การแต่งกาพย์ยานี 11 ตามทัศนะ
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นายผีนำ�กาพย์ยานี 11 มาแต่งร้อยกรองแนวเพื่อชีวิตโดยใช้หลักการแต่ง
“กลอนที่ดีพร้อม” โดยมีแนวคิดว่าต้องจัดสมดุลระหว่างรูปแบบทางศิลปะและเนื้อหา
เน้นการให้ความสำ�คัญแก่ความคิดหรือเนื้อหาเป็นหลัก และสร้างสรรค์รูปแบบทาง
ศิลปะให้เหมาะสมกับเนื้อหา ทำ�ให้กาพย์ยานี 11 มีพลังในการปลุกเร้าความคิดและ
สร้างสำ�นึกต่อสังคมได้ตามจุดมุ่งหมายของนายผี นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อกวีรุ่นหลัง
ในการแต่งกาพย์ยานีแนวเพื่อชีวิต

The Composition of Kap Yani 11 in the Opinion
of Nai Phi
M.L. Kamyuang Warasittichai

Abstract

“Nai Phi” (Assanee Polachan) composed certain Kap Yani (11-syllable

verse-form) as “poems for life” with the principle of perfection, which depicts a

particular concept as to balancing forms of art and content. Such a basis underlines
ideas and materials as primary and also creates the forms that appear appropriate

for these factors. Consequently, this enhances the poems in encouraging thoughts as
well as creating social consciences in agreement with Nai Phi’s aims. Futhermore,

his poems have affected successive poetic generations regarding a variety of
poetry for life, especially those of Kap Yani.
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กาพย์ยานี 11 เป็นฉันทลักษณ์ประเภทหนึ่งที่นิยมแต่งทั้งในราชสำ�นัก เช่น
กาพย์หอ่ โคลงและกาพย์เห่เรือ และในหมูส่ ามัญชนทัว่ ไป เช่น กลอนสวด ท่วงทำ�นองแต่ง
ทีส่ งั เกตเห็นหากเป็นการเล่าเรือ่ งก็จะดำ�เนินความอย่างกระชับ หากเป็นความพรรณนา
หรือลีลานุม่ นวลแช่มช้าก็จะเล่นสัมผัสดังเช่นงานของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ท่วงทำ�นองแต่ง
ที่กล่าวมานี้ยังนิยมแต่งกันอยู่กระทั่งปัจจุบัน
ในช่วง พ.ศ. 2492-2496 มีวรรณกรรมร้อยกรองเกิดขึ้นมาจากวารสาร
อักษรสาส์นและสยามสมัยเป็นร้อยกรองก้าวหน้ามากกว่าร้อยกรองพาฝัน (อวยพร
มิลินทางกูร, 2519, น. 148) และหนึ่งในนั้นคือเรื่อง “อีศาน!” ของนายผีที่แต่งเป็น
กาพย์ยานีซึ่งมีท่วงทำ�นองใหม่ ชลธิรา กลัดอยู่ (2517, น. 118) กล่าวถึงกาพย์ยานี
เรื่องนี้ไว้ในวรรณคดีของปวงชนว่า “มีลีลาขึงขัง หนักแน่น เคร่งเครียด” เช่นเดียวกับ
คมทวน คันธนูกล่าวไว้ในวิเคราะห์วรรณกรรม วิจารณ์วรรณกร (2530, น. 55-56)
ว่าเป็นกาพย์ยานีแบบใหม่มี “ลักษณะการใช้กาพย์ยานีที่หนักแน่น ผสมผสานกับ
คำ�ฉันท์ทมี่ กี ลิน่ ไอแห่งสมุทรโฆษผนวกกับลีลาของตนเอง . . . นายผีได้ตดั สัมผัสสระ (ใน)
อันเพริศพริ้งออก หันมาเล่นสัมผัสอักษรแทน ทิ้งท่วงทำ�นองหวานพรายเพรา แล้ว
ใช้ลีลากร้าวแกร่งขึ้น และคงใช้ซึ่งคำ�อันพราวแพรวอย่างเดิม” คมทวน คันธนูเห็นว่า
“เป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่ทำ�ให้กาพย์ยานีเข้ามามีบทบาทรับใช้การเมือง” (คมทวน
คันธนู, 2530, น. 54-55) เรื่อง “อีศาน!” นี้ไม่เพียงได้รับการยกย่องว่าแต่งได้ดีเยี่ยม
ดังที่จิตร ภูมิศักดิ์วิจารณ์ว่าเรื่อง “อีศาน!” เป็นลำ�นำ�กลอนที่ทำ�หน้าที่ตีแผ่ชีวิต ความ
ยากเข็ญ และปลุกเร้าวิญญาณแห่งการต่อสู้ของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ และมีพลัง
และเขายกย่องให้นายผีเป็นมหากวีของประชาชน แต่เรื่อง “อีศาน!” ยังส่งอิทธิพล
ให้กวียุคหลังนิยมแต่งบทกวีเพื่อปลุกสำ�นึก กระตุ้นความคิด หรือวิจารณ์สังคมเป็น
กาพย์ยานี 11 ลักษณะเดียวกับผลงานของนายผี ดังเช่น ระวี โดมพระจันทร์ยอมรับว่า
เรื่อง “อีศาน!” มีอิทธิพลต่อผลงานของเขามากที่สุด (สุจิรา คุปตารักษ์, 2526, น. 13)
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นผลมาจากการที่นายผีเลือกใช้และดัดแปลงกาพย์ยานี 11 แต่งเรื่อง
“อีศาน!” ด้วยท่วงทำ�นองใหม่ให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายและเนือ้ หาของบทกวีทเี่ ปลีย่ น
ไปเป็นการสะท้อนชีวิตและรับใช้สังคม
นอกจากนี้นายผียังมีผลงานที่แต่งเป็นกาพย์ยานี 11 และร้อยกรองประเภท
อื่นอีกหลายเรื่อง ผู้วิจัยได้สำ�รวจเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลงานของนายผี
ที่แต่งเป็นร้อยกรอง พบว่ามีทั้งการศึกษาบางเรื่องและศึกษาทุกเรื่อง งานวิจัยที่ศึกษา
ร้อยกรองของนายผีเป็นบางเรื่อง เช่น สุมาลี วีระวงศ์ (2544, น. 190-192) วิเคราะห์
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ความคิดและศิลปะการใช้ถอ้ ยคำ�ใน เรือ่ งอีศาน! ในกวีนพิ นธ์ไทยร่วมสมัย: บทวิเคราะห์
และสรรนิพนธ์ ชลธิรา กลัดอยู่ (2517) ศึกษาแนวคิดด้านสังคมการเมืองและวิเคราะห์
ความงามของเรื่อง “เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า.” ในบทความเรื่องกวีนิพนธ์ของนายผี
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาร้อยกรองของนายผี ได้แก่ สุจิรา คุปตารักษ์ (2526) ศึกษา
วิเคราะห์บทร้อยกรองของนายผีทุกเรื่องที่รวบรวมได้ในด้านรูปแบบ ท่วงทำ�นองเขียน
ร้อยกรอง แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับภาษา
และการประพันธ์ ส่วนคมทวน คันธนู (2530) เขียนบทความเรื่องว่าด้วยสัพเพเหระแห่ง
ฉันทลักษณ์: มือกาพย์ มุง่ เสนอวิธกี ารแต่งกาพย์ยานี 11 ให้ไพเราะและกล่าวถึงลีลาเด่น
ของกาพย์ยานี 11 ของนายผี นอกจากนี้ยังมีงานที่ศึกษาวรรณกรรมร้อยกรองของไทย
ช่วงยุคเดียวกับนายผีซึ่งมีงานของนายผีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ได้แก่ อวยพร
มิลนิ ทางกูร (2519) ศึกษาลักษณะคำ�ประพันธ์รอ้ ยกรองของไทยตัง้ แต่ พ.ศ. 2475-2501
ที่เป็นพาหะแห่งความคิดนึก ทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา และแนวคิด เพื่อให้เห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างคำ�ประพันธ์ร้อยกรองกับสภาพสังคมและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ตลอดจนวิวัฒนาการของร้อยกรองไทยในช่วงเวลาดังกล่าว โดยศึกษาผลงานของ
นายผีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมร้อยกรองในช่วงนี้
จากการสำ�รวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีผู้ศึกษา
ผลงานของนายผีในด้านแนวคิด เนื้อหา รูปแบบ ท่วงทำ�นองแต่ง ตลอดจนศิลปะการ
ใช้ถ้อยคำ� แต่ยังไม่มีการศึกษาเจาะจงเฉพาะลักษณะการแต่งกาพย์ยานี 11 ของนายผี
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาลักษณะกาพย์ยานี 11 ของนายผี โดยเชื่อมโยงกับ
หลักการแต่งร้อยกรองของนายผี เพื่อให้เห็นแนวคิดในการแต่งตลอดจนลักษณะกาพย์
ยานี 11 ของนายผีที่ทำ�ให้งานของนายผีได้รับยกย่องและกวีรุ่นหลังนำ�ไปสร้างสรรค์
ผลงานในลักษณะเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. ศึกษาหลักการแต่งร้อยกรองตามทัศนะของนายผี
2. ศึกษาความสอดคล้องระหว่างกาพย์ยานี 11 ของนายผีกับหลักการแต่ง
ร้อยกรองตามทัศนะของนายผี
3. ศึกษาแนวทางการแต่งกาพย์ยานี 11 ของนายผีที่ใช้สำ�หรับแต่งร้อยกรอง
ที่มีเนื้อหาแนวเพื่อชีวิต
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ผลงานของนายผีที่แต่งเป็นกาพย์ยานี 11 มีไม่มากนัก ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกาพย์ยานีรวม 8 เรื่อง ได้แก่ อีศาน! มีอะไรในโครงกะดูก
ตอบ “คนไทย” อีศานล่ม เกิดเพื่ออะไร ความเสียใจ เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. และความ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสิ้น 317 บท
เรื่ อ งที่ แ ต่ ง เป็ น กาพย์ ย านี ทุ ก บท ได้ แ ก่ อี ศ าน! มี อ ะไรที่ ใ นโครงกะดู ก
ตอบ “คนไทย” อีศานล่ม เกิดเพื่ออะไร และความเสียใจ ส่วนอีก 2 เรื่องคือ เราชะนะ
แล้ว, แม่จ๋า. แต่งเป็นฉันทลักษณ์ 3 ประเภท ได้แก่ สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ 19 กาพย์
ยานี 11 และกาพย์ฉบัง 16 และความเปลี่ยนแปลงแต่งเป็นกาพย์ฉบัง 16 และกาพย์
ยานี 11 หากจัดประเภทตามฉันทลักษณ์โบราณ เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. จัดเป็นคำ�ฉันท์
ส่วนความเปลี่ยนแปลงจัดเป็นคำ�กาพย์ได้ แต่ไม่เคร่งครัดกับจำ�นวนคำ� รูปคำ�ครุลหุ
เหมือนกับในปัจจุบัน

