

 2.3 ความ : ความห่ร่ั้อเน่�อห่าขีองกลอนม้กเป็นเร่ั้�องที�ผูู้้เขีียนถ่ายทอดออกมา

จิากอารั้มณ์ีความรู้ั้สึก ที�มีสิ�งเร้ั้ามากรั้ะทบจึิงเรีั้ยงร้ั้อยออกมาผู่้านการั้เขีียน ฉ้นก็เป็น

คนห่นึ�งที�ม้กห่ยิบยกเร่ั้�องรั้าวรั้อบใกล้ ๆ  ต้ิวมาถ่ายทอด และทิ�งท้ายด้วยแง่คิดบางอยา่ง 

เช่ื่น ในช่ื่วงเวลาที�ฝึนติก เห่น่อเสียงบ่นขีองใครั้ห่ลายคนและรั้ถที�ติิดเป็นแถวยาวบนท้อง

ถนน ยง้มีความงดงามขีองท่วงทำานองเสียงฝึน และความชุ่ื่มฉำ�าที�สายฝึนได้ชื่โลมโลก เม่�อ

มองเห็่นสิ�งนี�แล้ว จึิงเขีียนบ้นทึกเอาไว้เป็นกลอน ห่ร่ั้อในเวลาที�ห้่วใจิเห่น่�อยล้าอ่อนแรั้ง 

ก็คว้าโทรั้ศ้พิทม่์อถ่อมาเปดิ Instragram โพิสติก์ลอนลงไปส้กบทพิรั้อ้มภูาพิปรั้ะกอบที�

เข้ีาก้บเร่ั้�องรั้าวส้กภูาพิ ก็บรั้รั้เทาความเห่น่�อยล้าลงแล้ว

3. เริี�มต้นเขีียนบทกวีอย่างไรี

 การั้เริั้�มต้ินเขีียนกลอนขีองฉ้นในช่ื่วงแรั้ก ๆ   มาจิากการั้ได้เรีั้ยนรู้ั้ฉ้นทล้กษ์ณ์ี

น้�น ๆ   แต่ิไม่ได้ครั้ำ�าเครั้ง่ก้บการั้ทอ่งจิำาห่ร่ั้อพิยายามยด้เยยีดรูั้ปแบบลงใสส่มองแต่ิอย่าง

ใด เป็นเพีิยงการั้ทำาความรู้ั้จ้ิก “ให้่พิอรู้ั้จ้ิกก้น”เท่าน้�น เม่�อฝึึกเขีียนบ่อยคร้ั้�งเข้ีา ก็จิะ

ทำาให้่ได้เรีั้ยนรู้ั้เพิิ�มเติิมโดยปริั้ยายจิากการั้วิจิารั้ณ์ีขีองครูั้ ในส่วนขีองเสียงท้ายวรั้รั้ค 

ส้มผู้้สเล่อน ส้มผู้้สซำ�า ส้มผู้้สแย่ง และการั้ผิู้ดส้มผู้้สในรูั้ปแบบต่ิาง ๆ
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 ภูายห่ล้งการั้เริั้�มต้ินเขีียนกลอนขีองฉ้น เรีั้ยกได้ว่า เขีียนจิากความ “อิน” ห่ร่ั้อ

ความรู้ั้สึกภูายในใจิ ห่ากกำาล้ง “อิน” ห่ร่ั้อรู้ั้สึกก้บอะไรั้ห่ร่ั้อเร่ั้�องรั้าวใดมาก ๆ ก็จิะไม่

ปล่อยให้่ความรู้ั้สึกน้�นผู่้านไป แต่ิจิะรีั้บเขีียนบ้นทึกเอาไว้ เร่ั้�องรูั้ปแบบน้�นมาทีห่ล้ง เพิรั้าะ

เม่�อเกิดปรั้ะเดน็เน่�อห่าที�จิะเขีียนแลว้ เรั้าจิะเขีียนรั้ปูแบบใดกย็อ่มถ่ายทอดออกมาไดด้้�ง

ใจิเพ่ิ�อร้ั้บใช้ื่ปรั้ะเด็นเน่�อห่าน้�น 

 บางทีการั้เขีียนกลอนก็ไม่ได้มาจิากความติ้�งใจิรีั้ดค้�นความคิดแต่ิอย่างใด การั้

ย่นร้ั้บลมริั้มรั้ะเบียงห่อพ้ิกช้ื่�น 3 ห่ร่ั้อการั้เฝ้ึามองบางสิ�งบางอย่างเป็นไป ก็อาจิทำาให้่

ได้วรั้รั้คแรั้กห่ร่ั้อวรั้รั้คจิบขีองกลอนแบบไม่ท้นต้ิ�งต้ิว

4. ที�มาขีองคลังค�าในการีเขีียน  

 ในรั้ะยะแรั้กขีองการั้เขีียน ฉ้นม้กเขีียนโดยใช้ื่คำาซำ�าไปซำ�ามาโดยไม่รู้ั้ต้ิว แม้เน่�อห่า

ขีองกลอนจิะเปลี�ยนไป แต่ิคำาง่าย ๆ ที�เคยใช้ื่ ย้งคงถูกใช้ื่เสมออย่างละทิ�งเสียไม่ได้ เช่ื่น

คำาว่า สดใส ธัรั้รั้ม งดงาม เป็นต้ิน ซึ�งทำาให้่รู้ั้สึกได้ว่ากลอนขีองตินเองไม่มีความแปลกให่ม่

ขีาดความคมคายขีองถ้อยคำา เม่�อร้ั้บรู้ั้สิ�งที�เกิดขึี�นท้�งห่มดนี� จึิงค่อย ๆ เรีั้ยนรู้ั้จิากการั้

อ่านผู้ลงานขีองคนอ่�น ๆ ที�จิะช่ื่วยดึงตินเองให้่พ้ินจิากกรั้อบเดิม ๆ การั้อ่าน กวีนิพินธ์ั

ขีองกวีที�มีช่ื่�อเสียง ซึ�งได้รั้วมเล่มเอาไว้ การั้ฟัังเพิลงในยามว่างที�นอกจิากได้ร้ั้บความ

บ้นเทิงแล้ว ย้งได้คล้งคำาเพิิ�มอีกด้วย ติลอดจินการั้ที�ได้เข้ีามาศึกษ์าในรั้ะด้บอุดมศึกษ์า

สาขีาวิชื่าภูาษ์าไทย คณีะศึกษ์าศาสติรั้์ (ห่ล้กสูติรั้ผู้ลิติร่ั้วมก้บคณีะมนุษ์ยศาสติรั้์และ

ส้งคมศาสติร์ั้) ทำาให้่เกิดการั้ขีย้บขียายทางความคิด มุมมอง และภูาษ์า จินมีคล้งคำาที�

มากขึี�นในการั้เขีียนกลอน
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5. ตัวอย่างบทกลอน

“รีะห่ว่างรีอรุ้ีงมาอย่าลืมฝึน”

  กลุ่มเมฆดำาขีย้บเขีย่�อนเคล่�อนค่อยค่อย

  ทีละน้อยควบกล้�นกรั้องละอองฝึน

  จิากแผู่้นฟ้ัาสู่แผู่้นดินถิ�นชื่าติิชื่น

  คละปน-รั้ดอาบครั้าบนำ�าติา

  

  เสียงเซ็งแซ่วุ่นวายคล้ายห่งุดห่งิด

  บางชีื่วิติบ่นเบ่�อเก็บเส่�อผู้้า

  เห่ล่าแม่บ้านคว้ากรั้ะด้งลงชื่ายคา

  ต่ิางผิู้ดห่ว้งเม่�อฝึนมาทุกครั้าไป

  ขีบวนรั้ถข้ีบชื่ะลอเพิรั้าะรั้ถติิด

  เคล่�อนชีื่วิติฝ่ึาฝึนยากทนไห่ว

  บางจ้ิงห่วะเรั้ากล่าวโทษ์ด้�งโกรั้ธัใครั้

  ว่าเพิรั้าะฝึนจึิงทำาให้่…ไม่ได้ทำา

  บางคนน้�งรั้ออย่างเปล่าดาย

  บางคนห่ล้บทอดกายเตีิยงสูงติำ�า

  ปิดหู่ไม่ได้ยินเสียงฝึนพิรั้ำา

  ซำำ�าซำำ�าภูาวนาห่ว้ง “ฝึนแล้ง”

  ฝึนที�สาดไม่นานจึิงซาสร่ั้าง

  เห็่นศาลากล้บเคว้งคว้างทุกห่นแห่่ง

  เห็่นช้ื่ดไฟัสามสีเขีียวเห่ล่องแดง

  เห็่นนำ�าติาเห่่อดแห้่งพิร้ั้อมฝึนซา
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  มีใครั้บ้างเห็่นบางตุ่ิมถูกเติิมเต็ิม

  เห็่นรั้ากแล้งถูกแทะเล็มชูื่ยอดห่ญ้า

  รั้ะบ้ดใบไกวรั้ะร่ั้�นช่ื่�นชีื่วา

  อาจิไม่เห็่นห่ากรั้อฟ้ัาห่มดห่ยาดนำ�า

  

  มีใครั้บ้างท้นย่�นม่อส่�อส้มผู้้ส

  สูดกลิ�นอายสายฝึนซ้ดในค่นคำ�า

  ห่ร่ั้อเห็่นเพีิยงสีเทาเทาเงาเมฆดำา

  ล่มจิดจิำาท่วงทำานองขีองฝึนฟ้ัา

  เป็นทำานองร้ั้องข้ีบกล่อมละม่อมละมุน

  ในเห่น็บห่นาวแฝึงอบอุ่นมอบคุณีค่า

  ฝึนไม่ห่ล้�งก็แล้งรุ้ั้งปรุั้งโลกา

  เม่�อฝึนมาลองบรั้รั้จิงสร้ั้างทรั้งจิำา.

         

           13 สิงห่าคม 2563

 แรั้งบ้นดาลใจิจิากการั้ย่�นม่อส้มผู้้สร้ั้บสายฝึนริั้มรั้ะเบียงห่อพ้ิก



จิัดาภา นับถือบุญ ช่ื่�อเล่น มุก เกิดว้นที� 30 ตุิลาคม

2541 อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขีที� 32 ห่มู่ที� 5 ถนน

ยนติรั้การั้กำาธัรั้ ติำาบลควนรูั้ อำาเภูอร้ั้ติภููมิ จ้ิงห่ว้ด

สงขีลา 90180 เลขีห่มายโทรั้ศ้พิท์: 099-301-0501    
E-mail: fightingmook111@hotmail.com, Facebook: จิิดาภูา น้บถ่อบุญ 

ปรีะวัติการีศึกษา : ปัจิจุิบ้นเป็นนิสิติรั้ะด้บปริั้ญญาติรีั้ ช้ื่�นปีที� 4 สาขีาวิชื่าภูาษ์าไทย

คณีะศึกษ์าศาสติร์ั้ มห่าวิทยาล้ยท้กษิ์ณี วิทยาเขีติสงขีลา  ผู้ลงานที�ได้รัีบรีางวัลเกี�ยวกับ

ภาษาไทย รีางวัลช่นะเลิศ ร้ีอยกรีองรีางวัลโล่พิรีะรีาช่ทาน สมเด็จิพิรั้ะเจ้ิาลูกเธัอ เจ้ิาฟ้ัา

จุิฬาภูรั้ณีวล้ยล้กษ์ณ์ี อ้ครั้รั้าชื่กมุารีั้ คร้ั้�งที� 12 มห่าวทิยาล้ยวล้ยล้กษ์ณ์ี ปรั้ะจิำาปี 2556 รีางวัล

รีองช่นะเลิศอันดับ 1 (ปรีะเภทคู่) กิจักรีรีมการีปรีะกวดแข่ีงขัีนกลอนสด งานเทศกาลเด่อน

สิบปรั้ะจิำาปี 2560 รีางวัลรีองช่นะเลิศอันดับ 1 รีายการีแข่ีงขัีนกลอนสด (ปรีะเภทคู่) งาน

รั้ะบ่อศิลป์รั้ะบิลศาสติร์ั้ ธัำารั้งปรั้าชื่ญ์ภูาษ์าไทย มห่าวิทยาล้ยท้กษิ์ณี  ปรั้ะจิำาปี 2561 รีางวัล

ช่นะเลิศรีายการีแข่ีงขัีนกลอนสด (ปรีะเภทเดี�ยว) งานรั้ะบ่อศิลป์ รั้ะบิลศาสติร์ั้ ธัำารั้งปรั้าชื่ญ์

ภูาษ์าไทย มห่าวิทยาล้ยท้กษิ์ณี  ปรั้ะจิำาปี 2562  รีางวัลช่นะเลิศ การีปรีะกวดบทกวีสดุดี

ครูี เน่�องในโอกาสว้นครูั้แห่่งชื่าติิ“ส่บสานคุรุั้คารั้วะว้ฒ์นธัรั้รั้ม” (ว้ฒ์นธัรั้รั้มบูชื่าพิรั้ะคุณีครูั้) 

ปรั้ะจิำาปีพุิทธัศ้กรั้าชื่ 2563 มห่าวิทยาล้ยท้กษิ์ณี รีางวัลช่นะเลิศ แข่ีงขัีนกลอนสด (ปรีะเภท

คู่) รั้ะด้บอุดมศึกษ์า เน่�องในงานเทศกาลเด่อนสิบ ปรั้ะจิำาปี 2563 
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ห่นึ�งเส้นทางก้าวย่างบนทางกลอน

กิตติ อัมพัรัมหิา

1. แรีงบันดาลใจั ที�มาขีองการีแต่งกลอน 

 เริั้�มต้ินจิากความสนใจิในการั้อา่นมาต้ิ�งแต่ิสม้ยปรั้ะถมศกึษ์าจินถงึม้ธัยมศกึษ์า

ติอนติน้ในโรั้งเรีั้ยนมีการั้ค้ดเล่อกต้ิวแทนเพิ่�อไปแข่ีงข้ีนแต่ิงคำาปรั้ะพ้ินธ์ั ผู้มในติอนน้�นที�

ชื่อบอ่านชื่อบเขีียนกเ็ลยสม้ครั้เข้ีาร่ั้วมกิจิกรั้รั้ม ครั้ภููาษ์าไทยที�สอนผู้มก็คอยข้ีดเกลาผู้ม

เร่ั้�อยมา ส่งปรั้ะกวดติามสนามแข่ีงข้ีนต่ิาง ๆ  แต่ิผู้มก็ยง้แต่ิงแบบขีอไปที ไม่ได้จิริั้งจ้ิงและ

ให้่ความสำาค้ญเท่าไรั้ จินมาถึงสม้ยม้ธัยมศึกษ์าติอนปลายมีโอกาสได้อ่านงานกวีนิพินธ์ั

ร่ั้วมสม้ยห่ลายเล่ม จินเกดิความชื่อบและห่ลงให่ลในทว่งทำานองและจ้ิงห่วะจิะโคนขีอง

ถ้อยคำาที�สละสลวย ผู้มจึิงเริั้�มฝึึกฝึนตินเองอย่างจิริั้งจ้ิง ฝึึกอ่านและฝึึกเขีียนมากยิ�งขึี�น

น้บแต่ิน้�นเป็นต้ินมา

2. กลวิธีิการีเขีียนกลอน 

 กลวิธีัในการั้เขีียนกลอนขีองผู้ม  ผู้มมีห่ล้กสำาค้ญที�เข้ีาใจิง่ายอยู ่3 ข้ีอ โดยห่ล้ก

นี�ผู้มได้ร้ั้บมาจิากการั้อบรั้ม การั้ปรั้ะกวด การั้แข่ีงข้ีนที�มีน้กกลอนยอดฝีึม่อห่ลาย ๆ  ท่าน

ถ่ายทอดปรั้ะสบการั้ณ์ีและความรู้ั้ให้่ผู้ม โดยห่ล้กสำาค้ญที�ผู้มยึดถ่อค่อ เขีียนกลอนให้่ต้ิน

ต่ิ�นเต้ิน กลางกลมกล่นและจิบปรั้ะท้บใจิ เขีียนงานออกมาให้่เป็นธัรั้รั้มชื่าติิและเป็นต้ิว

ขีองต้ิวเองมากที�สุด คำานึงถึงความเป็นเห่ตุิเป็นผู้ลและสอดแทรั้กวรั้รั้คทองบ้างเพ่ิ�อให้่

งานเขีียนดูโดดเด่น มีมิติิและน่าสนใจิ

3. เริี�มต้นเขีียนกลอนอย่างไรี? 

 เริั้�มจิากการั้ชื่อบอ่าน พิออ่านมาก ๆ เข้ีาก็เลยมีความคิดว่าอยากจิะเขีียนงาน

ออกมาเป็นขีองตินเองบ้าง อยากเขีียนกลอนที�มีวรั้รั้คทองเพิรั้าะ ๆ อ่านแล้วมีคนจิำาได้
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4. ที�มาขีองคลังค�าในการีเขีียน 

 อ่านห่น้งส่อกลอน ห่น้งส่อกวีนิพินธ์ัร่ั้วมสม้ยอย่างห่ลากห่ลาย ส้มผู้้ส ซึมซ้บ

ถ้อยคำาและวิถีการั้สรั้รั้คำาขีองน้กกลอนแต่ิละคน ศึกษ์าจ้ิงห่วะการั้วางถ้อยคำาและนำา

มาปรั้ะยุกต์ิใช้ื่ก้บงานเขีียนขีองติน

5. ตัวอย่างบทกวี 

วันเวลาโอบเรีาทุกคนไว้ในอ้อมกอด

  และเวลายง้คงการั้ข้ีบเคล่�อน

  ผู่้านว้นพ้ินเด่อนปีเล่�อนผู่้าน

  สรั้รั้พิสิ�งเล่�อนไห่ลไปติามกาล

  อยู่ในห้่วงจ้ิกรั้วาลขีองชีื่วิติ

  เนิ�นนานการั้เติิบโติจิากเริั้�มต้ิน

  กว่ากล้�นเคี�ยวความเป็นคนข้ีนสนิท

  ผู่้านเร่ั้�องรั้าวมามิน้อยเลยส้กนิด

  ทุกร่ั้องรั้อยติามติิดเป็นเงาติน

  ในภูาพิจิำาความห่ล้งที�ห่ลงเห่ล่อ

  ย้งแจ่ิมช้ื่ดทุกเม่�อมิติกห่ล่น

  ว้นและว้ยผู่้านเปลี�ยนแปลงอ้นแปลกปน

  ผู่้านพิบแล้วผู่้านพ้ินวนเวียนไป

  ชีื่วิติจึิงมิเคยจิะห่ยุดนิ�ง

  ค่อความจิริั้งที�ย้งคงการั้เคล่�อนไห่ว

  ขีณีะเข็ีมนาฬิิกาเดินกลไก

  เรั้าข้ีบเคล่�อนลมห่ายใจิไปติามทาง



55ฉบัับัสมาคมนัักกลอนัแห่่งประเทศไทย 2563

  เผู้ชิื่ญความส้บสนโลกวุ่นวาย

  พิบความห่มายง่ายงามในความต่ิาง

  แท้แล้วชีื่วิติน้�นม้นเปรั้าะบาง

  มีสุขีทุกข์ีสรั้รั้ค์สร้ั้างธัรั้รั้มดา

  ขีณีะเรั้าขีณีะโลกน้�นเคล่�อนไห่ว

  ย้งคงการั้เดินทางไกลไปเบ่�องห่น้า

  ในอ้อมกอดเนิ�นนานขีองกาลเวลา

  โอบเรั้าไว้ติลอดมาติลอดไป



กิตติ อัมพิรีมห่า  ปัจิจุิบ้นกำาล้งศึกษ์าช้ื่�นปีที� 5 สาขีา

วิชื่าการั้สอนภูาษ์าไทย คณีะครุั้ศาสติร์ั้มห่าวิทยาล้ย

รั้าชื่ภู้ฏรั้าชื่นคริั้นทร์ั้  รั้างว้ลและผู้ลงานด้านการั้

เขีียนบทกวี ได้รัีบรีางวัลช่มเช่ย รีางวัลพิานแว่นฟ้้า
พิ.ศ. 2559 จิากบทกวี “ในมุมมองโลกขีองห่นู” รีางวัลรีองช่นะเลิศ รีางวัลพิานแว่นฟ้้า

