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Abstract
This paper aims to investigate authoring techniques and concepts concerning poetry
of “Nai Thiwa”. A delimitation of the study were 8 works authored by Nai Thiwa. Various
techniques were identified i.e., wordplay, anadiplosis, tautology, figures of speech helping
readers to perceive the beauty of literary arts and to be moved, as well as creating
imagination to allow readers to perceive mental experience and the feel contained in the
poems better. In addition, concepts concerning social, politics and governance, moral
principle and preaching were identified; they were to be a warning for readers to be aware
and realize a change of social environment.
Keywords : Authoring technique and concept and poetry
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บทนา
กวีนิพนธ์ เป็นวรรณกรรมหรือเป็นผลงานทางด้านงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ส้าคัญมากของไทย เป็นงาน
ที่มีเ อกลั กษณ์ มีคุณ ค่า และเป็ น การแสดงออกถึง วัฒ นธรรมอี กประเภทหนึ่ งของไทย กวี นิพ นธ์เ ป็น การ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและการถ่ายทอดประสบการณ์ของกวีผ่านตัวอักษรอย่างประณีต ท้าให้ผู้อ่าน
เกิ ดจิ น ตภาพ ดัง นั้ น บทกวี ที่ผ่ า นการเรี ย งร้อ ยถ้อ ยค้า อย่า งลุ่ ม ลึ ก จะท้ า ให้ บ ทกวี นั้น มีพ ลั งทางความคิ ด
สามารถส่ ง สารให้ ผู้ อ่ า นเกิ ด อารมณ์ ส ะเทื อ นใจและเกิ ด จิ น ตนาการร่ ว มรั บ รู้ ป ระสบการณ์ ท างความคิ ด
และความรู้สึกของกวีได้ดียิ่งขึ้น
กวีนิพนธ์ของแต่ล ะกวี ในแต่ละยุคสมัยย่อมแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่ากวีจะสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาในทิศทางใดที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของตนออกมา แต่ผลงานกวีนิพนธ์ทุกชิ้นเป็นงานเขียนที่มี
วรรณศิลป์ทรงคุณค่าและให้ความรู้หรือมุมมองความคิดแก่ผู้อ่าน ดังกวีนามว่าเอกรัตน์ จิตรมั่ นเพียร เป็นกวี
ผู้หนึ่งที่มีผลงานการประพันธ์มากมาย โดยใช้นามปากกาว่า “นายทิวา” ซึ่งมีผลงานที่หลากหลายรูปแบบทั้ง
สารคดีเรื่อง ชีวิตคนกลางคืน “คาวราตรี” เรื่องสั้นเรื่อง “ที่เห็นและหายไป”และมีกวีนิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์กับ
ส้านักพิมพ์อยู่หลายเล่ม อีกทั้งยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลอีกมากมาย เช่น รวมบทกวี “โคลงบ้านโคลงเมือง” ที่
ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทกวีนิพนธ์ในงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” ประจ้าปี 2557, รวมบทกวี “เงาไม่มี
เงา” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกวีนิพนธ์ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12 ปี 2558 และได้ผ่าน
เข้ารอบแรกรางวัลซีไรต์ ปี 2559 ประเภทกวีนิพนธ์ เป็นต้น
กวีนิ พนธ์ของนายทิว า มีการเล่ นเสี ยงเล่นค้า การซ้้าค้า และการใช้ภาพพจน์เพื่อให้ เกิดจินตภาพ
ร่วมรับรู้ความรู้สึกที่ลึกซึ้งและทัศนะของกวีได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างในบท “ไม่ต้องโทษใคร” ความว่า
ใครท้าร้ายประชาชน
ใครท้าฉ้อฉลให้ร้าวฉาน
ใครดิบใครเดือดโดยสันดาน
ใครผิดใครพาลใครท้าร้าย
ใครต้องยุติความรุนแรง
ใครยื้อใครแย้งขยับขยาย
ใครยั่วใครยุใครท้าลาย
ใครตื่นใครตายใครไหนกัน
(ในความไหวนิ่งงัน, 2553, น.60)
จากบทกวีข้างต้น กวีเลือกใช้การซ้้าค้า 1 ค้าที่ต้นวรรคทุกวรรค คือค้าว่า “ ใคร” เป็นการซ้้าค้าที่มี
ลักษณะกลบทบัวบานกลีบขยาย ซึ่งมีจุดบังคับให้ใช้ค้าน้าหน้าซ้้ากันทุกวรรค เพื่อจะเน้นย้้าให้ผู้อ่านฉุกคิดและ
เกิดจิ นตภาพตามว่าใครที่กวีพูดถึง ซึ่ง “ใคร” ในที่นี้เป็นเหมือนค้าถามที่ไม่ต้องการค้าตอบ แต่ผู้อ่านจะ
สามารถตีความได้ว่ากวีจะสื่อถึงนักการเมืองที่ท้าร้ายประชาชนด้วยการฉ้อฉลและยั่วยุให้คนใช้ความรุนแรงมา
ท้าลายกันโดยไม่สนใจถึงการสูญเสีย
กลวิธีการประพัน ธ์ของนายทิวาที่กระตุ้นความรู้สึ กนึกคิดของผู้อ่านผ่านการเรียบเรียงถ้อยค้าท้าให้
ผู้อ่านมีความรู้สึกร่วมไปตลอดทั้งเรื่องนั้นแสดงให้เห็นว่านายทิวาเป็นนักเขียนรุ่นใหม่ที่สามารถใช้กลวิ ธีการ
ประพันธ์ที่แตกต่างกัน ออกไปมาน้าเสนอแนวคิดได้หลากหลายทั้งแนวคิ ดเกี่ยวกับสั งคม แนวคิดเกี่ยวกับ
การเมือง แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมค้าสอน ดังตัวอย่าง การใช้แนวคิดจากหลักธรรมค้าสอนในเรื่อง ไตรลักษณ์
ที่จะปรากฏอยู่ในบท “กฎธรรมดาของสรรพสิ่ง” ความว่า
อนิจจังทุกขังอนัตตา
ไตรลักษณ์กฎธรรมดาของสรรพสิ่ง
ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นความจริง
ไม่คงอยู่ไม่แน่นิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง
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ไม่ว่าอะไรล้วนแปลงเปลี่ยน
ที่เห็นที่หายโดยส้าแดง

ไม่สถิตไม่เสถียรประจักษ์แจ้ง
ยื้อไม่อาจแย่งอย่างยั่งยืน
(เงาไม่มีเงา, 2558, น.144)
จากบทกวีข้างต้น กวีได้แสดงหลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่อง “ไตรลักษณ์” คือลักษณะที่
เป็ น สามัญทั่ ว ไป ได้แ ก่ “อนิ จ จั ง ” คือ ความไม่เ ที่ย ง “ทุก ขัง ” คื อ ความเป็ นทุ กข์ และ “อนัตตา” คื อ
ความมิใช่ตัวตนที่แท้จริง ซึ่งเป็นเรื่องจริงแท้ของชีวิตมนุษย์ที่ต้องพบเจอและต้องเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง
จากตัวอย่างข้างต้น ท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ของนายทิวา
ว่ามีกลวิธีประการใดบ้าง และสื่อแนวคิดส้าคัญประการใดบ้าง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลวิธีการประพันธ์ในกวีนิพนธ์ของนายทิวา
2. เพื่อศึกษาแนวคิดที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ของนายทิวา
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับกวีนิพนธ์
2. รวบรวมผลงานกวีนิพนธ์ของนายทิวาที่จะใช้ศึกษาจ้านวน 8 เล่ม จากผลงานในกวีนิพนธ์ทั้งหมด
เพราะมีกลวิธีการประพันธ์และเนื้อสาระที่น่าสนใจเข้าบริบทแห่งยุคสมัย
1) แบบควายควาย ปีที่พิมพ์ 2550
2) ในความไหวนิ่งงัน ปีที่พิมพ์ 2553
3) บันทึกรอยเท้ารายทาง ปีที่พิมพ์ 2555
4) โคลงบ้านโคลงเมือง ปีที่พิมพ์ 2556
5) โลกเสมือนรู้สึกสมัย ปีที่พิมพ์ 2557
6) เงาไม่มีเงา ปีที่พิมพ์ 2558
7) ในเครื่องหมายค้าถาม? ปีที่พิมพ์ 2559
8) ในนามเราทั้งผอง ปีที่พิมพ์ 2560
3. ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์และแนวคิดในกวีนิพนธ์ของนายทิวา
4. เรียบเรียงผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัย
จากการศึกษากลวิธีการประพันธ์และแนวคิดในกวีนิพนธ์ของนายทิวา ผลการศึกษาพบว่า
1. กลวิธีการประพันธ์
การศึกษาวิจัยกวีนิพนธ์ของนายทิวา ผู้วิจัยได้ก้าหนดแนวทางการวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์ซึ่งจะ
เป็นประเด็นส้าคัญที่ผู้วิจัยจะแสดงให้เห็นลักษณะทางวรรณศิลป์ของไทยที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานกวีนิพนธ์
ของนายทิวา ดังนี้
[185]