วิธีการศึกษา
ยานี 11

1. สำ�รวจวิทยานิพนธ์ เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาเรือ่ งกาพย์

2. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษากาพย์ยานี 11 ของนายผี
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการแต่งกาพย์ยานี 11 และลักษณะของกาพย์
ยานี 11 ของนายผี
4. เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
5. สรุปและเสนอผลการศึกษา

การแต่งกาพย์ยานีตามทัศนะของนายผี

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักการแต่งร้อยกรองที่ปรากฏในหนังสือเคล็ดกลอน
เคล็ดแห่งอหังการ ของประไพ วิเศษธานี (นามปากกาของนายผี) และศิลปาการแห่ง
กาพย์กลอน ของ ศรีอินทรายุธ (นามปากกาของนายผี)
หนังสือเคล็ดกลอน เคล็ดแห่งอหังการ และศิลปาการแห่งกาพย์กลอน ของ
นายผี ปรากฏทัศนะของนายผีเกีย่ วกับหลักการแต่ง “กลอนทีด่ พี ร้อม” (ประไพ วิเศษธานี,
2536, น. 13-15) มีประเด็นสำ�คัญ คือกาพย์กลอนที่แต่งดีต้องมีองค์ประกอบสำ�คัญ
3 ด้าน คือ ดีทางความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระ เนื่องจากกลอนเป็นสาธารณสมบัติ
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จึงต้องมีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในชาติหรือในโลก ดีทางความงามคือ
งามด้ ว ยศิ ล ปะสอดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง และสุ ด ท้ า ยดี ท างฉั น ทาการคื อ แต่ ง อย่ า งมี
ความเชี่ยวชาญ และใช้เทคนิคในการแต่งกาพย์กลอนเรียกว่าฉันทลักษณวิทยา แม้ว่า
นายผีจะให้ความสำ�คัญแก่เนื้อหาสาระที่จะสื่อสารกับผู้อ่าน แต่นายผียังเห็นว่าผู้แต่ง
กาพย์กลอนควรจัดสัดส่วนระหว่างเนื้อหากับศิลปะและเทคนิคให้สอดคล้องและสมดุล
อีกด้วย ดังความว่า
กาพย์กลอนชิน้ หนึง่ ๆ ย่อมจะต้องประกอบด้วยสองด้านเช่นนี,้ คือด้านรูปการศิลป
และด้านเนื้อหาของชีวิต . . . นักกลอนและกวีนั้นๆ จะจัดสรรหรือปรับรูปการกับเนื้อหา
ให้เข้ากันอย่างไรจึงจะดี . . . ศิลปินผู้ใดปรับรูปการกับเนื้อหาให้เข้ากันได้ดี, ให้มีส่วนสัด
สอดคล้องกันดี, ศิลปินผู้นั้นย่อมได้รับความสำ�เร็จ.
(ศรีอินทรายุธ, 2534, น. 32)

ในแง่ของรูปแบบศิลปะนั้นนายผียังชื่นชมฉันทลักษณ์ที่แต่งกันมาแต่โบราณ
อีกทัง้ เป็นผูท้ มี่ ฝี มี อื แต่งได้ทงั้ กาพย์กลอนโคลงฉันท์ นายผีมที ศั นะว่าควรใช้ฉนั ทลักษณ์
ประเภทที่คนส่วนใหญ่นิยม เนื่องจาก
ขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังพอใจในแบบวิธีเท่าที่เป็นแบบวิธีพื้นบ้านอยู่มาก.
ฉะนั้น กวีและนักกลอนพึงเลือกแบบวิธีที่มวลชนสนใจและพอใจ ไปสร้างกาพย์กลอน
ของเขาก่อนที่จะคิดประดิษฐ์สิ่งอื่นใดทั้งสิ้นขึ้นมา; มิฉะนั้นแล้ว, เขาก็จะเหินห่างจาก
ประชาชนเปนแน่แท้. แบบวิธกี ารเขียนกาพย์กลอนทีถ่ กู ต้องขณะนีก้ ค็ อื : รูปการทีม่ ลี กั ษณะ
ท้องถิ่น, เนื้อหามีลักษณะประชาธิปไตยใหม่ที่รักชาติ, รักเอกราช และ เสรีภาพ. พ้นจาก
วิธีนี้เสียแล้ว, กวีและนักกลอนย่อมยากที่จะได้รับความสำ�เร็จในการงานของเขา.
(ศรีอินทรายุธ, 2534, น. 58)

นายผีเห็นว่าการเลือกสรรรูปแบบศิลปะทีค่ นทัว่ ไปนิยมให้เหมาะสมกับเนือ้ หา
ที่ทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับความเป็นไป ความเปลี่ยนแปลงของโลกจะตอบสนอง
ผู้อ่านได้ดี ทำ�ให้ผลงานของนายผียังคงแต่งด้วยฉันทลักษณ์แบบเดิมและฉันทลักษณ์
พื้นบ้านซึ่งเป็นที่คุ้นตาและเข้าใจ แต่เมื่อมีผู้อ่านเข้าใจว่าเรื่องเราชะนะแล้ว, แม่จ๋า.
แต่งเป็นคำ�ฉันท์ นายผีกลับกล่าวว่า “เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า เขาว่าผมแต่งเป็นคำ�ฉันท์,
สุดแล้วแต่เขา. แต่ผมแต่งตามที่ผมคิดเท่านั้น, ไม่ได้นึกถึงสัททุลอะไร เพราะตรงนั้น
ไม่น่าจะใช่ทำ�นองเสือเต้นเลย. ยิ่งฉบงง, ยิ่งยานี, อะไรแล้วยิ่งไม่ได้นึก, เพราะฉะนั้นมัน
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ก็ไม่มี 11, 16 อะไรดอก...” (นายผี, 2557 ง, น. 13) มีข้อน่าสังเกตว่าการที่ผู้อ่านเห็นว่า
นายผียังคงยึดรูปแบบฉันทลักษณ์เดิม แต่นายผีปฏิเสธนั้นแสดงให้เห็นว่านายผีน่า
จะยึดหลักการแต่งร้อยกรองทีใ่ ห้เป็น “กลอนทีด่ พี ร้อม” คือแต่งตามแบบแผนฉันทลักษณ์
แบบเดิมบางส่วน และพลิกแพลงดัดแปลงบางส่วนให้เป็น “กลอนที่ดีพร้อม” งดงาม
ทัง้ การจัดกระบวนดนตรี และการสือ่ ความคิดอันเป็นประโยชน์ชนี้ ำ�สังคมให้เปลีย่ นแปลง
ไปในทางที่ถูกต้องและดีงาม
นายผี (ศรีอินทรายุธ, 2534, น. 31) กล่าวถึงองค์ประกอบของร้อยกรองว่า
มี 2 ด้าน ดังนี้ “ศิลปกรรมชิ้นหนึ่งย่อมประกอบด้วยสองด้าน: รูปการ, เนื้อหา. กาพย์
กลอน, โดยที่เปนศิลปะอย่างหนึ่ง, ก็ย่อมประกอบด้วยรูปการและเนื้อหา. รูปการนั้น
คือรูปการทางศิลปะ; เนื้อหาก็คือเนื้อหาของชีวิต.”
จากหลักคิดในการแต่งร้อยกรองของนายผี เมื่อนำ�มาพิจารณากาพย์ยานี 11
ที่แต่ง พบว่ามีลักษณะการสร้างสรรค์ที่สำ�คัญ 2 ประการ ได้แก่ การจัดกระบวนดนตรี
และการสรรคำ�และความหมายในกาพย์ยานี 11

