
::: รูสึก นึก คิด เขียน ::: 
โดย…โชคชัย  บัณฑิต’ * 

 

 

 ทัศนะเกี่ยวกับการเขียนบทกวีที่นํามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังนี้ ไมนาจะตางจากที่เคยรับรูกัน

มากอน เพียงแตพยายามจะทําใหเขาใจงาย ไมซับซอน เพราะเอาเขาจริงวิธีการนําเสนอเนื้อหาของบท

กวีมีความเปนศิลปะมากกวาความเปนศาสตรที่มีกฎเกณฑแนนอนตายตัวเหมือนสูตรเคมี ในที่นี้จะขอ

ผูกเปนคําคลองจองเกี่ยวกับการเขียนบทกวีเพื่อใหจํางาย ดังนี้  เขียนใหตรงรูสึก  นึกอีกภาพขึ้นเปรียบ  

เรียบเรียงคมความคิด  ประดิษฐถอยคํากวี 

 

เขียนใหตรงรูสึก 
 งานศิลปะทุกแขนงลวนเปนงานที่ใชส่ืออารมณความรูสึกของผูสรางไปยังผูเสพรับ ถาเราเคย

เขียนบันทึก อนุทิน หรือเขียนอะไรเลนตามใจอยากเขียน สังเกตไหมวาคําเหลานั้นใชแทนความคิด 

ความรูสึกของเราไดดีในระดับหนึ่ง 

 การเขียนบทกวีก็เชนกัน เพียงแตมีกรอบบังคับ มีคําจํากัด เราจึงตองคิดหรือรูสึกใหเปนคําที่ส้ัน 

กระชับ แตมีความหมายมาก มิฉะนั้นก็ตองลดทอนภาษาที่เราคิดแบบที่จะเขียนบันทึกประจําวัน ให

เหลือคําสําคัญที่จะบรรจุลงแตละวรรคใหได  ตรงนี้ตองใชเวลาฝกหัดบอย ๆ ขอเพียงอยาเพิ่งเอางาน

เขียนชิ้นแรก ๆ ของเราไปเปรียบเทียบกับงานเขียนของผูที่ประสบความสําเร็จแลว เพราะอยาลืมวาผู

ประสบความสําเร็จทั้งหลายตางก็ตองเริ่มตนนับหนึ่งเหมือนเรามากอนเชนกัน 

 คราวนี้ลองเปรียบการเขียนบทกวีกับการรองเพลงดูบาง จะพบวาเพื่อใหไดอารมณหรือ

บรรยากาศของเพลง ลองสังเกตดู ถาขณะรองเพลงแลวเรานึกภาพทุกภาพไปตามเนื้อเพลง รูสึกไปตาม

ความหมายของเนื้อรอง เพลงที่เรารองออกมามักไดอารมณของบทเพลงนั้นสมความมุงหมายของผูแตง 

กลับกันบาง เมื่อเราเห็นภาพกระทบใจ เกิดความรูสึกอะไรบาง ใหหา “คํา” มาสื่อ มาถายทอดภาพนั้น 

อารมณนั้น ใหตรงใจของเราที่สุด ถาฝกหัดจนทําไดละเอียดลึกซึ้งพอ จะพบวาผูอานสามารถสมัผัสไดถงึ

อารมณเดียวกันกับผูเขียนผูใชภาษาถายทอดออกมาไดตรงกับความรูสึก แมผูเขียนเองก็ตาม เมื่อ

กลับมาอานทบทวนอีกครั้งก็จะสัมผัสไดถึงภาพนั้น อารมณนั้นอยางชัดเจน 

 

 

* นามปากกาใชในการเขียนงานวรรณกรรมของ โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์  วิทยาจารย 6 ว. 