พิ.ศ. 2560 จิากบทกวี “ปรั้ะชื่าธิัปไติยค่อชีื่วิติปรั้ะชื่าชื่น” รีางวัลรีองช่นะเลิศอันดับ 1 

รีางวัลนักเขีียนรุ่ีนเยาว์ ห่มวดกวีนิพินธ์ิ เซเว่นบุ๊คอวอร์ีด ครัี�งที� 14 ปรีะจั�าปี 2560 จิาก

บทกวี “กานท์เวลาขีองผูู้้คน” รีางวัลช่มเช่ย รีางวัลพิานแว่นฟ้้า พิ.ศ. 2562 จิากบทกวี

“ด้วยแรั้งแห่่งเรั้า” รีางวัลรีองช่นะเลิศอันดับ 1 รีางวัลนักเขีียนรุ่ีนเยาว์ ห่มวดกวีนิพินธ์ิ

เซเว่นบุ๊คอวอร์ีด ครัี�งที� 16 ปรีะจั�าปี 2562  จิากบทกวี “เก็บร้ั้กไว้ที�ปลายรุ้ั้ง” รีางวัลช่มเช่ย 

การีปรีะกวดห่นังสือดีเด่น งานสัปดาห์่ห่นังสือแห่่งช่าติ ปรีะจั�าปี 2563  ห่น้งส่อสำาห่ร้ั้บเด็ก

ว้ยรุ่ั้น อายุ 12-18 ปี ปรั้ะเภูทบทร้ั้อยกรั้องจ้ิดโดย สำาน้กงานคณีะกรั้รั้มการั้ศึกษ์าข้ี�นพ่ิ�นฐาน 

กรั้ะทรั้วงศึกษ์าธิัการั้ จิากห่น้งส่อรั้วมกวีนิพินธ์ั “เก็บร้ั้กไว้ที�ปลายรุ้ั้ง”รีางวัลช่นะเลิศรีางวัล

นักเขีียนรุ่ีนเยาว์ ห่มวดกวีนิพินธ์ิ เซเว่นบุ๊คอวอร์ีด ครัี�งที� 17 ปรีะจั�าปี 2563 จิากบทกวี

“เรั้ากำาล้งติิดอยู่ในบ่วงแร้ั้วปัจิจุิบ้น” รีางวัลช่นะเลิศ ปรีะชั่นกลอนสดรีะดับปรีะเทศ รีะดับ

อุดมศึกษา ปรีะจั�าปี 2561 สมาคมน้กกลอนแห่่งปรั้ะเทศไทย  ช่นะเลิศปรีะชั่นกลอนสด รีะดับ

อุดมศึกษา รีอบชิ่งช่นะเลิศรีะดับปรีะเทศ ปรีะจั�าปี 2562 สมาคมน้กกลอนแห่่งปรั้ะเทศไทย
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“การีอ่านคือการีเขีียนความรู้ีสึกลงบนหั่วใจั

การีเขีียนคือการีอ่านความรู้ีสึกที�อยู่ในหั่วใจั”

พิัริัยภูิมิ หิง่อยกรัะโทก

1.แรีงบันดาลใจั ที�มาขีองการีแต่งกลอน

“อ่าน = เขีียน”

การั้อ่านค่อการั้เขีียนความรู้ั้สึกลงบนห้่วใจิ

 ต้ิ�งแต่ิจิำาความได้ ผู้มเริั้�มต้ินการั้อ่านอย่างไม่รู้ั้ว่าอะไรั้เป็นอะไรั้  มีห่น้งส่อเล่ม

ไห่นที�พิอจิะอ่านได้ก็อ่าน  ส่วนให่ญ่ก็ไม่ค่อยเข้ีาใจิเท่าไห่ร่ั้ การั้อ่านในว้ยเด็กผู้มมี “แม่”

เป็นแรั้งกรั้ะเพ่ิ�อมขีองการั้อ่าน แม่ชื่อบให้่ผู้มอ่านห่น้งส่อให้่ฟััง อ่านถูกบ้างผิู้ดบ้าง แม่

ก็คอยติามแก้คำาผิู้ดให้่ผู้มอยู่เสมอ ผู้มอ่านให้่แม่ฟัังอยู่เร่ั้�อย ๆ ในบ้านที�มีห่น้งส่อเพีิยง

ไม่กี�เล่ม แต่ิไม่รู้ั้ด้วยความบ้งเอิญห่ร่ั้อโชื่คชื่ะติา ผู้มเปิดอ่านห่น้งส่อเล่มห่นึ�ง ต้ิวห่น้งส่อ

และปรั้ะโยคถูกแบ่ง ซ้าย-ขีวา ดูแปลกติาไปจิากห่น้งส่อเล่มอ่�น ๆ ถ้อยคำาสละสลวย

ร้ั้อยเรีั้ยงสร้ั้างท่วงทำานอง คล้ายต้ิวอ้กษ์รั้กำาล้งร่ั้ายรั้ำาในบทเพิลง บาท วรั้รั้ค วลี มีส้มผู้้ส

ที�ปรั้ะห่ลาดลำ�า ผู้มรั้าวก้บติกอยู่ในห้่วงภูว้งค์แห่่งมนติรั้าน้�น น่าจิะเป็นความรู้ั้สึกแรั้กที�

ผู้มเผู้ชิื่ญห่น้าอยู่ก้บอำานาจิขีองถ้อยคำา ที�พิาให้่รู้ั้สึกสุขีห่ร่ั้อเศร้ั้าก็ได้ท้�งน้�น ผู้มร้ั้บรู้ั้ใน

ภูายห่ล้งว่าสิ�งที�อ่านค่อ “กลอน” ห่ร่ั้อ “บทกว”ี จิำาไดว่้าผู้มเขีียนกลอนคร้ั้�งแรั้กติอนอยู่

ช้ื่�นปรั้ะถม กลอนบทน้�นได้ร้ั้บคำาชื่มจิากคุณีครูั้ น่าแปลกปรั้ะห่ลาดที�ผู้มเขีียนจิากเสียง

ท่วงทำานองที�ร่ั้�นบรั้รั้เลงอยูใ่นห้่ว จิากที�แม่เคยให้่อา่น การั้แต่ิงกลอนในว้ยปรั้ะถม ถึงจิะ

พิอมีแววบ้างแต่ิก็ย้งไม่เป็นชิื่�นเป็นอ้น  ใจิความในกลอนช่ื่วงแรั้กก็เป็นกลอนร้ั้กเฉิ�ม ๆ

นี�อาจิจิะเป็นจุิดเริั้�มต้ินที�คล้ายก้บใครั้ห่ลาย ๆ  คน แต่ิทำาให้่การั้อ่านในติอนน้�นเริั้�มกว้าง

ขึี�นในช่ื่วงม้ธัยมติน้โดยเฉพิาะห่น้งส่อกลอนร้ั้กที�ชื่วนให่เ้พ้ิอฝัึน ในช่ื่วงน้�นเริั้�มมีโอกาสได้

ปรั้ะกวดแต่ิงกลอนอยู่บ่อย ๆ โดยมีคุณีครูั้เป็นผูู้้สน้บสนุน 

 ห่น้งส่อบางเล่มม้กผู่้านเข้ีามาในเวลาที�ใช่ื่...

 ห่น้งส่อเล่มห่นึ�งมีช่ื่�อบนห่น้าปกที�ท้�งห่วานท้�งเศร้ั้า รั้วมก้บภูาพิบนปกสีนำ�า
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“เห่ม่อนด้�งดอกห่ญ้า” ขีองคณุีถนอม ไชื่ยวงษ์์แก้ว ห่น้งส่อที�มีอิทธิัพิลต่ิอผู้มอีกเล่มห่นึ�ง

เน่�อห่าภูายในกล้บผิู้ดจิากที�ผู้มจิินตินาการั้ไว้ว่าเป็นกลอนร้ั้กซึ�ง ๆ บทกวีขีองคุณี

ถนอม ไชื่ยวงษ์์แก้ว ใช้ื่ถ้อยคำาเรีั้ยบง่ายแต่ิมีมิติิซ้บซ้อนทางอารั้มณ์ี และห่น้งส่อเล่มนี�

เป็นแรั้งบ้นดาลใจิ ที�ทำาให้่ผู้มเขีียนงานได้เป็นชิื่�นเป็นอ้นขึี�นบ้าง

2. กลวิธีิการีเขีียนกลอน

“เขีียน = อ่าน”

การั้เขีียนค่อการั้อ่านความรู้ั้สึกที�อยู่ในห้่วใจิ

 อาจิบอกไม่ได้ว่า กลวิธีัการั้เขีียนขีองผู้มเป็นอย่างไรั้ เม่�อผู้มเริั้�มต้ินเขีียนกลอน

ลีลาการั้เขีียนม้กเป็นความคุ้นเคยจิากการั้อ่านห่น้งส่อ ห่ร่ั้อลีลาขีองน้กเขีียนที�เรั้าเคย

อ่านห่ลาย ๆ คน อาจิเป็นการั้ห่ยิบเล็กห่ยิบน้อยมาจิากคนอ่�น ๆ แต่ิเม่�อเริั้�มเขีียน

บ่อยขึี�น ก็คล้ายก้บเสียงห้่วเรั้าะห่ร่ั้อร้ั้องไห้่ที�ทุกคนย่อมมีท้�งสองเสียงนี�เป็นขีองต้ิวเอง

แต่ิเช่ื่�อเถอะว่า ไม่มีใครั้ที�มีเสียงห้่วเรั้าะห่ร่ั้อร้ั้องไห้่ที�เห่ม่อนก้นอย่างมากก็แค่คล้าย

เท่าน้�น แติกต่ิางจิากการั้เขีียนก็เพีิยง เสียงห้่วเรั้าะห่ร่ั้อร้ั้องไห้่น้�นเป็นส้ญชื่าติญาณี ส่วน

การั้เขีียนเกิดจิากการั้ฝึึกฝึนเคี�ยวกรั้ำา การั้ก้าวเดินคร้ั้�งแรั้กอาจิย้งมองไม่เห็่นลู่ทาง แต่ิ

ห่ากเรั้ายำ�าเดินห่ลายคร้ั้�งเข้ีาก็จิะเกิดเป็นทางขีองเรั้าเอง

 2.1 ค�า

 การั้เล่อกใช้ื่คำาเป็นสิ�งที�จิำาเป็นอย่างมากในงานกวีนิพินธ์ั เพิรั้าะเป็นการั้เขีียน

ที�ใช้ื่คำาน้อยแติ่ส่�อความห่มายที�กว้าง ยิ�งในกวีนิพินธั์ฉ้นทล้กษ์ณี์มีการั้จิำาก้ดจิำานวนคำา 

การั้ใช้ื่แต่ิละคำาห่ากเล่อกใช้ื่ได้ติรั้งก้บความรู้ั้สึกที�เรั้าจิะส่�อมากที�สุด ทุกคำาในบาทวรั้รั้ค

จิะทำางาน อย่างที�กวีห่ลายท่านเคยกล่าวว่า อย่าเพิิ�งฉวยใช้ื่ถ้อยคำา อีกปรั้ะเด็นห่นึ�ง

ขีองการั้เล่อกใช้ื่คำาในการั้เขีียนกวนิีพินธัแ์น่นอนว่าต้ิองมีความงามความเปน็วรั้รั้ณีศลิป์

กวีแต่ิละคนมกีารั้เล่อกใช้ื่รั้ะด้บถ้อยคำาที�ต่ิางก้นในสว่นต้ิวงานขีองผู้มม้กจิะเล่อกใช้ื่คำาที�

มีให้่เห็่นก้นอยูท้่�วไป น้อยคร้ั้�งที�จิะเป็นคำาศ้พิท์ การั้ใช้ื่คำาธัรั้รั้มดามารั้อ้ยเรีั้ยงและรั้องร้ั้บ

ก้บความรู้ั้สึกก็เป็นสิ�งที�ไพิเรั้าะมากทีเดียว

ปวงกวีได้ลงมาจิากยอดเขีาโอลิมปัสแล้ว – Nicanor Parra



59ฉบัับัสมาคมนัักกลอนัแห่่งประเทศไทย 2563

 2.2 สัมผัู้ส

 จ้ิงห่วะจิะโคนรั้อ้ยร้ั้บก้นด้วยส้มผู้้ส การั้ส้มผู้้สมีท้�ง ส้มผู้้สเสยีงสรั้ะ ส้มผู้้สเสยีง

พิย้ญชื่นะ ท้�งส้มผู้้สใน ส้มผู้้สนอก เต็ิมไปห่มดแต่ิการั้ส้มผู้้สนี�เองที�สามารั้ถล้บจ้ิงห่วะ

ขีองคำาให้่คมขึี�นได้ ทำาให้่คำาปรั้ะพ้ินธ์ัมีความไพิเรั้าะยิ�งขึี�นผู้มม้กจิะเผู้ลอละส้มผู้้สไป

บ้างบางวรั้รั้คแติ่ก็พิยายามปร้ั้บแก้ห่ากส้มผู้้สไม่ได้ก็ห่าวิธีัส้มผู้้สพิย้ญชื่นะเพิ่�อสร้ั้างมิติิ

ให้่ก้บงานเขีียนโดยจิะคงเร่ั้�องที�เรั้าจิะส่�อ การั้ส้มผู้้สในความคิดขีองผู้มคล้ายก้บเช่ื่อก

ห่ากถูกมากเกินไปก็คงรู้ั้สึกอึดอ้ดไม่น้อย ห่ากคลายจินห่ละห่ลวมก็คงห่ย่อนยาน เรั้า

จิะสามารั้ถต้ิดสินใจิได้เองว่าติรั้งไห่นเรั้าควรั้จิะผูู้กส้มผู้้ส ติรั้งไห่นเรั้าควรั้จิะร้ั้กส้มผู้้ส

เพ่ิ�อให้่ติรั้งติามความรู้ั้สึก

 2.3. ความ

 “อาห่ารั้จิานห่นึ�งรูั้ปล้กษ์ณ์ีภูายนอกจิะทำาให้่ชื่วนร้ั้บปรั้ะทานแต่ิสารั้อาห่ารั้

ก็เป็นใจิความสำาค้ญ” เน่�อห่าที�มีความเปน็เอกภูาพิจิะทำาให่บ้ทกลอนช้ื่ดเจินยิ�งขึี�น การั้

เล่าเร่ั้�องมีเริั้�มต้ินและสิ�นสุดแล้วแต่ิคนละวิธีัการั้เล่าขีองแต่ิละคน บางคร้ั้�งผู้มใช้ื่วิธีัให้่ต้ิว

ละครั้เป็นคนเล่า บางคร้ั้�งใช้ื่วิธีัต้ิ�งคำาถาม บางคร้ั้�งใช้ื่วิธีัมองความรู้ั้สึกขีองตินเอง การั้เล่า

เร่ั้�องสามารั้ถส้งเกติไดจ้ิากน้กเขีียนห่ลายคนที�มีช้ื่�นเชิื่งการั้เลา่ที�ยอดเยี�ยม ทำาให้่เรั้าคล้อย

ติามอย่างเห่ล่อเช่ื่�อ การั้เขีียนกวีนิพินธ์ัเป็นเร่ั้�องขีองความรู้ั้สึกที�เกิดขึี�นภูายในเรั้า ห่าก

เขีียนจิากใจิก็จิะส่�อสารั้ก้บผูู้้อ่านให้่ดี เล่อกเล่าจิากปรั้ะสบการั้ณ์ีที�เกิดขึี�นอยู่ก้บต้ิวเอง 

ขึี�นช่ื่�อว่าวรั้รั้ณีกรั้รั้มก็อาจิจิะมีการั้ด้ดแปลงแต่ิงเสริั้มให้่มช้ีื่�นเชิื่งขึี�น ส้มผู้้สขีองกวีเกิดขึี�น

จิากการั้ร้ั้บฟัังสุ้มเสียงขีองโลก โลกขีองเรั้าไมไ่ด้มีเพีิยงความดีงามให้่เขีียน แต่ิเป็นห่น้าที�

ขีองเรั้าที�จิะสะท้อนแง่มุมต่ิางๆเพ่ิ�อเป็นปรั้ะโยชื่น์ต่ิอผูู้้อ่าน เรั้าจิะเขีียนความทุกข์ีเศร้ั้า

อยา่งไรั้ให้่ผูู้้อ่านมีความห่ว้ง มีแรั้งใจิเรั้าจิะเขีียนความสุขีอยา่งไรั้ให้่ผูู้้อ่านส่งต่ิอความสุขี

เพ่ิ�อผูู้้อ่�น ห่น้าที�ขีองน้กเขีียนไม่ได้สิ�นสุดเม่�อลงลายเซ็นห่ล้งเขีียนลุล่วงแต่ิค่อความร้ั้บผิู้ด

ชื่อบต่ิอผูู้้อ่านอ้นมากมายมห่าศาล
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3. เริี�มต้นเขีียนกลอนอย่างไรี

 การั้เริั้�มต้ินเขีียนกลอนขีองผู้มบ่อยคร้ั้�งเกิดจิากการั้นึกขึี�นได้เป็นกลุ่มคำาห่ร่ั้อ

เป็นวรั้รั้ค ผู้มม้กจิะจิดเก็บเอาไว้สิ�งที�ควรั้มีอยู่ใกล้ต้ิวค่อปากกาก้บสมุดพิกส้กเล่ม เพ่ิ�อ

จิะคว้าเอาบาทวรั้รั้คที�ผู่้านมาในความคิดไว้ได้ท้น ห่ลายคร้ั้�งที�ผู้มพิลาดโอกาสปล่อย

ให้่ถ้อยคำาจิางห่ายไปในริั้�วเมฆและสายลม แติ่สิ�งห่นึ�งที�สำาค้ญสำาห่ร้ั้บการั้เริั้�มต้ินเขีียน

กลอนค่อ เม่�อมีความรู้ั้สึกบางอย่างเข้ีามากรั้ะทบห้่วใจิเรั้าต้ิองทำาความเข้ีาใจิก้บสิ�งน้�น

และเล่อกที�จิะเก็บไว้ห่ร่ั้อเขีียนออกมา สาเห่ตุิที�ต้ิองเล่อกค่อ เรั้าเข้ีาใจิก้บความรู้ั้สึก

ที�เกิดขึี�นแล้วห่ร่ั้ออาจิต้ิองรั้อองค์ปรั้ะกอบอ่�นเข้ีามาเติิมเต็ิม บางคร้ั้�งสิ�งใดที�เข้ีามา

กรั้ะทบใจิมาก ๆ ก็สามารั้ถเขีียนออกมาได้เลยโดยอิงก้บปรั้ะสบการั้ณ์ีเดิม การั้เริั้�มต้ิน

เขีียนกลอนสำาห่ร้ั้บผู้มไม่ได้เริั้�มต้ินที�วรั้รั้คแรั้กเสมอไป บ้างอาจิผุู้ดวรั้รั้คจิบขึี�นก่อนบ้าง

อาจิเป็นวรั้รั้คที�ต้ิองการั้ส่�อสารั้ก้บผูู้้อ่านห่ร่ั้อไม่ก็เกิดจิากการั้เขีียนโครั้งรั้่างว่าจิะเล่า