1. การจัดกระบวนดนตรีในกาพย์ยานี 11

นายผีกล่าวถึง “กลอนดี” ว่าผูแ้ ต่งต้องเชีย่ วชาญในแบบวิธกี ารเขียนกาพย์กลอน
หรือ “ฉันทลักษณวิทยา” คือ “วิชาว่าด้วยกฎเกณฑ์โดยตรงแห่งการแต่งกาพย์กลอน
ทั้งหลาย” (ประไพ วิเศษธานี, 2536, น. 25)
ฉันทลักษณ์วิทยาแบ่งกฎเกณฑ์ออกเปนสอง คือ กฎเกณฑ์ขั้นต่ำ�และกฎเกณฑ์
ขั้นสูง . . . กฎเกณฑ์ขั้นต่ำ�เป็นกฎเกณฑ์ที่บังคับของกาพย์กลอนอย่างใดอย่างหนึ่ง . . .
กฎเกณฑ์ขั้นสูงมีไว้เพียงเพื่อที่จะทำ�ให้กลอนนั้นๆ เพิ่มความสมบูรณ์ในทางความหมาย
และเพิ่มความไพเราะในทางเสียงดนตรีขึ้นอีกเท่านั้น และเนื่องด้วยเหตุนี้จึงได้ปล่อยให้
เปนเสรีของผู้แต่งกาพย์กลอนนั้นๆ จะบิดผันเลือกเฟ้นประดิษฐ์ขึ้นเองอีก
(ประไพ วิเศษธานี, 2536, น. 29-30)

การศึกษาการจัดกระบวนดนตรีในกาพย์ยานี 11 ของนายผีจึงแบ่งเป็น
2 ด้าน ได้แก่ กฎเกณฑ์ขั้นต่ำ�และกฎเกณฑ์ขั้นสูง ได้แก่ กฎเกณฑ์ขั้นต่ำ�คือส่วนที่แต่ง
ตามแบบแผน และกฎเกณฑ์ขั้นสูงคือส่วนที่พลิกแพลงโดยใช้ศิลปะ
1.1 กฎเกณฑ์ขั้นต่ำ� คือ ลักษณะบังคับที่จำ�เป็นต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนจึงจัด
เป็นคำ�ประพันธ์ประเภทที่แต่งนั้นลักษณะบังคับที่กำ�หนดในกาพย์ยานี 11 ของนายผี
มีดังนี้
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สัมผัสสระบังคับภายในบทมีเพียง 2 แห่ง คือ คำ�สุดท้ายของวรรคที่ 1 สัมผัส
กับคำ�ที่ 1-3 ของวรรคที่ 2 คำ�สุดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคำ�สุดท้ายของวรรคที่ 3
ส่วนระหว่างวรรคที่ 3 และ 4 ทิ้งสัมผัส ส่วนสัมผัสระหว่างบทมีแห่งเดียวคือคำ�สุดท้าย
ของวรรคที่ 4 สัมผัสกับคำ�สุดท้ายของวรรคที่ 2 ของบทต่อไป เมื่อเทียบกับกลอนซึ่ง
มีแบบแผนสัมผัสบังคับคล้ายกันมีสัมผัสบังคับ 3 แห่งนับว่ากาพย์ยานี 11 มีลักษณะ
บังคับน้อยกว่า อีกทั้งต่างกับสัมผัสบังคับในกาพย์ยานี 11 ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ที่
บางบทเพิ่มสัมผัสสระระหว่างคำ�สุดท้ายของวรรคที่ 3 กับคำ�ที่ 1-3 ของวรรคที่ 4 เพื่อ
ให้เสียงไพเราะ ซึ่งอาจทำ�ให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเป็นสัมผัสบังคับ
การที่นายผีเลือกแต่งกาพย์ยานี 11 ตามแบบแผนข้างต้นมีข้อดีคือจะคง
ลักษณะบังคับของฉันทลักษณ์แบบกาพย์ยานี 11 ซึ่งคนทั่วไปรู้จักได้ ในขณะเดียวกัน
การกำ�หนดตำ�แหน่งสัมผัสบังคับไม่มากนักยังเอื้อต่อการพลิกแพลงแต่งแต้มงานศิลป์
ได้อย่างเสรี ผู้แต่งไม่ต้องพะวงกับข้อบังคับดังเช่นงานราชสำ�นัก อีกทั้งทำ�ให้กาพย์ยานี
11 มีทว่ งทำ�นองเรียบง่าย งดงาม จึงเป็นรูปแบบทีต่ อบสนองความสนใจและความพอใจ
ของประชาชนส่วนใหญ่ได้ดี
1.2		 กฎเกณฑ์ขั้นสูง เป็นศิลปะที่ผู้แต่งจะต้องคิดค้นเลือกเฟ้นเอง เป็นกฎ
เกณฑ์ในเรือ่ งเสียงดนตรีและความสมบูรณ์ทางความหมาย นายผีเสนอความเห็นในเรือ่ ง
นี้ไว้ว่า “กาพย์กลอนก็คือเพลง, เหตุนี้จึงต้องมีเนื้อทำ�นอง, นั่นคือ, ต้องมีแบบวิธีการ
เขียนต่างๆ นานา, ผิดแปลกกันไปมากหลาย.” (ศรีอินทรายุธ, 2534, น. 52) ดังนั้นใน
เรื่องนี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ให้เห็นลักษณะเฉพาะในการจัดเสียงดนตรีในกาพย์ยานี 11
ของนายผีซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้
		 1.2.1 การสร้างกาพย์ยานีมีจังหวะ เป็นลักษณะเด่นของกาพย์ยานี
11 ของนายผี มีทั้งแต่งตามวิธีโบราณและแบบที่นายผีพลิกแพลงขึ้นใหม่ ดังนี้
			
1.2.1.1 การนำ�แบบคำ�ครุลหุแต่งแทรกในกาพย์ยานี 11 บางช่วง
ทำ�ให้กาพย์ยานี 11 ของนายผีมลี กั ษณะพ้องกับแบบคณะฉันท์บางชนิด เช่น อินทรวิเชียร
ฉันท์ 11 สาลินีฉันท์ 11 ช่วยเน้นให้กาพย์มีจังหวะชัดเจน ตัวอย่างเช่น
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วรรคหน้ า แบบวรรคหน้ า ของสาลิ นี ฉั น ท์ วรรคหลั ง แบบวรรคหลั ง ของ
อินทรวิเชียรฉันท์
ราชพรีแต่นี้ไป

ก็จะปลอดริปูปอง

ครูรักก็ครูสอน

สุรเวทยเนืองนอง

โคควายที่เขาคม

ก็ผลักล้มบ่รอมือ

สารโย่งสิยืนปรือ

บ่ปรึงแล่นเพราะรวบหาง
(นายผี, 2557 ง, น. 86)

วรรคหน้าและวรรคหลังแบบอินทรวิเชียรฉันท์
วรรคหน้าและวรรคหลังแบบสาลินีฉันท์

วรรคหน้าแบบวรรคหน้าของอินทรวิเชียรฉันท์ วรรคหลังแบบวรรคหลังของ
สาลินีฉันท์

ตัวอย่างกาพย์ยานี 11 ที่มีการใช้วรรคหน้าแบบอินทรวิเชียรฉันท์ วรรคหลัง
แบบสาลินีฉันท์แทรกอยู่ในบท
ไถลากลำ�บากหลาย
แอกแบกจนบ่าเอียง
ในน้ำ�น่ะมีปลา
ของเราน่ะอันไร
แผ่นดินนี่ของเขา
ตุ๊ะอ้างอนัตตา

แลโคควายก็กินเกลียง
แลลูกนานี่กินใด
และในนาน่ะข้าวใคร
เปนสุดรู้ละอกอา
แลตัวเราก็เถิดหนา
ใช่ตัวตนของเรามี
(นายผี, 2557 ง, น. 91)

			
			
1.2.1.2 การเพิ่มคำ�ลหุกลางวรรค เมื่อเทียบกาพย์ยานี 11 ของ
นายผีกับของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ กาพย์ยานี 11 ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์มีลักษณะเด่นที่
การเล่นสัมผัสสระและสัมผัสอักษรในวรรคทำ�ให้ท่วงทำ�นองของกาพย์ยานี 11 นุ่มนวล
แช่มช้า และมีความต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการเล่นสัมผัส
			