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2562
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.1 การเล่นคา
การเล่นค้า เป็นกลวิธีหนึ่งที่กวีนิยมใช้ในการประพันธ์กวีนิพนธ์ไทย โดยการเลือกสรรค้ามาเรียงร้อยใน
ค้าประพันธ์เพื่ออวดฝีมือของกวี กล่าวคือ “การเล่นค้าคือการน้าค้าที่มีรูปหรือเสียงพ้องกันหรือใกล้เ คียงกันมา
เล่น ในเชิงเสีย งและความหมาย การเล่ นค้ามีหลายวิธี เช่น การเล่นค้าพ้องรูปพ้องเสียง การเล่ นค้าหลาย
ความหมาย เป็นต้น” (ธเนศ เวศร์ภาดา, 2549, น. 31)
จากการศึกษากวีนิพนธ์ของนายทิวาผู้วิจัยพบว่ามีการเล่นค้าโดยใช้ค้าที่มีเสียงเดียวกันมาซ้้าในบทกวี
แต่ความหมายของค้านั้นแตกต่างกัน ดังปรากฏในบท “แบบควายควาย” ความว่า
เออ ! ใช่ ข้านี่แหละควาย
สมควรตาย ตามทาง ตามยถา
ข้าเป็นควาย ไร้ตัวตน ไร้วิญญา
ไร้ค้าพูด ค้าจา เข้าหูคน
ควายอย่างข้า บ้าบอ พ้อไม่ได้
ไม่พิรี้ พิไร ไม่รู้หน
ไม่รู้สึก รู้สา ไม่ยินยล
ไม่รู้จัก เจียมตน ทนอย่างควาย
(แบบควายควาย, 2550, น. 38)
บทกวีข้างต้น กวีใช้การเล่นค้าว่า “ควาย” ที่มีรูปและเสียงเหมือนกันแต่สามารถสื่อความหมายได้ 2
ความหมาย ความหมายแรกคือ ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเคี้ยวเอื้อง เป็นสัตว์กีบคู่ ล้าตัวสีด้า หรือเทาแก่ มีเขา
ยาวโค้งไปทางด้านหลัง ปลายแหลม ความหมายที่สอง หมายถึง ค้าเรียกที่สื่อถึงคนโง่ คนเซ่อ ซึ่งในบทกวีที่ว่า
“เออ ! ใช่ ข้านี่แหละควาย” ควายในบริบทนี้กวีต้องการจะสื่อคือ ความโง่ ส่วน “ไม่รู้จัก เจียมตนทนอย่าง
ควาย” ควายในบริบทนี้กวีต้องการจะสื่อถึงควายที่เป็นสัตว์แข็งแรงเอาไว้ใช้แรงท้างาน กวีได้เปรียบความ
อดทนควายเหมือนกับตนเองที่ยอมทนโง่งมในเรื่องความรัก แม้จะต้องอยู่อย่างไร้ตัวตนและไร้คนสนใจ
นอกจากนี้ยังพบว่านายทิวาได้ใช้การเล่นค้าสลับที่ ดังตัวอย่างในบท “ชายแปลกหน้า” ความว่า
ข้าพเจ้าเพียงชายแปลกหน้า
ผู้มาเยือนสายตาชรามองไม่เห็น
โลกยังคงเป็นอยู่เหมือนที่เป็น
แปลกหน้าชายชาเย็นอย่างเย็นชา
โลกที่ชายแปลกหน้าผ่านมาเยือน
ยิ่งกว่าโลกเสมือนซึ่งซึ่งหน้า
โลกเสมือนไม่มีให้สบสายตา
ข้าพเจ้าคล้ายไปมาไร้ตัวตน
ชายแปลกหน้าสบสายตาไร้แววตา
โลกทักทายชายแปลกหน้าเหมือนล่องหน
โลกตรงหน้าชายแปลกหน้าล้วนผู้คน
ที่ไม่ยินไม่ยลไม่รับรู้
(โลกเสมือนรู้สึกสมัย, 2557, น. 37)
จากบทข้างต้น มีการเล่นค้าสลับที่ ในค้าว่า “ชาเย็น” กับ “เย็นชา” ที่มีความหมายเหมือนกันว่า การ
แสดงอาการเฉยเมยไม่สนใจใยดี ซึ่งในที่นี้สามารถสื่อความได้สองมุมคือ กวีเป็นเพียงชายแปลกหน้าบนโลก
ใบนี้ ทุกคนล้วนปฏิบัติกับกวีอย่างไม่สนใจไยดี ในอีกแง่มุมหนึ่งคือกวีเป็นคนที่เฉยเมยกับทุกสิ่งหรือเป็นเพียง
ชายที่มีใบหน้าเรียบนิ่ง ไม่รับรู้ความรู้สึกใด ๆ ที่ผ่านเข้ามา
นายทิวายังใช้การเล่นค้าหลายความหมาย ดังตัวอย่างในบท “ก็แค่ข้างใน” ความว่า
เศร้าก็เพียง ข้างในเศร้า
ข้างนอกยังหยอกเย้า เสมอเสมอร้างรัก
สะอึกสะอื้น คืนละเมอ
แค่เผลอ ลืมว่าชาย
ชายแค่คนใจเปียก
ตะกายตะเกียด มิได้ดั่งหมาย
เจ็บลึก เจ็บร้าว คราวเจียนตาย
แค่คิด กระจัดกระจาย ใจกระจุย
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กระจุยกระจาย คืนค่้า จนย่้ารุ่ง
ร้างนาง ร้างคาคุย

