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เรือนร่างกวีนิพนธ์การเมือง 4 เหตุการณ์

FORMS OF POLITICAL POETRY IN 4 POLITICAL INCIDENTS
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ABSTRACT
Political poetry is a work created by a poet to express his or her views
on politics. It takes a role of “medium” and “tool” to express political views.
There are distinguishable “forms” of creativity in terms of prosody, choice of
words, and literary devices for each political incident. The political incidents
referred to in the poetry are of October 14, 1973; October 6, 1976; May 1992;
and September 19, 2006 and May 2010 combined.
Keywords : political poetry, form of political poetry, political incident
บทคัดย่อ
กวีนิพนธ์การเมืองเป็นงานเขียนที่กวีสร้างขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
โดยมีบทบาทเป็น “สื่อ” ตลอดจนเป็น “เครื่องมือ” ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
มี “รูปแบบ” การสร้างสรรค์ทั้งในด้านการใช้ ฉันทลักษณ์ การใช้คา และการใช้โวหาร เป็น
ของเฉพาะในแต่ละเหตุก ารณ์ทางการเมือง ซึ่งเหตุการณ์ทางการเมืองนี้ ได้แก่ 14 ตุลาคม
2516, 6 ตุลาคม 2519, พฤษภาคม 2535 และ 19 กันยายน 2549 กับพฤษภาคม 2553
คาสาคัญ : กวีนิพนธ์การเมือง, รูปแบบกวีนิพนธ์การเมือง, เหตุการณ์ทางการเมือง
บทนา
กวีนิพนธ์การเมือง เป็นกลุ่มบทกวีที่กวีเขียนขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
โดยคุณสมบัติงานเขียนประเภทกวีนิพนธ์ ย่อมแสดงถึงงานเขียนที่ “รับได้เร็ว คิดได้ชัด และ
รู้สึกได้แรง” (ไพลิน รุ้งรัตน์, 2550: 16) ยิ่งต้องมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมือง
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ยิ่งสะท้อนถึงบทบาทที่ไม่เพียงแค่การเป็น “สื่อ” เท่านั้น หากยังรวมถึงการเป็น “เครื่องมือ”
ที่ใช้เพื่อสร้างความรู้สึกนึกคิดทางด้านการเมือง
คาว่า กวีนิพนธ์การเมือง หรือบทกวีการเมือง ไม่ปรากฏว่ามีใครให้ความหมายไว้
เฉพาะ พบได้แต่ในการใช้เรียกแทนกันกับคาว่า บทกวีแนวเพื่อชีวิต เช่น การตั้งข้อสังเกตบาง
ประการเกี่ยวกับบทกวีการเมืองของภิญโญ กองทอง ที่มีการใช้คา “บทกวีการเมือง”แทนคา
“บทกวีแนวเพื่อชีวิต” (ภิญโญ กองทอง, 2545: 106) ซึ่งบทกวีแนวเพื่อชีวิต อยู่ในกลุ่ม
วรรณกรรมเพื่อชีวิต มีผู้สันนิษฐานถึงจุดเริ่มต้นว่า “น่าจะมาจากการก่อเกิดแนวคิดศิลปะเพื่อ
ชีวิต ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทางบทความต่างๆ ในช่วงพ.ศ. 2490-2495 (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2541:
11) ดังนั้น ในบทความนี้ คาว่า “กวีนิพนธ์การเมือง” หรือบทกวีการเมือง ผู้เขียนขอใช้ใน
ความหมายเดียวกับคาว่า “บทกวีแนวเพื่อชีวิต”
มีผู้ วิ จั ย เรื่ อ งแนวคิ ด ประชาธิ ป ไตยในกวี นิ พ นธ์ ก ารเมื อ งรางวั ล พานแว่ น ฟ้ า ได้
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวรรณกรรมการเมืองพบว่างานส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
เหตุการณ์สาคัญทางการเมือง โดยเฉพาะ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 (ธงชัย แซ่
เจี่ย, 2555: 30) นี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าการศึกษาค้นคว้ าด้านงานวรรณกรรมการเมืองกับ
เหตุการณ์ทางการเมืองทั้งสองเหตุการณ์มีผู้นิยมทากัน ส่วนในบทความนี้ผู้เขียนได้ขยาย
การศึกษาค้นคว้า ครอบคลุมถึงเหตุการณ์พฤษภาคม 2535, 19 กันยายน 2549 และ
พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยที่สาคัญในปัจจุบัน
โดยมุ่งศึกษากระบวนการใช้ “ภาษา” ของกวีนิพนธ์การเมือง “อันเป็นเนื้อหนังมังสาของตัว
บท” (นพพร ประชากุล และชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, 2539-2540: 37) ซึ่งผู้เขียนใช้ในคาเรียก
สละสลวยว่า “เรือนร่าง” หรือศัพท์ทางการ ในภาษาไทย คือ “รูปแบบ” ในภาษาอังกฤษ คือ
“Form” นั่นเอง
การศึก ษากระบวนการใช้ ภาษาหรือรูป แบบของกวีนิ พนธ์การเมือ งนี้ ผู้เ ขียนได้
พิจ ารณาตัว บทกวี นิ พนธ์ ก ารเมื อ งหรื อ บทกวี ที่ มี เนื้ อ หาเกี่ ยวเนื่ อ งกับ เหตุ ก ารณ์ ท างการ
เมืองไทยทั้ง 4 ได้แก่ 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519, พฤษภาคม 2535 และ 19
กันยายน 2549 กับพฤษภาคม 2553 (กรณีเหตุการณ์ 19 กันยายน 2549 และพฤษภาคม
2553 ถือเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันอย่างมีนัยสาคัญ เพราะการรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน
2549 นาไปสู่การชุมนุมต่อต้านจากประชาชนผู้ไม่เห็นด้วยกระทั่งเกิดเหตุการณ์พฤษภาคม
2553 ตามมา จึงจัดบทกวีที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ในกลุ่มเดียวกัน) จานวนทั้งสิ้น
240 บท จากสื่ อต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ หนั งสือ หนังสือพิ มพ์ นิตยสาร วารสาร โดยมุ่ ง
วิเคราะห์การใช้ภาษาใน 3 ด้าน ได้แก่
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1. การใช้ฉันทลักษณ์
2. การใช้คา ในที่นี้คือการใช้คาในลักษณะนอกเหนือจากการใช้คาทีเ่ ป็นโวหาร
3. การใช้โวหาร ในที่นี้คือการใช้คาในลักษณะเป็นโวหารภาพพจน์ (Figure of
speech) (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2539: 79-87) คือ การใช้ถ้อยคาเพื่อให้เกิดเป็นภาพขึ้นมา หรือ