แต่หากสังเกตกาพย์ยานี 11 ของนายผีจะเห็นว่าแตกต่างกับกาพย์
ยานี 11 ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ กาพย์ยานี 11 ที่นายผีแต่งกำ�หนดให้มีจังหวะและเป็น
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จังหวะอย่างสม่ำ�เสมอคล้ายรูปแบบของฉันท์ แต่ไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นฉันท์ประเภทใด
มีค�ำ ครุลหุในวรรคหน้าคล้ายกับวรรคหน้าของอินทรวิเชียรฉันท์คอื มีค�ำ ลหุอยูก่ ลางวรรค
(คำ�ที่ 3) และเพิ่มคำ�ลหุกลางวรรคหลัง (คำ�ที่ 4) ตลอดจนมีจังหวะคล้ายกับกาพย์ยานี
11 ในตำ�ราจินดามณี การใช้คำ�ครุลหุทั้งที่ปรากฏในกาพย์ยานี 11 ของนายผีและตำ�รา
จินดามณีนยี้ ดึ หลักการใช้ค�ำ ครุลหุตามการออกเสียงหนักเบาตามธรรมชาติในภาษาไทย
คือ การออกเสียงเบา (ลหุ) ในคำ�ทีอ่ ยูห่ ลังตำ�แหน่งเสียงตก แม้วา่ คำ�นัน้ จะสะกดคำ�แบบ
คำ�ครุตามที่มองเห็นก็ตาม ดังนี้
กาพย์ยานี 11 ของนายผี
				
น้องรักพี่โรยแรง
อกพี่แห้งด้วยตรอมตรอง
น้ำ�ตาที่คลอคลอง
ดวงตาน้องนั้นท่วมใจ
		
(นายผี, 2557 ง, น. 44)
				
พระริบเอาราชพรี
คือบุรีอันเรืองไร
จักริบหัวใจใจ
ก็ประจักษ์บ่จำ�นน
เรือนใจใช่เรือนจำ�
ถลุงทำ�ยังทานทน
เชือดร่อยสักร้อยหน
ก็ยังเหินยังหาวหาย
(นายผี, 2557 ง, น. 83)

กาพย์ยานี 11 ในตำ�ราจินดามณี
ครั้นเช้าก็หิ้วเช้า
ลูกไม้จึ่งครันงาย
เป็นใดจึ่งมาค่ำ�
เห็นกูนี้โหดหืน

ชายป่าเต้าไปตามชาย
จำ�งายราชอดยืน
อยู่จรหล่ำ�ต่อกลางคืน
มาดูแคลนนี้เพื่อใด
(กรมศิลปากร, 2545, น. 481)

นอกจากนี้เมื่อเทียบกาพย์ยานี 11 ของนายผีกับกาพย์ยานี 11 ในตำ�รา
จินดามณี จะเห็นว่ากาพย์ยานี 11 ของนายผี ได้เพิ่มเติมชั้นเชิงและลูกเล่นที่แพรวพราว
กว่าที่ปรากฏในตำ�ราจินดามณี ลักษณะเช่นนี้เป็นการจัดกระบวนดนตรีแห่งกาพย์
กลอน อันเกิดจากจังหวะของคำ�ที่ทำ�ให้คำ�มีลักษณะสั้นหรือยาว หนักหรือเบา (ประไพ
วิเศษธานี, 2536, น. 26-27) เช่นเดียวกับฉันท์ซึ่ง “ลักษณะพิเศษของ ฉันท์ ถือน้ำ�หนัก
ที่หนักเบาของคำ�เปนใหญ่.” (ศรีอินทรายุธ, 2534, น. 50)
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มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าคำ�ประพันธ์เหล่านี้เป็นฉันท์ไม่ใช่กาพย์ยานี 11 แต่ถ้าสังเกต
ให้ดจี ะเห็นว่าหากแต่งเป็นฉันท์นายผีจะใช้ค�ำ ครุลหุอย่างถูกต้องตรงตามบังคับของฉันท์
ชนิดนั้น โดยยึดหลักการใช้คำ�ครุลหุตามรูปการสะกดคำ�ตามที่มองเห็น การใช้คำ�ครุลหุ
อย่างเคร่งครัดนี้เกิดขึ้นหลังจากวัฒนธรรมการอ่านเจริญขึ้นในประเทศไทยทำ�ให้ผู้แต่ง
เพ่งรูปการสะกดคำ�มากกว่าการฟังเสียงคำ� การกำ�หนดคำ�ครุลหุลักษณะนี้ทำ�ให้ฉันท์ที่
แต่งมีจงั หวะทีส่ ม่�ำ เสมอถูกต้องตามรูปทีต่ าเห็นตามคำ�ครุลหุแบบบาลีสนั สกฤต แต่เมือ่
อ่านออกเสียงจะไม่เป็นธรรมชาติ ตัวอย่างฉันท์ที่นายผีแต่ง เช่น
สาลินีฉันท์ 11
ดอกบัวพอเบิกบาน
ดอกบัวหุบแล้วรา
อินทรวิเชียรฉันท์ 11
ลมทุ่งระทวยทอด
ซบทับสลับรุน

อหังการก็เกิดมา
อหังการก็ปราศไป
(นายผี, 2557 ค, น. 137)
ระยะยอดระย้าซุน
ระยะรวงระลวงเรือง
(นายผี, 2557 ข, น. 304)

การแต่งฉันท์ข้างต้นนายผียึดตามหลักการใช้คำ�ครุลหุตามรูปเขียนซึ่งต่างกับเมื่อนายผี
แต่งกาพย์ยานีจะยึดตามหลักการแต่งฉันท์โบราณที่อาศัยการฟังจากการขับการอ่าน
ผู้ฟังได้ยินแต่การออกเสียงเน้นหนักหรือผ่อนเสียงให้เบาหรือออกเสียงสั้นได้ แต่รูปตัว
สะกดจะไม่ตรงตามครุลหุตามการสะกดคำ�
น่าสังเกตว่านายผีกำ�หนดให้คำ�ที่ 3 ของวรรคหน้าและคำ�ที่ 4 ของวรรคหลัง
ของกาพย์ยานี 11 เป็นคำ�ลหุ แต่คำ�ลหุที่นายผีใช้มีทั้ง “คำ�ลหุแท้” คือคำ�ลหุตามการ
สะกดคำ� และ “คำ�แทนคำ�ลหุ” โดยใช้วิธีอ่านออกเสียงให้สั้น เบา หรืออาศัยการเทียบ
เสียงคำ�ใกล้เคียงแล้วออกเสียงเบากว่า การใช้คำ�ลักษณะนี้ทำ�ให้นายผีหาคำ�แทนคำ�ลหุ
ได้มากมาย และขณะที่อ่านออกเสียงก็จะปรากฏเสียงหนักเบาได้ตามประสงค์ นายผี
กล่าวถึงหลักการเกี่ยวกับเสียงหนักเบาสั้นยาวตามลักษณะของคำ�พูดไว้ว่า
ที่ว่าคำ�พูดย่อมมีจังหวะเสียงแตกต่างกันนั้น ก็เพราะคำ�พูดแต่ละคำ�มักจะมีระยะ
ของการเปล่งเสียงสั้นบ้างยาวบ้างต่างกันอยู่โดยปกติ . . . ที่รู้ว่าเสียงไหนมีระยะเปล่งเสียง
สั้นหรือยาวกว่าเสียงไหนก็ด้วยเราเปรียบเทียบเสียงเหล่านั้นดู จริงอยู่, เสียงที่มีสระสั้นมัก

58

วรรณวิทัศน์
จะมีระยะเปล่งเสียงสั้นกว่าเสียงที่มีสระยาว แต่ในระหว่างสระสั้นด้วยกันหรือยาวด้วยกัน
ก็ยังมีระยะการเปล่งเสียงไม่เท่ากันอยู่อีก . . . คำ�ที่มีระยะการเปล่งเสียงสั้นเราออกเสียง
เบา จึงได้นามว่า ลหุ ส่วนคำ�ที่มีระยะการเปล่งเสียงยาวเราออกเสียงเน้นหนัก จึงได้นาม
ครุ ในเมื่อพิจารณาฉันทาการไทยเราต้องถือลักษณะครุลหุตามความเปนจริงในภาษาไทย
จะถือแบบบาลีสันสกฤตไม่ได้
ไม่เพียงแต่คำ�พูดสำ�รับหนึ่งจะมีจังหวะเสียงสั้นยาวเบาหนักปะปนกันอยู่เท่านั้น
แม้ในคำ�พูดคำ�หนึ่งๆ ก็อาจมีจังหวะเสียงปนกันอยู่หลายจังหวะก็ได้ ทั้งคำ�เหล่านั้นบางคำ�
เมื่ออยู่ในที่หนึ่งก็มีจังหวะเสียงอย่างหนึ่ง ครั้นไปอยู่อีกที่หนึ่งก็กลายเปนมีจังหวะเสียงอีก
อย่างหนึ่งได้ ยิ่งกว่านี้โดยที่การกำ�หนดเสียงสั้นยาว เบาหนัก ย่อมต้องอาศัยการเปรียบ
เทียบเสียงดังกล่าวข้างต้นนั้น คำ�พูดคำ�หนึ่งเมื่ออยู่ในที่หนึ่งอาจมีจังหวะเสียงสั้น แต่ครั้น
ไปอยู่อีกที่หนึ่งอาจกลายเปนมีจังหวะเสียงยาวไปก็ได้ . . .
ตามปกติเสียง อะ เปนเสียงที่มีจังหวะค่อนข้างยาวและก็เปนเสียงที่ค่อนข้างหนัก
มิใช่เปนเสียงเบาตามที่เข้าใจกันว่าเสียงรัสสระเปนเสียงเบาอยู่เสมอ เสียง อะ จะกลาย
เป็นเสียงเบาได้กต็ อ่ เมือ่ มีเสียงหนักกว่ามาเทียบถ่วงดุลย์ลงไป เราอาจเห็นตัวอย่างได้ดงั นี้
				