และอีกพรุ่ง กี่พรุ่ง จึงเปื่อยยุ่ย
และร้างใจ ยามจดจ้า
(แบบควายควาย, 2550, น. 50)
จากบทกวีข้างต้น เป็นการเล่นค้าหลายความหมาย คือค้าว่า “เจ็บลึก” มีความหมายว่า เจ็บแสบมาก
หรือเจ็บจนสุดหัวใจ และค้าว่า “เจ็บร้าว” มีความหมายว่า เจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งใจ นอกจากนี้ยังพบค้า หลาย
ความหมายว่า “ร้างนาง” มีความหมายว่า ไม่มีหญิงอันเป็นที่รัก “ร้างคาคุย” มีความหมายว่า ไม่มีค้าพูดคุย
และ“ร้างใจ” มีความหมายว่าไม่มีความรัก การเล่นค้าหลายความหมายนี้ก็เพื่อสื่อความว่า กวีต้องเก็บความ
โศกเศร้าไว้ในใจ ส่วนภายนอกต้องท้าตัวร่าเริงเป็นปกติ ทั้ งที่ภายในใจส่วนลึกต้องเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนจะ
ตาย เพราะปราศจากนางอันเป็นที่รักที่เคยพูดคุยกันและต้องจดจ้าอยู่กับความว่างเปล่าของใจนาง
1.2 การซาคาและซาความ
การซ้้าค้าและซ้้าความเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่นายทิวาน้ามาใช้สร้างสรรค์ผลงานของตนเพื่อเน้น
ย้้าความหมายให้แก่บทกวี และช่วยเน้นย้้าอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง ตลอดจนช่วยให้ บทกวีมีเสียงที่ไพเราะ
อันจะช่วยสื่อความคิดของกวีให้แก่ผู้อ่านได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น ดังจะอธิบายต่อไปนี้
1.2.1 การซาคา คือ การใช้ค้าเดียวกันกล่าวซ้้าหลายแห่งในบทประพันธ์หนึ่งบท เพื่อย้้าความให้
หนักแน่นขึ้น การซ้้าค้าในแง่วรรณศิลป์มักจะซ้้าค้าที่ส้าคัญ ซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนหนักแน่นของสาร
ที่กวีต้องการสื่อ (ธเนศ เวศร์ภาดา,2549, น. 38) ซึ่งจากการศึกษากวีนิพนธ์ของนายทิวาพบว่ามีการซ้้า
ค้าเดียวกันหลายแห่งเพื่อช่วยสื่อความหมายทางอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของกวี อีกทั้งเป็นกลวิธีที่ท้าให้
บทกวีมีความงดงามทั้งด้านเสียง ดังปรากฏในบท “อยู่ ” ที่นายทิวาใช้การซ้้าค้า 1 ค้าต้นวรรค เพื่อช่วยเน้น
ความถึงการมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ยากล้าบากโดยไม่มีผู้ใดให้ความส้าคัญ ความว่า
อยูก่ ับตัวเองไปวันวัน
อยูก่ ับความฝันอันไร้ค่า
อยูก่ ับชีวิตไร้ชีวา
อยูก่ ับเหว่ว้าและเปล่าดาย
อยูท่ ่ามกลางผู้คนหลากหลายคน
อยูใ่ นแห่งหนไร้ความหมาย
อยูเ่ หมือนไม่มีอยู่อย่างงมงาย
อยูเ่ หมือนตกตายทั้งเป็นเป็น
อยูก่ ับตัวเองไปวันวัน
อยู่ไปก็เท่านั้นขื่นเข็ญ
อยูใ่ ห้มีชีวิตมันยากเย็น
อยู่ไม่มีใครเห็นอย่าอยู่เลย
(โลกเสมือนรู้สึกสมัย, 2557, น.16)
จากบทกวีข้างต้น กวีใช้กลวิธีการซ้้าค้า 1 ค้าที่ต้นวรรคทุกวรรคว่า “อยู่” ในลักษณะของกลบท
บุษบงแย้มผกา เพื่อต้องการเน้นย้้าความถึงการมีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ หรืออยู่กับตัวเองอย่างเปล่าดาย โดยมีชีวิต
ที่ไร้ค่าไร้ความหมายท่ามกลางผู้คนหลากหลายแต่ไม่มีใครรับรู้และเห็นความทุกข์ยากล้าบากในชีวิตของกวี
กวีจึงไม่อยากมีชีวิตอยู่อย่างไร้ตัวตนอีกต่อไป
ในกวีนิพนธ์ของนายทิวายังมีการซ้้าค้า 2 ค้าต้นวรรค เพื่อช่วยเน้นย้้าถึงชีวิตของกวีที่มีเพียงความ
ว่างเปล่าและมีชีวิตอยู่อย่างไร้ความหมาย ดังปรากฏในบท “ มี ” ดังนี้
มีแต่อะไรไม่รู้

มีแต่ไม่มีอยู่เสมอเสมอ
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มีแต่ฉันไม่มีเธอ
มีเพียงมืดมนอนธการ
มีเพียงวันเวลารอตกตาย
มีแค่วันนี้ที่เปล่าว่าง
มีแค่หลุมฝังศพให้พักพิง

มีแต่การพร่้าเพ้อเปล่าดาย
มีเพียงเมื่อวานไร้ความหมาย
มีเพียงความโหดร้ายในความจริง
มีแค่หนทางที่จมดิ่ง
มีแค่การทอดทิ้งอย่างที่มี
(โลกเสมือนรู้สึกสมัย, 2557, น. 75)
จากบทกวีข้างต้น กวีได้ใช้กลวิธีการซ้้าค้า 2 ค้าที่ต้นวรรคทุกวรรคว่า “มีแต่” “มีเพียง” และ “มีแค่”
โดยซ้้าค้าที่ต้นวรรคในลักษณะของกลบทที่เรียกว่า กลบทบัวบานกลีบขยาย เพื่อจะเน้นย้้าถึงความว่างเปล่า
ของกวีที่มีแต่ตัวเองโดยไม่มีใครเคียงข้าง มีเพียงความมืดมิด และมีชีวิตอยู่อย่างไร้วันเวลา วันเวลาจึงเป็นสิ่งที่
ว่างเปล่า และกวีตระหนักถึงชีวิตจริงของตนก้าลังไปสู่หนทางที่จมดิ่งเพียงเพื่อรอความตายที่หลุมฝังศพอย่าง
อ้างว้าง
1.2.2 การซาข้อความ คือการใช้ค้ามากกว่าหนึ่งค้าหรือประโยคสั้น ๆ กล่าวซ้้ากันหลายแห่งใน
บทประพันธ์หนึ่งบทหรือหลายบทก็ได้เพื่อช่วยสร้างความชัดเจนของอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งและช่วยเน้นย้้า
สาระส้าคัญของเรื่ องที่กวีต้องการน้ าเสนอ ซึ่งกวีนิพนธ์ของนายทิว า มีการซ้้าความปรากฏในบท “มาทา
สงครามกันเถอะ” ความว่า
มาทาสงครามกันเถอะโลก
เมื่อรักกันมันวิโยคมันโศกเศร้า
เมื่อรักกันแล้วต้องท้าร้ายไม่บันเบา
เมื่อรักต้องประกาศเอาชนะแพ้
มาทาสงครามกันเถอะโลก
ให้เลือดมันชุ่มโชกทุกรอยแผล
เชือดเนื้อเถือหนังแล้วลอยแพ
ควักหัวใจเอามาแผ่แล้วเหยียบจม
มาทาสงครามกันเถอะโลก
รักกันมีแต่โศกหัวใจขม
รักแล้วมักท้าร้ายให้ทุกข์ตรม
ฆ่าเสียให้สาสมให้โลกสะใจ
(โลกเสมือนรู้สึกสมัย, 2557,น. 56-57)
จากบทกวี ข้ า งต้ น กวี ใ ช้ ก ลวิ ธี ก ารซ้้ า ความที่ ว่ า “มาท้ า สงครามกั น เถอะโลก” เพื่ อ จะเน้ น ย้้ า
ความหมายเกี่ยวกับการท้าสงครามแต่แฝงนัยไปด้วยการประชดประชันเสียดสี กล่าวคือกวีต้องการจะสื่ อ
เหมือนเชิญชวนให้คนหันมาท้าสงครามว่าถ้าการมอบความรักให้กันมันท้าให้โศกเศร้าทุกข์ตรมและหากการ
ปรองดองกันมันยากเกินไปนักก็ท้าสงครามฆ่ากันไปเสีย แต่แท้จริงแล้วการเชิญชวนที่กวีเน้นย้้าหลายแห่ง
เป็น เพีย งการประชดประชัน ที่ไม่อยากให้ เกิดสงครามบนโลกใบนี้เพราะท้าให้ เกิดการสูญเสียทั้งเลือดเนื้อ
และชีวิต
นอกจากนี้ยังพบกลวิธีการซ้้าความที่ช่วยเน้นย้้าถึงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่มีเกิดขึ้น ด้ารงอยู่
และสูญสลายไปในที่สุด ดังปรากฏในบท “ที่แท้สัจธรรม” ความว่า
เกิดขึนตังอยู่ดับไป
เป็นอยู่มาชาชิน
เกิดขึนตังอยู่ดับไป
ไม่อาจหลีกเลี่ยงทุกคน

ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น
รู้เห็นรู้ยินรู้ยล
ไม่ว่าเป็นใครรับผล
พ้นหรือไม่พ้นวนเวียน
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เกิดขึนตังอยู่ดับไป
วัฏสงสารบทเรียน

จริงรู้ได้สถิตเสถียร
สรรพสิ่งแปรเปลี่ยนเป็นมา
(เงาไม่มีเงา, 2558, น. 130 - 131)

จากบทข้างต้น กวีใช้วิธีการซ้้าความวรรคแรกของกลอนแต่ละบทว่า “เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป” เพื่อเน้น
ให้เห็นว่า การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสัจธรรมที่แท้จริงของชีวิต ท้าให้ผู้อ่านตระหนักถึงเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เป็ น เรื่ อ งธรรมดา ซึ่ ง มนุ ษ ย์ ทุ ก คนต้ อ งเผชิ ญ หรื อ อยู่ ใ นห้ ว งแห่ ง วั ฏ สงสารหรื อ การเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
1.3 ภาพพจน์
“ภาพพจน์ คือ ค้าหรือกลุ่มค้าที่เกิดจากกลวิธีการใช้ค้า เพื่อให้เกิดภาพที่แจ่มชัดและลึกซึ้งขึ้นในใจ
ของผู้อ่านและผู้ฟัง” (สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา, 2548, น. 37) จากการศึกษากวีนิพนธ์ของนายทิวา พบว่ามีการ
ใช้ภาพพจน์ที่หลากหลาย ดังการใช้ภาพพจน์อุปมาเพื่อช่วยให้เห็นภาพความสวยงามของธรรมชาติ ปรากฏใน
บท “ม่านหมอก ณ หัวใจ” ความว่า
ม่านหมอกเรียงเมฆเป็นชั้นหมอก
ละชั้นเรียงชั้นจินตนาการ
โน่นทะเลเมฆเป็นเกลียวคลื่น
เรียงซ้อนทบซ้อนกาลเวลา

แตกพุ่มเป็นดอกอยู่รอบด้าน
ประหนึ่งชะลอวิมานจากม่านฟ้า
ระลอกกลบกลืนเหนือเวหา
ซิ่นเมฆกังขาทะเลไกล
(บันทึกรอยเท้ารายทาง, 2555, น. 18)

จากบทกวีข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์อุปมาว่า “ประหนึ่งชะลอวิมานจากม่านฟ้า ” โดยมีค้าเชื่อมว่า
“ประหนึ่ ง ” เพื่ อสื่ อ ความถึง ความสวยงามของหมอกที่เ รี ยงชั้น อยู่ เ คีย งก้ อ นเมฆเปรี ยบเหมือ นกับ วิม าน
บนม่านฟ้าหรือที่ประทับของเทวดา และยังสื่อให้เห็นภาพของเมฆที่คล้ายกับเกลียวคลื่นอยู่เหนือท้องฟ้า
เหมือนกับทะเล
ในกวีนิพนธ์ของนายทิวา ยังพบการใช้ภาพพจน์อุปมา ดังตัวอย่าง
ผาหินคงไม่รู้หัวใจข้า
คงนึกว่าแกร่งดั่งหินผาเพื่อท้าฝัน
แท้แท้ข้าอ่อนไหวทุกคืนวัน
แอบหลั่งน้้าตาอยู่เงียบงันล้าพัง
(ในเครื่องหมายค้าถาม, 2559, น. 30)
จากตัวอย่าง กวีใช้ภาพพจน์อุปมาโดยมีค้าเชื่อมว่า “ดั่ง” ดังข้อความในบทกวีว่า “ดั่งหินผา” เพื่อ
สื่ อความว่า กวีไม่ได้มีหั ว ใจที่แกร่ งหรื อทนทานเหมือนกับหิ นผา เพราะหั ว ใจเป็นสิ่ งที่ท้าให้ รู้สึ กอ่อนไหว
เจ็บปวดใจได้ในยามที่ไม่มีใคร
ในกวีนิพนธ์ของนายทิวายังมีการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์เพื่อเปรียบตัวกวีเป็นกาฝากหรือเป็นเพียงผู้
อาศัยอยู่บนโลก ดังปรากฏในบท “กาฝาก” ความว่า
ข้าพเจ้าเพียงแค่อาศัยโลก
เป็นกาฝากโศกอยู่เบื้องหน้า
ข้าพเจ้านิ่งอยู่ทุกเวลา
นิ่งต่อสายตาโลกนิ่ง
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ข้าพเจ้ากาฝากไร้คุณค่า
ข้าพเจ้าต่้าต้อยผ่านคืนวัน

ได้แต่นิ่งตรงหน้าไม่กล้าฝัน
เยี่ยงกาฝากต่้าชั้นเยี่ยงอาจม
(โลกเสมือนรู้สึกสมัย, 2557, น. 38)
จากที่บทกวีข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์ว่า “เป็นกาฝาก” ด้วยมีค้าเชื่อมว่า “เป็น” เพื่อสื่อ
ความว่ากวีมองตัวเองเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกเปรียบเป็นกาฝากหรือต้นไม้เล็กที่เกิดเกาะ
กั บ ต้ น ไม้ ใ หญ่ ค อยดู ด น้้ า และแร่ ธ าตุ อ าหาร อั น สื่ อ นั ย ถึ ง การแฝงตั ว อาศั ย อยู่ กั บ โลกโดยไม่ ไ ด้ ช่ ว ยเหลื อ
หรือท้าประโยชน์อะไร
นอกจากนี้นายทิว ายังใช้ภ าพพจน์ปฏิปุจฉาเพื่อตั้งค้าถามที่ไม่ต้องการค้าตอบเกี่ยวกับการเข่นฆ่า
ท้าลายกันของมนุษย์ ดังปรากฏอยู่ในบท “ยังไม่พอใช่ไหม?” ความว่า
ยังทาร้ายกันไม่พอใช่ไหมโลก
ยังต้องเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยไป
ยังต้องเกลียดต้องชังไม่รู้จบ
ยังต้องตาต่อตาฟันต่อฟัน

ยังทุกข์โศกไม่พออยู่ใช่ไหม
ยังไม่สาแกใจใครทั้งนั้น
ยังต้องรบยีย่้าท้าลายฝัน
ยังต้องห้้าต้องหั่นให้บรรลัย
(เงาไม่มีเงา, 2558, น. 32)