      สวนกิจการนักเรียน  ศูนยฝกพาณิชยนาวี 
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 ลองดูผลงานชิ้นนี้ของ ไพวรินทร  ขาวงาม ที่ตัดทอนมาจากบทกวีขนาดยาวชื่อ ดวงใจจึง

จํานรรจ ในรวมบทกวี ฤดีกาล 

  โลกนี้มพีืน้ที่มากมายนัก  แตมีที่ที่รูจักไมกี่ที ่

  มีผูคนมากมายเทาโลกม ี แตมีคนรูจักดีไมกี่คน 

     (ดวงใจจึงจาํนรรจ. ฤดีกาล. 2532,หนา 140) 

 จะเห็นวาเปนผลงานที่กระทบใจ กระทบความรูสึกไดอยางงายงาม แมจะอุดมไปดวยคําที่มีสระ 

“อี” จนเขาขายชิงสัมผัสถาถือเครงตามกฎเกณฑทางฉันทลักษณ แตกลับ “สัมผัสใจ” ไดอยางเต็ม ๆ  

 คราวนี้ลองพิจารณาดวยตนเอง วารายที่ยกมาจาก ลิลิตพระลอ ขางลางนี้ มีวรรคใดที่กระทบใจ 

ใหจินตภาพที่แจมชัดในใจเราบาง 

เชิญปูหมอขึ้นขี่  ขับชางปรีป่รึงตาม  ทัง้สามไประราย  บายหนาสูเขาเขียว  เหลียวแลทางจรลิ่ว 

เหลียวแลทิวเทินปา ฝาแฝกแขมแกมเลา ดงประเดาประดู หมูไมยางไมยูง ตะเคยีนสูงสุดหมอก  

พะยอมดอกมุงเมฆ  อเนกไมหลายพรรณ  มีวัลยเวยีนเกี้ยวกิ่ง  ไมแมกมิ่งใบระบัด  ลมพานพัด

ระลอก ดอกดวงพวงเผล็ดชอ  กระพุมหอเกสร สลอนบุษบาบาน ตระการกลิน่หอมหื่น  ชืน่ซรุก

ลูกเหลืองลวน  ใบออนลาํตนอวน  กิ่งกานแกมงาม 

 

นึกอีกภาพขึ้นเปรียบ 
 บางครั้งการแทนคา “นามธรรม” ดวย “รูปธรรม” ในลักษณะการใช “โวหารกวี” กลับขยาย

อารมณความรูสึกไดคมชัดมากกวาการกลาวถึงนามธรรมอยางเลื่อนลอย เชน รักนะ รักมากจังเลย รัก

จนบรรยายไมหมด ถาเสียเธอไปฉันคงเสียใจจนสุดจะบรรยาย อะไรทํานองนี้ 

 ลองพูดใหมเปน “ถามวารักแคไหน  นับเมด็ทรายทั้งทะเลก็รู 

   ลมหายใจทีม่อียู  คือความคิดถึงจากฉนั 

   ถาม จะเจ็บแคไหน  หากเธอไปรักใครสักวัน 

   ก็ลองนบัดูสายฝนนั่น  นั่นคอืน้ําตาจากใจ...” 

    (เพลง นึกเสียวาสงสาร ผลงานประพันธของ วส ุ หาวหาญ) 

 ฟงแลวมีชั้นเชิงกวีมากกวาการกลาวลอย ๆ อยางยอหนากอนหนานี้ไหม หรือเพลงเกากวานี้

อยางเพลง เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง ของ  พยงค มุกดา ตรงทอนแยกที่กลาวเปรียบเทียบความ

ผิดหวังไวอยางคมคายวา 
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   “แมความเจ็บปวดเปนเหมือนกรวดทราย 

   ถมทิง้ลงไปแมโขงทัง้สายคงกลายเขนิตื้น 

   ถาความเจ็บช้าํเปนน้ําก็นองทวมพืน้ 

   รสชาติบาดแผลขมขื่นแมโขงชวยกลืนใหไกลแสนไกล” 