เร่ั้�องไปในทิศทางใด นึกวรั้รั้คห่ร่ั้อถ้อยคำาใดได้ก็จิดเก็บเอาไว้แล้วค่อย ๆ เรีั้ยบเรีั้ยง

สิ�งที�สำาค้ญค่อการั้เข้ีาใจิและร้ั้บรู้ั้ว่าเรั้าจิะส่�อสารั้อะไรั้ งานเขีียนเป็นงานต้ิองมีวิน้ยเรั้า

ต้ิ�งเป้าห่มายไว้ว้นละเท่าไรั้ก็พิยายามให้่ได้ แต่ิไม่จิำาเป็นต้ิองขูีดรีั้ดเอาความรู้ั้สึกมาเขีียน

ให้่จิบคร้ั้�งเดียวเสมอไป ค่อย ๆ  เขีียนอยา่งสมำ�าเสมอ ปรั้ะเมนิและปร้ั้บแก้ให้่เป็นไปติาม

ความรู้ั้สึก เม่�อรู้ั้สึกว่าเริั้�มเขีียนไม่ออกก็ควรั้ละสายติาและความคดิจิากห่นา้กรั้ะดาษ์ไป

ทางอ่�นบ้าง พ้ิกผู่้อนให้่จิิติใจิปลอดโปร่ั้ง บางทีความคิดให่ม่ ๆ อาจิจิะผุู้ดขึี�นและทำาให้่

การั้เขีียนสำาเร็ั้จิ

4. ที�มาขีองคลังค�าในการีเขีียน

 ก็คงไม่พ้ินการั้อ่าน แม้เร่ั้�องนี�อาจิเคยได้ยินจิากน้กเขีียนมาน้บคร้ั้�งไม่ถ้วน

แต่ิม้นค่อเร่ั้�องจิริั้งที�สุดการั้อ่านทำาให้่เรั้าคุ้นเคยก้บก้บถ้อยคำา ยิ�งมีคำาเยอะก็สามารั้ถ

เล่อกห่ยิบถ้อยคำามารั้องร้ั้บอารั้มณ์ีได้ดี นอกจิากนี�การั้อ่านย้งทำาให้่เรั้าได้ความอีกด้วย

คล้งคำาจิากการั้อ่านห่น้งส่อขีองผู้มม้กมาจิากห่น้งส่อกวีนิพินธ์ัขีองน้กเขีียนห่ลาย ๆ  คน 

เจิอถ้อยคำาห่ร่ั้อสำานวนใดน่าสนใจิก็จิดเก็บไว้ คล้งคำาที�นอกเห่น่อจิากการั้อ่านห่น้งส่อก็

ค่อการั้ฟัังเพิลง ผู้มฟัังเพิลงห่ลากห่ลายแนวเพิลง เพิลงเก่า ๆ  ม้กมีถ้อยคำาที�สละสลวยจิาก

ครูั้เพิลง เรีั้ยงร้ั้อยได้ไพิเรั้าะ ส่วนเพิลงให่ม่ๆทำาให้่เรั้าทรั้าบว่าภูาษ์าขีองยุคสม้ยน้�นเป็น
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อย่างไรั้ การั้ส้งเกติควรั้เป็นอีกห่นึ�งข้ีอที�น้กเขีียนต้ิองใส่ใจิในถ้อยคำาที�ล่องลอยอยู่เต็ิม

ผู่้นฟ้ัา เพิรั้าะจิะทำาให้่เรั้าเห็่นได้ว่าคำาแต่ิละคำาที�ใกล้เคียงก้น มีความแติกต่ิางก้น ท้�ง

เร่ั้�องความห่มาย ท้�งเร่ั้�องเสียง เรั้าจิะคว้าห่ยิบมาใช้ื่อย่างไรั้ให้่เกิดความงามความเป็น

วรั้รั้ณีศิลป์

ขีอให้่คุณีค้นพิบถ้อยคำาในใจิ – แทนชีื่วา

[ ละไว้ในฐานที�คิดถึง ]

    พิบและพิรั้าก จิากและเจิอ เรั้าเผู้ลอปล่�ม

   ความคิดถึง,การั้ห่ลงล่ม-เรั้าด่�มดำ�า

   ชื่อบห่ร่ั้อเกลียด ช้ื่งห่ร่ั้อร้ั้ก อาจิช้ื่กนำา

   ความรู้ั้สึก การั้กรั้ะทำา สำาค้ญน้ก

    โมงยามการั้ปรั้ากฏช่ื่างงดงาม

   ผู่้านมาเพ่ิ�อไถ่ถามความรู้ั้จ้ิก

   บ้างอาจิเป็นที�อิงบ้างที�พ้ิก

   บ้างอาจิติกห่ลุมร้ั้กบ้างท้กทาย

    บ้างอาจิปร้ั้บร้ั้บฟัังบ้างต้ิกเต่ิอน

   บ้างอาจิกลายเป็นเพ่ิ�อนบ้างเล่อนห่าย

   อาจิเป็นจุิดเริั้�มต้ินคำาทำานาย

   ห่ร่ั้ออาจิเป็นจุิดสุดท้ายในคำานึง
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    โมงยามการั้ล่มเล่อนช่ื่างยาวนาน

   ผู่้านมาเพ่ิ�อไถ่ถามความคิดถึง

   บ้างอาจิไม่รู้ั้สึกบ้างลึกซึ�ง

   บ้างอาจิติกติะลึงบ้างติรึั้งติรั้า

    บ้างอาจิต้ิองผู้ล้กไสบ้างใจิส้�น

   บ้างอาจิขีาดสะบ้�นบ้างขีว้ญผู้วา

   อาจิเป็นท้�งรั้อยยิ�มและนำ�าติา

   ห่ร่ั้ออาจิเป็นเฉยชื่าและซึมเซา

    เรั้าอาจิมีความสุขีให้่พิบเจิอ

   เรั้าอาจิเผู้ลอสบติาก้บความเศร้ั้า

   เรั้าอาจิห่ยิบความคิดถึงมาบรั้รั้เทา

   ห่ร่ั้ออาจิเอาการั้ห่ลงล่มมาด่�มกิน

    เรั้าอาจิคิดถึงก้นส้กว้นห่นึ�ง

   ห่ร่ั้อล่มความซาบซึ�งจินห่มดสิ�น

   เผู้ลอปล่อยใจิเฉยเมยจินเฉยชิื่น

   จินเรั้ายินยอมร้ั้บความเฉยชื่า

    เรั้าพิบก้นเพ่ิ�อถามถึงความฝัึน

   เรั้าจิากก้นเพ่ิ�อให้่ใจิค้นห่า

   รั้ะห่ว่างการั้พิบเจิอและจิากลา

   เห่ล่อสิ�งใดควรั้ค่าให้่จิดจิำา
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    จ้ิงห่วะชีื่วิติเย้าเรั้าเทียวท่อง

   ขีานร้ั้บท่วงทำานองอยู่เช้ื่า-คำ�า

   เรั้าเติิบโติไปติามชื่ะติากรั้รั้ม

   ถูกกรั้ะทำาท้�งทารุั้ณีและสุนทรีั้

    โลกเห่วี�ยงเรั้าเดินทางรั้ะห่ว่างฝัึน

   เห่วี�ยงเธัอไปที�น้�น ,ฉ้นที�นี�

   อาจิไม่ต้ิองพิล่ามห่ร่ั้อฟัังความห่ว้งดี

   ละไว้ในฐานที�คิดถึงก้น

 

5 เมษ์ายน 2563



พิิ ริียภูมิ ห่ง่อยกรีะโทก ปัจิจุิบ้นกำาล้งศึกษ์า

คณีะศึกษ์าศาสติร์ั้มห่าวิทยาล้ยขีอนแก่น รีางวัล

เกียรีติยศด้านการีเขีียนบทกวี ได้แก่ ช่นะเลิศรีางวัล

วรีรีณศลิป์อุช่เช่นี ในห้่วข้ีอ มิ�งมิติรั้ รั้ะด้บน้กเรีั้ยน ปรั้ะจิำาปี พิ.ศ. 2560 ช่นะเลศิการีปรีะกวด

ร้ีอยกรีองชิ่งโล่พิรีะรีาช่ทาน สมเด็จิพิรั้ะกนิษ์ฐาธิัรั้าชื่เจ้ิา กรั้มสมเด็จิพิรั้ะเทพิร้ั้ตินรั้าชื่สุดาฯ

สยามบรั้มรั้าชื่กุมารีั้ ปรั้ะจิำาปี พิ.ศ. 2561 ช่นะเลิศรีางวัลวรีรีณศิลป์อุช่เช่นี ครัี�งที� 2 ในห้่วข้ีอ 

เพีิยงแค่เม็ดทรั้าย รั้ะด้บน้กเรีั้ยน ปรั้ะจิำาปี พิ.ศ. 2561 ช่มเช่ยรีางวลัการีปรีะกวดบทกว ีรีางวลั

“ถนอมไช่ยวงษ์แก้ว” ครัี�งที� 2 ช่ื่�อบทกวี “ย่าผูู้้ปรุั้งชีื่วีวิถีชีื่วิติ” รีางวัลกวีปากกาทอง ใน

โครั้งการั้สร้ั้างสรั้รั้ค์วรั้รั้ณีศิลป์ “กวีปากกาทอง” ภูาคติะว้นออกเฉียงเห่น่อ ปรั้ะจิำาปี พิ.ศ. 2562
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1. แรีงบันดาลใจัขีองการีแต่งกลอน

 เม่�อคร้ั้�งย้งเด็ก คุณีพ่ิอขีองผูู้้เขีียนเป็นห้่วห่น้าห่มวดวิชื่าภูาษ์าไทยโรั้งเรีั้ยน

สุวรั้รั้ณีารั้ามวิทยาคม ท่านม้กจิะอ่านทำานองเสนาะ ข้ีบเสภูา ข้ีบร้ั้องทำานอง

เพิลงไทยเดิมต่ิาง ๆ  ให้่ผู้มฟัังอยูเ่สมอ ท่านอ่านพิรั้ะอภู้ยมณีี รั้ามเกียรั้ติิ� ขุีนช้ื่างขุีนแผู้น

ให้่ฟััง ท่านม้กน้�งแต่ิงคำาปรั้ะพ้ินธ์ัต่ิาง ๆ แล้วอ่านให้่ฟััง รั้วมท้�งสอนให้่ผู้มอ่าน

วรั้รั้ณีคดีไทยเร่ั้�องต่ิาง ๆ  เห่ล่านี� ให้่เป็นทำานอง (แม้ติอนน้�นผู้มจิะอ่านเพีิ�ยนก็ติามเพิรั้าะ

ย้งเด็ก 6 ขีวบ) ติอนน้�นผูู้้เขีียนย้งเด็กมากจึิงไม่รู้ั้ว่าที�ท่านอ่านน้�นค่ออะไรั้จินกรั้ะท้�งคุณี

พ่ิอถึงแก่กรั้รั้มในปี 2529 ซึ�งขีณีะน้�นผูู้้เขีียนอายุเพีิยง 8 ขีวบ

 เม่�อผูู้้เขีียนเข้ีาเรีั้ยนม้ธัยมศึกษ์าปีที� 1 ที�โรั้งเรีั้ยนว้ดปรั้ะดู่ในทรั้งธัรั้รั้ม

เขีติบางกอกให่ญ่ กรุั้งเทพิมห่านครั้ ที�แห่่งนี�เองค่อจุิดเริั้�มต้ินขีองสิ�งที�ค้�งค้างและมา

เติิมเต็ิมที�นี� เม่�อคุณีครูั้พิรั้พิรั้รั้ณี ต่ิอเจิริั้ญ ท่านเป็นลูกศิษ์ย์ขีองคุณีพ่ิอ ท่านเป็น

ผูู้้ถ่ายทอดสิ�งที�คุณีพ่ิอเคยสอนผูู้้เขีียนไว้ก่อนท่านถึงแก่กรั้รั้ม ต่ิอยอดให้่ด้วยการั้แข่ีงข้ีน

กลอนสดในโรั้งเรีั้ยน ได้ที� 3 คุณีครูั้ท่านเห็่นแววจึิงฝึึกฝึนให้่แต่ิงสด ๆ  

 ในปีต่ิอมา ก็ไปแข่ีงที�ว้ดพิรั้ะเชื่ตุิพินได้ร้ั้บรั้างว้ลชื่นะเลิศ ห่ล้งจิากน้�นก็ปรั้ะกวด

เวทีต่ิาง ๆ ชื่นะบ้าง แพ้ิบ้าง  เป็นรั้สแห่่งชีื่วิติไม่ยึดติิด

 จินปี 2539 ได้รั้างว้ลชื่มเชื่ย การั้แต่ิงโคลงสี�สุภูาพิที�มห่าวิทยาล้ยธัรั้รั้มศาสติร์ั้

  แรั้งบ้นดาลใจิในการั้แต่ิงกลอนน้�น "เกิดจัากคุณพ่ิอ เติมเต็มต่อด้วยคุณครูี 

ฝึึกฝึนรู้ีสู้ด้วยใจั สร้ีางผู้ลงานคงไว้ให้่แผู่้นดิน"

 ขีณีะนี�ผูู้้เขีียนเองกำาล้งทำา "เทคนิคการีแต่งค�าฉันท์ส�าห่รัีบครูีภาษาไทย" ซึ�ง

จิะถ่ายทอดการั้กลการั้แต่ิงคำาฉ้นท์ให้่ก้บครูั้ภูาษ์าไทยท้�วปรั้ะเทศ

การีอ่านคือหั่วใจัขีองกวี

ตรีัภูิวิน์ภิาณ์  อนุนาท
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2. กิจักรีรีมก่อนเริี�มเขีียนกลอน

 2.1 อ่านห่นังสือให้่บ่อย

 ก่อนจิะแต่ิงกลอนให้่เป็น ต้ิองเป็นน้กอ่านที�ดีก่อน ถึงจิะมีคำาห่ร่ั้อคล้งคำาไว้ใน

สมอง ซึ�งในห่น้งส่อพิิมพ์ิมติช่น ฉบ้บว้นที� 21 ก้นยายน 2552 พิรั้ะรั้าชื่ปฏิภูาณีกวี

(เจ้ิาคุณีพิิพิิธั) ว้ดสุท้ศนเทพิวรั้ารั้าม (ติำาแห่น่งในขีณีะน้�น) ท่านเทศน์ถึง “วารั้ะการั้

อ่านแห่่งชื่าติิ” ขีองร้ั้ฐบาล ซึ�งท่านบอกว่า ที�จิริั้งน่าจิะเป็น “ภูารั้ะการั้อ่านแห่่งชื่าติิ”

จิะดีกว่า ท่านได้เทศนาถึงความสำาค้ญขีองการั้อ่าน ที�ท่านได้ให้่แง่คิดว่า “อ่านอะไรั้

เป็นอะไรั้” ด้งนี�

   -ไม่อ่านพิรั้ะไติรั้ปิฎก เป็นน้กปกครั้องไม่ได้ 

    -ไม่อ่านนิทานชื่าดกในพิรั้ะสูติรั้ เป็นน้กพูิดที�ดีไม่ได้ 

  -ไม่อ่านพิรั้ะอภิูธัรั้รั้ม เป็นน้กกรั้รั้มฐานไม่ได้ 

  -ไม่อ่านพิรั้ะอภู้ยมณีี เป็นกวีไม่ได้ 

  -ไม่อ่านพิรั้ะมห่าชื่นก ยกฐานะไม่ได้ 

  -ไม่อ่านมโห่สถบ้ณีฑิติ เป็นน้กคิดไม่ได้ 

  -ไม่อ่านศรีั้ธันญช้ื่ย เป็นเสนาธิัการั้ให้่ใครั้ไม่ได้ 

  -ไม่อ่านสามก�กให้่จิบ เป็นน้กรั้บไม่ได้ 

  -ไม่อ่านค้มภีูรั้ไติรั้เภูท เป็นผูู้้วิเศษ์ไม่ได้

   -ไม่อ่านโมรั้า-กากี เป็นห่ญิงดีไม่ได้” 

    -ไม่อ่านพิงศาวดารั้ เป็นน้กวิชื่าการั้ไม่ได้ 

    -ไม่อ่านปรั้ะว้ติิศาสติร์ั้ สร้ั้างชื่าติิ-กู้ชื่าติิไม่ได้ 

     -ไม่อ่านบทกวี เป็นน้กคิดที�ดีไม่ได้

      -ไม่อ่านภูาษ์าต่ิางปรั้ะเทศ ห่ากินข้ีามเขีติไม่ได้ 

      -ไม่อ่านนวนิยาย เขีียนจิดห่มายเอาดีไม่ได้ 

      -ไม่อ่านและท่องห่น้งส่อสวดมนต์ิ เป็นคนดีไม่ได้ 

       -ไม่อ่านพิรั้ะค้มภีูร์ั้ เป็นศาสนิกที�ดีไม่ได้ 

         -ไม่อ่านรั้าชื่าศ้พิท์ เป็นคนรั้ะด้บสูงไม่ได้ 

         -ไม่อ่านข่ีาว ก้าวท้นโลกไม่ได้ 
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          -ไม่อ่านรั้ามเกียรั้ติิ� เป็นเซียนช้ื่�นปกครั้องไม่ได้ 

          -ไม่อ่านนิทานพ่ิ�นบ้าน สนิทสนมก้บลูกห่ลานไม่ได้ 

           -ไม่อ่านบทวิเครั้าะห์่ เจิาะลึกข้ีอมูลขีองปัญห่าไม่ได้ 

           -ไม่อ่านบุคคลสำาค้ญ คิดงานสร้ั้างสรั้รั้ค์ไม่ได้ 

           -ไม่อ่านพิล นิกรั้ กิมห่งวน สร้ั้างความเสสรั้วลไม่ได้ 

           -ไม่อ่านพิรั้ะบรั้มรั้าโชื่วาท เป็นน้กปรั้าชื่ญ์และน้กปกครั้องไม่ได้ 

            -ไม่อ่านห่น้งส่อนานาชื่นิด เป็นบ้ณีฑิติไม่ได้ 

           -ไม่อ่านห่น้งส่อโต้ิติอบทางรั้าชื่การั้ ปฏิบ้ติิงานไม่ได้

 วรั้รั้ณีคดีที�ควรั้อ่านเล่มแรั้ก ค่อพิรั้ะอภู้ยมณีี ผูู้้เขีียนเห็่นด้วยก้บท่านเจ้ิาคุณี

พิิพิิธัทุกปรั้ะการั้ เพิรั้าะผูู้้เขีียนก็นำาแนวทางการั้แต่ิงขีองสุนทรั้ภูู่มาใช้ื่ในการั้แต่ิงกลอน

ติลอดมา ค่อการั้มส้ีมผู้้สใน ด้งน้�นจึิงต้ิองมี คำา ห่ร่ั้อคล้งคำา ให้่มากที�สุดจิากการั้อา่นนี�เอง

 2.2 ฝึึกร้ีอยค�าสัมผัู้ส

 การั้ร้ั้อยคำาส้มผู้้สมีท้�งส้มผู้้สนอก ส้มผู้้สใน ผูู้้เขีียนขีอให้่แนวทางในการั้ฝึึก โดย