เสด็จไปบังคมพระ
นฤกฤษณถึงมณ
ทรีทิพยไหรญะมณีมณีฉาย . . .
แล้วลาก็มายัง
คฤหรัตนโพรงพราย
นอนแน่ชรออบอาย
ทุกขเดือดคือไฟฟอน
คำ� พระ ในที่นี้เปนครุ เพราะมีเสียงหนัก เมื่อเทียบกับเสียง นฤ ซึ่งอยู่ถัดไปแล้ว
ก็ยิ่งทำ�ให้จังหวะเสียงหนักยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นครุจึงไม่จำ�เปนจะต้องเป็นทีฆสระเสมอ
ไป แต่ . . .
ปางนั้นพระพี่เลี้ยง
คือพิจิตรเลขา
ขอถามคดีอา
ดุรแม่กำ�สรวลศัลย
พระโฉมอันเฉิดเฉลิม
วรภาคคือบูรณจันทร
ราหูมาบังพรร
ณมาหม่นมาหมองแสง
คำ� พระ คำ�แรกเป็น ลหุ เพราะอยู่ระหว่าง นั้น กับ พี่ ซึ่งเปนคำ�ที่มีจังหวะ
เสียงหนักกว่าทั้งสองคำ� แต่คำ� พระ คำ�หลังเปนครุเพราะเป็นคำ�ขึ้นต้น และทั้งคำ� โฉม
ที่อยู่ถัดไปมิใช่คำ�ที่มีจังหวะเสียงหนักมากนัก ซึ่งเกิดแต่บทบาทเสียงแม่กมที่ขึ้นนาสิก
คำ� คือ เปนเสียงที่มีจังหวะเบาโดยปกติทั้งๆ ที่ไม่ใช่คำ�รัสสระ คำ� กำ�สรวล ก็คือลาลยติ
ของ กำ�สรวญ ซึ่ง กำ� เป็นลหุในที่นี้
		
(ประไพ วิเศษธานี, 2536, น. 41- 44)
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ดังนัน้ นายผีจงึ กำ�หนดเสียงหนักเบาในกาพย์ยานี 11 ตามการออกเสียงคำ�พูด
ดังหลักการทีก่ ล่าวมาข้างต้นซึง่ ตรงกับการใช้และการออกเสียงคำ�ครุลหุในคำ�ฉันท์โบราณ
วิธีการกำ�หนดเสียงหนักเบาของนายผีมีดังนี้
1) ตามปกติการอ่านออกเสียงกาพย์ยานี 11 จะแบ่งวรรค ดังนี้
๐๐/๐๐๐

๐๐๐/๐๐๐

/ คือแบ่งจังหวะอ่าน ๐ คือ เสียงหนักตำ�แหน่งต้นวรรค ๐ คือเสียงหนัก
ตำ�แหน่งเสียงตกกลางวรรคและท้ายวรรค นายผีอาศัยการแบ่งวรรคในการอ่านกาพย์ยานี
ซึ่งคำ�แรกและคำ�ตำ�แหน่งเสียงตกออกเสียงหนักและคำ�หลังเสียงตกออกเสียงเบามี
2 ตำ�แหน่ง คือ คำ�ที่ 3 ของวรรคหน้า และคำ�ที่ 4 ของวรรคหลัง เช่น
		
แดดเปรี้ยงปานหัวแตก
แผ่นอกที่ครางครึม

แผ่นดินแยกอยู่ทึบทึม
ขยับแยกอยู่ตาปี
(นายผี, 2557 ค, น. 112)

คำ�ว่า ปาน อยู่ ที่ อยู่ ออกเสียงเบากว่าคำ�ว่า เปรี้ยง แยก อก แยก ซึ่งเป็น
จังหวะที่เสียงตกต้องลงเสียงหนัก และสังเกตเห็นว่านายผีนิยมใช้คำ�ตายและคำ�เอก
ซึ่งเป็นเสียงเน้นต่ำ�ย้อนลึก (เก่อ) (ประไพ วิเศษธานี, 2536, น. 54) หรือเสียงเน้นสูง
ลึก (เกอะ) ซึ่งเป็นเสียงหนัก (ประไพ วิเศษธานี, 2536, น. 55) ในตำ�แหน่งเสียงตก
ยิง่ ช่วยเน้นเสียงหนักให้ชดั เจนขึน้ และทำ�ให้เสียงคำ�กลางวรรคหลังเสียงตกเป็นเสียงเบา
ลงด้วย ลักษณะการใช้คำ�เสียงหนักนี้มักปรากฏในเนื้อความที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก
เช่น เจ็บแค้น เสียใจ ปลุกเร้าความคิดหรือสำ�นึก ตัวอย่างเช่น
หยุดเถิดอย่าไปทำ�
ตีเถิดอย่าทนเฉย

ให้ชอกช้ำ�อยู่เช่นเคย
ให้ช้ำ�ชอกเช่นหนหลัง
(นายผี, 2557 ง, น. 43)

เมืองงามก็เงียบเหงา
เสียงอึบ่ยินเอ่ย
หน้าเครียดอยู่ครามครัน

สงัดโศรกอยู่แสนศัลย์
บ่ยินเลยที่รำ�พรรณ
คนึงคิดบ่ขาดสาย
(นายผี, 2557 ง, น. 84)
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2) การกำ�หนดคำ�ที่มีรูปคำ�ครุเป็นคำ�ลหุเพื่อเพิ่มจำ�นวนคำ�เสียงเบา
คำ�ลหุตามการสะกดคำ�จะประสมรัสสระและไม่มีตัวสะกด รวมทั้งคำ�ที่กำ�หนด
ไว้ในตำ�ราแต่งฉันท์ว่าเป็นคำ�ลหุ ได้แก่ ณ ธ บ บ่ ก็ (ทั้งๆ ที่ 3 คำ�หลังออกเสียงยาว
แบบคำ�ครุ) แต่ในการแต่งฉันท์โบราณคำ�บางคำ�มีรปู ตัวสะกดก็จริง แต่เมือ่ อ่านแบ่งวรรค
จะอยู่หลังเสียงตกจึงออกเสียงเบา และหากพิจารณาในเชิงหน้าที่ของคำ�ในประโยค
แม้อ่านออกเสียงเบาก็ไม่เสียความ ผู้ฟังยังเข้าใจเนื้อความได้ จึงอนุโลมเป็นคำ�ลหุ
ตามแบบการประพันธ์ฉันท์ได้ ส่วนหนึ่งนายผีใช้คำ�ลหุตามการแต่งฉันท์โบราณนี้
ซึ่งในบทความเรื่องนี้จะเรียกว่าคำ�ลหุไม่แท้ เช่น คือ แล นี้ อัน รวมทั้งคำ�ประสมสระอำ�
ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งคำ�ครุและลหุ และคำ�ในกลุ่มนี้รวมถึงสระไอ ใอ เอา นายผีก็ใช้แต่ง
ในตำ�แหน่งคำ�ที่ออกเสียงเบา เนื่องจากในการอ่านออกเสียงสั้น (ไม่ใช่เสียง อาม อาย
หรือ อาว)
การเพิม่ เสียงคำ�ลหุไม่แท้อกี วิธหี นึง่ คือการใช้ประพันธศัพท์1 แทนคำ�ทีอ่ อกเสียง
เบา ประพันธศัพท์เป็นคำ�ที่มีความหมายไม่แจ่มชัดนัก แต่เมื่อนำ�มาเสริมเนื้อความ
จะช่วยให้เข้าใจความได้ง่าย เสริมความหมายให้ชัดเจน เช่น อย่า อยู่ จง นับ ที่ ว่า
ยิ่ง ผู้ แสดงความเปรียบ เช่น เหมือน เทียบ ปาน หรือแม้แต่คำ�กริยาที่บางครั้งไม่ได้
ทำ�หน้าที่สำ�คัญในเนื้อความ เช่น มี ให้ แม้ออกเสียงเบา ผู้ฟังก็ยังเข้าใจความได้
คำ�เหล่านี้แม้ไม่จัดเป็นคำ�ลหุแท้ แต่มีปรากฏใช้เป็นจำ�นวนมากในกาพย์ยานี
11 ของนายผีในตำ�แหน่งเสียงเบาหลังจังหวะตกที่เป็นคำ�เสียงหนัก
			