“คาสร้างภาพ” ได้แก่ การใช้คาเปรียบเหมือนหรืออุปมาอุปไมย (Simile) การใช้คาเปรียบ
เป็นหรืออุปลักษณ์ (Metaphor) การใช้คาแทนความหมายหรือสัญลักษณ์ (Symbol) การใช้
คาสื่อเรื่องราวเปรียบเทียบหรืออุทาหรณ์ (Analogy) การใช้คาถามชวนคิดหรือปฏิปุจฉา
(Rhetorical-question) การใช้คากล่าวเท้าความหรือการอ้างถึง (Allusion) การใช้คาขัดแย้ง
กันหรือปฏิภาคพจน์ (Paradox) การใช้คากล่าวเกินจริงหรืออติพจน์ (Hyperbole) การใช้คา
แสดงผลสัมผัสผิดปกติหรืออาวัตพากย์ (Synesthesia) การใช้คาเลียนเสียงหรือสัทพจน์
(Onomatopoeia) การเลี่ยงคาหรือสมพจนัยหรืออนุนามนัย (Synecdoche) การแทนคา
หรื อ นามนั ย (Metonymy) และ การใช้ ค าแสดงอาการเหมื อ นคนหรื อ บุ ค ลาธิ ษ ฐาน
(Personification)
การใช้ฉันทลักษณ์
1. การใช้ฉัน ทลัก ษณ์ ในการเขี ยนบทกวีที่ มีเนื้ อหาเกี่ย วเนื่อ งกับ เหตุ การณ์ 14
ตุลาคม 2516 จากจานวนบทกวีทั้งหมด 50 บท พบว่ามีการใช้ฉันทลักษณ์หลากหลาย โดย
แบ่งได้ 6 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลอน มีเป็นจานวนมากที่สุด 30 บท โดยส่วนใหญ่เป็นกลอนสุภาพ
หรือกลอนแปด 28 บท มีกลอนหก 1 บท และกลอนสี่ 1 บท
ข. กาพย์ มากเป็นอันดับสอง คือ 10 บท โดยเป็นส่วนใหญ่เป็นกาพย์ยานี
11 จานวน 9 บท ส่วนอีกบทเป็นกาพย์ฉบัง 16
ค. กลอนไร้ฉันทลักษณ์ หรือกลอนเปล่า มี 4 บท
ง. ฉันทลักษณ์ผสม มี 2 บท โดยเป็น “ลิลิต” (โคลงผสมร่าย) และเป็น
กาพย์ยานี 11 ผสมกลอนสุภาพ
จ. รูปแบบอื่นผสม คือ มีการใช้ลีลาหรือทานองอื่นมาใช้ร่วมด้วย มี 2 บท
โดยมีการใช้ลีลาทานองเพลงกล่อมเด็ก ส่วนอีกบทเป็นกลอนที่ใช้สาหรับขับร้องในวงดนตรีไทย
ฉ. ฉันทลักษณ์เลือน คือระบุไม่ได้ว่าเป็นฉันทลักษณ์ประเภทใด มี 2 บท
โดยบทหนึ่งระบุไม่ได้ว่าเป็นกาพย์ยานี 11 เพราะจานวนคาส่วนใหญ่ในแต่ละวรรคมี 5 คา
ในขณะที่กาพย์ยานี 11 วรรคแรกและวรรคสาม มี 5 คา วรรคสองและวรรคสี่ มี 6 คา และ
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อีกบทระบุไม่ได้ว่าเป็นกลอนสุภาพหรือเป็นกาพย์ยานี 11 เพราะบางส่วนก็เป็นกาพย์ยานี 11
บางส่วนก็เป็นกลอนสุภาพ
2. การใช้ฉันทลักษณ์ในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม
2519 จากจานวนบทกวีทั้งหมด 51 บท พบว่ามีการใช้ฉันทลักษณ์หลากหลาย โดยแบ่งได้ 6
กลุ่ม ดังนี้
ก. กลอน มีเป็นจานวนมากทีส่ ุด 33 บท โดยเป็นกลอนสุภาพหรือกลอน
แปดทั้งหมด
ข. กาพย์ มากเป็นอันดับสอง คือ 7 บท โดยเป็นกาพย์ยานี 11 ทั้งหมด
ค. โคลง มี 4 บท โดยเป็นโคลงสี่สภุ าพ 3 บท และเป็นโคลงห้า 1 บท
ง. กลอนไร้ฉันทลักษณ์ หรือกลอนเปล่า มี 5 บท
จ. ฉันทลักษณ์ผสม มี 1 บท โดยเป็น “ลิลิต” (โคลงผสมร่าย)
ฉ. ฉันทลักษณ์เลือน คือระบุไม่ได้ว่าเป็นฉันทลักษณ์ประเภทใด มี 1 บท
มีลักษณะเป็นกลอนสุภาพ ไม่เคร่งครัดจานวนคา แต่ต่างกลอนสุภาพคือเสียงวรรณยุกต์ที่ท้าย
วรรคสองเป็นเสียงสามัญ ถ้าเป็นกลอนสุภาพส่วนนี้จะต้องเป็นเสียงจัตวา เป็นบทกวีที่มุ่งเขียน
เป็น “เนื้อเพลง” ใช้ในการขับร้องเข้ากับจังหวะดนตรี
3. การใช้ฉันทลักษณ์ในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์พฤษภาคม
2535 จากจานวนบทกวีทั้งหมด 63 บท พบว่ามีการใช้ฉันทลักษณ์หลากหลาย โดยแบ่งได้ 6
กลุ่ม ดังนี้
ก. กลอน มี 15 บท โดยส่วนใหญ่เป็นกลอนสุภาพหรือกลอนแปด 14 บท
และกลอนหก 1 บท
ข. กาพย์ มี 8 บท โดยส่วนใหญ่เป็นกาพย์ยานี 7 บท และอีก 1 บท เป็น
กาพย์ฉบัง 16
ค. กลอนไร้ฉันทลักษณ์ หรือกลอนเปล่า มี 29 บท
ง. โคลง มี 6 บท
จ. ฉันทลักษณ์ผสม มี 1 บท คือ ผสมระหว่างกาพย์กับกลอนสุภาพ
ฉ. ฉันทลักษณ์เลือน คือระบุไม่ได้ว่าเป็นฉันทลักษณ์ประเภทใด มี 2 บท
คือบทหนึ่งมีลักษณะเว้นวรรค จัดรูปคาคล้ายโคลง แต่ไม่บังคับเสียงวรรณยุกต์และไม่ บังคับ
จานวนคา มีคาคล้องจองหลายแห่งคล้ายร่าย และอีกบทมีท่วงทานองคล้ายกาพย์ยานี 11
ผสมโคลงที่กาหนดคาในวรรคสุดท้าย (วรรคที่สี่) 2 คา
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4. การใช้ ฉั น ทลั กษณ์ ใ นการเขี ย นบทกวี ที่ มี เนื้ อ หาเกี่ย วเนื่ อ งกั บ เหตุ การณ์ 19
กันยายน 2549 กับพฤษภาคม 2553 จากจานวนบทกวีทั้งหมด 76 บท พบว่ามีการใช้ฉันท
ลักษณ์หลากหลาย โดยแบ่งได้ 7 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลอน มีเป็นจานวนมากทีส่ ุด 52 บท โดยส่วนใหญ่เป็นกลอนสุภาพ
หรือกลอนแปด 49 บท กลอนสี่ 1 บท และกลอนหก 2 บท
ข. กาพย์ เป็นกาพย์ยานี 11 จานวน 2 บท
ค. โคลง มี 1 บท เป็นโคลงห้า
ง. ฉันท์ มี 1 บท เป็นวสันตดิลกฉันท์ 14
จ. กลอนไร้ฉันทลักษณ์ หรือกลอนเปล่า มี 17 บท
ฉ. ฉันทลักษณ์ผสม มี 2 บท บทหนึ่งผสมระหว่างกลอนสุภาพกับกาพย์
ฉบัง 16 และอีกบทผสมระหว่างโคลงกับฉันทลักษณ์เลือน คือ ไม่ชัดว่าเป็นกาพย์ยานี 11
เพราะมีจานวน 5 คาทุกวรรค
ช. ฉันทลักษณ์เลือน คือระบุไม่ได้ว่าเป็นฉันทลักษณ์ประเภทใด มี 1 บท
ลีลาท่างทานองและจานวนคาเป็นกลอนสุภาพ แต่ไม่มีสัมผัสระหว่างบท
การใช้คา
1. การใช้คาในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
ก. คากลุ่มเดียวกันและคาคู่ตรงข้ามร่วมสร้างความหมาย “การเมืองเรื่อง
ธรรมะ” เช่น คาว่า “ทรรัฐ” ในบท “คารวะวีรชน” ของกานต์ ณ กานท์ ถูกนามาใช้คู่กับคา
ว่า “ทรชน” ที่มี “หอกกระบอกปืน” โดยมีคาคู่ตรงข้าม “วีรชน” ผู้เติบโตเป็น “ช่อธรรม”
ยังหรอก, ทรรัฐ!
..............................
เถิด, กี่หอกกระบอกปืน
จะก้าวเคียงผองคนทุกข์
จะบรรเลงเพลงขับขาน
ฆ่าเราอีกกี่ครั้ง
ทุกเลือดเนื้อวีรชน