ใช้ื่คำาที�ใช้ื่มาติรั้าต้ิวสะกดเดียวก้นด้งนี�

  มาติรั้าต้ิวสะกดขีองไทยมีจิำานวน 8 แม่ ได้แก่ กก กง กบ กด กน กม 

เกย เกอว มีท้�งติรั้งแม่ต้ิวสะกด และไม่ติรั้งต้ิวสะกด ด้งนี�

 2.2.1 มาติรั้าต้ิวสะกดติรั้งแม่ ใช้ื่ต้ิวสะกดต้ิวเดียว มี 4 มาติรั้า ค่อ 

แม่กง ใช้ื่ ง สะกด เช่ื่น ห่าง ปลิง สอง งง แรั้ง ฯลฯ

  แม่กม ใช้ื่ ม สะกด เช่ื่น ลม แต้ิม โสม มุม งอม สนาม ฯลฯ

  แม่เกย ใช้ื่ ย สะกด เช่ื่น สาย ลอย โปรั้ย เฉย ปุ�ย ฯลฯ

  แม่เกอว ใช้ื่ ว สะกด เช่ื่น แห้่ว กาว เปรีั้�ยว เปลว ฯลฯ

 2.2.2 มาติรั้าต้ิวสะกดไม่ติรั้งแม่ มีต้ิวสะกดห่ลายต้ิวในมาติรั้าเดียวก้น เพิรั้าะ

ออกเสียงเห่ม่อนต้ิวสะกดเดียวก้น มี 4 มาติรั้า ค่อ

  แม่กน ใช้ื่ น ญ ณี รั้ ล ฬ สะกด เช่ื่น นาน วิญญาณี วานรั้ กาลเวลา 

พิรั้ะกาฬ ฯลฯ

  แม่กก ใช้ื่ ก ขี ค ฆ สะกด เช่ื่น ปัก เลขี วิห่ค เมฆ ฯลฯ
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  แม่กด ใช้ื่ ด จิ ชื่ ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ์ ติ ถ ท ธั ศ ษ์ ส สะกด เช่ื่น แปด

ติรั้วจิ ก�าซ บงกชื่ กฎห่มาย ปรั้ากฏ อิฐ ครุั้ฑว้ฒ์นา เปรั้ติ โอสถ บาท โกรั้ธั กรั้ะดาษ์ 

รั้ส เลิศ ฯลฯ

  แม่กบ ใช้ื่ บ ป ภู พิ ฟั สะกด เช่ื่น กล้บ บาป ลาภู นพิร้ั้ติน์ กรั้าฟั 

ฯลฯ 

 ให้่ฝึึก คิดคำาต้ิวสะกดแม่เดียวก้น  จ้ิบเวลาภูายใน 1 นาทีให้่ได้มากที�สุดเท่าที�

จิะมากได้ เช่ื่น กบ ขีบ คบ งบ จิบ ซบ ติบ ทบ นบ ติะปบ พิบ รั้บ ลบ สบ สลบ อบ 

และให้่ฝึึกในทุกมาติรั้าต้ิวสะกด

 2.3 หั่ดจัดค�าศัพิท์

 เม่�อใช้ื่ร้ั้อยแก้วทำาให้่เป็นร้ั้อยกรั้องได้ ไม่ว่าจิะเป็นโคลง ฉ้นท์ กาพิย ์กลอน ร่ั้าย

และเม่�ออ่าติามแนวทางที�ผูู้้เขีียนให้่ไว้แล้วในติอนนต้ิน อาจิมีคำาที�ไม่รู้ั้ความห่มาย ด้งน้�น 

ควรั้จิดคำาศ้พิท์ไว้ให้่มาก ๆ รั้วมท้�งเปิดพิจินานุกรั้ม

คำาศ้พิท์แปลก ๆ  เช่ื่น จิากบทถึงม้วยดิน เช่ื่น สุธัาธัารั้ มห่รั้รั้ณีพิ ม้จิฉา ผู้กา โกสุม ปทุม

ควรั้จิดเอาไว้แล้วไปดูคำาแปล

 2.4  ปรีะทับเขีียนเข้ีาไว้

 ร้ั้อยแก้วคู่ก้บร้ั้อยกรั้องฉ้นใด ข้ีอมูลในการั้แต่ิงคำาปรั้ะพ้ินธ์ัก็ควรั้มีฉ้นน้�น ขีอ

ให้่ทุกท่านดู สมเด็จิพิรั้ะกนิษ์ฐาธิัรั้าชื่ กรั้มสมเด็จิพิรั้ะเทพิร้ั้ตินรั้าชื่สุดาสยามบรั้มรั้าชื่

กุมารีั้เป็นต้ิวอย่าง ค่อ พิรั้ะองค์ทรั้งมีสมุดบ้นทึกในการั้จิดข้ีอมูล จิดข้ีอความไว้ให้่ผู่้าน

สายติา จิะได้มีข้ีอมูล

 เช่ื่นเดียวก้บสุนทรั้ภูู่ ท่านมีข้ีอมูลอยูด้่วยการั้เป็นอาล้กษ์ณ์ี อ่านห่น้งส่อรั้าชื่การั้ 

ติลอดจินข้ีอมูลต่ิาง ๆ ในรั้าชื่สำาน้กจึิงสามารั้ถเขีียนร้ั้อยกรั้องต่ิาง ๆ ได้

 2.5  ให้่คนอื�นอ่านวิจัารีณ์ร้ีอยกรีอง

 เป็นสิ�งที�สำาค้ญที�สุดขีองการั้เขีียนผู้ลงานทกุปรั้ะเภูท ไมว่่าจิะเปน็ร้ั้อยแก้วห่ร่ั้อ

ร้ั้อยกรั้องก็ติาม เม่�อเขีียนแล้วควรั้มีคนอ่านส้กห่นึ�งคนเป็นกรั้ะจิกสะท้อนเงาที�เขีียน

ลงไป เพิรั้าะบางทีผูู้้แต่ิงอาจิมีข้ีอผิู้ดพิลาด
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3. เริี�มต้นเขีียนกลอน

 เม่�อ อ่านห่น้งส่อให่้บ่อย  ฝึีกรั้้อยคำาส้มผู้้ส  ห่้ดจิดคำาศ้พิท์ ปรั้ะท้บเขีียนเขี้าไว้  

ควรั้ทำากิจิกรั้รั้มติ่อไปด้งนี�  

 1. นึกถึงคำาส้มผู้้ส

 2. อุบ้ติิฉ้นทล้กษ์ณ์ี

 3. ปรั้ะจ้ิกษ์์ต้ิวอย่างกลอน

 3.1.นึกถึงค�าสัมผัู้ส

 เม่�อมีคำาที�มีต้ิวสะกดติรั้งก้นในมาติรั้าแม่เดียวก้นแล้ว ควรั้เขีียนข้ีอความน้�นให้่

เป็นร้ั้อยแก้วจิำานวน 8 คำา ก่อน เช่ื่น ฉันกินข้ีาวกับเพืิ�อนในยามค��า ต่ิอจิากนี� ก็พิิจิารั้ณีา

ว่าจิะใช้ื่คำาใดส้มผู้้สก้นต่ิอ  ด้งต้ิวอย่าง เช่ื่น  ยำ�า  นำ�า  กรั้รั้ม  จิำา  ก็เขีียนต่ิอไปว่า  ฉันหิ่ว

น��าจึังลุกขึี�นไปดื�ม  ครั้าวนี�ลองแต่ิงต่ิอ  โอ้เวรีกรีรีมแก้วน��าฉันห่ลงลืม ฉันปลาบปลื�ม

เพิรีาะแม่ห่ยิบให้่ฉันเอย

 จิากต้ิวอย่างข้ีางต้ินน้�น ค่อส้มผู้้สนอก รั้ะห่ว่างวรั้รั้ค ผูู้้เขีียนขีออนุญาติดวง

วิญญาณี  ม.รั้.ว. คึกฤทธิั� ปรั้าโมชื่  ขีอนำาเทคนิคขีองท่านมาให้่ผูู้้อ่านได้ลองใช้ื่ใน

บทความที�ท่านเขีียนว้นห่นึ�ง ท่านได้เขีียน ฝึนติกห่ยมิห่ยมิ แล้วมีคนไปเขีียนติอ่ "ยายฉิม

เก็บเห็่ด" แล้วมีคนเขีียนติ่อไปเร่ั้�อย ๆ จินเป็นเพิลง ยายฉิมเก็บเห็่ดที�ร้ั้องก้นวิธีัการั้นี�

เป็นการั้ฝึึกเล่นคำาส้มผู้้สที�ดีที�สุด ต้ิวอย่างเช่ื่น

 ฝึนตกห่ยิมห่ยิม  ยายฉิมเก็บเห็่ด  เป็ดร้ีองลั�นทุ่ง  ยุ่งแล้วละห่นอ  พ่ิอเรีียก

ไปห่า  ห่มานั�นก็เห่่า  เต่าขึี�นบนบก  ขีอให้่ผูู้้อ่านลองฝึึกต่ิอไปเร่ั้�อย ๆ  

 3.2. อุบัติฉันทลักษณ์

  การั้แต่ิงกลอนน้�น ต้ิองมีฉ้นทล้กษ์ณ์ี ค่อ ห่นึ�งวรั้รั้คมี 8 คำา แต่ิละวรั้รั้คมีช่ื่�อ

ด้งนี�ค่อ สด้บ ร้ั้บ รั้อง  ส่ง  ท่องไว้ให้่ขึี�นใจิ ด้งบทกลอน

  วรีรีคสดับจัับไว้ในปฐม    รัีบนิยมรีองส่งต่อก็ขีานไขี

 กลอนแปดนี�มีแปดค�าจั�าขึี�นใจั   เก้าก็ได้แต่อย่าสิบริีบคะแนน
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 คำาสุดท้ายวรั้รั้คสด้บ ถ้าใช้ื่ในการั้แข่ีงข้ีน ต้องไม่ใช้่ค�าเสียงสามัญ คำาสุดท้าย

ขีองวรั้รั้คร้ั้บ ต้องใช้่เสียงเอกและเสยีงจััตวา ให้่ฝึึกเขีียนคำาลงท้ายด้วยเสียงอ้กษ์รั้และ

รูั้ปจ้ิติวาเท่าน้�น เช่ื่น คำาเสียงจ้ิติวา เช่ื่น ห่า ฝึา ไขี

 คำาสุดท้ายขีองวรั้รั้ครั้องต้องเป็นเสียงสามัญ เชื่่�อมโยงที�คำาที�สามห่รั้่อห่้าขีอง

วรั้รั้คส่ง ได้ทุกเสียงท้�งสาม้ญ เอกโท ติรั้ี จิ้ติวา และคำาสุดท้ายขีองวรั้รั้คส่งนี�  ต้องเป็น

เสียงสามัญ เพิ่�อส่งส้มผู้้สนี�ไปที�วรั้รั้ครั้้บขีองบทติ่อไป

3.3 ปรีะจัักษ์ตัวอย่างกลอน

"สิ�งที�เกิดขีึ�นแล้วนี�ดีเสมอ"

     โชื่คชื่ะติาฟั้าบ้นดาลผู้่านผู้้นเห่ติุ ทุกขี์เทวษ์ฤาสุขีสมอุดมสม้ย

ติ่างผู้่านพิ้นอุปสรั้รั้คห่น่วงห่น้กใจิ  ก็ผู้่านพิ้นมาได้น้บห่ลายครั้า

     แผู้ลในใจิที�สะสมบ่มค้�งแค้น  ห่ากอ้ดแน่นเติ็มทรั้วงอกรั้กปัญห่า

ทุกเห่ติุการั้ณี์น้�นทดสอบกรั้อบชื่ะติา ให่้รัู้้ว่าสติิสู้รัู้้เท่าท้น

     เรั้่�องรั้้อนห่นาวปวดรั้้าวรั้านเคยผู้่านพิ้น โลกเล่นกลเอาเรั้่�องให่ม่ให่้ปลุกปั�น

เห่ม่อนพิายุกรั้ะห่นำ�าเล่นไม่เว้นว้น  ติ้องโรั้มรั้้นสู้ติลอดแทบวอดวาย

     ฝึนติกห่น้กนำ�าท่วมอ่วมไปท้�ว  แม้เรั้่อรั้้�วก็ติ้องพิุ่งด้วยมุ่งห่มาย

ดีกว่าน้�งอยู่เฉยชื่าติ้�งห่น้าพิาย  พิ้กวิดนำ�าผู้่อนคลายน้�นก็ม้�นใจิ

     เม่�อนำ�าลดดินน้�นพิล้นชืุ่่มชื่่�น  ปลูกไม้ติ่�นอ้กโขีเติิบโติให่ญ่

ดินดูดซึมนำ�าห่ลากล้นผู้่านพิ้นไป  นำาสดใสสุขีแสนแก่แผู้่นดิน

     โศกนาฏกรั้รั้มชื่ำารั้ะปางไฟัล้างโลก วิปโยคแผู้่นดินไห่วได้ล้างสิ�น

สึนามิคล่�นซ้ดรั้้ายห่มายปฐพิิน  ท้�วธัรั้ณีินทรั้์ถูกล้างลำ�าด้วยนำ�าไฟั

     ให่้คอยดูผู้ลขีองเห่ติุเลศน้ยชื่ี�  ผู้ลอ้นดีสุขีสดชื่่�นเกิดขีึ�นให่ม่

แม้สูญเสียแติ่สรั้รั้ค์สรั้้างท้�งภูพิไติรั้  เกิดเกาะให่ม่แผู้่นดินเคล่�อนเติ่อนผู้องชื่น

     ใครั้ถูกฟั้องรั้้องเล่ากล่าวขี้อห่า  พิิพิากษ์ารั้อฟัังรัู้้อนุสนธัิ�

ถูกห่รั้่อผู้ิดใจิก็รัู้้ทุกผูู้้คน   คอยดูผู้ลพิินิจิพิิจิารั้ณีา
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     เร่ั้�องครั้อบคร้ั้วทุกคนรั้วยจินน้�น เร่ั้�องนานาสารั้พ้ินมีปัญห่า

อยู่ที�การั้แก้ไขีใช้ื่ปัญญา   เปลี�ยนวิกฤติโอกาสพิามาถึงต้ิว

     สิ�งที�เกิดขึี�นแล้วนี�ดีเสมอ  ใครั้เสนอข้ีอความนี�ที�ติรั้งห้่ว

เกิดขึี�นแล้วสติิติรั้องต้ิองอย่ากล้ว  เร่ั้�องดีช้ื่�วผู่้านพ้ินไปได้รู้ั้ธัรั้รั้ม

 ต้ิวอย่างกลอนนี�ผูู้้เขีียนใช้ื่ห่ล้กที�กล่าวมาข้ีางต้ินในการั้แต่ิงติลอดมา ในการั้

แข่ีงข้ีนกลอนสดขีองสมาคมน้กกลอนแห่่งปรั้ะเทศไทยปี 2534-2539

4. ให้่ผูู้้อื�นวิจัารีณ์

 การั้แต่ิงคำาปรั้ะพ้ินธ์ัห่ร่ั้องานเขีียนทุกปรั้ะเภูทน้�นจิะต้ิองมีคนอ่าน ชีื่�แนะ

จุิดบกพิร่ั้อง ผูู้้แต่ิงคำาปรั้ะพ้ินธ์ัห่ร่ั้อน้กเขีียนจิะต้ิองใจิกว้าง ยอมร้ั้บคำาวิจิารั้ณ์ีเพ่ิ�อเป็น

แนวทางในการั้พ้ิฒ์นางานเขีียนน้�นให้่ดียิ�งขึี�น  

5. เทคนิคการีแปลงร้ีอยแก้วเป็นร้ีอยกรีอง 

 ผูู้้เขีียนขีอให่้เทคนิคการั้แติ่งกลอนไว้เบ่�องต้ินสำาห่ร้ั้บผูู้้แต่ิงกลอนเริั้�มแรั้กโดย

การั้ดูจิากข้ีอความแล้วนำาไปแต่ิง การั้แต่ิงกลอนที�ดูจิากข้ีอมูลต้ิวอ้กษ์รั้ (ไม่ต้ิองมีคล้งคำา)

จิะทำาให้่การั้แต่ิงน้�นเกิดขึี�นได้ เช่ื่นก้น ด้งนี�       

 ปรีะวัติแจ็ัก ห่ม่า  

 ปรั้ะว้ติิ แจ็ิก ห่ม่า ห่ร่ั้อมีช่ื่�อจิริั้ง ๆ ว่า ห่ม่า ห่ยุน เกิดเม่�อว้นที� 10 ก้นยายน

2507 เกิดที� ห่างโจิวเป็นเจ้ิาส้วธุัรั้กิจิเเละเป็นผูู้้ใจิบุญชื่าวจีิน เป็นลูกชื่ายขีองศิลปิน

ที�ทำาการั้แสดงท้องถิ�นโบรั้าณี แจ็ิก ห่ม่า ชื่อบอ่านห่น้งส่อ ที�มีเน่�อห่าเกี�ยวก้บผูู้้กล้าที�ช่ื่วย

เห่ล่อปกป้องชื่าวบ้านและผูู้้ที�อ่อนแอกว่าจิากอ้นธัพิาล เพิรั้าะม้นทำาให้่ห่ม่าจิินตินาการั้

ว่าต้ิวเองเป็นวีรั้บุรุั้ษ์แบบน้�น เน่�องจิากเขีาถูกเพ่ิ�อน ๆ ร้ั้งเเกว่าต้ิวเองต้ิวเล็กกว่าคนอ่�น

รั้วมท้�งครั้อบคร้ั้วขีองเขีาด้วย ห่ล้งการั้ถึงแก่อส้ญกรั้รั้มขีองเห่มา เจ๋ิอตุิง ปรั้ะเทศจิีน

ได้เปิดปรั้ะเทศ มีน้กท่องเที�ยวโดยเฉพิาะชื่าวติะว้นติกห่ล้�งไห่ลมามากขึี�น โดยเฉพิาะ

ที�ห่างโจิว ซึ�งเป็นเม่องที�สวยงาม จึิงทำาให้่เขีาฝึึกฝึนท้กษ์ะภูาษ์าอ้งกฤษ์จินเชีื่�ยวชื่าญ 

 แจ็ิก ห่ม่า เป็นผูู้้ก่อต้ิ�งปรั้ะธัานบริั้ห่ารั้ขีองกลุ่มอาลีบาบา ซึ�งปรั้ะสบความสำาเร็ั้จิ

ในธุัรั้กิจิอินเทอร์ั้เน็ติ เเละยง้เป็นผูู้้ปรั้ะกอบการั้จีินคนแรั้กที�ปรั้ากฏห่น้าบนปกนิติยสารั้
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ฟัอร์ั้บ เป็นบุคคลที�รั้วยที�สุดในปรั้ะเทศจีิน เเละเป็นบุ�คลที�รั้วยที�สุดอ้นด้บที� 18 ขีองโลก 

โดยมีมูลค่าท้�งห่มด 29.7 ล้านดอลลาร์ั้

  จิากข้ีอความด้งกล่าวนี�เอง ค่อคล้งคำาที�ใช้ื่ในการั้แต่ิงกลอนด้งนี�

 

   "ห่ม่าห่ยุนค่อคนจีินนี�เศรั้ษ์ฐีให่ญ่ 

  ห่ร่ั้อแจิ�คห่ม่าผูู้้ใจิบุญห่นุนสร้ั้างสรั้รั้ค์

  เป็นผูู้้สร้ั้างอาลีบาบาสารั้พ้ิน           

  วีรั้บุรุั้ษ์ในความฝัึนม้�นในติน

  อยู่ห่างโจิวโดยชื่อบปรั้ะกอบคิด      

  ธุัรั้กิจิอินเทอร์ั้เน็ติวิเศษ์ผู้ล

          ปกฟัอร์ั้บนำาเป็นคนด้งสร้ั้างอิทธิัพิล      

            โลกยินยลมุ่งห่น้าเดินสร้ั้างเงินติรั้า

 ต้ิวอย่างนี�ผูู้้เขีียนดูจิากข้ีอความด้านบนแล้วจึิงแต่ิงออกมาโดยดูจิากข้ีอความ 

เป็นเทคนิคเบ่�องต้ินในการั้แต่ิงกลอนท้�วไป

6. บทสรุีป

 ผูู้้เขีียนได้นำาคำาเทศนาขีองเจ้ิาคุณีพิิพิิธัมาให้่พิิจิารั้ณีาแล้ว ซึ�งเป็นแห่ล่งคล้งคำา