1.2.1.3 การซ้ำ�คำ�ซ้ำ�ความ ในการซ้ำ�คำ�หรือซ้ำ�ความมี 2 แบบ
คือ มุ่งซ้ำ�คำ�หรือซ้ำ�ความเพื่อเล่นเสียงกับมุ่งซ้ำ�คำ�หรือซ้ำ�ความเพื่อเล่นกับความหมาย
จากการสังเกตการซ้ำ�คำ�หรือซ้ำ�ความที่ปรากฏในกาพย์ยานี 11 ของนายผี ส่วนใหญ่มุ่ง
เน้นย้ำ�ความหมายเป็นสำ�คัญ ตัวอย่างเช่น
นายผีแบ่งถ้อยคำ�ภาษาไทยเป็น 2 จำ�พวก ได้แก่ สภาวศัพท์บอกสภาพวัตถุ สภาพลักษณะ
วัตถุ หรือสภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุ ซึ่งเป็นคำ�พูดที่เป็นหลักของภาษาไทยใช้แทนความคิดได้
ต่อมาภาษาขยายตัวตามความก้าวหน้า จึงต้องการความชัดเจนแน่นอน สะดวกเข้าใจง่ายหรือความ
ไพเราะงดงาม จึงเกิดคำ�พูดอีกจำ�พวกหนึ่งเรียกว่า ประพันธศัพท์ช่วยเชื่อมโยงสภาวศัพท์ต่างๆ ให้
สัมพันธ์กัน ช่วยแสดงความหมายของความคิดที่เสนอให้สมบูรณ์ ประพันธศัพท์นี้หากปรากฏลำ�พัง
ความหมายของคำ�นั้นไม่สู้แจ่มชัด แต่มีบทบาทช่วยเพิ่มความหมายให้แก่สภาวศัพท์ให้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้น หากใช้ประพันธศัพท์มากจะทำ�ให้คำ�พูดขาดความกระชับ แต่หากใช้น้อยจะทำ�ให้ได้ความไม่ครบ
ถ้วน (ประไพ วิเศษธานี, 2536, น. 63-66)
1

พฤศจิกายน 2559
คิดคิดยิ่งขมขื่น
หัวใจพี่จักลาญ
คิดคิดยิ่งขื่นขม
ใจเจ็บยิ่งเจ็บใจ
คิดแค้นความบีบคั้น
เคียดใจคือไฟฟอน
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ยิ่งกล้ำ�กลืนยิ่งกลับปาน
เพราะน้องแล้วฤๅอันไร
ยิ่งระทมระทวยใน
ยิ่งเจ็บแค้นบ่แคลนคลอน
ที่อาธรรม์อนาทร
ขอฝากไว้แก่วันคืน
(นายผี, 2557 ง, น. 46-47)

แต่ขณะเดียวกันผลจากการซ้ำ�คำ�หรือซ้ำ�ความนี้เป็นการกระทุ้งจังหวะและ
ทำ�ให้เกิดจังหวะซ้ำ�ๆ แบบเดียวกันอย่างสม่ำ�เสมอในกาพย์ยานี 11 ตัวอย่างเช่น
ในฟ้าบ่มีน้ำ�
ในดินซ้ำ�มีแต่ทราย
น้ำ�ตาที่ตกราย
ก็รีบซาบบ่รอซึม . . .
ในฟ้าบ่มีน้ำ�!
ในดินซ้ำ�มีแต่ทราย
น้ำ�ตาที่ตกราย
คือเลือดหลั่ง! ลงโลมดิน
			
(นายผี, 2557 ค, น. 112-113)
เลือดเหงื่อและน้ำ�ตา
ก็กว่าฟ้าที่เทฝน
เททุกฤดูทน
อยู่ยากแท้ไม่ถาวร
เลือดเหงื่อและน้ำ�ตา
อย่าไหลเลื่อนให้เปื้อนปอน
ลุกแล้วและกรรมกร
ด้วยกำ�ลังอันเกรียงไกร
			
(นายผี, 2557 ง, น. 43)
แสงทองที่ส่องแทง
แสงใจของคนจน
แสงทองยิ่งส่องสร้า
ตื่นตัวอยู่ทั่วกัน

ทะลุรัตติกาลกล
ที่ส่องจ้ากลางอาธรรม์
ยิ่งเตือนสามัคคีครัน
ก็สำ�หรับจะเริงชัย
(นายผี, 2557 ง, น. 40)

1.2.2 การผสานลักษณะพิเศษของฉันทลักษณ์ประเภทอื่นในการแต่ง
กาพย์ยานี 11
นอกจากการแต่งกาพย์ยานีมจี งั หวะทีเ่ ป็นลักษณะเด่นในผลงานของนายผีแล้ว
นายผียงั ได้น�ำ ลักษณะพิเศษของการแต่งกาพย์กลอนประเภทอืน่ ๆ ได้แก่ การเล่นสัมผัส
ในกลอน และเสียงสูงต่ำ�ในโคลง มาใช้ผสานในการแต่งกาพย์ยานี 11 ให้มีความไพเราะ
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โดดเด่นยิ่งขึ้น ดังที่นายผีแสดงความเห็นไว้ว่า
กฎเกณฑ์เรื่องสัมผัสหรือการคล้องจองกันของเสียงก็ดี กฎเกณฑ์เรื่องจังหวะเสียง
หรือครุลหุก็ดี กฎเกณฑ์เรื่องน้ำ�หนักของเสียงหรือเอกโทก็ดี แม้ว่าในคำ�ประพันธ์หนึ่งๆ
จะถือว่าแต่ละอย่างเป็นกฎเกณฑ์ทเี่ ป็นหลัก ก็หาได้ละทิง้ อีกสองอย่างนัน้ ไม่ การประกอบ
กฎเกณฑ์ทมี่ ไิ ด้ถอื เป็นหลักเข้าในกระบวนดนตรีของกาพย์กลอน ทำ�ให้กลอนนัน้ เพิม่ ความ
ไพเราะขึ้นอีกมาก นี่จัดเปนเคล็ดของกาพย์กลอนอย่างหนึ่ง
(ประไพ วิเศษธานี, 2536, น. 61)

ดังนั้นจะได้วิเคราะห์วิธีการที่นายผีนำ�ลักษณะพิเศษของฉันทลักษณ์แต่ละ
ประเภทมาผสานกันในการแต่งกาพย์ยานี 11 ดังนี้
			
1.2.2.1 การเล่นสัมผัส นายผีกล่าวถึงความหมายและลักษณะ
พิเศษของกลอนไว้ว่า “กลอนต้องการความคล้องจองเป็นส่วนสำ�คัญที่ได้ชื่อว่ากลอน
ก็เพราะความที่เสียงแล่นตลอดถึงกันไป คล้องจองกันนั่นเอง คำ� กลอน แปลว่า
‘สิ่งอันหลุดแล่นไปได้’ ” (ประไพ วิเศษธานี, 2536, น. 58) ด้วยการเล่นเสียงสัมผัสนี้
ส่งผลให้ทว่ งทำ�นองของกาพย์ยานี 11 ทีแ่ ต่งโดยทัว่ ไปมีการเล่นเสียงสัมผัสทัง้ สัมผัสสระ
และสัมผัสอักษรหรือเสียงพยัญชนะ2 ผลงานของนายผีก็เช่นกัน สังเกตเห็นว่ามีลักษณะ
พิเศษในการเล่นสัมผัสพยัญชนะ 2 ลักษณะ ดังนี้
สัมผัสอักษรหรือสัมผัสพยัญชนะในบทความเรื่องนี้ยึดตามคำ�อธิบายของพระยาอุปกิตศิลปสาร และกำ�ชัย ทองหล่อ พระยาอุปกิตศิลปสารอธิบายไว้ในหลักภาษาไทย ว่าด้วยเรือ่ งฉันทลักษณ์
หมายถึง “ใช้เสียงตัวอักษรพ้องกัน และอักษรในที่นี้หมายถึงเสียงพยัญชนะ ซึ่งไม่กำ�หนดเสียง
สระหรือเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำ� สักแต่ว่ามีเสียงพยัญชนะพ้องกัน เช่น ตัวอย่าง:- “เขา, ขัน, คู, ค่ำ�”
ดังนี้ก็ได้หรือเขียนรูปต่างกัน แต่เสียงพยัญชนะรวมกัน เช่น “ซุง, ทราม, สร้างสรรค์, ศร” ดังนี้ก็ได้
นับว่าเป็นสัมผัสอักษรทั้งนั้น”
ส่วนกำ�ชัย ทองหล่อ อธิบายความหมายของสัมผัสอักษรไว้ว่า
สัมผัสอักษร ได้แก่ คำ�คล้องจอง ที่ใช้ตัวอักษรชนิดเดียวกัน หรือตัวอักษรประเภทเดียวกัน
หรือใช้อักษรที่มีเสียงคู่กันที่เรียกว่า “อักษรคู่” เช่น ข ค ฆ หรือ ถ ท ธ เป็นต้นเช่น:1. ใช้ตัวอักษรชนิดเดียวกัน คือ ใช้ตัวอักษรตัวเดียวกันตลอดทั้งวรรค . . .
2. ใช้ตัวอักษรประเภทเดียวกัน คือ ใช้ตัวอักษรที่มีเสียงเดียวกัน แต่รูปไม่เหมือนกัน เช่น
ค ฆ, ท ธ, ร ล, ศ ษ ส เป็นต้น . . .
3. ใช้อักษรที่มีเสียงคู่กัน คือ ใช้อักษรต่ำ�ชนิดอักษรคู่ 14 ตัว กับอักษรสูง 11 ตัว ซึ่งมีเสียง
ผันเข้ากันได้เป็นคู่ๆ ดังนี้
2
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1) การใช้เสียงพยัญชนะที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
ในตำ�แหน่งสัมผัสบังคับซึ่งเป็นสัมผัสสระ กาพย์ยานี 11 กำ�หนดให้คำ�สุดท้ายของ
วรรคแรกสัมผัสกับคำ�ที่ 1-3 ของวรรคที่ 2 กาพย์ยานี 11 ของนายผีบางบทไม่มีสัมผัส
บังคับที่ตำ�แหน่งดังกล่าว แต่ใช้คำ�ที่มีเสียงพยัญชนะที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันแทน
ดังตัวอย่างเช่น
เรื่อยเรื่อยมารินริน