กี่กาจัดประหัตประหาร
มิขอคืนปณิธาน
จะร้องปลุกไปชั่วกาล
ต้านตีต่อทรชน
เลือดเราหลั่งอีกกี่หน
จะเติบต้นเป็นช่อธรรม

ข. คาประกอบขึ้ น เพื่ อ สื่อ ความหมายเฉพาะทางการเมื อง เช่ น ค าว่ า
“มายา” ในบท “ฝันร้ายของวีรบุรุษ” ของกานต์ ณ กานท์ หมายถึงค่านิยมของชีวิตในสังคม
ที่ขัดขวางการใช้ชีวิตเพื่อสังคมมีลักษณะแปรปรวน ไม่แน่นอน และเป็นเรื่องส่วนตัว
มายา! เพียงเท่านั้น!
มายาแห่ง “ราคา”

ละลายฝันจนมัวพร่า
ของชีวิตและเส้นทาง

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

...................................
เคยจะปีนไปเปลี่ยนฟ้า
จะชะล้างความขื่นขม
พลันต้องมาพรากฝัน
หลงร่างแหอันแปรปรวน

เด็ดดาวมาให้คนชม
โลก – สังคมโสมมมวล
หลงคืนวันพลิกผันผวน
โอ้มายา…โอ้ดวงใจ…

ค. คามีภาพขัดแย้งแต่ร่วมสร้างภาพ “การเมืองเรื่องสง่างาม” เช่น ภาพ
ร่ายราท่ามกลางเลือด “ทาเด่นและเดือดพล่าน” ในบท “สิบสี่ตลุ า” ของวิสา คัญทัพ
ครบรอบปี…สิบสี่ตุลา
วีรกรรมอาชีวะที่กะเกณฑ์
รอยเลือดแลกเลือดเดือดพล่าน
สามัคคีมิตรสหายออกร่ายรา

ราชดาเนินเลือดทาปรากฏเด่น
ก็หนุนเนื่องเนืองเห็นเป็นประจา
อาจหาญโหมรุกบุกกระหน่า
มุ่งนาประชาธิปไตยหมายทุน

2. การใช้คาในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
ก. คาร่วมสัญลักษณ์สร้างความหมาย “การก้าวผ่านเพื่อก้าวสู่ชีวิตใหม่
ทางสังคมการเมือง” เช่น คาว่า “ดินสอ” ร่วมกับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ
“โดม” สร้างความหมายจุดเริ่มต้นหรือจุดความหวังของการก้าวผ่านชีวิตที่ถูกกระทาให้สิ้นสูญ
สู่ชีวิตใหม่ทางสังคมการเมือง ในบท “จากภูพานถึงลานโพธิ”์ ของวัฒน์ วรรลยางกูร
ดินสอโดมธรรมศาสตร์เด่นสู้ศึก
หกตุลาเพื่อนเราล่วงลับ
เรามีเพียงมือเปล่ามันล้อมปราบ
เสียงเสมือนแตรงานศพซบสิ้นใจ
มันตามจับตามฆ่าล่าถึงบ้าน
เราอดทนถึงที่สุดก็สุดทน

เพื่อจารึกหนี้เลือดอันเดือดดับ
มันแค้นคับเดือดระอุอกคุไฟ
ระเบิดบาปกระสุนบ้ามาสาดใส่
สนามหญ้าคลุ้งกลิ่นไอคาวเลือดคน
อ้างหลักฐานจับเข้าคุกทุกแห่งหน
จึงเปลี่ยนหนทางสู่ขึ้นภูพาน

ข. ค าเชื่ อ มโยงกับ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย์ แสดงการเมื อ งเรื่ อ ง
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในบท “บทสรุปหกตุลา” ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้ใช้คาใน
การเชื่อมโยงศาสนา (พุทธ) เข้ากับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อ 6 ตุลาคม 2519
คือคาว่า “บาป” กับคาว่า “ระเบิด” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน
ระหว่างการเมืองกับศาสนา และกับพระมหากษัตริย์ ด้วยการอ้างถึง “พระปกเกล้าฯ”
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ระเบิดบาปกระสุนบ้าเป็นห่าฝน
ตะวันเดือดเลือดแดงแข่งประดัง
พิราบบินจากเบื้องหลังคาโบสถ์
คือรูปแบบสงครามที่จาลอง
………………………………………….
เจตนาคือประชาธิปไตย
ว่าอานาจใช่เฉพาะคณะบุคคล
พระดารัสสัจธรรมความถูกต้อง
เป็นหลักการของประชาธิปไตย

คนกับคนเข่นฆ่าเหมือนบ้าคลั่ง
พระเจดีย์เปล่งปลั่งประกายทอง
หกตุลามหาโหดสยดสยอง
ระหว่างสองความคิดอันแหลมคม
พระปกเกล้าฯ ตรัสไว้ตั้งแต่ต้น
แต่เป็นของปวงชนประชาไทย
คือครรลองของประชาอันยิ่งใหญ่
อันล้มลุกในประเทศนี้

ค. คาสร้างภาพเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นเรื่องประชาธิปไตยไร้
เดียงสา บท “เกิดวันที่ 6 ตุลาคม 2519” ของจิระนันท์ พิตรปรีชา ได้แสดงการทบทวน
พิจารณาเหตุการณ์ทางการเมือง 6 ตุลาคม 2519 โดยมุ่งการใช้คา “ทารก” อยู่ในอาการถูก
“ทาแท้ง”
เมื่อสายใยในชาติขาดสะบั้น
ก่อนกาหนดเกิดกฎกาหนดเพื่อตาย
ร่างทารกอัปลักษณ์ทะลักหลุด
ประจานเหตุประเทศนี้เกิดวิกล

สิ้นสายครรภ์มาตุคามไร้ความหมาย
เพียงลิ่มเลือดเละร้ายคล้ายเศษคน
ซากมนุษย์ที่ชีวิตถูกปลิดปล้น
เกลื่อนถนนก่นสังหาร…ลูกหลานใคร?

เช่นเดียวกับบทกวี “ราลึกทวนรอยเท้าแห่งวิถี” ของศักดิ์สริ ิ มีสมสืบ ที่มุ่งใช้คา
แสดงภาพการละเล่นของเด็กทีเ่ ป็นตัวแทน “ความไร้เดียงสา”
นกกระดาษตระหนกพล่านบินร่าร่อน
โครมครืนตื่นเตลิดกระเจิดกระเจิง
สาดกระสุนลูกชามะเลียงรัวกระหน่า
ลูกตาตกแตกแหละเละ

ว่ายว่อนเวิ้งฟ้าน้าตาเจิ่ง
เปิดเปิง…ปืนอีโบ๊ะรัวโละเละ
เจ้าตาคมล้มคว่าลงโผละเผละ
เลือดหยดหมาดหยาดเหมะดังเม็ดมณี

3. การใช้คาในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์พฤษภาคม 2535
ก. ค าเชื่ อ มโยงกั บ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย์ แสดงการเมื อ งเรื่ อ ง
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในบท “หฤโหดหลังคืนวันวิสาข์ คนกับคนหันมาฆ่ากันเอง” ที่ไม่

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

ปรากฏชื่อผู้แต่ง แสดงให้เห็นถึงการใช้คาเชื่อมโยงกับศาสนา ซึ่งในที่นี้คือ ศาสนาพุทธ ได้แก่
คาว่า “วันวิสาข์”
วันวิสาข์ผ่านไปเพียงข้ามวัน
เหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นบนแผ่นดิน
สังคมเมือง---เมืองแห่งศาสนาพุทธ
ผู้คนเดินทางมาเรียกร้องประชาธิปไตย
ขับไล่นายกฯ ที่เคยยึดเผด็จการ

ในบท “พระคือผู้ดับทุกข์ของแผ่นดิน” ของนิรันดร กาญจนพันธุ์ แสดงถึง
การใช้คาเชื่อมโยงกับพระมหากษัตริย์โดยชัดเจน คือ โดยการระบุชัดว่า “ขอพึ่งพระบารมี”
ภายใต้ชื่อเรื่องชัดเจนเช่นกันว่า “พระคือผู้ดับทุกข์ของแผ่นดิน”
ฝูงชนสงบนิ่ง….…………..…………..…
ลวดหนามรายล้อม…………..ปืนพร้อมลั่นไก
สัญญาณของการเข่นฆ่า…..…..น้าตาฉันไหล
ได้โปรดเถอะ…...ฉันขอเห็นเป็นครั้งสุดท้าย
ฉันก้มลงกราบ….…………..………………
บนพื้นที่ร้อนระอุ………….ขอพึ่งพระบารมี