ท้�งมวลที�ผูู้้ฝึึกแต่ิงกลอนควรั้อ่านเพิรั้าะข้ีอมูลเห่ล่านี� สามารั้ถนำาไปแต่ิงกลอน ห่ร่ั้อคำา

ปรั้ะพ้ินธ์ัต่ิาง ๆ ได้

 ผูู้้เขีียนขีอสรุั้ปว่า การั้เป็นกวีควรั้เริั้�มจิากการั้อ่านก่อนแล้วจึิงเขีียนคำาคล้องจิอง

ส้มผู้้ส แล้วค่อยจ้ิดให้่ถูกฉ้นทล้กษ์ณ์ี ห้่วใจิขีองการั้เป็นกวีอยู่ที�การั้อ่าน ห่ากไม่อ่านก็

เป็นกวีไม่ได้ ด้งที� เจ้ิาคุณีพิรั้ะรั้าชื่วิจิิติรั้ปฏิภูาณี ท่านเทศนาว่า "ไม่อ่านพิรั้ะอภู้ยมณีี

เป็นกวีไม่ได้" น้�นเอง และจิากคำาเทศนาข้ีางต้ิน ผูู้้เขีียนก็จิะใช้ื่เทคนิคแปลงร้ั้อยแก้วเป็น

ร้ั้อยกรั้องด้งนี�
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   ห่ากไม่อ่านเร่ั้�องยิ�งให่ญ่พิรั้ะไติรั้ปิฎก   

   เป็นน้กปกครั้องมิได้ด้งไขีขีาน

   เร่ั้�องชื่าดกในพิรั้ะสูติรั้ชุื่ดนิทาน      

   ห่ากไม่อ่านน้กพูิดนี�มิอาจิเป็น

             พิรั้ะอภิูธัรั้รั้มจิะเป็นน้กก้มม้ฏฐาน   

   ห่ากไม่อ่านก็ห่น่วงห่น้กแสนยากเข็ีญ

   พิรั้ะอภู้ยมณีีห่ากไม่อ่านน้�นยากเย็น

   มิอาจิเห็่นห่นทางอย่างกวี

          ห่ากไม่อ่านเร่ั้�องพิรั้ะมห่าชื่นก

   มิอาจิยกฐานะเด่นเป็นศ้กดิ�ศรีั้

   ไม่อ่านมโห่สถบ้ณีฑิติลิขิีติมี

   เป็นน้กคิดที�ดีไม่มีเลย

             เร่ั้�องศรีั้ธันญช้ื่ยห่ากไม่อ่าน

   เสนาธิัการั้เป็นมิได้ไซร้ั้เพ่ิ�อนเอ๋ย

   อ่านสามก�กให้่จิบน้กรั้บเอย

   ไติรั้เภูทเฉลยผูู้้วิเศษ์เห่ตุิรู้ั้การั้

      รู้ั้เร่ั้�องห่ญิงปรั้ะจ้ิกษ์์ไว้ในคร้ั้�งนี�

   เร่ั้�องโมรั้ากากีที�ต้ิองอ่าน

   รู้ั้ปรั้ะว้ติิพิรั้ะรั้าชื่พิงศาวดารั้

   ก็เป็นน้กวิชื่าการั้จิดจิารั้ไป

                ไม่เคยเปิดฤาอ่านปรั้ะว้ติิศาสติร์ั้

   จิะกู้ชื่าติิสร้ั้างชื่าติิน้�นมิได้

   ไม่อ่านบทกวีงามน้อมนำาใจิ

   เป็นน้กคิดที�ดีไซร้ั้ไม่ได้ฉะนี�

                 ห่ากไม่อ่านภูาษ์าต่ิางปรั้ะเทศ

   ห่ากห่ากินข้ีามเขีติเห่ตุิห่ลีกห่นี

   ห่ากไม่อ่านนวนิยายห่มายเอาดี
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   เขีียนจิดห่มายส้กทีห่นอก็ป่วยการั้

   ไม่พิรั้ำ�าบ่นมนติรั้าว่าห่น้งส่อ

   คนดีห่ร่ั้อริั้อาจิเป็นเห็่นผู้้นผู่้าน

   เป็นศาสนิกดีไม่ได้ให้่ร้ั้าวรั้าน

   เพิรั้าะไม่อ่านจิดจิำาพิรั้ะค้มภีูร์ั้

                   ห่ากไม่อ่านอ้กษ์รั้ารั้าชื่าศ้พิท์

   ยกรั้ะด้บสูงไม่ได้ไม่พิอที�

   ไม่อ่านข่ีาวก้าวไม่ท้นโลกปฐพีิ

   อ่านเสียทีก็สู้รู้ั้เท่าท้น

                  รั้ามเกียรั้ติิ�เพีิยรั้อ่านผู่้านสมอง

   ห่ากคิดเป็นน้กปกครั้องต้ิองคว้าน้�น

   นิทานพ่ิ�นบ้านอ่านไว้ให้่ย่นย้น

   ลูกห่ลานน้�นสนิทสนมกลมเกลียวใจิ

               ห่ากไม่อ่านจิารั้จิดบทวิเครั้าะห์่

   มิอาจิเจิาะข้ีอมูลม้�นปัญห่าได้

   บุคคลสำาค้ญควรั้อ่านเบิกบานใจิ

   คิดสร้ั้างสรั้รั้ค์งานให่ม่ได้ท้นที

                  ห่ากต้ิองการั้สร้ั้างยำ�านำาเสสรั้วล

   พิลนิกรั้กิมห่งวนอ่านถ้วนถี�

   พิรั้ะบรั้มรั้าโชื่วาทปรั้ะกาศมี

   เป็นน้กปรั้าชื่ญ์ที�ดีน้กปกครั้อง

               อ่านห่น้งส่อเถิดห่นานานาชื่นิด

   เป็นบ้ณีฑิติโลกจิดจิำานำาเผู่้าผู้อง

   อ่านห่น้งส่อรั้าชื่การั้ผู่้านมุมมอง

   เป็นทางขีองน้กปรั้าชื่ญ์พิิลาสเทอญ
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 ผูู้้เขีียนขีอจิบด้วยกวีว้จินา ว้นภูาษ์าไทยแห่่งชื่าติิ ด้วยคำาปรั้ะพ้ินธ์ัทุกปรั้ะเภูท 

เพ่ิ�อเป็นแรั้งบ้นดาลใจิให่ผูู้้้อ่านในการั้เปน็กวี เพิรั้าะห้่วใจิขีองกวอียูที่�การั้อ่าน และฝึึกฝึน

ในการั้เขีียน ด้งนี�

 ต้ิวอย่างคำาปรั้ะพ้ินธ์ั กวีว้จินะว้นภูาษ์าไทยแห่่งชื่าติิ

สัททุลวิกกีฬิิตฉันท์ 19

   กรั้าบบ้งคมสดุดีอดีติวรั้กษ้์ติริั้ย์

  ขุีนรั้ามบรั้มข้ีติติิย์   สม้ย

   สร้ั้างอ้กษ์รั้รั้จินาสล้ก  ณี ศิละไว้

  ย้งเม่องสุโขีท้ย    บุรีั้

   น้อมเศียรั้เกล้าและปรั้ะคมอดีติคณีะกวี

  ผู้ลงานลิขิีติมี    ผู้จิง

   ท้�งห่ลายน้�นและรั้ะลึกถวิลละอุติมงค์

  ว้นภูาษ์ะไทยคง    นิร้ั้นดร์ั้

   ร่ั้วมรั้ำาลึกคุณีะค่าพิิสิฐสฤษ์ฎิอน้นต์ิ

  คู่แดนสยามน้�น    อุดม

โคลงสี�สุภาพิ

   ช่ื่�นชื่มสมศ้กดิ�แล้ว อ้กษ์รั้ไทย

  นานแปดร้ั้อยปีไขี   ข้ีบสู้

  สูงกลางติำ�าทำาให้่    เสียงเสนาะ

  รั้วมสรั้ะสร้ั้างคำารู้ั้   ออกถ้อยร้ั้อยเสียง

   สำาเนียงเยี�ยงจิากฟ้ัา สรั้วงสวรั้รั้ค์

  โคลงกาพิย์กลอนร่ั้ายฉ้นท์  อ่านแล้ว

  นำาร้ั้อยแต่ิงถ้อยปรั้ะพ้ินธ์ั   ลิขิีติ

  เป็นสุขีใจิผู่้องแผู้้ว    นี�ไซร้ั้ภูาษ์า
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กาพิย์ฉบัง 16

   ดุจิด้งสร้ั้างดลมนติรั้า ค้ดลอกบอกมา

  นี�แลคุณีค่าภูาษ์าไทย

   ล้านคำาอำารุั้งมุ่งไป ก่อเกิดคำาให้่

  ใช้ื่ทอต่ิอห่ล้กอ้กษ์รั้

   คำานามสรั้รั้พินามอำาพิรั้ กริั้ยาขีจิรั้

  วิเศษ์ณ์ีส้นธัานอุทาน

   บุพิบทจิดจิำาชื่ำานาญ เจ็ิดคำายำ�าขีาน

  แบบบทรั้จินาภูาษ์าไทย

   คำาบาลีส้นสกฤติสถิติใน ย่มคำานำาใช้ื่

  จีินเขีมรั้อ้งกฤษ์ปรั้ะดิษ์ฐ์คง

กลอนสุภาพิ

   ว้นภูาษ์าไทยแห่่งชื่าติิพิิลาสลำ�า

  เริั้�มจิากคำาสู่ปรั้ะโยคสาธักส่ง

  เรีั้ยงร้ั้อยยาวแสนไพิเรั้าะเสนาะจิง

  ความห่มายติรั้งความห่มายอ้อมก็ย่อมมี

   ความงดงามขีองภูาษ์าพิาช่ื่วงใช้ื่

  เกิดคำาให่ม่สลายเก่าเอาถ้วนถี�

  แต่ิโบรั้าณีเป็นอนิจิจ้ิงรู้ั้อย่างดี

  ภูาษ์าไทยก็เช่ื่นนี�มิต่ิางก้น

ร่ีายยาว

 อ้นภูาษ์าไทยรู้ั้ไม่ยากใครั้ใครั้รู้ั้อา่นดูเถิด  ห่ล้กฐานมทีี�ให้่เปิดค่อติำารั้าวรั้รั้ณีคดี

ที�โบรั้าณี กวีน้�นพิากเพีิยรั้เขีียนห่ล้กฐานงานภูาษ์าไทย  ความงดงามเรีั้ยงร้ั้อยถ้อยคำา

ให้่ได้ใช้ื่คิด  เอาความรู้ั้ขีองกวีที�เนรั้มิติปรั้ะดิษ์ฐ์คำาทำาบรั้รั้จิง  มาส่บทอดต่ิอยอดคงดำารั้ง

คำานำาภูาษ์า ขีอชื่วนทำาติามจิำานรั้รั้จิารั้สวาทีฉะนี�เทอญ
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ตรีีภูว์ภาณ อนุนาท สำาเร็ั้จิการั้ศึกษ์าปริั้ญญาติรีั้ ศิลป

ศาสติรั้บ้ณีฑิติ (ศศ.บ.) สาขีาภูาษ์าไทย มห่าวิทยาล้ย

รั้าชื่ภู้ฏบ้านสมเด็จิเจ้ิาพิรั้ะยา ปีการั้ศึกษ์า 2543 

รั้างว้ลที�ได้ร้ั้บ ช่นะเลิศการีแข่ีงขัีนกลอนสด ว้ดพิรั้ะเชื่ตุิพินวิมล ม้งคลารั้าม 10 ธ้ันวาคม 

2534 จ้ิดโดยสมาคมน้กกลอนแห่่งปรั้ะเทศไทย รีางวัลที� 3 การีแข่ีงขัีนแต่งกลอนพิิพิิธิภัณฑ์์

หุ่่นขีี�ผึู้�ง จิากจิำานวน 313 สำานวนท้�วปรั้ะเทศ ปี 2538 รีางวัลช่มเช่ย การีปรีะกวด

โคลงสี�สุภาพิเฉลิมพิรีะเกียรีติ พิรั้ะบาทสมเด็จิพิรั้ะเจ้ิาอยูห้่่วภููมิพิลอดุลยเดชื่ โครั้งการั้สดุดีปี

กาญจินาภิูเษ์ก ปี 2539 จิากห่น้งส่อ นามานุกรั้มกวีไทยในร้ั้ชื่กาลปัจิจุิบ้น
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 เม่�อสี�ปีก่อน...ข้ีาพิเจ้ิาได้ร้ั้บมอบห่มายจิากห่ล้กสูติรั้ฯ ให้่สอนวิชื่าศิลปะการั้

ปรั้ะพ้ินธ์ั ติอนน้�นข้ีาพิเจ้ิาเป็นแค่คนที�พิอแติง่กลอนได ้ไม่เคยส่งกลอนเข้ีาปรั้ะกวด ไมมี่

รั้างว้ลการ้ั้นตีิ และแทบไม่ปรั้ากฏผู้ลงานที�พิอจิะทำาให้่ลูกศิษ์ย ์ห่ล้กสูติรั้ฯ ห่ร่ั้อกรั้ะท้�งต้ิว

เองเช่ื่�อม้�นอะไรั้ไดเ้ลย การั้ไดร้้ั้บความไว้วางใจินี� ทำาให่ข้้ีาพิเจ้ิาต้ิองเคี�ยวกรั้ำาต้ิวเองอยา่ง

ห่น้ก ลูกศิษ์ยข์ีองข้ีาพิเจ้ิาคงไม่รู้ั้ห่รั้อกว่าพิวกเขีาก็เป็นครูั้ขีองข้ีาพิเจ้ิาเช่ื่นก้น เพิรั้าะการั้

เห็่นจุิดบกพิรั้อ่งในงานขีองน้กศึกษ์าทำาให่ข้้ีาพิเจ้ิาเห็่นบาดแผู้ลในงานเขีียนขีองต้ิวเองได้

ช้ื่ดขึี�น และรั้ะม้ดรั้ะว้งในการั้เขีียนกลอนมากขึี�น ถ้าไม่เข้ีาข้ีางต้ิวเองจินเกินไป ข้ีาพิเจ้ิา

คิดว่าต้ิวเองเขีียนกลอนไดดี้ขึี�นกว่าติอนที�ยง้ไมไ่ด้สอนวิชื่านี� ซึ�งต้ิองขีอขีอบคณุีพิวกเขีา

เห่ล่าน้�นที�ทำาให้่ข้ีาพิเจ้ิาเติิบโติขึี�น 

 บทความนี�เป็นการั้ถอดบทเรีั้ยนเร่ั้�องการั้เรีั้ยนการั้สอนเขีียนกลอน ที�เขีียนขึี�น

จิากการั้ที�ได้คลุกคลีก้บผู้ลงานกลอนขีองน้กศึกษ์ามาสามสี�ปี ซึ�งอาจิจิะนา่เบ่�อส้กห่นอ่ย

สำาห่ร้ั้บท่านผูู้้อ่านที�เป็นม่อฉม้งในการั้แต่ิงกลอน เพิรั้าะข้ีาพิเจ้ิาคอยแต่ิจิะยกบทกลอน

ขีอง “เด็ก ๆ” มาให้่อ่าน ฉะน้�น ขีอให้่ถ่อเสียว่าข้ีาพิเจ้ิาแอบนินทาลูกศิษ์ย์ต้ิวเองให้่ฟััง

ก็แล้วก้น แต่ิได้โปรั้ดอย่าแปลคำาว่านินทาไปในทางรั้้ายเลย ข้ีาพิเจ้ิามิได้มีเจิตินาเอา

น้กศึกษ์ามาติิเตีิยน เพีิยงแค่อยากจิะแลกเปลี�ยนท้ศนะส้กสามสี�ปรั้ะเด็น  (ติามโจิทย์ที�

ได้ร้ั้บ)  ได้แก่ ห่นึ�ง-เริี�มต้นเขียนกีลอนอยา่งไรีดี?  สอง-กีลวิิธี์กีารีเขียนกีลอน สาม-ค้ลังค้ำา

และสี�-แรีงบัุนดาลใจิในกีารีเขียนกีลอน

“อ่าน” : ก้าวแรีกบนเส้นทางกวี

 

 เริี�มต้นเขียนกีลอนอยา่งไรีดี	? ไม่มีทางเลยที�ใครั้ส้กคนจิะลงม่อเขีียนกลอนโดย

ไม่รู้ั้จ้ิกกลอน  คำาว่า “รู้ั้จ้ิก” นี� กินความห่มายกว้าง ต้ิ�งแต่ิรู้ั้จ้ิกรูั้ปแบบกติิกาบ้งค้บขีอง

บันทึกจัากห้่องเรีียน

ปาลิตา  ผลปรัะดับเพ็ัชร์ั
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การั้ร้ั้อยกรั้อง รู้ั้จ้ิกการั้เล่อกจ้ิดวางคำา เสียง ในติำาแห่น่งแห่่งที�ที�เห่มาะควรั้ รู้ั้จ้ิกการั้

สร้ั้างสุนทรีั้ยะ ศิลปะแห่่งภูาษ์า ฯลฯ ทว่า เม่�อรู้ั้ด้งนี�แล้ว แต่ิไม่มีเร่ั้�องที�จิะเล่า ไม่มีสารั้

ที�จิะส่�อ--กลอนก็เกิดขึี�นไม่ได้ 

 ในฐานะผูู้้สอนการั้ปรั้ะพ้ินธ์ัร้ั้อยกรั้องในรั้ะด้บอุดมศึกษ์า ข้ีาพิเจ้ิาไม่ได้

ปรั้ารั้ถนาแค่ให้่น้กศึกษ์าแต่ิงกลอนได้ถูกฉ้นทล้กษ์ณ์ี มีโวห่ารั้ มีภูาพิพิจิน์ ห่ร่ั้อมีอะไรั้ต่ิอ

มิอะไรั้ที�ว่าก้นว่าจิะช่ื่วยติกแต่ิงปรั้ะด้บปรั้ะดากลอนให่ไ้พิเรั้าะ อล้งการั้ แต่ิข้ีาพิเจ้ิาห่ว้ง

ถึงว่า--กลอนขีองพิวกเขีาควรั้จิะเป็น “สารั้” ที�ส่�อความคิดอ้นลุ่มลึก แห่ลมคม สะท้อน

สำานึกขีองการั้เป็นส่วนห่นึ�งขีองส้งคมได้ด้วย  ซึ�งสิ�งนี�ไม่ใช่ื่เร่ั้�องง่ายถ้าปรั้าศจิาก “การั้อ่าน”

น้กศึกษ์าที�มีต้ินทุนการั้อ่านน้อย แคบ ต่ิ�น และไม่สามารั้ถห่ลุดจิากกรั้อบคิด ห่ร่ั้อมายา

คติิที�ครั้อบงำาความคิดความเห็่นได้ ย่อมยากที�จิะเขีียนคำาให้่แยบคาย เฉียบคม  

 คาบแรั้กในวิชื่าศิลปะการั้ปรั้ะพ้ินธ์ั (ห่ล้กสูติรั้ ค.บ.) และวิชื่าการั้ปรั้ะพ้ินธ์ั

ร้ั้อยกรั้องไทย (ห่ล้กสูติรั้ ศศ.บ.)  ข้ีาพิเจ้ิาม้กจิะถามน้กศึกษ์าก่อนเสมอว่า “อ่าน” 

อะไรั้ก้นอยู่นอกจิากติำารั้าเรีั้ยนห่ร่ั้อห่น้งส่อที�ครูั้บาอาจิารั้ย์มอบห่มายให่้อ่าน คำาติอบ

ม้กเงียบเห่งาว้งเวง ถามให่ม่-ว่าใครั้สามารั้ถยกต้ิวอย่างบทกวีที�ช่ื่�นชื่อบให้่ฟัังได้บ้าง? 