จากตัวอย่างข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์ปฏิปุจฉาความว่า “ยังทาร้ายกันไม่พอใช่ไหมโลก ยังทุกข์โศก
ไม่พออยู่ใช่ไหม” เป็นการตั้งค้าถามที่ไม่ต้องการค้าตอบเพื่อต้องการเสียดสีประชดประชันถึงโลกในปัจจุ บันมี
แต่การท้าร้ายกัน เกลียดชัง และฆ่าฟันกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันโดยไม่รู้จบ จนน้าไปสู่ความทุกข์โศกเศร้า
อยู่เรื่อยไป
นายทิวายังใช้ภาพพจน์อติพจน์ในการกล่าวเกินจริงเพื่อสื่ อถึงความทุกข์เดือดร้อนใจของประชาชน
ชาวไทย ดังความว่า
บ้าน เป็นไฟรุ่มร้อน
เภทภัย
เมือง ทุกข์ในยุคสมัย
ป่นปี้
เดือด ดุเพราะชิงชัย
อ้านาจ
ร้อน ทั่วแผ่นดินนี
ท่วมนาตานอง
(โคลงบ้านโคลงเมือง, 2556, น. 8)
จากตัวอย่าง มีการใช้ภาพพจน์อติพจน์ความว่า “บ้าน เป็นไฟรุ่มร้อน เภทภัย ” และความว่า
“ร้อน ทั่ว แผ่น ดินนี้ ท่วมน้ าตานองฯ” ซึ่งเป็นการกล่าวเกินจริง เพื่อสื่ อความถึงบ้านเมืองหรือชาติไทย
เต็มไปด้วยเภทภัยหรืออันตรายต่าง ๆ จนเกิดความทุกข์ความรุ่มร้อนภายในจิตใจของชาวไทย และบ้านเมือง
ในสมัยนี้แทบจะป่นปี้เพราะมีแต่คนแย่งชิงอ้านาจกัน แผ่นดินนี้จึงมีแต่คนต้องหลั่งน้้าตาจนท่วมแผ่นดิน สื่อนัย
ถึงความทุกข์ของประชาชนชาวไทยที่มีมากอย่างท่วมท้น
2. แนวคิด
กวีได้ถ่ายทอดเรื่องราวในสังคมตามมุมมองความคิดของตนผ่านการสร้างสรรค์งานอันจะท้าให้ผู้อ่าน
มองเห็นสภาพการณ์ของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อที่เป็นปัจจัยในการสร้างงานของกวี
และท้าให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของกวีและของมนุษย์ ตลอดจนท้าให้มองเห็นปัญหาหรือ
สภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษากวีนิพนธ์ของนายทิวา พบแนวคิดที่หลากหลาย ดังนี้
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสังคม
สังคม (Society) หมายถึง มนุษย์ที่รวมกันอยู่เป็นหมู่คณะมีทั้งหญิงและชายตั้งภูมิล้าเนาเป็นหลัก
แหล่ง ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นประจ้า เป็นเวลานานพอสมควร พอที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตนเองแต่ละคนได้ และ
ประกอบการงานเข้ากันได้ดี มีความสนใจร่วมกันในสิ่งที่เป็นมูลฐานแห่งชีวิต มีการครองชีพและความปลอดภัย
ทางร่างกาย (บรรเทิง พาพิจิตร, 2547, น. 4-5) แต่ในสังคมที่มีกลุ่มคนอยู่รวมกันเยอะๆ ก็ย่อมจะท้าให้เกิด
ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย นั่นก็คือปัญหาสังคม ซึ่งปัญหาสังคม มีความหมายว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนหรือกลุ่มคนในสังคมซึ่งมีจุดสนใจแตกต่างอย่างชัดเจน จากปัญหาเศรษฐกิจหรื อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2544, น.256) ผู้วิจัยพบว่านายทิวาได้น้าปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมที่ตนเองประสบพบเจอมาถ่ายทอดให้ผู้อ่านเห็นว่าสังคมไทยนั้นมีปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของคนใน
สังคม ดังนี้
กวีนิ พ นธ์ข องนายทิ ว า สะท้อ นให้ เห็ น ถึงปัญ หาที่ เกิด ขึ้นในสั งคมผ่ า นการน้า เสนอข่าว ดัง ในบท
“บันดาลใจ ในเครื่องหมายคาถาม” ความว่า
ข่าวดีไม่มีไม่มีข่าว
มีแต่เรื่องราวล้วนหดหู่
ร้ายพาดหัวข่าวผิดเป็นครู
โดยไม่เคยเรียนรู้ไม่เรียนรู้
ข่าวว่าโลกทั้งผองพี่น้องกัน
จึงรบราฆ่าฟันชวนคลื่นเหียน
สงครามเพื่อสันติภาพด้วยความเพียร
เป็นกองศพสะอิดสะเอียนด้วยความรัก
ข่าวว่าอนุรักษ์ทรัพยากร
จึงโค่นป่าตัดเป็นท่อนเสียให้หนัก
ยึดครองเป็นของตัวไม่ผ่อนพัก
ย้ายแล้วก็ยักท้าก้าไร
(ในนามเราทั้งผอง?, 2560, น.75)
จากบทกวี ข้ างต้ น กวี สื่ อ ถึง ปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น ในสั ง คมผ่ า นการน้ า เสนอข่า วที่ มั กจะสื่ อถึ ง เรื่อ งราว
เหตุการณ์อันชวนหดหู่ใจทั้งการพาดหัวข่าวถึงการรบราฆ่าฟันกันจนกลายเป็นสงครามโดยไม่มีสันติภาพที่
แท้จริงเพราะมีแต่การสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อ และน้าเสนอข่าวถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรแต่มนุษย์กลับตัดไม้
ท้าลายป่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและเพื่อผลก้าไร อันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่รู้จักเรียนรู้ชีวิตมองสิ่งไม่ดีเป็น
ครู หากยังกระท้าสิ่งไม่ดีต่อไปอย่างน่าเศร้าสลดใจ