ข. คาขัดแย้งร่วมสร้างความหมายทางการเมือง คือการทาผิดหน้าที่ของ
ทหาร ในบท “วันฟ้าสีหม่น เพลงบทใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม” ของกวีผู้ไม่ปรากฏนาม มีการใช้คา
ที่มีภาพลักษณ์ความเข้มแข็ง เข้มงวด คือ “ทหาร” คู่กับคาว่า “ดอกไม้” ที่เป็นความสวยงาม
อ่อนโยน
ดอกไม้ ดอกไม้ ดอกไม้หายไปไหน
ดอกไม้ ดอกไม้ ดอกไม้หายไปไหน
ทหารเอย ทหารเอย ทหารหายไปไหน
ทหารเขาหายไป ในสงคราม…
สนามรบ…ไม่กลับมา
เพลงบทเก่าเขาร้องมาว่าอย่างนั้น.
วันที่ฟ้าหม่น…บทเพลงเปลี่ยนไป
เพลงบทใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม
ดอกไม้- -ดอกไม้- -ดอกไม้หายไปไหน
ทหารเอย- -ทหารเอย- -ทหารเอยหายไปไหน
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โน่น! เค้าไปเข่นฆ่าประชาชน

ค. คาเชื่อมโยงธรรมชาติแสดงความหมายทางการเมืองที่มีทั้งด้านดีและ
ร้าย ในบท “ฝนแรก” ของจิระนันท์ พิตรปรีชา ได้ใช้ธรรมชาติในเดือนพฤษภาคม คือ ฤดูฝน
มาเชื่ อ มโยงกั บ เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงทางการเมื อ งเดื อ นพฤษภาคม 2535 ที่ เ รี ย กว่ า
“พฤษภาทมิฬหรือพฤษภาเลือด” เพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้มีความสูญเสีย แต่อีกด้านก็เป็นการ
บ่มเพาะ “ต้นกล้า” ทางประชาธิปไตย
ฝนแรก เดือนพฤษภา
รินสายมาเป็นสีแดง
ฝนเหล็กอันรุนแรง
ทะลวงร่างเลือดพร่างพราว
หลั่งนองท้องถนน
เป็นสายชลอันขื่นคาว
แหลกร่วงกี่ดวงดาว
และแหลกร้าวกี่ดวงใจ
.....................................................
ฝนแรกแทรกดินหาย
ฝากความหมาย ความทรงจา
ฝากดินให้ชุ่มดา
เลี้ยงชีพกล้าประชาธิปไตย

4. การใช้ค าในการเขีย นบทกวีที่มี เนื้อ หาเกี่ยวเนื่อ งกับเหตุก ารณ์ 19 กัน ยายน
2549 กับพฤษภาคม 2553
ก. คาศัพท์ทางการเมืองต่างถูกให้ความหมายทางการเมืองเหมือนกันหมด
ในบท “ความยุติธรรมทางจิตวิญญาณ” ของถนอม ไชยวงษ์แก้ว ได้ระดมคาศัพท์ทางการเมือง
ทั้งแบบสังคมนิยม และอื่นๆ ต่างล้วนถูกนามาให้ความหมายเป็นไปในทิศทางเดียว เป็นการ
นามาสร้างความหมายใหม่ให้กับคาศัพท์ทางการเมือง
ฟังสิ
ได้ยินไหม
วันนี้ สิ่งที่ผู้คนในโลกประชาธิปไตยอยากรู้เกี่ยวกับตัวคุณ
มิใช่กรรมพันธุ์ มิใช่สิ่งแวดล้อม มิใช่ครอบครัว
มิใช่อุปนิสัย มิใช่การศึกษา มิใช่ชนชั้น
มิใช่ทุนเก่า มิใช่ทุนใหม่ มิใช่อุดมการณ์
มิใช่พันธมิตร มิใช่คนเสื้อเหลือง มิใช่คนเสื้อแดง
.............................................
ดังนั้น สิ่งที่ผู้คนในโลกประชาธิปไตยอยากรู้เกี่ยวกับตัวคุณในวันนี้
จึงมีอยู่เพียงประการเดียวเท่านั้น
“คุณเป็นผู้กระทาความผิดจริงหรือไม่” เท่านั้น

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ฟังสิ
ได้ยินไหม

คาศัพท์ก่อนนี้ถูกตั้งคาถามให้ตอบโดยการฟัง ความหมายของคาอยู่ที่การฟังเพื่อ
การได้ยิน “คุณเป็นผู้กระทาความผิดจริงหรือไม่ ?” ไม่ว่าจะเป็นชนชั้น นายทุนใหม่เก่า เสื้อ
เหลืองเสื้อแดง คุณ (ผู้อ่าน) เป็นผู้กระทาความผิดไหม คาตอบที่ได้จากคาถามนี้ จึงอยู่ที่ผู้อ่าน
“เลือก” จะให้คาตอบตามสิ่งที่ตนเป็น เสื้อเหลืองแดง นายทุน ชนชั้นสังคม ถูกผู้อ่านนามา
ทบทวนอี ก ครั้ ง นี้ คื อการใช้ค าศั พ ท์ท างการเมื องมาให้ ผู้ อ่ า นได้ ส ร้ างความหมายขึ้ น ตาม
จิตสานึกหรือ “จิตวิญญาณ” ของผู้อ่านที่เป็นหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับคาเหล่านี้
ข. คาเชื่อมโยงเหตุการณ์วันสาคัญสร้างความหมายทางการเมือง ในบท
“19 กันยา 6 ปี” ของวัฒน์ วรรลยางกูร เหตุการณ์วันสาคัญ คือ วันวาเลนไทน์ ที่เป็นวันแห่ง
ความรักและผู้คนมักมอบดอกกุหลายให้แก่กัน ถูกกวีนามาใช้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางการ
เมืองวันสาคัญ ได้แก่ วันที่ 19 กันยายน 2549 ซึ่งเป็นวันเกิดการรัฐประหารยึดอานาจรัฐบาล
พันตารวจโททักษิณ ชิณวัตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ “ไร้แก่นสาร” หรือ “ไร้หลักการ” ของ
คนและสังคมไทย
19 กันยา วันวาเลนไทน์
ก็…ดอกกุหลาบหอบใหญ่ในมือคน
แม่จาเนียรแห่งแดนแสนประหลาด
อยากจากลับลืม…เดือนตุลา
19 กันยา วันวาเลนไทน์
ที่นี่ไม่เหมือนใคร ใช่…ขอย้า

น่าจะใช่…ไหมครับชักสับสน
บนถนนรถถังขึงขังมา
ความจาขาดสิ้นไร้ไม่เดียงสา
พฤษภา ..จาไม่ได้ ไร้ความจา
ไม่เหมือนใครทั่วหล้าเมืองน่าขา
กุหลาบช้าเหี่ยวเฉาเฝ้าหอบไป

ค. คาเรียกชื่อบุคคลและสถานที่สร้างความหมายทางการเมือง ในบท
“วันนั้น วันนี้ ปีนี้ ปีกลาย 19 MAY 2011” ของไม้หนึ่ง ก.กุนที สถานที่ต่างๆ เช่น ราชดาริ
ราชประสงค์ ศาลาแดง เพลินจิต ฯลฯ ที่มีเหตุการณ์ การชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดง
ซึ่งต่างมีความหมายทางการเมือง คือมีเรื่องราวการต่อสู้ การชุมนุม
ผ่านคืนวันหวั่นหวาดราชดาริ
ผ่านศาลาแดงที่ยังเด่นดารง
ผ่านเพลินจิต มิตรต้านยันวิทยุ
ผ่านรางน้ากลางวงอ้อมเขาล้อมตี
ผ่านคลองเตย บ่อนไก่ คนใจสู้
เหมือนเป็ดไก่หมูหมา… มันฆ่าแกง