คำาติอบก็ม้กเป็นบทอาขียานวรั้รั้คทองที�ท่องจิำาก้นมาแต่ิสม้ยม้ธัยม บางคร้ั้�งข้ีาพิเจ้ิา

ถึงก้บต้ิองพูิด “ด้กคอ” ไว้ก่อนว่า ห้่ามยกต้ิวอย่าง “ไม่เมาเห่ล้าแล้วแต่ิเรั้าย้งเมาร้ั้ก

สุดจิะห้่กห้่ามจิิติจิะคิดไฉน...” ที�ห้่ามมิใช่ื่ว่าวรั้รั้คทองขีองสุนทรั้ภูู่จิากนิรั้าศภููเขีาทองนี�

ไม่ดไีม่งาม แต่ิเพิรั้าะม้นไม่ได้สะท้อนถึงความร้ั้กความชื่อบบทกวีโดยเน่�อแท้ได้   พิิสูจิน์

ง่าย ๆ โดยการั้ถามว่าเห่ตุิใดจึิงชื่อบ น้อยคนน้กที�จิะแสดงเห่ตุิผู้ล ห่ร่ั้อความรู้ั้สึกจิาก

ใจิได้อย่างจิริั้งแท้ ซึ�งทำาให้่ข้ีาพิเจ้ิาเกิดคำาถามขึี�นในใจิว่า ห่ร่ั้อรั้ะบบการั้ศึกษ์าไทยเรั้า  

ชื่อบบ้งค้บให้่เรั้า “ร้ั้ก” ? โดยที�เรั้าย้งไม่ท้นได้ติิดสินใจิเอง เช่ื่นนี�สิ-ว้ฒ์นธัรั้รั้มการั้อ่าน 

การั้คิด การั้เขีียนจึิงงอกงามช้ื่าน้ก

 และเม่�อข้ีาพิเจ้ิายกต้ิวอย่างวรั้รั้คทองจิากกวีนิพินธ์ัร่ั้วมสม้ยให้่ฟััง โดยคาดว่า

พิวกเขีาคงจิะพิอคุ้นหู่ เคยได้ยนิได้ฟัังมาบ้าง อยา่งวรั้รั้คทองขีอง อุชเชนี	สถาพัรี		ศรีีสัจิจัิง

อังค้ารี	กัีลยาณพังศ์	เนาวิรัีตน์	พังษ์ไพับูุลย์	 จิิรีะนันท์	พิัตรีปรีีชา	ไพัวิริีนทร์ี	ขาวิงาม

ฯลฯ น้กศึกษ์าสองสามคนเท่าน้�นที�พิย้กห่น้าร้ั้บว่าเคยอ่านเคยได้ยิน --ปรั้ากฏการั้ณ์ี

เช่ื่นนี�น่าติกใจิไม่น้อย...
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 เพิรั้าะฉะน้�น ห่ากถามว่าจิะเริั้�มลงม่อเขีียนกลอนอย่างไรั้ดี ข้ีาพิเจ้ิาจิะติอบ

ส้�น ๆ และเรีั้ยบง่ายที�สุดว่า คงต้ิองเริั้�มจิากการั้ “อ่าน” เสียก่อน คนจิะเขีียนกลอน

ต้ิองมีต้ินทุนห่ลายอย่างพิร้ั้อมก้น ท้�ง “เร่ั้�อง” ท้�ง “รูั้ปแบบ” ซึ�งล้วนแติกดอกออกผู้ล

มาจิากการั้อ่าน (รั้วมถึงการั้ฟััง) ท้�งน้�น ข้ีาพิเจ้ิาจึิงเน้นยำ�าก้บพิวกเขีาเสมอว่าจิงห่า

“ครูั้” ให้่เจิอ  ไม่ใช่ื่ครูั้ที�กำาล้งย่นต่ิอห่น้าพิวกเธัอในขีณีะนี�  แต่ิห่มายถึงห่น้งส่อบางเล่ม

เพ่ิ�อที�พิวกเธัอจิะได้อ่าน ได้ซึมซาบ ได้ขียายพิรั้มแดนทางความคิด และไม่ใช่ื่แค่งาน

กลอนแต่ิห่มายถึงงานเขีียนทุกปรั้ะเภูท ทุกศาสติร์ั้ เพ่ิ�อเปิดโลก  เปิดดวงติา ให้่เห็่น

อะไรั้ ๆ ที�กว้างไกลกว่าห้่องเรีั้ยน 

กลวิธีิการีเขีียนกลอน: บางทีก็ห่ลงกล

 เม่�อเขีียนกลอนเป็นแล้ว ค่อแต่ิงติามฉ้นทล้กษ์ณ์ีได้แล้ว คำาถามต่ิอไปค่อ

ทำาอย่างไรั้จิะให้่กลอนไพิเรั้าะ คมคาย คำาติอบก็ค่อต้ิองเพิิ�มกลวิธีัทางภูาษ์าเข้ีาไป

ซึ�งกลวิธีัทางวรั้รั้ณีศิลป์นี�มีมากมายห่ลายรูั้ปแบบเห่ล่อเกิน  เช่ื่น กลวิธีัทางด้านเสียงก็

มีการั้เล่นเสียงสรั้ะ เล่นเสียงพิย้ญชื่นะ เล่นเสียงวรั้รั้ณียุกต์ิ การั้ใช้ื่คำาอ้พิภูาส การั้ซำ�า

เสียง ส่วนกลวิธีัทางด้านคำา ก็มีการั้เล่นคำา การั้ใช้ื่คำาซำ�า กลวิธีัทางด้านความ ก็มีอุปมา

อุปล้กษ์ณ์ี ส้ญญะ นามน้ย อติิพิจิน์ บุคคลว้ติ ฯลฯ มากมายปรั้ะดามี ซึ�งปรั้ะเด็นนี�มี

ปรั้าชื่ญผู้์ู้รู้ั้เขีียนเร่ั้�องนี�ไว้เป็นการั้เฉพิาะห่ลายติำารั้าแลว้ บทความนี�จิะไม่ขีอกลา่วซำ�า แต่ิ

จิะขีอแลกเปลี�ยนในปรั้ะเด็นเร่ั้�องความพิยายามในการั้สร้ั้างวรั้รั้ณีศิลป์ที�ยง้ไม่เข้ีารูั้ปเข้ีา

รั้อยที�พิบได้จิากผู้ลงานขีองน้กศึกษ์าเม่�อเริั้�มฝึึกม่อ โดยจิะเล่าให้่ฟัังแค่สองเร่ั้�อง ค่อ

ห่นึ�ง-กีารีพัะวิงสัมผัสในเกิีนไป และสอง-กีารีใช้อุปลักีษณ์ไม่อยู่กัีบุร่ีองกัีบุรีอย 

 1. พิะวงสัมผัู้สเกินไป: เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ

 คำาว่า “ส้มผู้้ส”  ในที�นี�ห่มายถึงส้มผู้้สภูายในวรั้รั้ค ได้แก่ ส้มผู้้สเสียงสรั้ะที�มี

ต้ิวสะกดเสียงเดียวก้น (ถ้ามี) ห่ร่ั้อบางทีเรีั้ยกว่าส้มผู้้สใน แม้ส้มผู้้สในไม่ใช่ื่ส้มผู้้สบ้งค้บ

แต่ิห่ากเพิิ�มส้มผู้้สนี�เข้ีาไปในกลอน ก็จิะทำาให่้กลอนมีเสียงที�ล่�นไห่ล ไพิเรั้าะ กลวิธีันี�

สามารั้ถยกกลอนมาเป็นต้ิวอย่างให้่ฟัังได้เป็นพ้ินเป็นห่ม่�น ท้�งกลอนเพิลงยาว กลอน

เสภูา กลอนบทละครั้ กลอนกลบท กลอนนิรั้าศ ฯลฯ ต้ิ�งแต่ิสม้ยวรั้รั้ณีคดีโบรั้าณี
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จินถึงยุคกวีนิพินธ์ัร่ั้วมสม้ย เช่ื่น

 สิบเด่อนถ้วนครั้วญห่ามารั้ศรีั้   มิได้มีความสบายเท่าปลายผู้ม 

เฝ้ึาคิดถึงสาลิกาป่าชื่ะอม    นำ�าค้างพิรั้มพิร้ั้�งพิรั้าวห่นาวห้่วใจิ

       (นิรีาศเดือน ขีอง นายมี)

 ร่ั้วมภิูรั้มย์สมสม้ครั้ด้�งใจิปอง  รั้ะเริั้งริั้กซิกสองเกษ์มสรั้วล

ปักษี์มิได้ห่มางรั้ะคางนวล   เชื่ยชื่วนช่ื่�นชิื่ดสนิทนาง

(กากีกลอนสุภาพิ ขีอง เจ้ิาพัรีะยาพัรีะค้ลัง	(หิน) )

 เพ่ิ�อโค้งเคียวเรีั้ยวเด่อนและเพ่ิ�อนโพ้ิน เพ่ิ�อไผู่้โอนพิลิ�วพ้ิอล้อภููผู้า

เพ่ิ�อเร่ั้องข้ีาวพิรั้าวแพิร้ั้วท้�วแนวนา  เพ่ิ�อขีอบฟ้ัาสีทองรั้องอรุั้ณี

(ขีอบฟ้้าขีลิบทอง ขีอง อุชเชนี)
  

 เม่�อน้กศึกษ์าขีองข้ีาพิเจ้ิาเริั้�มลงม่อฝึึกเขีียนกลอน สิ�งที�พิบเห็่นอยู่ปรั้ะจิำาก็ค่อ

ห่ลายคนพิยายาม“เล่นส้มผู้้ส” อย่างกวีบ้าง แต่ิพิวกเขีาย้งเข้ีาใจิคำาว่า “ส้มผู้้สสรั้ะ” 

คลาดเคล่�อนอยู่มาก ค่อเข้ีาใจิว่าการั้จ้ิดวางคำาที�มีเสียงสรั้ะเดียวก้น ต้ิวสะกดเดียวก้น

ไว้ในติำาแห่น่งใกล้ ๆ ก้น จิะช่ื่วยให้่กลอนมีเสียงไพิเรั้าะ--นี�เป็นเร่ั้�องสุ่มเสี�ยงที�จิะทำาให้่

เกิดในสิ�งติรั้งก้นข้ีาม ด้งเช่ื่น

 ยามรั้าติรีั้ทุกพ่ิ�นที�เงียบสง้ด  สรั้รั้พิส้ติว์ทุ่งให่ญ่ได้ห่ล้บให่ล

โดยไม่เกรั้งภูย้นอ้นติรั้ายใด   ห่ารู้ั้ไม่อสูรั้ร้ั้ายยำ�ากรั้ายพิล้น

 จิากต้ิวอย่างนี� จิะเห็่นว่าคำาเสียง /อี/ ค่อคำาว่า ติรีั้ ก้บ ที� ในวรั้รั้คแรั้ก และคำา

เสียง /อ้ย/ ค่อ ให่ญ่ ก้บ ให่ล ในวรั้รั้คสอง เป็นคำาเสียงสรั้ะเดียวก้นต้ิวสะกดเดียวก้น

อยู่ในติำาแห่น่งใกล้ก้นก็จิริั้ง แต่ิท้�งห่มดนี�ไม่ได้อยู่ใน “ติำาแห่น่งร้ั้บส่งส้มผู้้ส” ที�ส่งเสริั้ม

ความไพิเรั้าะทางเสียง แต่ิกล้บเป็นติำาแห่น่งขีอง “ส้มผู้้สเล่อน”  ซึ�งลดความไพิเรั้าะขีอง

กลอน วรั้รั้คสุดท้ายก็เช่ื่นก้น คำาว่า ไม่ ก้บ ร้ั้าย แม้จิะไม่ใช่ื่สรั้ะเสียงเดียวก้น แต่ิก็เป็น

เสียงที�ใกล้ก้นมาก ต่ิางก้นเพีิยงความส้�น-ยาว ขีองเสียงสรั้ะ ค่อเสียง /อ้ย/ ก้บ /อาย/ 

ท้�งห่มดล้วนทำาให้่เสียงขีองกลอนเล่อนไป ไม่ไพิเรั้าะ 

   ส้มผู้้สเล่อน ค่อ การั้ร้ั้บส่งส้มผู้้สสรั้ะเสียงเดียวก้นห่ร่ั้อคล้ายก้น ต้ิวสะกดเสียงเดียว ในติำาแห่น่งที�ไม่ควรั้ร้ั้บส่ง ค่อจิากคำาสุดท้ายขีองช่ื่วง
แรั้กส้มผู้้สก้บคำาสุดท้ายขีองช่ื่วงถ้ดมาภูายในขีองวรั้รั้คเดียวก้น ปรั้ะเด็นนี�เคยอภิูปรั้ายไว้ในบทความเร่ั้�อง “สรั้รั้พิเสียงแห่่งกลอนกานท์” 
ใน 60 ปีสมาคมน้กกลอนแห่่งปรั้ะเทศไทย : 6 ทศวรั้รั้ษ์สม้ยวรั้รั้ณีศิลป์ไทยย้�งย่น (2562) 

1

1
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  ติาท้�งสองมองมาที�ม้าห่มุน ม่ออุ่นอุ่นโอบกอดออดอ้อนแม่

 เสียงสุดซึึ้�งแซ่ึ้ซ้ึ้องร้ีองงอแง  นำ�าติานองแน่แท้แม่ปลอบใจิ

 

 ต้ิวอยา่งนี� ส้งเกติวา่ผูู้้แต่ิงชื่อบเลน่ส้มผู้้สสรั้ะภูายในวรั้รั้ค เห่น็ได้จิากวรั้รั้คแรั้ก

และวรั้รั้คที�สอง เช่ื่น สอง-มอง,	มา-ม้า,	กีอด-ออด อีกท้�งยง้มีการั้เล่นเสียงพิยญ้ชื่นะ เช่ื่น

 เสียง /ม/ เสียง /อ/ ซึ�งส้มผู้้สเห่ล่านี�ไม่มีปัญห่า แต่ิเม่�อมาถึงวรั้รั้คที�สาม ผูู้้เขีียนเอา

คำาว่า แซ่ซ้อง มาส้มผู้้สก้บคำาว่า ร้ั้อง โดยไม่ได้คำานึงถึงความห่มายขีองคำา ปรั้ากฏการั้ณ์ี

เช่ื่นนี�เข้ีาล้กษ์ณีะ “กลอนพิาไป” ซึ�งเกิดจิากความพิะวงส้มผู้้สในมากเกินไป จึิงจ้ิบเอา

คำาที�มีเสียงคล้องก้นมาวางเรีั้ยง ๆ ก้น โดยที�ไม่ได้รู้ั้สึกอะไรั้ก้บคำาคำาน้�นอย่างแท้จิริั้ง 

 บทกลอนข้ีางต้ิน ในวรั้รั้คที�สาม ควรั้เอาคำาว่า แซ่ซ้อง ซึ�งมีความห่มายไปคนละทิศ

ละทางออกเสีย และห่าคำาอ่�นมาแทน ห่ร่ั้อไม่ก็เขีียนให่ม่ท้�งวรั้รั้คเลย อาจิเขีียนได้ว่า

“...เสียงใสใสเด็กีน้อยร้ีองงอแง	 ร้ีองไห้ิขี�แยแม่ปลอบุใจิ” เรั้าไม่จิำาเป็นต้ิองเช่ื่�อมเสียง

ส้มผู้้สภูายในวรั้รั้คก็ได้ ถ้าห่าส้มผู้้สในไม่ได้ก็ปล่อยม้นไปเถิด ห่ร่ั้อไม่ก็ลดจิำานวนคำาลง

บ้าง  ไม่จิำาเป็นต้ิองแบ่งจ้ิงห่วะแบบ 3-2-3 ติามขีนบนิยม ลองใช้ื่จ้ิงห่วะ 2-2-2 ดู ห่ร่ั้อ 

2-2-3 ก็เข้ีาท่า เช่ื่น “รีำ�าร้ีองกีรีะจิองอแง	ใค้รีหินอขี�แยแม่ปลอบุใจิ” ซึ�งปรั้ะเด็นนี�ต้ิอง

อภิูปรั้ายก้นถึงเร่ั้�องการั้เล่อกคำาและจ้ิงห่วะขีองกลอนก้นอีกยกให่ญ่ 

 เ ม่� อ เ ห็่นงานเขีียนขีองน้กศึกษ์าเช่ื่นนี� แ ล้ว ก็ทำา ใ ห้่ นึก ถึงงานกลอน

ขีองต้ิวเองเม่�อเริั้�มฝึึกม่อกลอนขีองข้ีาพิเจ้ิาก็แบกส้มผู้้สในพิะรุั้งพิะร้ั้งเกินความจิำาเป็น

อยู่เห่ม่อนก้น เร่ั้�องนี�-เรั้าควรั้ต้ิองทำาความเข้ีาใจิก้นให่ม่ว่าบางทีเรั้าโยนส้มผู้้สสรั้ะทิ�ง

ไปบ้างก็ได้ ถ้าม้นเป็นภูารั้ะ มีบทกวีดี ๆ ถมไป ที�แทบไม่มีส้มผู้้สสรั้ะ แติ่คุณีค่าทาง

วรั้รั้ณีศิลป์ก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลย บทกวีที�ข้ีาพิเจ้ิาชื่อบสาธักให้่น้กศึกษ์าฟัังอยู่

เสมอ ๆ ก็ค่องานเขีียนขีอง พินม น้นทพิฤกษ์์ นามปากกาขีอง สถาพิรั้ ศรีั้ส้จิจ้ิง เช่ื่น

บทกวี ต�านานดาว  ที�ว่า
  “..พ่ิอน้�งดูดาวในค่นนี� วูบคิดทุกทีแล้วห่ว้�นห่ว้�น

  ก้บความคาดห่ว้งไปว้นว้น จ้ิกได้ใดก้นกล้บค่นมา

  ลุงเจ้ิาน้�นกล้าจินดูกร้ั้าน ใจิซ่�อทุกด้าน - ใครั้รู้ั้ค่า

  ติาจิริั้งลุงเจ้ิาย้งติิดติา พ่ิอขีองเจ้ิามา - จินบ้ดนี�..”