แลสายลมนั้นโรยริว
(นายผี, 2557 ง, น. 38)

พร่างพรายผกายเพลิง

อันสะพรั่งพิลาสครัน
(นายผี, 2557 ง, น. 39)

อ้าแม่อย่าปรารม

ภาปรารภอยู่ไย
(นายผี, 2557 ง, น. 41)

โอ้ลูกเป็นไรฤๅ

บรักแม่ผู้สามัญ
(นายผี, 2557 ง, น. 41)

ทุขลูกฤๅใช่ทุข

อันทังหลายมาทารุณ
(นายผี, 2557 ง, น. 41)

		
อักษรต่ำ� 14		
อักษรสูง 11
		
คฅฆ
เสียงคู่กับ
ขฃ
		
ช ฌ	”
ฉ
		
ซ (ทร=ซ)
”
ศษส
		
ฑฒทธ
”
ฐถ
		
พภ
”
ผ
		
ฟ
”
ฝ
		
ฮ
”
ห
สัมผัสในดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นสัมผัสไม่บังคับ จึงมิได้มีแบบกำ�หนดมาแต่โบราณ แต่
ถ้าไม่มีก็ขาดรสไพเราะ ซึ่งเป็นยอดของรสในเชิงฉันทลักษณ์ . . .
จากคำ�อธิบายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เสียง ร กับเสียง ล และ เสียง พร และเสียง พล
ซึ่งแม้ว่าในทางภาษาศาสตร์จะไม่ใช่เสียงเดียวกัน แต่เป็นเสียงใกล้เคียงกันที่นำ�มาใช้เป็นเสียงสัมผัส
อักษรได้ตามหลักการข้างต้น
ส่วนเสียง หน กับ เสียง น และเสียง หล กับเสียง ล นั้นอักษร ห เป็นอักษรนำ� ใช้เพื่อ
การผันวรรณยุกต์ไม่ต้องออกเสียง ห แม้จะมีรูปตัวอักษร ห ปรากฏก็ตาม จึงเป็นเสียงสัมผัสอักษรได้
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2) การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเป็นรายกลุม่ อย่างต่อเนือ่ ง
แทรกในกาพย์ยานี 11 บางครั้งนายผีก็พลิกแพลงใส่ลูกเล่นต่างๆ เช่น แต่งสลับกับ
คำ�ซ้ำ� สลับที่พยัญชนะกลุ่มต่างๆ หรือการใช้สัมผัสชิดสัมผัสคั่น ตัวอย่างเช่น
		
		
		
		

ผู้คนที่จนยาก
ล้วนลุกขึ้นทันที
เริ่มเหนื่อยละหนอเรา
เริ่มทุขเริ่มอาธรรม์

อันหลามหลากในธรณี
แล้วถอนใจอยู่จาบัลย์
แลเริ่มเศร้าเริ่มโศกศัลย์
เริ่มขูดรีดและรังแก
(นายผี, 2557 ง, น. 39)

				
การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะในตัวอย่างข้างต้นประกอบ
ด้วยกลุ่มพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน ได้แก่ กลุ่มเสียง หล ล กลุ่มเสียง ท ถ กลุ่มเสียง
ร ล กลุ่มเสียง หน กลุ่มเสียง ศ กลุ่มเสียง ท ธ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

เพื่อที่สมเด็จท้าว
ปลูกปรางค์ประจุสารเพื่อชนผชุมชม
บาบุญ ใช่ บางเบา
เกณฑ์ทาสมาทุ่มถม
ริมลำ�แม่กลองงอน
ค้าโค่นเอาขุนเขา
แต่งตั้งเป็นปรางค์ปรีสี่มุมมีปรางค์มอ
ขวากดักประจำ�แดน

จะโน้มน้าวในดวงมาน
ธาตุพุทธที่เหลือเผา
ชเยศท้าวและเทียมเทา
ให้บัดทาสถวายกร
ทะเลตมให้ตื้นตอน
แลก็ง่ายก็งามดี
มาเลื่อยเหลาสลักตี
ดิประดุจพิมานแมน
แลหม้อเปรียงประจงแขวน
ทั้งสี่ด้านเผดิมชัย
(นายผี, 2557 ง, น. 83)

				
การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะในตัวอย่างนี้ประกอบด้วย
กลุ่มพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน ได้แก่ กลุ่มเสียง น กลุ่มเสียง ป ปร ปล กลุ่มเสียง
พ ผ กลุ่มเสียง ช กลุ่มเสียง ท กลุ่มเสียง บ กลุ่มเสียง ท ถ กลุ่มเสียง ก กลุ่มเสียง ต
กลุ่มเสียง ร ล กลุ่มเสียง ง กลุ่มเสียง ค ข กลุ่มเสียง ม กลุ่มเสียง ด
				
แม้การเล่นสัมผัสพยัญชนะจะทำ�ให้เสียงของกาพย์ยานี
ต่ อ เนื่ อ งไปโดยตลอด แต่ ก ารพลิ ก แพลงใส่ ลู ก เล่ น ต่ า งๆ ทำ � ให้ เ สี ย งของกาพย์ มี
ท่วงทำ�นองที่ไม่ราบเรียบจนเกินไปนัก
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1.2.2.2 การเล่นเสียงวรรณยุกต์ ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษที่มี
ระดับเสียงดนตรีที่เกิดจากเสียงวรรณยุกต์ ในการแต่งกาพย์ยานี 11 ของนายผีได้ใช้คำ�
ที่มีเสียงวรรณยุกต์สูงๆ ต่ำ�ๆ เพื่อสร้างความไพเราะ มี 2 ลักษณะ ดังนี้
				
1) การใช้เสียงวรรณยุกต์ตา่ งๆ แต่งสลับกันให้มเี สียงสูงๆ
ต่ำ�ๆ น่าฟัง เกิดเป็นเสียงดนตรีของคำ�พูด ตัวอย่างเช่น
		
ดวงใจอันไกรเกรียง
		
มือกำ�และน้ำ�ตา
เสียงวรรณยุกต์ สามัญ-สามัญ-สามัญ-สามัญ-สามัญ
สามัญ-สามัญ-ตรี-ตรี-สามัญ

เป็นแสนเสียงอยู่รอรา
ก็ตกพรากอยู่พลั่งพรู
สามัญ-จัตวา-จัตวา-เอก-สามัญ-สามัญ
โท-เอก-โท-เอก-โท-สามัญ
(นายผี, 2557 ง, น. 48)

		
มองฟ้าก็เฟือนฟาง
		
หวิวหวิวอยู่ไหวไหว
เสียงวรรณยุกต์ สามัญ-ตรี-โท-สามัญ-สามัญ
จัตวา-จัตวา-เอก-จัตวา-จัตวา

แลเลือนรางอยู่รำ�ไร
ชะวากเวิ้งอยู่หว่างหาว
สามัญ-สามัญ-สามัญ-เอก-สามัญ-สามัญ
ตรี-โท-ตรี-เอก-เอก-จัตวา		
(นายผี, 2557 ง, น. 48)

		
แดดเปรี้ยงปานหัวแตก
		
แผ่นอกที่ครางครึม
เสียงวรรณยุกต์ เอก-โท-สามัญ-จัตวา-เอก
เอก-เอก-โท-สามัญ-สามัญ

แผ่นดินแยกอยู่ทึบทึม
ขยับแยกอยู่ตาปี
เอก-สามัญ-โท-เอก-ตรี-สามัญ
เอก-โท-เอก-สามัญ-สามัญ
(นายผี, 2557 ค, น. 112)