ผ่านสันติวิธีทาสราชประสงค์
ผ่านสวนลุม สีลมเลิกหลงคนดี
ผ่านประตูน้าเกือบเป็นประตูผี
ผ่านบดขยี้ไปถึงทางด่วนดินแดง
เผายางรถพรางศัตรู, หลั่งเลือดแห้ง
ไม้ไผ่พุ่ง แทงไม่ถึงเทพซาตาน !
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วัดปทุมฯ คุ้มเป็นอภัยเขต
ผู้สั่งฆ่าช่างต่าช้าช่างสามานย์

พุทธสังเวชไม่พ้นกระสุนสังหาร
ธรรมสถานร่าร้องก้องระงมปืน…

การใช้โวหาร
1. การใช้โวหารในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
ก. การใช้คาถามชวนคิดหรือปฏิปุจฉา (Rhetorical-question) ในบท
“คารวะวีรชน” ของกานต์ ณ กานท์ มีการใช้โวหารนี้เกือบทั้งบท เช่น
ฤาอีกกี่ราลึกคร่า
กู่ร้องฟ้องแผ่นหิน
อีกกี่ผู้พลีตน
จึงมันผู้กาลี
…เจ็บไหมเล่าพี่น้อง
กี่เลือดเนื้อวีรชน

ครวญฝากคาผ่านแผ่นดิน
ก็เงียบสิ้นอยู่ฉะนี้?
อีกกี่คนจึงจะชี้
สานึกค่า – “ประชาชน”?
กี่เสียงร้องเรากู่ก่น
ที่ไหลท้นแล้วซึมหาย?

ข. การใช้คากล่าวเท้าความหรือการอ้างถึง (Allusion) ในบท “๑๔ ตุลาฯ
วันมหาประชาราษฎร์” ของอังคาร กัลยาณพงศ์ มีการอ้างถึง “พระเจ้าตากสินมหาราช”
พระเจ้าตากสินฯ สถิตในวิญญาณ
ประชาธิปไตยเพื่อไทยสมบูรณ์

กล้าหาญกู้เอกราชอย่าขาดสูญ
รวมศูนย์ดวงใจใสสว่างยุติธรรม

เพื่อแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย “กู้สิทธิ์อิสระฯ” ในเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516 เป็นอย่างเดียวกับการ “กู้ชาติ” ของพระเจ้าตากหลังเสียกรุงศรีอยุธยานั่นเอง
สิบสี่ตุลาฯ วันมหาประชาราษฎร์
กู้สิทธิ์อิสระฯ ประชาธิปไตย
ขับไล่พวกเผด็จการมารทมิฬ
ชาระล้างฉ้อราษฎร์บังหลวงอาดูร

ไทยทั้งชาติร่วมใจจริงยิ่งใหญ่
อย่าให้ใครใหญ่เหนือรัฐธรรมนูญฯ
ให้สิ้นพวกเหนือกฎหมายสลายสูญ
พูนทุกข์เทวษอาเพศประลัยไป

ค. การใช้คาแสดงอาการเหมือนคนหรือบุคลาธิษฐาน (Personification)
ในบท “ไว้อาลัยทุ่งใหญ่” ของพนมยงค์ ไชยะเดชะ ได้วาดภาพเหตุการณ์ “การล่าสัตว์” ที่
ทุ่งใหญ่ไว้อย่างน่าตระหนกและสร้างความสะเทือนใจ
แมงปอยักษ์ประจักษ์ขึ้น
ฝูงสัตว์พลัดพรากกัน

บนผืนฟ้าในฉับพลัน
กระสุนนับพันโปรยปลิว

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

ดินสะเทือนไม้สะท้านหวั่นไหว
ดอกตะแบกสั่นระรัวขั้วปลิดปลิว
ทวิบาทร้องตระหนก
กระสุนเจาะร่างล้มเรรวน

สลัดใบดอกคูนน้อยลอยละลิ่ว
สู่ผิวดินฝุ่นตรลบอบอวล
จตุบาทอกไห้หวน
ครวญคร่าร่าหาฟ้าดิน

2. การใช้โวหารในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
ก. การใช้คาแทนความหมายหรือสัญลักษณ์ (Symbol) ควบคู่กับการใช้
คาแสดงอาการเหมือนคนหรือบุคลาธิษฐาน (Personification) ในบท “จากภูพานถึงลาน
โพธิ”์ ของวัฒน์ วรรลยางกูร ได้สะท้อนถึงการใช้โวหารประเภท “สัญลักษณ์” ได้แก่ “โดม”
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ควบคู่กับโวหารประเภท “บุคลาธิษฐาน”
ที่เป็นการใช้กาลังต่อสู้ การใช้มือเขียนเยี่ยงมนุษย์
ดินสอโดมธรรมศาสตร์เด่นสู้ศึก
หกตุลาเพื่อนเราล่วงลับ

เพื่อจารึกหนี้เลือดอันเดือดดับ
มันแค้นคับเดือดระอุอกคุไฟ

ข. การใช้คาสื่อเรื่องราวเปรียบเทียบหรืออุทาหรณ์ (Analogy) ควบคู่การ
ใช้คาถามชวนคิดหรือปฏิปุจฉา (Rhetorical-question) ในบท “เกิดวันที่ 6 ตุลา 2519”
ของจิระนันท์ พิตรปรีชา ได้ใช้โวหารการใช้คาสื่อเรื่องราวเปรียบเทียบหรืออุทาหรณ์เรื่อง
“การทาแท้ง” มาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ความรุนแรง
เมื่อสายใยในชาติขาดสะบั้น
ก่อนกาหนดเกิดกฎกาหนดเพื่อตาย

สิ้นสายครรภ์มาตุคามไร้ความหมาย
เพียงลิ่มเลือดเละร้ายคล้ายเศษคน

ค. การใช้คากล่าวเท้าความหรือการอ้างถึง (Allusion) ในบท “บทสรุป
หกตุลา” ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูล ย์ ได้ใช้โวหารการใช้คากล่าวเท้าความหรือการอ้างถึง
รัชกาลที่ 7 ที่ได้สละราชสมบัติในเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เพื่อแสดง
ความหมายหรือ “เจตนา” ของประชาธิป ไตยที่ก วีมุ่งสร้ างขึ้น คือเป็น ประชาธิปไตยที่
พระมหากษัตริย์พระราชทานให้ปวงชนชาวไทย
เจตนาคือประชาธิปไตย
ว่าอานาจใช่เฉพาะคณะบุคคล

พระปกเกล้าฯ ตรัสไว้ตั้งแต่ต้น
แต่เป็นของปวงชนประชาไทย

3. การใช้โวหารในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์พฤษภาคม 2535
ก. การใช้คาเปรียบเป็นหรืออุปลักษณ์ (Metaphor) ในบท “ฝนแรก”
ของจิระนันท์ พิตรปรีชา ได้เปรียบการกระทาความรุนแรงจากรัฐหรือทหารต่อประชาชนผู้
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ชุมนุมต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย ได้แก่ “กระสุนปืน” ที่ยิงใส่ประชาชนในเดือนพฤษภาคม
2535 ซึ่งก็เปรียบเทียบกับ “หยดฝน” หล่นลงในต้นฤดูฝนคือ เดือนพฤษภาคมของปี
ฝนแรก เดือนพฤษภา
ฝนเหล็กอันรุนแรง

รินสายมาเป็นสีแดง
ทะลวงร่างเลือดพร่างพราว

ข. การใช้คาแทนความหมายหรือสัญลักษณ์ (Symbol) คู่กับการใช้คา
ขัดแย้งกันหรือปฏิภาคพจน์ (Paradox) ในบท “วันที่ฟ้าสีหม่น บทเพลงใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม ”
ของกวีไม่ปรากฏนาม ได้สร้างภาพความขัดแย้งระหว่างความแข็งแกร่งอันเกิดจากภาพทหาร
หาญ กับความอ่อนโยนอ่อนหวานอันเกิดจากภาพดอกไม้ ระหว่างการมีหรือปรากฏอยู่กับการ
หายไปทั้งความแข็งแกร่งและความอ่อนโยน
ดอกไม้ ดอกไม้ ดอกไม้หายไปไหน
ทหารเอย ทหารเอย ทหารหายไปไหน
ทหารเขาหายไป ในสงคราม…
.............................................................
ดอกไม้- -ดอกไม้- -ดอกไม้หายไปไหน
ทหารเอย- -ทหารเอย- -ทหารเอยหายไปไหน
โน่น! เค้าไปเข่นฆ่าประชาชน