84 ถอดบทเรีียนเขีียนบทกลอน

 บทกวีนี ไม่ได้ใช้ื่ “สัมผัสในให้ิรัีบุกัีนพัรีาวิ” (--คำาขีอง พิรั้ะยาอุปกิติศิลปสารั้) 

แต่ิก็ส่�อความได้อย่างทรั้งพิล้ง กวีไม่ได้เล่นก้บส้มผู้้สสรั้ะ แต่ิแสดงช้ื่�นเชิื่งเร่ั้�องการั้เล่อก

คำา การั้ส่�อความที�มีการั้เล่นเสียงพิย้ญชื่นะไปในครั้าวเดียว เช่ื่น  เสียง /ด/ ในคำาว่า

ดูดาว เสียง /ว/ ในคำาว่า วูบ-ห่ว้�นห่ว้�น-ห่ว้ง-ว้นว้น เป็นต้ิน

 อย่างไรั้ก็ติาม บทความนี�ไม่ได้บอกว่า ส้มผู้้สชื่นิดใดดีกว่าชื่นิดใด และไม่

ได้ห่มายความว่าส้มผู้้สในไม่จิำาเป็น--เปล่าเลย...ส้มผู้้สในค่อสิ�งที�ดีงามโดยต้ิวม้นเอง

แต่ิถ้าเรั้าใช้ื่อย่างไม่รั้ะว้ง ห่ร่ั้อใช้ื่อย่างพิะว้กพิะวนนอกจิากจิะไม่เกิดปรั้ะโยชื่น์แล้ว

กล้บเป็นโทษ์มากกว่าเป็นคุณี

 2. อุปลักษณ์ไม่อยู่กับร่ีองกับรีอย

 เร่ั้�องความเปรีั้ยบในบทกลอน ถ้าจิะแยกย่อยให้่พิิสดารั้ลงไปก็สามารั้ถแบ่ง

ได้เป็นห่ลายปรั้ะเภูท เป็นกลวิธีัที�นิยมมากท้�งในการั้พูิดการั้เขีียน ไม่จิำาเพิาะการั้เขีียน

กลอนเท่าน้�น บางคนใช้ื่ความเปรีั้ยบเพ่ิ�อช่ื่วยให้่เร่ั้�องที�เข้ีาใจิยากกลายเป็นเร่ั้�องที�เข้ีาใจิ

ง่ายขึี�นผู่้านกรั้ะบวนการั้ถ่ายโอนความห่มายจิาก“แบบเปรีั้ยบ” (source domain) ซึ�ง

ม้กจิะเข้ีาใจิง่ายกว่า ไปสู่ “สิ�งที�ถูกเปรีั้ยบ”  (target domain) กรั้ะบวนการั้นี�ในทาง

ภูาษ์าศาสติร์ั้เรีั้ยกว่า เมติาฟัอร์ั้ (Metaphor) ห่ร่ั้อ อุปลักษณ์  คำาคำานี�ไม่ได้มีความห่มาย

เห่ม่อนอุปล้กษ์ณ์ีในงานวรั้รั้ณีกรั้รั้มที�ห่มายถึงการั้เปรีั้ยบสิ�งห่นึ�ง “เป็น” สิ�งห่นึ�งโดยใช้ื่

คำาเช่ื่�อม “เป็น/ค่อ” แต่ิเป็นคำาที�กินความห่มายกว้างกว่าน้�น ครั้อบคลุมสิ�งที�ในแวดวง

วรั้รั้ณีกรั้รั้มเรีั้ยกว่า อุปมา อุปล้กษ์ณ์ี ส้ญล้กษ์ณ์ี บุคลาธิัษ์ฐาน ฯลฯ ด้วย

 การั้ใช้ื่อุปล้กษ์ณ์ีเป็นสิ�งที�น่าสนใจิ แต่ิก็สุ่มเสี�ยงไม่น้อยห่ากใช้ื่ผิู้ดที�ผิู้ดทาง ไม่

อยู่ก้บร่ั้องก้บรั้อย ไร้ั้ที�มาที�ไป รั้วมถึงการั้ใช้ื่อุปล้กษ์ณ์ีล้นเกิน ค่อ ปรั้ะโคมใส่เข้ีาไปใน

บทกลอนจินเสียความ ด้งเช่ื่น

  ก่อนสี�เเยกไฟ้เเดงเเห่่งอุปสรั้รั้ค ในถนนสายห่ลักความห่ว้�นไห่ว

 ข้ีามเเม่นำ�าเเห่่งการั้ต้ิดสินใจิ     ข้ีบติรั้งไปในทุ่งหิญ้าความเงียบง้น

 ฉ้นมาถึงเเยกนี�ที�คดเคี�ยว   จิะไม่เลี�ยวล้ดออกนอกทางฝัึน

 เห่ยียบคันเร่ีงซ่�อติรั้งคงต่ิอม้น   ไม่ห่วาดห่ว้�นอ้นติรั้ายที�ห่มายเอา

  อุปล้กษ์ณ์ี (metaphor) เป็นกรั้ะบวนทางปริั้ชื่านที�สะท้อนมโนท้ศน์ขีองผูู้้ใช้ื่ภูาษ์า เลคอฟัฟ์ัและจิอนห์่ส้น (Lakoff and Johnson, 1980) 
เรีั้ยกอุปล้กษ์ณ์ีที�ปรั้ากฏในภูาษ์าว่า ถ้อยคำาอุปล้กษ์ณ์ี (metaphorical expression) และเรีั้ยกอุปล้กษ์ณ์ีในรั้ะบบคิดว่า มโนอุปล้กษ์ณ์ี 
(conceptual metaphor)  (ณ้ีฐพิรั้ พิานโพิธิั�ทอง, 2556: 103) เช่ื่น ถ้อยคำาอุปล้กษ์ณ์ี “ความร้ั้กขีองเรั้ามาถึงทางต้ินแล้ว” สะท้อนมโน
อุปล้กษ์ณ์ี ว่าความร้ั้กค่อการั้เดินทางที�อาจิรั้าบร่ั้�นห่ร่ั้ออาจิพิบทางที�ไม่สามารั้ถไปต่ิอได้ เพิรั้าะปกติิแล้วคำาว่า “มาถึง” และ “ทางต้ิน” 
เป็นคำาที�อยูใ่นวงความห่มาย (domain) ขีองการั้เดินทาง
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 กลอนด้งกล่าว เห็่นได้ว่าผูู้้เขีียนมีมโนท้ศน์ว่า  “ชีื่วิติค่อการั้เดินทางบนท้อง

ถนน” ดูได้จิากคำาในวงความห่มายนี� ได้แก่ “สี�แยกีไฟ้แดง” “ถนนสายหิลักี” ที�ปรั้ากฏ

ในวรั้รั้คแรั้กและวรั้รั้คที�สอง แติ่ในวรั้รั้คถ้ดมา ผูู้้เขีียนกล้บใช้ื่คำาจิากวงความห่มายอ่�น

ค่อ “แม่นำ�า” “ทุ่งหิญ้า” มาอยู่ในเร่ั้�องเล่าเดียวก้น จิริั้งอยู่ว่าคำาเห่ล่านี�เป็นคำาที�มา

จิากวงความห่มาย “การั้เดินทาง” เช่ื่นก้น แต่ิผูู้้เขีียนย้งมิท้นที�จิะได้แสดงท้ศนะว่า

ชีื่วิติที�เปรีั้ยบเห่ม่อนการั้เดินทางบนท้องถนนเป็นอย่างไรั้ ก็กล้บไปพูิดเร่ั้�องอ่�นที�เป็น “

คนละเร่ั้�องเดียวก้น”  (ปรีะเด็นนี�ผู้เขียนอาจิโต้แยง้	(ข้าง	ๆ 	คู้	ๆ )	ได้ว่ิากีารี	“ข้ามแม่นำ�า”

ก็ีเป็นส่วินหินึ�งของกีารีเดินทางบุนท้องถนนในมืองใหิญ่ซึึ้�งบุางทีก็ีจิะต้องข้ามสะพัาน

ข้ามแม่นำ�า) และบทติ่อมาก็กล้บมาพิูดเร่ั้�องการั้เดินทางบนท้องถนนอีก ดูได้จิากคำาว่า

“(ทาง)แยกี” “คั้นเร่ีง” กลอนเช่ื่นนี�ขีาดเอกภูาพิ  ห่ร่ั้อพูิดอีกแบบค่อ การั้ถา่ยโยงความ

ห่มายในกรั้ะบวนการั้อุปล้กษ์ณ์ียง้ไม่เสร็ั้จิสมบูรั้ณ์ี เร่ั้�องรั้าวจึิงค้าง ๆ  คา ๆ  ในความรู้ั้สึก

ผูู้้อ่าน (-อย่างน้อยก็ในความรู้ั้สึกขีองข้ีาพิเจ้ิา)

 ปรั้ะเด็นที�อยากจิะบอกน้กศึกษ์า (และได้บอกไปบ้างแล้ว) ก็ค่อ เม่�อจิะใช้ื่ความ

เปรีั้ยบ ห่ร่ั้อเมติาฟัอร์ั้อะไรั้ก็จิงให้่ใช้ื่ให้่จิบกรั้ะบวน อย่าใช้ื่ครึั้�ง ๆ กลาง ๆ  เช่ื่น ถ้าจิะ

ส่�อถึงมโนท้ศน์ว่า “ชีื่วิติค่อการั้เดินทางบนถนน” ก็ควรั้ใช้ื่ถ้อยคำาอุปล้กษ์ณ์ีที�เป็นเร่ั้�อง

เดียวก้น อยู่ในวงความห่มายเดียวก้น เช่ื่นกล่าวว่า	ชีวิิตฉัันตอนนี�เหิมือนมาอยู่ที�สี�แยกี

ใหิญ่ที�ไม่เค้ยรู้ีจัิกีมาก่ีอน	 ไม่รู้ีจิะไปทางไหินต่อดี	 แผนที�นำาทางก็ีไม่มี	 ไม่รู้ีจิะเลี�ยวิซ้ึ้าย

เลี�ยวิขวิา	ตรีงไป	หิรืีอยูเทิร์ีน	ทั�งยังขาดค้นนั�ง	ๆ	ข้าง	ๆ	ที�ค้อยช่วิยดูทาง	นำ�ามันก็ีใกีล้

หิมดเต็มที	ไม่รู้ีจิะเดินทางไปได้ไกีลแค่้ไหิน เป็นต้ิน ซึ�งท้�งห่มดนี�ค่อ source domain 

เร่ั้�องเดียวก้น ที�ล้วนแล้วแต่ิสามารั้ถถ่ายโยงความห่มายมายง้ target domain ได้เป็น

เร่ั้�องเดียวก้นห่มด เช่ื่น “แผู้นที�” ห่มายถึง แนวทางในการั้ใช้ื่ชีื่วิติ “คนน้�งข้ีาง ๆ” 

ห่มายถึง เพ่ิ�อน ญาติิ คนร้ั้ก “นำ�าม้น” ห่มายถึง เรีั้�ยวแรั้ง กำาล้งกายในการั้ดำาเนินชีื่วิติ  

เป็นต้ิน  

 กลอนขีองน้กศึกษ์าที�ข้ีาพิเจ้ิายกมานี� แม้จิะเป็นต้ิวอย่างขีองกลอนที�ย้งต้ิอง

แก้ไขีเร่ั้�องอุปล้กษ์ณ์ีอยู ่แต่ิก็ไม่ได้ห่มายความว่าจิะเป็นกลอนที� “ใช้ื่ไม่ได้” เสียทีเดียว 

อย่างน้อยกวีฝึึกห้่ดเห่ล่านี�ก็มีเร่ั้�องจิะเล่า เพีิยงแต่ิย้งต้ิองฝึึกเล่าเร่ั้�องอีกนิด

  คำาว่า “ดำาเนินชีื่วิติ” ก็น้บเป็นเมติาฟัอร์ั้เช่ื่นก้น สะท้อนมโนท้ศน์ขีองผูู้้ใช้ื่ภูาษ์าว่า ชีวิิตคื้อกีารีเดินทาง ส้งเกติได้จิากคำาว่า “ดำาเนิน” ที�ห่มายถึงเดิน แต่ิ
ถ่อเป็น เมติาฟัอร์ั้ที�ติายแล้ว เพิรั้าะใช้ื่ก้นจินเป็นปกติิ ไม่รู้ั้สึกถึงความเปรีั้ยบ 
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ค�ากวี: ค�าทุกค�าต้องท�างาน

 งานเขีียนปรั้ะเภูทร้ั้อยกรั้องมีฉ้นทล้กษ์ณ์ีติ่างก็มีรั้ะเบียบการั้ปรั้ะพ้ินธ์ัที�

ต่ิางก้นไป แต่ิสิ�งห่นึ�งที�มีร่ั้วมก้นค่อ พ่ิ�นที�บรั้รั้จุิคำาอ้นจิำาก้ด (ยกเว้นร่ั้ายที�จิำานวนคำาใน

แต่ิละวรั้รั้คค่อนข้ีางยด่ห่ยุ่น และไม่จิำาก้ดจิำานวนบท) เช่ื่น โคลงสี�สุภูาพิ 1 บท มีพ่ิ�นที�

ให้่ร้ั้อยเรีั้ยงคำาเพีิยงวรั้รั้คละ 7-9 คำา เท่าน้�น กลอนสุภูาพิ 1 บท มีพ่ิ�นที�ให้่จ้ิดวางคำาลง

ไปเพีิยงวรั้รั้คละ 6-9 คำาโดยปรั้ะมาณี ฉะน้�น คำาไม่กี�คำาที�ถูกนำามาร้ั้อยกรั้องในแต่ิละ

วรั้รั้ค แต่ิละบาท ควรั้ต้ิองทำาห่น้าที�อย่างเต็ิมที� ต้ิองส่�อความห่มายได้เฉียบคม และส่ง

เสียงได้อย่างน่าฟััง

 กวีที�มี “คล้งคำา” มากย่อมเขีียนงานได้ง่าย เพิรั้าะจิะสามารั้ถนึกคำาได้ด้งใจิ ไม่

เกิดภูาวะ “จินคำา” ไม่ต้ิองพิยายามยด้เยียดคำาลงไปให้่ร้ั้บส้มผู้้ส จินผูู้้อ่าน “จ้ิบได้” ว่า

ผูู้้เขีียนไม่รู้ั้จิะห่าคำาอะไรั้มาวาง ท่านผูู้้อ่านลองพิิจิารั้ณีากลอนบทนี� 

  เจ้ิานกน้อยผู้กผิู้นบินสู่ฟ้ัา เจ้ิาเริั้งร่ั้ากรั้ะห่ยิ�มในเสรีั้เจ้ิา

 เริั้งใจิในสายลมยามรุ่ั้งเช้ื่า  จินติะว้นล้บเห่ลี�ยมเขีาไม่ค่นร้ั้ง

 ติะว้นล้บขีอบฟ้ัา, ม่ดมิด  เจ้ิาปีกน้อยไม่ท้นคิดคิดโอห้่ง

 เริั้�มห่มดแรั้งปีกอ่อนร่ั้อนเซซ้ง  อ่อนกำาล้งเรีั้�ยวแรั้งเริั้�มโรั้ยรั้า

 ต้ิวอย่างกลอนขีองน้กศึกษ์าข้ีางต้ิน ค่อต้ิวอย่างขีองผูู้้เขีียนที�มีเร่ั้�องเล่า และ

รู้ั้จ้ิกกลวิธีัการั้เล่า แต่ิย้งเรีั้ยงร้ั้อยถ้อยคำาไม่แนบเนียนเท่าไรั้ เช่ื่น วรั้รั้คสองในบทที�สอง 

เป็นวรั้รั้คที�ต้ิองเผู้ชิื่ญก้บการั้ร้ั้บส้มผู้้สถึงสองแห่่ง ค่อต้ิองร้ั้บเสียง /อ้ง/ ที�ท้ายวรั้รั้ค และ

ร้ั้บเสียง /อิด/ ติรั้งกลางวรั้รั้ค ผูู้้เขีียนได้วางพิล็อติไว้แล้วว่าจิะเล่าเร่ั้�องความโอห้่งขีอง

นกน้อย ฉะน้�น ไม่มีปัญห่าติรั้งคำาว่า “โอห้่ง” ที�ร้ั้บก้บคำาว่า “ร้ั้ง” ซึ�งก็ฟัังดูกลมกล่น

เข้ีาทีอยู่ แต่ิมาสะดุดเล็กน้อยติรั้งคำา “ไม่ทันคิ้ด” ที�ร้ั้บส้มผู้้สก้บ “มิด” อ้นที�จิริั้งก็

ไม่ได้แยน้่ก แต่ิถ้าผูู้้เขีียนมีคล้งคำามากพิอก็อาจิจิะห่า “คำา” มาวางได้ด้งใจิมากกว่านี�ก็ได้

เช่ื่น ทิศ	กีะจิิริีด	 นิด	ฤทธิ์�	 สิทธิ์�	 ชีวิิต ซึ�งติำาแห่น่งด้งกล่าวก็ไม่ได้ติิดเง่�อนไขีเร่ั้�องเสียง

วรั้รั้ณียุกต์ิอีกด้วย ห่ากจินใจิจิะห่าคำามาร้ั้บส้มผู้้สจิรั้ิง ๆ สิ�งที�พึิงทำาค่อเปลี�ยนส้มผู้้ส

เสียเถิด อย่าได้ด้นทุร้ั้งเห่ม่อนด้งต้ิวอย่างต่ิอไปนี�
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  ก้บข้ีาวเรีั้ยงเคียงขีองห่วานบนจิานจ้ิด ข้ีาวต้ิมผู้้ดห่ลากขีนมรั้สกลมกล่อม

 ผู้ลไม้รั้ายเรั้ียงอย่างปรั้ะนีปรั้ะนอม  มีกุ้งจิ่อมนำ�าพิรั้ิกผู้้กรั้สโอชื่า

 นี� ค่อต้ิวอย่างขีองการั้ย้ดเยียดคำาใ ห้่ลงส้มผู้้ส ความจิริั้งแล้ว คำา ว่า 

“ปรั้ะนีปรั้ะนอม” เป็นคำาที�มีความห่มายดีถ้าห่าพ่ิ�นที�เห่มาะ ๆ ให้่คำานี�ได้ ก็น่าสนใจิ

ไม่น้อย แต่ิในบริั้บทข้ีางต้ินนี� ไม่ควรั้เลย ถ้าพูิดด้วยภูาษ์าสม้ยนี�ต้ิองพูิดว่า “อย่าห่าทำา”

ถ้าห่าคำาสรั้ะ /ออม/ ได้ยากน้ก สิ�งที�น้กศึกษ์าพึิงทำาค่อ เปลี�ยนคำาส่งส้มผู้้สให่ม่ต้ิ�งแต่ิ

คำาว่า “กลมกล่อม” แต่ิจิริั้ง ๆ แล้ว สรั้ะ /ออม/ ก็ไม่ใช่ื่ส้มผู้้สปรั้าบเซียนส้กห่น่อย คำา

ว่า งอม ล้อม พิร้ั้อม ฯลฯ ก็ย้งมีอีกให้่เล่อกอยู่ ปัญห่าก็ค่อเร่ั้�องเดิม ๆ ก็ค่อการั้ขีาดคล้ง

คำาน้�นแห่ละ
 

 อีกปรั้ะเด็นเกี�ยวก้บเร่ั้�องคำาก็ค่อการั้ใช้ื่ “คำาต่ิางรั้ะด้บ” ห่ร่ั้อ “คำาคนละชืุ่ด”

ข้ีาพิเจ้ิาไม่มีปัญห่าก้บการั้ใช้ื่คำาบาลีส้นสกฤติ ห่ร่ั้อคำาย่มภูาษ์าใด ๆ ถ้าม้นอยู่ถูกที�ถูก

ทางและกลมกล่นก้บคำาอ่�น ๆ ปรั้ะเด็นนี�คงต้ิองขีอยกต้ิวอย่าง “ปณิธิานกวี” ขีอง

อ้งคารั้ ก้ลยาณีพิงศ์ ที�เต็ิมไปด้วยศ้พิท์บาลีส้นสกฤติ ฯลฯ

  “...ทุ่งนาป่าช้ื่ฏช้ื่าอร้ั้ญญิกาล้ย เท่อกผู้าให่ญ่เสียดดาวดึงส์สวรั้รั้ค์

 เน่�อเบ่�อเส่อช้ื่างลิงค่างน้�น   มดแมลงนานาพ้ินธ์ุัท้�งจ้ิกรั้วาล 

 เสมอเสม่อนเพ่ิ�อนสนิทมิติรั้สห่าย  เกิดร่ั้วมสายเชีื่�ยวว้ฏฏะส้งสารั้

 ชีื่พิห่าค่าบ่มิได้น้บกาลนาน   ห่วานเสน่ห์่ฟ้ัาห่ล้าดารั้าล้ย...”
     