นอกจากนี้กวีนิพนธ์ของนายทิวายังสื่อถึงปัญหาโสเภณี ซึ่งสาเหตุที่ท้าให้เกิดปัญหาโสเภณี “เนื่องจาก
ความต้องการทางเพศตลอดกาลของมนุษย์ มนุษย์มีความต้องการทางเพศไม่มีฤดูกาล ดังนั้นชายและหญิงจึง
ต้องมีการสมสู่ร่วมประเวณีกันอยู่ตลอดไป ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ ” (บรรเทิง พาพิจิตร, 2547, น.226) ดัง
ปรากฏในบท “ตกกระทบแห่งกระจกบานนั้น” ที่แสดงให้เห็นภาพของหญิงขายบริการและให้ภาพของผู้ชายที่
มีความต้องการทางเพศ ความว่า
หลังตู้กระจก...
ลึกลึกในอกสะทกอยู่
ประติมากรรมชีวิตจัดให้ดู
นัดบอดจับคู่ในครู่นั้น
เบื้องหน้ากระจกใครจดจ่อ
คราวพี่คราวพ่อรอเลือกสรร
ทุกสายตาจ้องคล้ายโรมรัน
ตะเกียกตะกายป่ายสวรรค์
ข้างในระทึกดังตึกตัก
ไม่มีความรักให้ไล่ล่า
มีแค่ค่าตัวและเงินตรา
แทนสื่อภาษาอย่างที่รู้
(โลกเสมือนรู้สึกสมัย, 2557,น. 26)
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จากบทกวีข้างต้น กวีสื่อถึงความเสื่อมทางจิตใจของคนในสังคมโดยแสดงภาพ “หลังตู้กระจก” ที่มี
ผู้หญิงขายบริการนั่งอยู่เสมือนประติมากรรมที่จัดแสดงไว้ให้คนมาคอยมองคอยจับจ้องและคอยให้คนมาจับคู่
เพื่อน้าไปครอบครอง กวียังแสดงภาพของคน “เบื้องหน้ากระจก” หรือคนมาซื้อบริการทางเพศที่มีทั้งคน
รุ่นราวคราวเดียวกันกับพี่และพ่อคอยเลือกสรรหรือเลือกซื้อผู้หญิงด้วยความพึงพอใจ ซึ่งผู้หญิงที่ยอมขาย
บริการนั้นก็ท้าไปเพื่อเงินตราทั้งที่รู้ว่าไม่มีความรักที่แท้จริง
กวีนิพนธ์ของนายทิวา ยังสื่อแนวคิดเกี่ยวกับสังคมของคนในยุคปัจจุบันที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตและเป็น
เพียงแค่คนแปลกหน้าที่ต้องใช้ชีวิตในสังคมเดียวกันเท่านั้น ดังปรากฏในบท “ลมหายใจแห่งยุคสมัย” ความว่า
ครู่ขณะหนึ่งในรถไฟฟ้า
เราต่างคนต่างมาร่วมสมัย
เราต่างมีที่มาที่ไป
และเราต่างจิตใจต่างความคิด
ต่างห้วงขณะอารมณ์ความรู้สึก
เก็บตัวตนส่วนลึกสงวนสิทธิ์
เราต่างแปลกหน้าเกินใกล้ชิด
ต่างคนต่างชีวิตต่างปิดไว้
ในครู่ขณะเดินทางครู่ขณะ
เปลี่ยนพื้นที่สาธารณะอันกว้างใหญ่
เป็นพื้นที่เฉพาะตัวทุกคนใช้
เป็นลมหายใจตัวใครตัวมัน
(เงาไม่มีเงา, 2558, น. 18)
จากบทกวีข้างต้น กวีแสดงประสบการณ์ของตนขณะอยู่บนรถไฟฟ้าโดยชี้ให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคน
ในสังคมปัจจุบันต่างมีความคิดและจิตใจที่แตกต่างกันทั้งที่อยู่ร่วมยุคสมัยเดียวกัน จนกลายเป็นคนแปลกหน้า
ที่แต่ละคนมีพื้นที่ชีวิตส่วนตัวเป็นของตัวเอง แม้จะอยู่ในพื้นที่สาธารณะอันกว้างใหญ่ก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างตัวใคร
ตัวมันไม่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ความหมายของการเมืองและการปกครองเป็นของคู่กัน เพราะเมื่อเราพูดถึงการเมืองก็มักจะรวมถึง
การปกครองเข้าไปด้วย แต่ตามความเป็นจริงแล้วสถาบันการปกครอง มักจะมีความหมายแคบกว่าคือหมายถึง
การด้า เนิ น งานหรื อการวางนโยบายเพื่อบริห ารสั งคมหรือประเทศให้ มีค วามสงบสุ ข และมี มาตรฐานทั้ ง
เศรษฐกิจและสังคมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการปกครองก็คือ “รัฐบาล” (ทัศนีย์
ทองสว่าง, 2549, น.180) ส้าหรับ “สถาบันการเมือง” มักกินความหมายไปถึงพฤติกรรมในรูปแบบต่าง
มากมาย สถาบันการเมือง หมายถึง รัฐสภา รัฐธรรมนูญ การเป็นผู้แทนราษฎร การออกกฎหมายต่างๆ ซึ่งรวม
ไปถึงพฤติกรรมที่เกี่ย วข้องกับการบริ หารงานในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสั งคม
(ทัศนีย์ ทองสว่าง, 2549, น. 236) บทกวีของนายทิวา ผู้วิจัยพบว่า มีความสนใจแนวคิดทางด้านการเมืองการ
ปกครองอยู่มากโดยพยายามชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของระบบการเมืองการปกครองที่ไร้ประสิทธิภาพในการ
บริหารประเทศ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลมีนโยบายที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ อีก
ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมืองขาดศีลธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เห็นแก่อ้านาจและประโยชน์สุขส่วนตัว
และพวกพ้องมากกว่าค้านึงถึ งประโยชน์สุขส่วนรวมจึงน้าไปสู่ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน ดัง
ปรากฏในบท “อวิชชาธิปไตย” สะท้อนให้เห็นอ้านาจทางการปกครองควรเป็นของประชาชนชาวไทย แต่
อ้านาจการปกครองกลับเปลี่ยนมือกลายเป็นของนักการเมือง ความว่า
อ้านาจประชาธิปไตยของปวงชน
อ้านาจแท้ท่องจ้าแทบอาเจียน