 ไดบรรยากาศของอารมณโศกเศราอยางที่ปรากฏใน ลิลิตพระลอ เจือมาจาง ๆ คลายกับโคลง

บทที่พูดถึงความเศราโศกเสียใจของทวยราษฎรจากความตายของพระลอ พระเพื่อน พระแพง และ

บรรดาพระพี่เลี้ยงของตัวละครทั้งสองฝาย ที่กวีใหภาพเปรียบเทียบไววา 

    เสียงไหทกุราษฎรไห ทุกเรือน 

   อกแผนดินดูเหมือน จักคว่ํา 

   บ เหน็ตะวนัเดือน ดาวมืด มวันา 

   แลแหงใดเหน็น้ํา  ยอมน้าํตาคน 

 หรืออารมณเสียใจที่ยิ่งใหญสะเทือนใจจักรวาลของ ศรีปราชญ ในกําสรวลศรีปราชญ ที่วา 

    เรียมรํ่าน้ําเนตรทวม  ถึงพรหม 

   พาหมูสัตวจอมจม  ชีพมวย 

   เขาพระสุเมรุเปอยเปนตม ทบทาว ลงนา 

   หากอกันษิฐพรหมชวย  พี่ไวจึ่งคง 

 เปนโวหารกวีที่ยิ่งใหญงดงามสมแกการกลาวอางเปนอยางยิ่ง คราวนี้ลองปลุกจินตนาการที่

หลับใหลไปพรอมกับเยาววัยของเราขึ้นมาเทียบเคียงกับ รูป รส กลิ่น เสียง ที่มาสัมผัสเราความรูสึกของ

เราแลวเปรียบเทียบออกมาเปนกวีโวหารดูบาง (เชน อุปมา อุปลักษณ อติพจน บุคคลวัต ฯลฯ) บางทีเรา

อาจรํ่ารวยอารมณกวี ไมตางจากบทกวี เศรษฐี ของ อังคาร  กัลยาณพงศ ชิ้นนี้ก็ได 

    ดึกนีเ้ศรษฐต่ืีนแลว  สํารวจแกวมณีในสวรรค 

  ลวนสมบัติฉันทั้งนั้น  ชื่อแจมจันทรและดวงดาว 

    จางเทพยดาปรุงอากาศ  บริสุทธิ์สะอาดไวกลางหาว 

  เจียระไนน้ําคางที่พรางพราว ปาวใหทานบญุสุนทรีย 

    ปลูกมิง่ไมไวหลายภูผา  ส่ังฟาอุมฝนจนเต็มที ่

  ไวรดอุทยานแรมป  ใหเขียวขจทีั้งไพรวัน 

    เลี้ยงโประดกนกหกปา  ขังขอบฟาหิมวาอาถรรพณ 

  ปนผลไมเปนของขวัญ  รางวัลกันทุกฤดูไป 

    แลวรองปลกุอุษาเทว ี  เชานีห้ลับสนทิหรือไฉน 

  แสงเงนิทองธนาคารชยั  แมเบิกใชหมดแลว ฤ ยังม ี
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    ฝากบอกพระสุริยาดวย  ชวยเรงอทุัยไขแสงสี 

  จางใหมสัญญากวาโกฏิป เบิกเงนิที่บรมพรหมนิทร 

    ฉันเบื่อสมบัติพัสถาน  อําลาอวสานชวีิตสิ้น 

  ปาวรองทุกเมด็ทรายดิน  รุมกินซากผนีี้เถอะเทอญ 
 

 ความสําคัญของโวหารกวียังไดรับการยกยองจาก อริสโตเติล โดยสรรเสริญอุปลักษณ

(metaphor : การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง “เปน” อีกสิ่งหนึ่ง) ไววา “เปนสิ่งยิ่งใหญที่สุด” สําหรับกวี 

(พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม : ภาพพจน โวหาร และกลการประพันธ. 2539, หนา 138) 