 ไม่มีปัญห่าเร่ั้�องความอล้งการั้ขีองศ้พิท์แสงในบทกวีนี� ถ้าได้อ่านบทกวีท้�งห่มด

ก็จิะพิบว่าคำาศ้พิท์บาลีส้นสกฤติเห่ล่านี�ล้วนทำาห่น้าที�ขีองม้นได้อย่างไม่เคอะเขิีน ท้�งย้ง

ส่�อความได้อย่างทรั้งพิล้ง แต่ิในบางบทกลอน ก็น่าต้ิองถกเถียงว่า ภูาษ์าแขีก แบบนี�โผู้ล่

เข้ีามาแบบผิู้ดที�ผิู้ดทางห่ร่ั้อเปล่า ด้งเช่ื่นบทกลอนขีองน้กศึกษ์าขีองข้ีาพิเจ้ิาบทนี� 
 

  สูดกลิ�นอายท้องทุ่งในรุ่ั้งสาง  สายลมจิางแผู่้วพ้ิดมาผู้สาน

 ศิขีริั้นสุริั้ยางามติรั้ะการั้   ธัรั้รั้มชื่าติิบนลานเขีียวขีจีิ

  คำาบาลส้ีนสฤติ ที�กำาล้งอภูปิรั้ายในที�นี� ห่มายถึงคำาบาลีส้นสฤติที�มิได้ใช้ื่ท้�วไปอยา่งเป็นปกติิในชื่วิีติปรั้ะจิำาว้น อาทิ คำาบาลส้ีนสกฤติที�เปลี�ยน
เสียงสรั้ะ เช่ื่น  เมฆา จ้ินทรั้า ทิศา กายา คำาไวพิจิน์ เช่ื่น		สุริียะ	ศศิธ์รี	คั้ค้นานต์	โสภิา	ชลาลัย	อารัีญ	ฯลฯ  ที�ต้ิองห่มายเห่ตุิไว้ในเชิื่งอรั้รั้ถนี� ก็
เพิรั้าะว่าไทยเรั้าร้ั้บคำายม่ภูาษ์าแขีกมาใช้ื่จิำานวนมาก จินบางทีก็เผู้ลอทึกท้กว่าเป็นคำาไทย เช่ื่น	เมฆ	จัินทร์ี	กีาย	รูีป	ทิศ	ทารีกี	สิทธิ์	กีารี	ฯลฯ		
ซึ�งแน่นอนว่าคำาเห่ล่านี�ย่อมไม่เป็นปรั้ะเด็นถกเถียงว่าทำาให้่บทกลอน “เชื่ย” ห่ร่ั้อไม่ เพิรั้าะเป็นคำาบาลีส้นสฤติที�ใช้ื่ท้�วไปในชีื่วิติปรั้ะจิำาว้น

4

4
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 ลูกศิษ์ย์เอกไทยขีองข้ีาพิเจ้ิา คุ้นเคยดีก้บคำาว่า ศิขริีน	 สุริียา	 --คำาไวพิจิน์ขีอง

ภููเขีา และพิรั้ะอาทติิย ์(ติามลำาด้บ) ที�พิบไดใ้นวรั้รั้ณีคดไีทยห่ลาย ๆ  เร่ั้�อง และกค็งเข้ีาใจิ

ว่าสองคำานี�จิะทำาให้่บทกลอนมีความไพิเรั้าะ จิริั้งอยูค่ำาเห่ล่านี�ไพิเรั้าะงดงามโดยต้ิวขีอง

ม้นเองด้วยรูั้ปและเสียง แต่ิลองพิิจิารั้ณีาคำาแวดล้อมดูก็จิะพิบว่าสองคำานี� “โดด” ออก

มาจิากคำาอ่�น ค่อ “ไม่เข้ีาพิวก” เอาเสียเลย อ่านแล้วรู้ั้สึกว่าบทกลอน “ไม่แนบเนียน” 

 ปัญห่าเร่ั้�อง “จินคำา” และ “คำาไม่เข้ีาพิวก” นี� พิอจิะบรั้รั้เทาได้ด้วยการั้ อ่าน 

ฟััง ส้งเกติ และจิดบ้นทึก สะสมคล้งคำาไว้เรีั้ยกค้นยามจิำาเป็น น้กฝึึกเขีียนอย่างข้ีาพิเจ้ิา

ก็ใช้ื่วิธีัการั้จิดบ้นทึกคำาจิำาแนกไว้เป็นห่มวดต่ิาง ๆ  เพ่ิ�อไว้เรีั้ยกดูในยามข้ีดสนจินคำา เช่ื่น

 เม่�อต้ิองการั้คำาที�ส้มผู้้สก้บคำาว่า มิด แล้วติิดข้ีด “จินส้มผู้้ส” ห่าคำาส่�อความห่มายติาม

ต้ิองการั้ไม่ได้ ข้ีาพิเจ้ิาก็จิะมาเปิดดูแฟ้ัมคำา ห่มวดคำาแม่ กด ปรั้ะสมสรั้ะ อิ ก็จิะพิบว่า 

มีคำาที�สามารั้ถนำามาส้มผู้้สแล้วร้ั้อยเรีั้ยงเป็นเร่ั้�องเดียวก้นได้อยูห่่ลายคำา เช่ื่น	สุจิริีต	ชีวิิต	

ค้วิามคิ้ด	กีะจิิริีด	พิัษ	มิตรี	ฯลฯ วิธีันี�ช่ื่วยชีื่วิติข้ีาพิเจ้ิามาห่ลายห่นแล้ว แล้วคำาพิวกนี�มา

จิากไห่น? ก็คงต้ิองติอบซำ�า ๆ ว่ามาจิากการั้อ่าน น้�นแล

 แต่ิท้�งนี�  แม้เรั้าจิะสะสมศ้พิท์ไว้มากพิอ แต่ิยง้ขีาดความคิดที�จิะส่�อ คำาเห่ล่าน้�น

ก็ “ทำางาน” ไม่ได้อยู่ดี การั้จิะเขีียนกลอนได้ดีไม่ใช่ื่แค่รู้ั้แบบแผู้น รู้ั้วรั้รั้ณีศิลป์ รู้ั้สรั้รั้คำา 

แต่ิต้ิองมีมุมมองความคิดที�แห่ลมคมด้วย ซึ�งนี�แห่ละ ค่อเร่ั้�องให่ญ่ขีองการั้เขีียนบทกวี 

แรีงบันดาล “ใจั”

 แรั้งบ้นดาลใจิ ห่ร่ั้อแรั้งดาลใจิ แปลติรั้ง ๆ ว่า แรั้งที�ทำาให้่บางอย่างเกิดขึี�น มี

ขึี�นในห้่วใจิ แรั้งดาลใจิม้กเกิดขึี�นเม่�อมีบางสิ�งมากรั้ะทบอารั้มณ์ี ความรู้ั้สึก และข้ีบด้น

ให้่เรั้ากรั้ะทำา ห่ร่ั้อแสดงบางสิ�งออกมา แรั้งดาลใจิขีองน้กเขีียนอาจิะเกิดจิากการั้อ่าน

 ห่ร่ั้อเกิดจิากการั้ไปรู้ั้ ไปเห็่น ไปส้มผู้้ส ก้บปรั้ากฏการั้ณ์ีบางอย่าง ท้�งดี-เลว สุขี-เศร้ั้า 

งดงาม-อ้ปล้กษ์ณ์ี ฯลฯ ที�ส้�นสะเท่อนอารั้มณ์ีจินต้ิองเขีียนออกมา เช่ื่น บทกวี “ตำานาน

ดาวิ” ขีอง พินม น้นทพิฤกษ์์ (สถาพิรั้  ศรีั้ส้จิจ้ิง) ที�เขีียนขึี�นจิากการั้รั้ำาลึกถึงนิสิติ จิิรั้ะ

โสภูณี--เพ่ิ�อนผูู้้ “กล้าจินดูกร้ั้าน” และ “ใจิซ่�อทุกด้าน” ในว้นครั้บ 3 ปีขีองลูกชื่าย
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 ห่ร่ั้ออย่าง บทกวี “เจ้ิาสาย” ขีอง ชื่มจ้ินทร์ั้ (ชื่ม้ยภูรั้ แสงกรั้ะจ่ิาง) ที�เขีียนถึง

เพ่ิ�อนผูู้จ้ิากไปจิากเห่ตุิภู้ยธัรั้รั้มชื่าติิที�ภููกรั้ะดึง เช่ื่นวรั้รั้คที�วา่ “...ภูิกีรีะดึงถึงดาวิจิะหินาวิ

ไหิม	มีดอกีไม้รีายทางบุ้างหิรืีอนั�น...” ล้วนแต่ิเป็นงานเขีียนที�มีความรู้ั้สึกเป็นแรั้งดาลใจิ

 สำาห่ร้ั้บข้ีาพิเจ้ิา แรั้งดาลใจิแยกเป็นสามแรั้ง แรั้งแรั้ก--เป็นแรั้งดาลใจิให้่ลงม่อ

เขีียนกลอน (ที�จิริั้งควรั้เรีั้ยกว่าแรั้งดลใจิ) เช่ื่นการั้ที�ต้ิองสอนวิชื่าการั้ปรั้ะพ้ินธ์ัร้ั้อยกรั้อง

ทำาให้่ข้ีาพิเจ้ิาต้ิองต่ิ�นต้ิวในการั้เขีียนงานเพ่ิ�อยน่ยน้ก้บต้ิวเองว่าเรั้าเขีียนกลอนได้อยา่งที�

ได้เกริั้�นไปเม่�อติอนต้ิน แรั้งที�สอง--ค่อความอยากเขีียนกลอนได้ดี  แรั้งดาลใจิส่วนนี�มา

จิากการั้อ่านวรั้รั้ณีคดี และกวีนิพินธ์ัขีองกวีห่ลาย ๆ ท่าน ที�อ่านแล้วเกิดความรู้ั้สึกว่า

“อยากเขีียนให้่ได้อยา่งนี�บ้าง” เช่ื่น ความรู้ั้สึกที�เกิดติอนอ่านกลอนขีอง สถาพิรั้ ศรีั้ส้จิจ้ิง

ศิวกานท์  ปทุมสูติิ ศิริั้วรั้ แก้วกาญจิน์ ฯลฯ และแรั้งสุดท้าย—ค่อแรั้งดาลใจิที�นำามาสู่

สำานึก มุมมอง ความคิด แรั้งส่วนนี�เกิดจิากการั้เผู้ชิื่ญห่น้าก้บเห่ตุิการั้ณ์ีดี-ร้ั้าย-สาม้ญ

ปรั้ะจิำาว้น จินเกิดความรู้ั้สึกบางอย่าง ณี ขีณีะน้�นขึี�น “แรั้ง” ชื่นิดนี�สำาค้ญ และมีแรั้ง

ส้�นสะเท่อนมาก เป็นแรั้งที�ทำาให้่อยากเขีียนและม้กจิะเขีียนได้ “พิร้ั้�งพิรูั้” ด้งเช่ื่นงาน

เขีียนชิื่�นห่นึ�งขีองข้ีาพิเจ้ิา ที�เขีียนขึี�นจิากความรู้ั้สึกวูบห่นึ�งขีณีะน้�งมองห่น้าลูกชื่ายว้ย

สามเด่อนที�กำาล้งห่ล้บอยู่ในเปล และเกิดสำานึกเกี�ยวก้บชีื่วิติมนุษ์ย์ ผู้ลงานชิื่�นน้�นช่ื่�อว่า

“จันกว่าชี่วิตจัะนิทรีา”  ด้งนี�

  เปลเก่า..ย้งโยนไกวไปช้ื่าช้ื่า  กล่อมนิทรั้าชีื่วิติให่ม่ในอู่อุ่น

 โยนห่น้า-โยนห่ล้งอย่างสมดุล   การุั้ณีย์ร่ั้างน้�นท้�วสรั้รั้พิางค์

 ผู้้าผู้วยผู่้นให่ม่ห่่มให้่เจ้ิา   แม่ร้ั้องเพิลงเบาเบาอยู่ข้ีางข้ีาง

 เพิลงโปรั้ดปรั้ะโลมใจิไปพิลางพิลาง  มีร้ั้กวางในอู่นอน-เจ้ิาผู่้อนพ้ิก

 เจ้ิาต่ิ�นมา..จิะพิาเล่นสวนห่ล้งบ้าน  ดูดอกบ้วสีห่วานเพิิ�งออกฝัึก

 ดูปุยเมฆปั�นรูั้ปเป็นลิง, ยก้ษ์์    ดูผีู้เส่�อทายท้กดอกร้ั้กบาน 

  แววห่ว้ง โชื่นฉายน้ยน์ติาเจ้ิา  เห่ม่อนว่าสุขีนี�นานเนาไม่อวสาน

 รั้ะบายยิ�มร้ั้บขีองขีว้ญบรั้รั้ณีาการั้  ยน่ย้นวิญญาณีสุนทรีั้

  ทว่า, เจ้ิาเติิบโติ..จินเต็ิมร่ั้าง  อาจิพิบบ้วดอกด่างและร้ั้างสี

 ห่ม่นเมฆครึั้�มทึมเทาเท่าเมฆมี   และดอกไม้ไม่ปรั้านีผีู้เส่�อน้ก 

 ผู้้าผู้วยผู่้นบางก็ด่างเปื�อน    ไม่อุ่นเห่ม่อนผู่้นเก่า-เจ้ิารู้ั้จ้ิก

 เพิลงโปรั้ดก็เปลี�ยนไปเสียห่ลายวรั้รั้ค  ไร้ั้อู่นอนผู่้อนพ้ิกห้่วใจิแพ้ิ
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  ลูกเอ๋ย..เช่ื่นนี�แห่ละชีื่วิติ  เจ้ิาอย่าพิรั้ำ�าพิินิจิเพีิยงบาดแผู้ล 

 ศิโรั้รั้าบซำ�าซำ�า-ความอ่อนแอ   ล้�นกุญแจิคุมข้ีงความห่ว้งใด

 เจ้ิาจิงย่มห้่วใจิว้ยทารั้ก   มาเต้ินในห้่วอกที�ห่มกไห่ม้

 ยม่แววติาว้ยเยาว์อ้นวาวไว   ‘ชื่อบ’ อาจิห่ล้บให่ลอยู่ใน ‘ช้ื่ง’

 ชีื่วิติเย้าเจ้ิาเล่นอยู่เช่ื่นนี�   โศกรั้ำ�า-ปรีั้ดี, มิอาจิห่ย้�ง  

 เปลชีื่วิติเห่่ไกวในทุกคร้ั้�ง   เจ้ิาจิงเอาความห่ว้งเป็นห่ล้งพิิง

  และเปลเก่ายง้โยนไกวในเร็ั้ว-ช้ื่า กล่อมห้่วใจิเห่ว่ว้าและไห่ววิ�ง

 โอละเห่่ทุกความห่ว้ง, ท้�งความจิริั้ง  กว่าชีื่วิติสนิทนิ�งในนิทรั้า

 ถามว่าแรั้งดาลใจิเกิดขึี�นได้อย่างไรั้ คงต้ิองติอบว่า ก่อนอ่�นเรั้าต้ิองมี “ห้่วใจิ”

เสียก่อน มิเช่ื่นน้�น อย่าว่าแต่ิจิะรู้ั้สึกอะไรั้ก้บแดดเช้ื่าห่ร่ั้อลมห่นาวแรั้กขีองฤดูเลย

ต่ิอให้่เห็่นชีื่วิติห่นึ�งกำาล้งจิะติายไปต่ิอห่น้า ก็คงไม่ “ดาลใจิ” ให้่รู้ั้สึกรู้ั้สาอ้นใดได้  

 กล้บมาที�ห้่องเรีั้ยนวิชื่าการั้ปรั้ะพ้ินธ์ั...เม่�อข้ีาพิเจ้ิาถามน้กศึกษ์าถึงแรั้งบ้นดาล

ใจิในการั้เขีียนกลอน ข้ีาพิเจ้ิาก็ได้แต่ิภูาวนาอย่าให้่พิวกเขีาติอบว่าเพิรั้าะต้ิองเขีียน

ส่งอาจิารั้ย์เลย โชื่คย้งดีที�คำาติอบม้กได้แก่ ครั้อบคร้ั้ว พ่ิอแม่ที�อยู่ข้ีางห่ล้ง บ้างก็ว่า

ใบปริั้ญญา ที� “ก๋าก้�น” ห่น่อยก็จิะติอบว่าแรั้งบ้นดาลใจิสำาค้ญ ค่อ แฟัน ห่ร่ั้อคนร้ั้ก

จิะเห็่นว่าคำาติอบล้วนเป็นรูั้ปธัรั้รั้มจ้ิบต้ิองได้และวนเวียนอยู่รั้อบต้ิว ซึ�งไม่ผิู้ดห่รั้อก แค่

พิวกเขีามี “แรั้ง” ที�จิะเขีียนก็ดีน้กแล้ว ห่ว้งแต่ิเพีิยงว่าพิวกเขีาจิะเติิบโติทางความคิด

ขึี�นทุกขีณีะ และเจิอแรั้งดาลใจิที�จิะสร้ั้างสรั้รั้ค์งานเขีียนให้่มีมุมมอง กว้าง ลึก ยาว ไกล 

และพิิเศษ์ยิ�งขึี�นไปกว่าติอนเป็นน้กเรีั้ยนกลอน
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ปาลิตา ผู้ลปรีะดับเพ็ิช่ร์ี ปัจิจุิบ้นดำารั้งติำาแห่น่ง

ผูู้้ ช่ื่วยศาสติรั้าจิารั้ย์ปรั้ะจิำาสาขีา วิชื่าภูาษ์าไทย

คณีะมนษุ์ยศาสติรั้แ์ละส้งคมศาสติรั้ ์มห่าวทิยาล้ยรั้าชื่ภู้ฏ

บุรีั้ร้ั้มย์ เคยได้ร้ั้บรั้างว้ลด้านการั้เขีียนบทกวี ได้แก่  
รีางวัลช่มเช่ย บทกวีรีางวัลพิานแว่นฟ้้า ปรั้ะจิำาปี 2561 จิากผู้ลงานช่ื่�อ “แล้วเธัอล่ะเป็นใครั้

ในเม่องนี�” รีางวัลรีองช่นะเลิศ บทกวี “รีางวัลถนอม ไช่ยวงษ์แก้ว” คร้ั้�งที� 1 ปรั้ะจิำาปี 2561

จิากผู้ลงานช่ื่�อ “มิได้อุทธัรั้ณ์ี” รีางวัลรีองช่นะเลิศ บทกวี “รีางวัลวรีรีณศิลป์อุช่เช่นี”

คร้ั้�งที� 2 ปรั้ะจิำาปี 2561 จิากผู้ลงานช่ื่�อ “ดำาเนินทรั้าย” รีางวัลรีองช่นะเลิศ บทกวีรีางวัล

พิานแว่นฟ้้า ปรั้ะจิำาปี 2562 จิากผู้ลงานช่ื่�อ “คนถางทาง” รีางวัลช่นะเลิศ บทกวี “รีางวัล

วรีรีณศิลป์อุช่เช่นี” คร้ั้�งที� 3 ปรั้ะจิำาปี 2562 ผู้ลงานช่ื่�อ “จินกว่าชีื่วิติจิะนิทรั้า” รีางวัลช่มเช่ย 

บทกวีรีางวัลพิานแว่นฟ้้า ปรั้ะจิำาปี 2563 จิากผู้ลงานช่ื่�อ “เรั้าอยู่ติรั้งนี�นานเกินไปแล้ว”