ค. การใช้คากล่าวเท้าความหรือการอ้างถึง (Allusion) ในบท “หฤโหด
หลังคืนวันวิสาข์ คนกับคนหันมาฆ่ากันเอง” ของกวีไม่ปรากฏนาม มีการอ้างถึง “ความคิด
ความเชื่อทางพุทธศาสนา” ได้แก่ วันสาคัญทางพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชา
วันวิสาข์ผ่านไปเพียงข้ามวัน
เหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นบนแผ่นดิน
สังคมเมือง---เมืองแห่งศาสนาพุทธ

ง. การแทนคาหรือนามนัย (Metonymy) ในบท “พระคือผู้ดับทุกข์ของ
แผ่น ดิน” ของนิ รันดร กาญจนพัน ธุ์ ค าว่ า “ขอพึ่งพระบารมี ” เป็ นคาหนึ่งที่ใช้ แทน
ความหมายว่า “พระมหากษัตริย์” ซึ่งมีคาเรียกหรือคาแทนคานี้มากมาย
สัญญาณของการเข่นฆ่า…..…..น้าตาฉันไหล
ได้โปรดเถอะ…...ฉันขอเห็นเป็นครั้งสุดท้าย
ฉันก้มลงกราบ….…………..………………
บนพื้นที่ร้อนระอุ………….ขอพึ่งพระบารมี

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

4. การใช้โวหารในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 19 กันยายน
2549 กับพฤษภาคม 2553
ก. การใช้คาสื่อเรื่องราวเปรียบเทียบหรืออุทาหรณ์ (Analogy) ในบท
“ความยุติธรรมทางจิตวิญญาณ” ของถนอม ไชยวงษ์แก้ว มีการยกเรื่องราวเหตุการณ์ทาง
การเมือง การสังหารหมู่ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 มาเทียบให้เห็นถึง “จุดยืน”
หรือ “จิตสานึก” ที่เรียกว่า “ความยุติธรรมทางจิตวิญญาณ” ของผู้อ่าน
ฟังสิ
ได้ยินไหม
วันนี้ สิ่งที่ผู้คนในโลกประชาธิปไตยอยากรู้เกี่ยวกับตัวคุณ
มิใช่กรรมพันธุ์ มิใช่สิ่งแวดล้อม มิใช่ครอบครัว
มิใช่อุปนิสัย มิใช่การศึกษา มิใช่ชนชั้น
มิใช่ทุนเก่า มิใช่ทุนใหม่ มิใช่อุดมการณ์
มิใช่พันธมิตร มิใช่คนเสื้อเหลือง มิใช่คนเสื้อแดง
และเสียงปืนคารามจากกองทัพในเดือนเมษา – พฤษภา 2553
ที่อาจเป็นสาเหตุทั้งหมดที่ทาให้คุณประกอบกรรม
กรรมที่คุณถูกกล่าวหาว่า
เป็นผู้กระทาให้เกิด “การสังหารหมู่” ผู้เรียกร้องประชาธิปไตย

ข. การใช้คากล่าวเท้าความหรือการอ้างถึง (Allusion) ในบท “วันนั้น
วันนี้ ปีนี้ ปีกลาย 19 MAY 2011” ของไม้หนึ่ง ก.กุนที ได้ใช้โวหารการกล่าวเท้าความหรือ
การอ้ า งถึ งสถานที่ ต่ า งๆ เป็ นจ านวนมากเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ นความเชื่ อ มโยงเหตุ ก ารณ์ ท าง
การเมืองกับสถานที่ต่างๆ
ผ่านคืนวันหวั่นหวาดราชดาริ
ผ่านศาลาแดงที่ยังเด่นดารง
ผ่านเพลินจิต มิตรต้านยันวิทยุ
ผ่านรางน้ากลางวงอ้อมเขาล้อมตี
ผ่านคลองเตย บ่อนไก่ คนใจสู้
เหมือนเป็ดไก่หมูหมา… มันฆ่าแกง

ผ่านสันติวิธีทาสราชประสงค์
ผ่านสวนลุม สีลมเลิกหลงคนดี
ผ่านประตูน้าเกือบเป็นประตูผี
ผ่านบดขยี้ไปถึงทางด่วนดินแดง
เผายางรถพรางศัตรู, หลั่งเลือดแห้ง
ไม้ไผ่พุ่ง แทงไม่ถึงเทพซาตาน !
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โวหารการอ้างถึงแบบนี้ ได้เชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดให้เกิดขึ้น เป็น “พลัง” เป็น
“ส่วนหนึ่ง” ของการต่อสู้ของคนเสื้อแดง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนผู้มีบทบาทนาในการต่อสู้เพื่อ
ประชาธิปไตยในขณะนั้น
เรือนร่างกวีนิพนธ์การเมือง 4 เหตุการณ์ : ความต่างที่เป็นของเฉพาะในการใช้ฉันทลักษณ์
คาและโวหาร
เรือนร่างหรือรูปแบบกวีนิพนธ์การเมืองที่กวีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อตลอดจนเป็น
เครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในเหตุการณ์ทางการเมืองทั้ง 4 อันได้แก่ 14
ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519, พฤษภาคม 2535 และ 19 กันยายน 2549 กับพฤษภาคม
2553 ต่างสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการใช้ภาษาทั้งในด้านการใช้ฉันทลัษณ์ การใช้คา และ
การใช้โวหาร ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละเหตุการณ์ ดังนี้
การใช้ฉันทลักษณ์ในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
2516 นิยมใช้กลอนมากที่สุด ตามมาด้วยกาพย์ และอื่นๆ เป็นส่วนน้อย เกือบทั้งหมดแสดงถึง
“ความไม่เคร่งครัด” ในการใช้ตามแบบแผนฉันทลักษณ์ ดังกลอนสุภาพ จะพบว่าส่วนใหญ่ไม่
เคร่งครัดจานวนคา คือแทนที่จะเป็น 8 คาทุกวรรค กลับเป็นว่าบางวรรคมีน้อยหรือมากกว่า
หรือกลุ่มกลอนไร้ฉัน ทลักษณ์ กลุ่มรูปแบบอื่นผสม และกลุ่มฉันทลักษณ์เลือนเหล่านี้ล้วน
แสดงถึงการไม่เคร่งครัด คือ ใช้แบบแผนฉันทลักษณ์อื่นในกรณีกลุ่มกลอนไร้ฉันทลักษณ์ ใช้
ท่วงทานองหรือลีลาอื่นเข้ามาร่วมกับแบบแผนฉันทลักษณ์กรณีกลุ่มรูปแบบอื่นผสม และใช้
แบบแผนฉันทลักษณ์ที่ไม่อาจจัดเข้าเป็นแบบแผนฉันทลักษณ์ใดได้ในกรณีกลุ่มฉันทลักษณ์
เลือน ยกเว้นกลุ่มฉันทลักษณ์ผสมที่ผู้แต่งได้แสดงความสามารถทางวรรณศิลป์ตามแบบแผน
ฉันทลักษณ์โบราณอย่างเคร่งครัดทั้งจานวนคาและท่วงทานอง ได้แก่ “ลิลิต” ที่เป็นการผสม
แบบแผนฉันทลักษณ์ระหว่างโคลงกับร่าย และเป็นการผสมระหว่ างแบบแผนฉันทลักษณ์
กาพย์ยานี 11 กับแบบแผนฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ
การใช้ฉันทลักษณ์ในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม
2519 กวีนิยมใช้กลอนมากที่สุด ตามมาด้วยกาพย์ และอื่นๆ เป็นส่วนน้อย และเกือบทั้งหมด
แสดงถึง “ความไม่เคร่งครัด” ในการใช้ตามกฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์ เช่นเดียวกับการใช้ฉันท
ลักษณ์ในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 แต่ต่างที่ไม่มี
กลุ่มรูปแบบอื่นผสม
การใช้ฉันทลักษณ์ในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์พฤษภาคม
2535 กวีนิยมใช้กลอนเปล่าหรือกลอนไร้ฉันทลักษณ์มากที่สุด ตามมาด้วยกาพย์ โคลง และ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