 แตตองไมลืมทัศนะของ นายผี (ในนามปากกา ประไพ วิเศษธานี) ที่เห็นวา “...กาพยกลอนที่

ตองการความเดนชัดเทา ๆ กับความลึกซึ้งยิ่งตองอาศัยการพูดดวยภาพ คืออุปมามากขึ้นอีกหลายเทา 

แตการพูดดวยภาพหรือการสรางอุปมานี้ก็จะตองมีความแนนอนของมัน มิใชวาจะเอาอะไรมาพูดเรื่อย

เปอยไปไดเสียทั้งหมด บางคนมัวแตอุปมาเสียจนไมรูวา ส่ิงที่ตัวอยากพูดถึงนั้นคืออะไร ลืมไปเสียแลว

...” (ประไพ วิเศษธานี. เคล็ดกลอนเคล็ดแหงอหังการ. 2529, หนา 71) 

 

เรียบเรียงคมความคิด 
 บทกวีที่ดีนอกจากจะมีความคมคายของคารมกวีหรือสํานวนโวหาร ตลอดจนความกระทบใจ

กระทบความรูสึกที่ถายทอดไปยังผูอานแลว บทกวีที่ดีควรจะบาดคมความคิดลงไปในความรับรูของ

ผูอาน ใหเก็บไปคิดใครครวญ ตีความ ตอยอดความคิดตอไป ดังตัวอยางบทกวีในรูปกลอนเปลา ชิ้นที่ชื่อ 

สายน้ํา ของ เทพศิริ  สุขโสภา 

    ขาเหน็เรือที่ไมอาจลอย 

    ซอนลําในทอนไมทื่อ ไกลมอืชาง 

    ไมมีขวานใครถาก ไมมีส่ิวใดสกัด 

    กลายเปนซงุผ ุรอวันเผา 

    สายน้าํ ไหลระเริง 

    สํารวจไมรายตนตลอดฝงจนสุดแผนดิน 

    ไมเห็นตนใดฝนอยากเปนเรือ 

     (มติชนสุดสัปดาห 2539) 

 ผูอานตองตีความเอาเองวา “ตนไม” ในบทกวีชิ้นนี้  ผูเขียนตองการใหกินความไปถึงอะไร หรือ

บุคคลใดบาง รวมทั้งสัญลักษณ “เรือ” ที่ผูอานตองตีความเอาเองตามแตประสบการณเฉพาะตน หรือ

แมแตจะอานบทกวีชิ้นนี้เพื่อรับเอาแตภาพและอารมณกวีลวน ๆ ก็ยอมกระทําไดเชนกัน 
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 สําหรับบทกวีชื่อส้ัน ๆ วา มือ ของ ประกายพฤกษ  จิตกาธาน ที่จะยกเปนตัวอยางตอไป ก็ให

ความคิดชนิดไมตองตีความซับซอน เปนการเสนอคมความคิดในบทกวีอีกแบบหนึ่ง ลองศึกษาและทํา

ความเขาใจดู 

    มือ 

    มือเด็ก เด็ก 

    ออนนุม 

    รูเกาะกมุ 

    รูปลอยวาง 

    มือ 

    มือผูใหญ 

    หยาบกระดาง 

    ไมรูปลอยวาง 

    รูแตเกาะกุม 

     (มติชนสุดสัปดาห 2528) 

 กอนจรดปากกาบันทึกอารมณคราวตอไป คงตองเจียระไนความคิดใหคมคาย คิดใหตลอดวา

ตองการบอกอะไร หรือทิ้งอะไรไวในความรับรูของผูอานบาง นอกจากความพริ้งพรายของถอยคํา 

 

ประดิษฐถอยคํากวี 
 ในที่นี้หมายถึงการ “สราง” และ “สรร” ถอยคํามาใชใหเหมาะแกใจ และเหมาะกับเนื้อหาในแต

ละจุด แตละวรรค หรือแตละชิ้น รวมถึงการตรวจทาน ขัดเกลา แกไขผลงานที่เขียนขึ้น โดยเก็บไวสัก