อ้านาจของทุกคนโดยคลื่นเหียน
อ้านาจสะอิดสะเอียนเพื่อเปลี่ยนมือ
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อ้างโดยชื่อเป็นของประชาชน
เพื่อประชาชนหรือเพื่อโคกระบือ
นั่นก็เสียงนี่ก็เสียงของประชาชน
นั่นข้างน้อยนี่ข้างมากข้างของใคร
อ้างประชาธิปไตยใช้กันทั่ว
ประชาธิปไตยของที่ระลึก
ของประชาโดยประชาเพื่อประชา
ที่ได้รู้คือไม่รู้ในหมู่เรา

โดยประชาชนผู้ทุกข์ทนกระนั้นหรือ
ตามราคาขายซื้ออธิปไตย
เป็นเสียงของทุกคนผู้เป็นใหญ่
ข้างที่เลือกข้างไหนหรือไม่นึก
ของข้าดีของเอ็งชั่วตามรู้สึก
เอาใส่ซองปิดผนึกทึกทักเอา
อธิปไตยแหกตาตีหน้าเศร้า
อธิปไตยของเขาก็เท่านั้น!
(ในความไหวนิ่งงัน ,2553, น. 22)

จากบทกวีข้างต้น กวีต้องการสื่อความว่าอ้านาจทางการปกครองควรเป็นของประชาชนชาวไทย แต่
อ้านาจการปกครองกลับเปลี่ยนมือกลายเป็นของ “ผู้ใหญ่” หรือของผู้มีอ้านาจที่มักจะใช้ประชาธิปไตย
เป็ นข้ออ้างว่ามาจากของประชาชน เป็ นของประชาชน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งที่อ้านาจ
ประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ในมือของประชาชนอย่างแท้จริง ประชาชนจึงกลายเป็นผู้ทุกข์ทนและโศกเศร้าเพราะ
ไม่มีสิทธิและเสียง
ในกวีนิพนธ์ของนายทิวา ยังพบแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของ
นักการเมืองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ดังปรากฏในบท “สันดอนสันดาน” ความว่า
ไม่ต้องสแกนกรรมกรรมก็ชัด
เห็นอยู่หลัดหลัดเขายัดใส่
เบื้องลึกเบื้องหลังยังฝังใจ
พฤติกรรมใครเขากระท้า
ลึกเร้นลึกลับดูยับย่น
บางใครบางคนบนลงต่้า
ที่เห็นขาวดีแท้สีด้า
เคลือบสีท้าซ้้าแค่ย้าทราม
เคยชั่วอย่างไรก็อย่างนั้น
ความจริงความฝันล้วนหยันหยาบ
กลับชั่วเป็นดีแค่ตีความ
แท้ชั่วนิยามอย่างยืนยาว
ประโยชน์ส่วนตัวชั่วกลับชอบ
ส่วนรวมค้าตอบคืออื้อฉาว
การเมืองการมันท้าเรื่องราว
สมประโยชน์ทุกคราวไม่ว่าใคร
(ในความไหวนิ่งงัน, 2553,น. 28)
จากบทกวีข้างต้น กวีสื่อความถึงอ้านาจและผลประโยชน์ทางการเมืองว่า ไม่จ้าเป็นต้องสแกนกรรม
หรือตรวจสอบการกระท้าของนั กการเมืองก็เห็นพฤติกรรมเบื้องลึกที่กระท้าเอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งบางคน
เหมือนจะเป็นคนดีแต่แท้จริงแล้วเป็นคนชั่วมาอย่างยาวนานเพราะเห็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม
นอกจากนี้ยังพบแนวคิดเกี่ยวกับการต่อสู้และความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มคนเสื้อเหลืองและเสื้อแดง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ดังความว่า “ความเคลื่อนไหวของ
คนเสื้อแดงระหว่าง มีนาคม-พฤษภาคม ปี 2553 ท้าให้พูดกันถึงความขัดแย้งระหว่างคนชั้นล่างในชนบทกับคน
ชั้นกลางระดับกลางขึ้นไปในเมือง บางคนชี้ไปที่ความขัดแย้งทางการเมือง บางคนชี้ไปที่ความขัดแย้งระหว่าง
ภาคในประเทศไทยเอง ฯลฯ ทั้งหมดนี้ มีส่วนถูกทั้งสิ้น แต่ก็มีข้อยกเว้นที่น้ามาแย้งได้ในแทบทุกมิติ แปลว่า
ความขัดแย้งนั้นสลับซับซ้อนเกินกว่าจะชี้ลงไปที่มิติใดมิติหนึ่งได้อย่างง่ายๆ” (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2553, น.150)
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แต่ยังมีความแตกต่าง (จนถึงขั้นที่เป็น ความขัดแย้ง) อีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีผู้ พูดถึงมากนัก นั่นคือความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม มีความแตกต่ างทางวัฒนธรรมของขบวนการเสื้อแดงที่ท้าให้แตกต่างจากเสื้อสีอื่น
อย่างเห็นได้ชัด ความแตกต่างตรงนี้อาจดึงทั้งการสนับสนุนและต่อต้านจากผู้คนในสังคมไทยที่เห็นได้ชัดและมี
คนพูดถึงมามากพอสมควร คือความเป็นชนบทที่แสดงออกให้แตกต่างจากความเป็นเมืองของกรุงเทพ (นิธิ
เอียวศรีวงศ์, 2553, น. 151)
คนเสื้ อเหลื องเป็ น คนชั้นกลางระดับกลางขึ้นไป แม้จะรู้ดีว่าทั้งเสื้ อเหลื องและเสื้ อแดง ล้ ว นมีคน
หลากหลายประเภทปะปนกันทั้งสิ้น แต่เมื่อพูดโดยเฉลี่ยแล้ว คนเสื้อเหลืองคือคนชั้นกลางระดับกลาง (ขึ้นไป)
นอกจากนี้ ไม่อาจเอาแกนน้าเป็นตัวแทนของผู้ชุมนุมได้ทั้งเหลืองและแดง การที่มีคนจ้านวนมากเช่นนี้ออกมา
ชุมนุมกันหลายเดือน ต้องมีปัจจัยในทางสังคมผลักดันอยู่เบื้องหลัง มากกว่าวาทะของแกนน้าบนเวที หากจะ
เข้าใจการเคลื่อนไหวทางการเมืองของสองสีนี้ได้ก็ต้องเข้าใจปัจจัยทางสังคมที่อยู่ (นิธิ เอียวศรี วงศ์, 2553, น.
132-133)
โดยสรุปแล้ว ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเป็นประเด็นหลักของการต่อสู้ระหว่างเสื้อต่างสี ก็มีมิติ
ทางวัฒ นธรรมระหว่ างเมือ งและชนบทแฝงอยู่ ด้ว ย คือ คนเสื้ อเหลื อ งและเหล่ า ชนชั้ นน้า เรี ยกร้ องหารั ฐ
“ธรรมาภิบาล” ซึ่งเน้นประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต และความไพบูลย์ทางเศรษฐกิจเหนือกว่าการเลือกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่คนเสื้อแดงและเหล่าคนชั้นกลางระดับล่างอีกจ้านวนมาก เรี ยกร้องการมี
ส่วนร่วมในการปกครองเหนือกว่าอื่นใดทั้งสิ้น (นิธิ เอียวศรีวงศ์,2553,น.151-152)
จากการศึ ก ษากวี นิ พ นธ์ ข องนายทิ ว า พบว่ า กวี ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในสั ง คมภายใต้ ร ะบบการเมื อ ง
การปกครองของไทย ย่อมรับรู้เหตุการณ์ทางการเมืองที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น จึงน้าเหตุการณ์เหล่านั้นมา
น้าเสนอทัศนะถึงความขัดแย้ งทางการเมืองที่คนในประเทศ แบ่งฝักแบ่งฝ่ ายตามสี เสื้อจนก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่ประเทศชาติ ดังปรากฏในบท “ที่เห็นที่เป็นไป” ความว่า
คุณเห็นใครก็เห็น
สังคมเข่นสังคมไข้
เห็นเลือดอยู่ร้าไร
ระอุร่างอย่างร้อนรน
ต่างขั้วเพื่อแตกขั้ว
ต่างยิ้มยั่วให้ยินยล
เลือดมาน้้าตาหม่น
ด้วยความหมายท้าลายมัน
วุ่นวายคนวุ่นวาย
มุ่งท้าลายเข้าโรมรัน
เหลืองแดงร่วมดึงดัน
จนแดงเดือดทั้งเหลืองแดง
..................................
.......................................
คุณเห็นใครก็เห็น
ซ่านกระเซ็นทุกทุกสิ่ง
ตายเจ็บคือความจริง
ไม่รู้จบอวดประจาน!
(ในความไหวนิ่งงัน, 2553, น. 38)
จากบทกวีข้างต้น กวีสื่อแนวคิดถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เป็นฝ่ายเสื้อ
เหลืองและฝ่ายเสื้อแดง อันแสดงให้เห็นถึงการแตกแยกทางความคิดจนเกิดความวุ่นวายในชาติบ้านเมืองเพราะ
ต่างฝ่ายต่างก็มุ่งท้าลายกัน ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและการสู ญเสียเลือดเนื้อ ตลอดจนน้าไปสู่ ค วามทุกข์
โศกเศร้ามี “น้าตา”
ในกวีนิพนธ์ของนายทิวายังสะท้อนถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของประชาชน
ปรากฏอยู่ในบท “ร้อนฤดูหนาว” ดังความว่า
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คนยังคงยังขู่ยังเลือกข้าง
คนยังตาต่อตาทั้งใกล้ไกล
....................................
เมืองยังร้อนยังรุ่มระอุร้อน
เมืองถูกตั้งเวลาด้วยฟืนไฟ
ร้อนยังร้อนระอุร้อนฤดูหนาว
ร้อนยังเร่งเหลี่ยมเล่ห์สิ้นรุ่งเรือง