อื่นๆ เป็นส่วนน้อย และเกือบทั้งหมดแสดงถึง “ความไม่เคร่งครัด ” ในการใช้ตามแบบแผน
กฎเกณฑ์ ท างฉั น ทลั ก ษณ์ เช่ น เดี ย วกั บ การใช้ ฉั น ทลั ก ษณ์ ใ นการเขี ย นบทกวี ที่ มี เ นื้ อ หา
เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 แต่ต่างที่ ไม่มีกลุ่มรูปแบบอื่นผสมเหมือนการใช้
ฉันทลักษณ์ในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
การใช้ฉันทลักษณ์ในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 19 กันยายน
2549 กับพฤษภาคม 2553 กวีนิยมใช้กลอน โดยเฉพาะกลอนสุภาพ มากที่ สุด ขณะที่กลอน
เปล่าหรือกลอนไร้ฉันทลักษณ์กวีนิยมเขียนรองลง และอื่นๆ เป็นส่วนน้อย โดยเกือบทั้งหมด
แสดงถึง “ความไม่เคร่งครัด” ในการใช้ตามแบบแผนทางฉันทลักษณ์ เช่นเดียวกับการใช้ฉันท
ลักษณ์ในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 แต่ต่างที่ไม่มี
กลุ่มรูป แบบอื่ นผสมเหมือ นการใช้ฉันทลักษณ์ ในการเขีย นบทกวี ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวเนื่องกั บ
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และพฤษภาคม 2535
การใช้คา ในการเขียนบทกวีที่มีเนือ้ หาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
ก. คากลุ่มเดียวกันและคาคู่ตรงข้ามร่วมสร้างความหมาย “การเมืองเรื่อง
ธรรมะ” นี้คือลักษณะการใช้คาเพื่อเชื่อมโยงหรือแสดงความเกี่ยวข้องกับ “หลักธรรม” ซึ่ง
ไม่ใช่ของศาสนาอื่นใด นอกจากของศาสนาประจาชาติไทย คือพุทธศาสนา เพียงแต่ในกวี
นิพนธ์การเมืองกลุ่มนี้มีลักษณะการใช้คากลุ่มเดียวกันและคาคู่ตรงข้าม
ข. คาประกอบขึ้นเพื่อสื่อความหมายเฉพาะทางการเมือง เป็นลักษณะ
การใช้คาถ้าอยู่ในบริบทอื่นจะมีความหมายทั่วไปตามคาศัพท์บัญญัติของมัน แต่ในกวีนิพนธ์
การเมือง คาเหล่านี้จะมีความเฉพาะทางการเมือง
ค. คามีภาพขัดแย้งแต่ร่วมสร้างภาพ “การเมืองเรื่องสง่างาม” ข้อที่น่า
สังเกตคือ การใช้คาในกวีนิพนธ์การเมืองกลุ่มนี้ มีลักษณะ “คละเคล้า” ทั้งด้านความสูญเสีย
เลือดเนื้อและด้านความกล้าหาญเสียสละเลือดเนื้อ ทานองว่า ถึงแม้จะมีความสูญเสียเลือด
เนื้อเกิดขึ้นแต่ก็เป็นความสูญเสียที่ผ่านจิตใจกล้าหาญพร้อมเสียสละ
การใช้คาในการเขียนบทกวีที่มีเนือ้ หาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
ก. คาร่วมสัญลักษณ์สร้างความหมาย “การก้าวผ่านเพื่อก้าวสู่ชีวิตใหม่
ทางสังคมการเมือง” กวีนิพนธ์การเมืองกลุ่มนี้มีลักษณะการใช้คาร่วมกับการใช้สัญลักษณะ
เพื่อสร้างความหมายเฉพาะทางการเมือง ในที่นี้ก็คือการก้าวผ่านความเลวร้ายเพื่อก้าวสู่ชีวิต
ใหม่ที่ดีกว่าทางการเมือง
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ข. คาเชื่อมโยงกับศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงการเมืองเรื่องศาสนา
และพระมหากษัตริย์ กวีนิพนธ์การเมืองกลุ่มนี้ มีลักษณะการใช้คาไม่ใช่เพื่อแสดงการเชื่อมโยง
กับศาสนาพุทธเท่านั้น หากยังพบว่ามีลักษณะการใช้คาเชื่อมโยงกับพระมหากษัตริย์ด้วย
ค. คาสร้างภาพเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นเรื่องประชาธิปไตยไร้
เดียงสา ลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของการใช้คาในกวีนิพนธ์การเมืองกลุ่มนี้ มีการสร้างคาแสดง
ให้เห็นถึงเหตุการณ์ทางการเมือง 6 ตุลาคม 2519 เป็นเรื่องความไร้เดียงสาทางประชาธิปไตย
ของสังคมไทย
การใช้คาในการเขียนบทกวีที่มีเนือ้ หาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์พฤษภาคม 2535
ก. ค าเชื่ อ มโยงกั บ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย์ แสดงการเมื อ งเรื่ อ ง
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกับกลุ่มกวีนิพนธ์การเมือง 6 ตุลาคม 2519 คือมีการใช้
คาแสดงถึงการเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ แต่ต่างตรงที่การใช้คากลุ่มนี้ มี
การระบุชัดขึ้นหรือใช้คาบ่งถึงโดยตรง (ขอพึ่งบารมี)
ข. คาขัดแย้งร่วมสร้างความหมายทางการเมือง คือการทาผิดหน้าที่ของ
ทหาร นี้ก็คล้ายการใช้คาในกลุ่ม 14 ตุลาคม 2516 เพียงแต่ในกลุ่มนี้ มีลักษณะระบุถึงคา
ขัดแย้งที่นามาสร้างความหมายทางการเมืองนั้น เป็นความหมายถึงการทาผิดหน้าที่ของทหาร
ค. คาเชื่อมโยงธรรมชาติแสดงความหมายทางการเมืองที่มีทั้งด้านดีและ
ร้าย การใช้คากลุ่มนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม 14 ตุลาคม 2516 พบว่ามีความคล้ายกันตรงที่
เป็นลักษณะการใช้คาเพื่อแสดงถึงสภาพ “คละเคล้า” กันทั้งด้านดีและด้านร้าย เพียงแต่ใน
กลุ่มนี้ เป็นการใช้เหตุการณ์ทางธรรมชาติ (ฝนตก) มาแสดงความหมายนี้
การใช้คาในการเขียนบทกวีที่มีเนือ้ หาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 19 กันยายน 2549
กับพฤษภาคม 2553
ก. คาศัพท์ทางการเมืองต่างถูกให้ความหมายทางการเมืองเหมือนกันหมด
ข. คาเชื่อมโยงเหตุการณ์วันสาคัญสร้างความหมายทางการเมือง
ค. คาเรียกชื่อบุคคลและสถานทีส่ ร้างความหมายทางการเมือง
จะเห็นได้ว่า การใช้คาในกวีนิพนธ์การเมืองกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นการสร้าง
ความหมายทางการเมือง คล้ายกับกลุ่มอื่นๆ แต่ต่างตรงที่มีการนาคาศัพท์ทางการเมืองมาให้
ความหมายใหม่ โดยการทาให้ความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (มีความหมายเหมือนกัน
หมด) ในการกระตุ้น “สานึก” ของผู้อ่าน, มีการการใช้คาเชื่อมโยงเหตุการณ์วันสาคัญต่างๆ
ของสังคมมาแสดงถึงความไร้หลักการทางการเมืองของคนในสังคมไทย รวมทั้งมีการระบุชื่อ