ระยะหนึ่งจนลืมความอิ่มเอมขณะเมื่อเขียนเสร็จใหม ๆ แลวนํากลับมาอานอีกครั้งในฐานะผูอาน มิใชใน

ฐานะของผูเขียน เพื่อแกไขบางคํา บางวรรค บางสํานวนใหลงตัวยิ่งขึ้น 

 ในประเด็นของการสรางคําก็เชนคําวา “พลิ้ว” ซึ่งกวีอยาง เนาวรัตน  พงษไพบูลย เห็นวาอาการ

ที่ใบไมไหวลม บางครั้งมันเกินกวาคํา พลิ้ว ที่ใช “ล”กล้ํา ตามพจนานุกรมจะบรรยายถายทอดได แต

นาจะเปนอาการ “พร้ิว” อยางที่ใช “ร”กล้ํา 

 หรืออยางบทกวีชื่อ  แลงที่รวงราย ของ แรคํา  ประโดยคํา ที่ข้ึนตนไววา 

    แกรบเกรียบเมื่อเหยยีบใบไมกรอบ แลงไลรุมรอบทุกกรอบกราน 

  กระจางฟากวางกวางกว็างงาน  แรงรอนตะวันฉานอยูฉาดโชน 



 

----------------------------- 

*** ศูนยฝกพาณิชยนาวี 

*** 120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางดวน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

*** โทรศัพท ::: 0 2756 4971-80,  โทรสาร ::: 0 2384 7063,  เว็บไซต ::: http://www.mmtc.ac.th 
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 คําวา “แกรบเกรียบ” ทีใหภาพและเสียงใบไมแหงถูกเทาเหยียบ ไมมีในพจนานุกรม (มีแตคําวา 

กรอบ  กรอบแกรบ และ กรอบเกรียบ) แต แรคํา นําคําสองคํามาเขาคูกันใหมทําใหไดอารมณความรูสึก

มากกวาคําเดิม นับเปนการสรางคําอีกอยางหนึ่งของกวี 

 การแผลงคํา ก็จัดอยูในสวนที่วาดวยการสรางคําใหมของกวีเชนกัน 

 สําหรับการ “สรร” คํา ก็เชนคําที่มีความหมายวาผูหญิง มีมากมาย อาทิ กัลยา นารี บังอร นง

คราญ นงราม พธู ฯลฯ  หรือคําที่หมายถึง นก อาทิ วิหค สกุณา ปกษา ปกษี ทิชาชาติ ฯลฯ คนเขียนบท

กวีสามารถหยิบมาใชใหเหมาะกับเนื้อหาหรือเหมาะกับอารมณเปนเรื่อง ๆ  ไป คําเหลานี้คือ“คําไวพจน” 

ในวิชาภาษาไทยนั่นเอง 

 สําหรับผูเร่ิมตนเขียนบทกวี เอาแคการสรรคําและการตรวจทานแกไขผลงานเปนเบื้องตนกอนก็

คงจะพอ ยังไมตองถึงขั้นการสรางคําหรือเลนกับคําจนหลงลืมเนื้อหาและความสะเทือนอารมณซึ่งเปน

หัวใจของบทกวี 

 จากที่กลาวมาทั้ง 4 ประเด็น เปนการอธิบายแบบแยกสวนเพื่อใหงายแกการทําความเขาใจ แต

บทกวีที่ดีควรจะตองนําเสนอดวยวิธีการทั้ง 4 ขอไปพรอม ๆ กัน โดยจะใหน้ําหนักไปในขอใดมากนอย

กวากันเพียงใดก็ข้ึนอยูกับเนื้อหาของบทกวีแตละชิ้น 

 เพื่อใหจํางาย เราสามารถสรุปหัวขอใหกระชับลงไดอีก เหลือเพียง รูสึก นึก  คิด  เขียน 

 นี่คือส่ิงที่นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูอีกหนึ่งทัศนะ. 
 

 
 