คนยังสร้างยังสู้และผลักไส
คนยังรุกยังไล่ไม่จ้านน
.............................................
เมืองสะทกสะท้อนย้อนวันใหม่
เมืองทั้งเมืองลุกไหม้เมืองทั้งเมือง
ร้อนยังร้อนสุมไฟร้าวทั้งแดงเหลือง
ร้อนและร้อนเปล่าเปลืองไม่เปลี่ยนแปลง!
(ในความไหวนิ่งงัน, 2553, น. 40)
จากบทกวีข้างต้น กวีสื่อแนวคิดเกี่ยวกับการต่อสู้และความขัดแย้งทางการเมืองที่ประชานชนต่างแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ายเลือกข้างกัน มีฝ่ายเสื้อเหลือง ฝ่ายเสื้อแดง และต่อสู้กันจนท้าให้บ้านเมืองรุ่มร้อนดังไฟ สื่อนัยถึง
ความทุกข์ร้อนใจของคนในชาติบ้านเมืองที่เผชิญกับความไม่สงบสุขในชาติของตน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอน
ในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าการกระท้าใดท้าแล้วเบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งไม่เดือดร้อนใจ
ในภายหลั ง การกระท้านั้ น เป็ น ความดีมีค วามสุ ข และเป็นบุญติ ดตัว ไปในชาติ ห น้า ส่ ว นการกระท้ าอย่า ง
ตรงกันข้ามเป็นความชั่วมีความทุกข์และเป็นบาปพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า การเกิดมามีชีวิตไม่ว่าภพภูมิไหน
ย่อมเป็น ทุกข์ทั้งทุกข์กาย ทุกข์ใจ ความทุกข์เป็นเรื่องเด่นของชีวิตเป็นพื้นฐานของชีวิตและความเป็นจริง
ของชีวิตไม่ใช่เรื่องแปลกปลอมเข้ามา ส่วนการที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เพราะมีกิเลส เมื่อมีกิเลสก็
เป็ น เหตุให้ ท้ากรรม เมื่อท้ ากรรมก็จ้ าต้องรับวิบากหรือผลของกรรมวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไป (ทัศนี ย์
ทองสว่าง, 2549, น. 227)
จากการศึกษากวีนิพนธ์ของนายทิวา ผู้วิจัยพบว่า กวีมีความสนในด้านหลักธรรมค้าสอนที่จะเน้ นในทาง
เรื่องของค้าสอนของพระพุทธเจ้าโดยน้าเสนอให้เห็นผลของการท้าความดีและควรละความชั่ว กฎแห่งกรรม
และความไม่ยั่งยืนของชีวิต ผ่านการสร้างสรรค์บทกวี เพื่อชี้น้าให้เห็นถึงความจริงต่างๆ และเป็นเครื่องเตือนให้
ผู้อ่านฉุกคิดในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่ว อันจะท้าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องหลักธรรมและ
การด้าเนินชีวิตมากขึ้น ดังตัวอย่างในบท“อนิจจัง” ที่กวีสื่อแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมค้าสอนในเรื่องของ
ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิต ความว่า
อนิจจังไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอน
กงกรรมกงย้อนความเบื้องหลัง
ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนอนิจจัง
ตั้งอยู่พ่ายพังทุกครั้งไป
เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับสิ้น
วัฏจักรชาชินดิ้นไม่ไหว
ฝืนไม่อาจฝืนไม่ไหว
ไม่ว่ายิ่งใหญ่จากไหนกัน
(เงาไม่มีเงา, 2558, น.128)
จากบทกวีข้างต้น กวีสื่ อแนวคิดเกี่ยวกับ หลั กธรรมค้าสอนในพระพุทธศาสนาแสดงถึงความเป็น
“อนิจจัง” หรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตซึ่งมีการเกิด ตั้งอยู่ และต้องดับสิ้นไป เป็นวั ฏจักรที่ผู้ใด
ก็ไม่อาจฟืนได้ไม่ว่าผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ก็ตาม ในกวีนิพนธ์นายทิวา ยังได้สื่อแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมค้าสอน
ในเรื่ อ งการทบทวนในสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ก้ า ลั ง จะกระท้ า ลงไปทั้ ง การท้ า ความดี ค วามชั่ ว ดั ง ปรากฏ ในบท
“ตื่นรู้ – รู้ตื่น” ความว่า
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ท้าดีชั่วใจบริสุทธิ์
หยุดคิดทบทวนทุกบทตอน
ท้าดีได้ดีย่อมดีตอบ
สัจธรรมจริงแท้ไม่ต้องกลัว

หลักธรรมสอนมนุษย์ให้หยุดก่อน
หยุดคิดค้าสอนเพื่อย้อนตน
ท้าไม่ดีย่อมชอบจะได้ชั่ว
แม้บางครั้งภาพมัวยังชัดเจน
(เงาไม่มีเงา, 2558, น. 134)

จากบทกวีข้างต้น กวีได้สื่ อแนวคิดเกี่ยวกับหลั กธรรมค้าสอนโดยชี้ให้ มนุษย์ห ยุดคิดทบทวนให้ ดี
เสี ย ก่ อ นที่ จ ะกระท้ า สิ่ ง ใดก็ ต าม เพราะการกระท้ า ความดี ย่ อ มส่ ง ผลดี แต่ ถ้ า หากกระท้ า ความชั่ ว ย่ อ ม
ได้รับผลร้ายตอบแทน ซึ่งเป็นสัจธรรมหรือความจริงแท้ของชีวิตมนุษย์
นายทิวายังได้มีการสื่อถึงเรื่องหลักธรรม ค้าสอนเกี่ยวกับการท้าบุญหรือท้าชั่วย่อมส่งผลแก่คนที่
กระท้านั้น ดังความว่า
ท้า ดีท้าชั่วล้วน
รอยกรรม
บุญ บาปย่อมชี้น้า
แน่แท้
ร่วม วัฏฏะเที่ยงธรรม
ผิดถูก
ชาติ อดีตปัจจุบันแก้
บาปแก้บุญสนอง
(โคลงบ้านโคลงเมือง, 2556,น.136)
จากบทกวีข้างต้น กวีใช้ค้ากระทู้ที่ต้นโคลงว่า “ทาบุญร่วมชาติ” เพื่อสื่อแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ
ทางพระพุทธศาสนาที่หากมนุษย์กระท้าความดีหรือความชั่วย่อมส่งผลแก่ผู้กระท้านั้นและการสร้างบุญหรือ
สร้างบาปย่อมส่งผลต่อการเวียนว่ายตายเกิดในห้ว งแห่งวัฏฏะอย่างเที่ยงธรรมหรือการกระท้าของมนุษย์
ในปัจจุบันไม่ว่าถูกหรือผิดย่อมส่งผลทั้งในชาตินี้และชาติต่อไป
อภิปรายผล
ในกวีนิพนธ์ของนายทิวามีกลวิธีการประพันธ์ที่ส้าคัญคือ การเล่นค้าที่ช่วยให้เกิดเสียงไพเราะและมีผล
ทางด้ า นความหมาย หากกวี ใ ช้ ค้ า ที่ มี รู ป และเสี ย งเดี ย วกั น แต่ แ สดงความหมายต่ า งกั น จะแสดงให้ เ ห็ น
ภูมิปัญญาของกวีในการใช้ค้าค้าเดียวมาสื่อความหมายได้หลากหลาย แต่ถ้ากวีเล่นค้าสลับที่และเล่นค้าหลาย
ความหมายก็เป็นการแสดงฝีมือของกวีที่สร้างสรรค์ผลงานให้มีความงามทางเสียงและมีผลในการสื่อความรู้สึก
นึกคิดที่ลึ กซึ้ง ส่ ว นการซ้้าค้าและซ้้าความ เพื่อเน้นย้้าให้ เกิดผลทางด้า นเนื้อหาและการสื่ อสารทั้งการสื่ อ
อารมณ์ความรู้สึกและการสื่อความคิดของกวีให้มีความหมายหนักแน่น ในแง่ของผู้อ่านสามารถรับสารจากการ
พิจารณาการซ้้าค้าและซ้้าความ อันก่อให้เกิดจินตนาการร่วมรับรู้ความรู้สึกและทัศนะของกวีได้อย่างแจ่มชัด
ยิ่งขึ้น ส่วนการใช้ภาพพจน์เป็นการใช้ถ้อยค้าเปรียบเทียบมาร้อยเรียงเพื่อช่วยถ่ายทอดอารมณ์และความคิดที่
ซับซ้อนให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้อ่านเกิดภาพในใจและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ ตลอดจนร่วมรับรู้ประสบการณ์
ทางความคิดของกวีจากการพิจารณาถ้อยค้าที่กวีตั้งใจถ่ายทอดออกมา
ในด้านแนวคิดที่พบในกวีนิพนธ์ของนายทิวาจ้าแนกได้ 3 ประเด็น คือ แนวคิดเกี่ยวกับสังคม แนวคิด
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมค้าสอน ซึ่งกวีจะสื่อสารความคิดผสานกับอารมณ์
ความรู้สึกและประสบการณ์ของกวีถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์บทกวีให้ผู้อ่านได้ตระหนัก ฉุกคิด ตลอดจน
มองเห็นปัญหาของมนุษย์และสภาพการณ์ของสังคม การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษากลวิธีการประพันธ์และแนวคิดในกวีนิพนธ์ของนายทิวา เป็นแนวทางหนึ่งที่ให้ผู้สนใจน้าไป
ศึกษาเรื่องดังกล่าวในกวีนิพนธ์เรื่องอื่นๆ หรือกวีท่านอื่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษากวีนิพนธ์ในวงกว้าง
และเป็นการขยายองค์ความรู้เรื่องวรรณศิลป์ของไทยที่เป็นพื้นฐานส้าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่รู้จบ
หรือควรศึกษาเปรียบเทียบผลงานของกวีรุ่นใหม่กับกวีรุ่นเก่า เพื่อดูพัฒนาการด้านรูปแบบและเนื้อหาว่ามี
ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
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