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บุคคลและสถานที่ต่ างๆ เพื่อสร้า งความหมายทางการเมือ ง โดยเฉพาะชื่อและสถานที่ ที่
ประชาชนใช้ในการชุมนุมเพื่อต่อสู้ทางการเมือง
การใช้โวหารในการเขียนบทกวีที่มเี นื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
ก. การใช้คาถามชวนคิดหรือปฏิปจุ ฉา (Rhetorical-question)
ข. การใช้คากล่าวเท้าความหรือการอ้างถึง (Allusion)
ค. การใช้คาแสดงอาการเหมือนคนหรือบุคลาธิษฐาน (Personification)
การใช้โวหารในกวีนิพนธ์การเมืองกลุ่มนี้ มีการใช้โวหารคาถามชวนคิด
อันเป็นการนาเสนอการตั้งคาถาม เพื่อแสดงถึงการทบทวนเรื่องประชาธิปไตยในสังคมไทย
มีโวหารการอ้างถึงย้อนไปสู่พระเจ้าตากสินมหาราช รวมทั้งโวหารบุคลาธิษฐานที่กวีมุ่งแสดง
ความสะเทื อนใจในเหตุก ารณ์ ที่เ กิ ดขึ้ น โดยเฉพาะในเรื่ องความไม่ เป็ น ธรรมที่ เจ้ า หน้ า ที่
บ้านเมืองกระทาต่อทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสมบัติร่วมของสังคมไทยซึ่งรวมถึงของสังคม
โลกมนุษย์
การใช้โวหารในการเขียนบทกวีที่มเี นื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
ก. การใช้คาแทนความหมายหรือสัญลักษณ์ (Symbol) ควบคู่กับการใช้
คาแสดงอาการเหมือนคนหรือบุคลาธิษฐาน (Personification)
ข. การใช้คาสื่อเรื่องราวเปรียบเทียบหรืออุทาหรณ์ (Analogy) ควบคู่การ
ใช้คาถามชวนคิดหรือปฏิปุจฉา (Rhetorical-question)
ค. การใช้คากล่าวเท้าความหรือการอ้างถึง (Allusion)
การใช้โวหารในกวีนิพนธ์การเมืองกลุ่มนี้ มีลักษณะการผสมผสานระหว่างโวหาร
เช่น ใช้โวหารอุทาหรณ์กับโวหารปฏิปุจฉา อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงกวีเข้าใจสถานการณ์
ทางการเมื อ งดี แ ล้ ว ตั้ ง ค าถามเพื่ อ ให้ สั ง คมไทยได้ ข บคิ ด โวหารสั ญ ลั ก ษณ์ กั บ โวหาร
บุคลาธิษฐาน ที่แสดงถึงการมุ่งสร้างสานึกใหม่ร่วมและการสร้างความสะเทือนใจต่อเหตุการณ์
ทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีโวหารการอ้างถึง ซึ่งแสดงถึงความเป็นเฉพาะของเหตุการณ์ คือ
เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่กวีมองว่าเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ได้แก่ รัชกาลที่ 7
การใช้โวหารในการเขียนบทกวีที่มเี นื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์พฤษภาคม 2535
ก. การใช้คาเปรียบเป็นหรืออุปลักษณ์ (Metaphor)
ข. การใช้คาแทนความหมายหรือสัญลักษณ์ (Symbol) คู่กับการใช้คา
ขัดแย้งกันหรือปฏิภาคพจน์ (Paradox)
ค. การใช้คากล่าวเท้าความหรือการอ้างถึง (Allusion)
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ง. การแทนคาหรือนามนัย (Metonymy)
น่าสังเกตว่าการใช้โวหารในกวีนิพนธ์การเมืองกลุ่มนี้ มีลักษณะการใช้
โวหารประเภทอุปลักษณ์เพื่อแสดงความใกล้ชิดกับเหตุการณ์ในลักษณะ “ร่วมเป็น” รวมทั้งมี
การใช้สัญลักษณ์คู่กับโวหารปฏิภาคพจน์ ที่นอกจากแสดงให้เห็ นความต้องการมุ่งสร้างสานึก
ร่วมแล้วยังเป็นการนาเสนอสานึกใหม่ทางการเมืองในเรื่องการทาหน้าที่ “ผิดที่ผิดทาง” ของ
ทหารหรือกองทัพไทย การใช้โวหารการอ้างถึง แสดงการนาเรื่องการเมืองไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ศี ล ธรรมทางพุ ท ธศาสนา และโวหารนามนั ย เป็ น การสร้ า งวาทกรรมการเมื อ ง เรื่ อ ง
พระมหากษั ต ริ ย์ แสดงความเกี่ ย วข้ อ งระหว่ า งการเมื อ งกั บ พระมหากษั ต ริ ย์ ในฐานะ
พระมหากษัตริย์คือผู้ดับทุกข์ทางการเมืองได้
การใช้โวหารในการเขียนบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ 19 กันยายน 2549
กับพฤษภาคม 2553
ก. การใช้คาสื่อเรื่องราวเปรียบเทียบหรืออุทาหรณ์ (Analogy)
ข. การใช้คากล่าวเท้าความหรือการอ้างถึง (Allusion)
ที่จริงการใช้โ วหารในกวีนิพ นธ์การเมืองกลุ่มนี้มี หลากหลายมาก ทว่ า
โวหารที่สาคัญที่ยกมาคือ โวหารอุทาหรณ์และโวหารการอ้างถึง โวหารอุทาหรณ์ จะพบว่ากวี
มุ่งสร้าง “สานึกร่วม” ในเรื่อง “ความยุติธรรม” ทางการเมือง การที่ประชาชนถูกรัฐกระทา
ความรุนแรง “สังหารหมู่” ในเดือนพฤษภาคม 2553 สังคมไทยจัดวางสถานการณ์นี้ไว้อย่าง
ยุติธรรมหรือไม่ ส่วนโวหารการอ้างถึง จะพบว่ากวีมุ่งใช้แสดงความผูกพันกับสถานที่ต่างๆ
เช่นราชประสงค์ ศาลาแดง สวนลุม เพลินจิต ประตูน้า เพื่อเปิดเผยเรื่องที่ประชาชนถูก “รัฐ”
ปราบปรามเข่ นฆ่ า อย่า งป่ าเถื่ อน และโยงความคิ ด ผู้อ่ า นไปสู่ “ส านึก ร่ ว ม” ในเรื่ องของ
ประชาชนผู้เสียสละต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย
บทสรุป
กวีนิพนธ์การเมืองที่กวีสร้างสรรค์ขึ้นเกี่ยวเนื่ องกับเหตุการณ์ทางการเมืองทั้ง 4
เหล่านี้ ล้วนแสดงให้เห็นว่า เรือนร่างหรือที่เรียกว่า “รูปแบบ (Form)” การใช้ภาษาของกวี
นิพนธ์การเมืองมีความแตกต่า งทั้งในด้านการใช้ฉันทลักษณ์ การใช้คา และการใช้โวหาร
ถึงแม้บางส่วนในหลายเหตุการณ์การเมืองเหล่านี้จะเหมือนกัน เช่น นิยมเขียนเป็นฉันทลักษณ์
ประเภทกลอนมากเป็นอันดับหนึ่ง การใช้คา นิยมสร้างคาให้ความหมายใหม่ทางการเมือง
การใช้โวหาร ต่างล้วนใช้โวหารการอ้างถึงก็ตาม แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดจะพบว่าความ
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เหมือนเหล่านี้ล้วนมี “ความต่าง” ซ้อนอยู่ ซึ่งหมายถึง เรือนร่างของกวีนิพนธ์การเมืองมี
ลักษณะ “เป็นของเฉพาะ” ของแต่ละเหตุการณ์นั่นเอง
ประเด็นน่าขบคิดต่อจึงคือ ในเมื่อการแสดงออกทางภาษามีความต่างที่ควรคานึง
เป็นพิเศษ การแสดงออกทางการเมืองของสังคมไทยอยู่ในทิศทางการคานึงถึงความต่างนี้
หรือไม่?
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