				
2) นิ ย มใช้ เ สี ย งจั ต วาซึ่ ง เป็ น เสี ย งสู ง ขึ้ น ในคำ � สุ ด ท้ า ย
ของวรรคที่ 4 เพื่อให้เหมาะกับการส่งรับสัมผัส นายผีกล่าวถึงภาษาไทยว่ามีระดับ
เสียงดนตรีสูงต่ำ� เดิมมี 4 เสียง คือ เสียงระดับ 2 เสียง เสียงเน้น 2 เสียง เสียง
ระดับ 2 เสียงเป็นเสียงระดับนอน (เกอ CO) และระดับตั้ง (เก๋อ CO) เสียงเน้น
U
2 เสียง ได้แก่ เสียงต่ำ�ย้อนลึก (เก่อ CO) และเสียงต่ำ�คลาย (เก้อ CO) จากนั้นเพิ่ม
m
เสียงเน้นสูงคลาย (เก๊อ CO) และกล่าวถึงเสียงเน้นสูงลึก (เกอะ CO:) อีกด้วย (ประไพ
วิเศษธานี, 2536, น. 54-55) โดยให้ความแตกต่างระหว่างเสียงระดับกับเสียงเน้น
ว่าเป็นสิ่งที่กำ�หนดความไพเราะของเสียงดนตรีในโคลง กำ�หนดให้เสียงเน้น 2 เสียง
แทนกันได้ แต่ต้องฟังเสียงว่าไพเราะหรือไม่ กำ�ชัย ทองหล่อ (หลักภาษาไทย, 2545,
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น. 610) กล่าวถึงกฎของการแต่งกาพย์ยานี 11 ว่า “คำ�สุดท้ายของบทห้ามใช้ค�ำ ตายหรือ
คำ�ทีม่ รี ปู วรรณยุกต์” ในกาพย์ยานี 11 ของนายผีนนั้ เลือกใช้เสียงจัตวาในคำ�สุดท้ายของ
วรรคที่ 4 ซึ่งปกติใช้เสียงสามัญและไม่ใช่คำ�เสียงต่ำ�ย้อนลึก (คำ�เสียงเอกหรือคำ�ตาย)
เพื่อให้วรรคท้ายของบทแรกมีเสียงสูงขึ้น ส่งรับสัมผัสกับบทต่อไปได้ดี นอกจากนี้ยัง
มีการใช้เสียงจัตวาในคำ�สุดท้ายของวรรคที่ 2 ตามที่นิยมแต่งกันอีกด้วย
			
เมื่อสำ�รวจผลงานที่แต่งเป็นกาพย์ยานี 11 ของนายผี จะเห็นว่า
นายผีตงั้ ใจใช้เสียงจัตวาในคำ�สุดท้ายของวรรคที่ 2 และวรรคที่ 4 มีจ�ำ นวนมากพอสมควร
เมื่อเทียบกับจำ�นวนบทในแต่ละเรื่อง ดังนี้
เรื่อง
จำ�นวนบท วรรคที่ 2 และวรรคที่ 4 ทีม่ คี �ำ สุดท้ายเป็นเสียงจัตวา
เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า.
123
9
11
ความเปลี่ยนแปลง
146
12
41
ความเสียใจ
8
1
มีอะไรในโครงกะดูก
7
4
4
อีศาน!
12
6
2
อีศานล่ม
7
3
1
ตอบ “คนไทย”
4
2
เกิดเพื่ออะไร
10
3
3
น่าสังเกตว่าเรื่องใดไม่มีเสียงจัตวาในวรรคที่ 4 จะปรากฏเสียงจัตวาใน
คำ�สุดท้ายของวรรคที่ 2 แทน เช่น เรื่อง อีศาน! หรือเสียงจัตวาอาจปรากฏพร้อมกัน
ทั้งท้ายวรรคที่ 2 และ 4
ด้วยการผสมผสานฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11 ที่มีมาแต่เดิมกับลักษณะพิเศษ
ทีน่ ายผีได้พลิกแพลงสร้างสรรค์ของนายผีท�ำ ให้เกิดรูปแบบกาพย์ยานี 11 ทีม่ ที ว่ งทำ�นอง
ใหม่ ฉันทลักษณ์ไม่ซบั ซ้อน กระบวนดนตรีแห่งกาพย์กลอนโดดเด่นไพเราะด้วยการเน้น
และผ่อนน้ำ�หนักเสียง เสียงสูง ต่ำ� และเสียงสัมผัส นำ�ไปแต่งกาพย์ยานีได้หลากหลาย
อารมณ์ กระตุ้นความคิดและสำ�นึกได้อย่างชัดเจน
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2. การสรรคำ�และความหมายในกาพย์ยานี 11

นายผีกล่าวถึงคุณสมบัติของร้อยกรองที่มีคุณค่าไว้ว่า “กาพย์จะเปนกาพย์
ก็ตอ่ เมือ่ มีความอันลึกซึง้ และแหลมคม, ต่อเมือ่ เปนอาวุธวัฒนธรรมทีค่ มกล้าในผลักดัน
การเคลือ่ นไหวของมวลมนุษยชาติไปสูส่ ขุ ยพิภพ. ถ้า “กาพย์” เปนสิง่ อันแสนสูงส่งแลมิใช่
สิ่งอันแสนธรรมดาสามัญ, . . . “กาพย์” เช่นนั้นใครเขียนขึ้นเขาก็มิใช่กวี,” (ศรีอินทรายุธ,
2534, น. 43) จะเห็นว่าแม้ร้อยกรองจะรังสรรค์ให้สวยงามด้วยศิลปะมากเพียงใด
แต่สิ่งที่สำ�คัญยิ่งกว่านั้นคือต้องสามารถสรรคำ�ที่มีความหมายสื่อได้ตรงกับความคิดที่
ต้องการ จึงมีพลัง เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้
สิ่งที่ทำ�ให้กาพย์ยานี 11 ของนายผีมีความโดดเด่น คือ การรู้จักเลือกสรร
ถ้อยคำ�ที่มีความหมายที่ชัดเจน เหมาะสม และกระทบใจผู้อ่าน นายผีให้ความสำ�คัญแก่
ความหมายของกาพย์กลอนมากกว่ารูปแบบทางศิลปะ ท่านอธิบายว่า “ผู้แต่งจะต้อง
เข้าใจว่าตนกำ�ลังจะทำ�ให้คนอื่นเข้าใจความหมายในความคิดของตนอย่างหนึ่งหรือ
จำ�นวนหนึ่งโดยอาศัยวิธีการแห่งกาพย์กลอน . . . และต้องถือว่าความหมายเปน
สิ่งสำ�คัญเปนหลัก เปนประธานของกลอน รูปการทางศิลปะเปนแต่เครื่องช่วยในการ
แสดงความหมายนั้นออกมา” (ประไพ วิเศษธานี, 2536, น. 67) ดังนั้นในการ
สื่ อ ความหมายของกาพย์ ก ลอน นายผี จึ ง ต้ อ งเลื อ กสรรถ้ อ ยคำ � ที่ จ ะสื่ อ ความคิ ด
ให้เหมาะสมกับการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของคนส่วนใหญ่ ตลอดจนสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน กล่าวคือ “ต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยใหม่ที่รักชาติ,
รักเอกราช และ เสรีภาพ.” (ศรีอินทรายุธ, 2534, น. 58) นายผีมีวิธีการใช้ถ้อยคำ� ดังนี้

2.1		 การใช้ภาษาที่มุ่งสื่อความให้เข้าใจเป็นสำ�คัญ เป็นภาษาง่ายๆ และ
งดงามตามแบบร้อยกรองเพื่อชีวิต มี 3 ลักษณะ ดังนี้
		 2.1.1 การเลือกใช้คำ�ภาษาพูดที่ใช้กันโดยทั่วไป รวมทั้งประพันธศัพท์
ที่เหมาะสม เพื่อให้เข้าใจความคิดที่ต้องการสื่อความได้ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น
		 เกิดมาในหมู่คน
จิตใจเพื่อคนจึง
		 รักคนที่เล็กกว่า
เกี่ยวก้อยกันสร้างสม
		 เมื่อมีมวลชนรัก
คิดที่ค่อยดีงาม

เปนบุญล้นเร่งคิดถึง
จะเปนคนที่ควรชม
ก็จะสามารถเกลียวกลม
ประโยชน์สุขในสยาม
ก็จึงจักได้สมความ
ผงาดง้ำ�อยู่รำ�ไร
(นายผี, 2557 ค, น. 23)
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่านายผีเลือกใช้คำ�และสำ�นวนซึ่งคนทั่วไปเคย
ได้ยนิ เช่น เป็นบุญ คิดถึงจิตใจ คนทีค่ วรชม สมความคิด หรือเลือกใช้ค�ำ ภาษาพูดทีเ่ ข้าใจ
ง่าย เช่น “คนที่เล็กกว่า” หมายถึง ผู้ที่มีฐานะต่ำ�ต้อยกว่า ไม่มีอำ�นาจ หรือ “เกี่ยวก้อย
กัน” หมายถึง ความร่วมมือกัน แสดงให้เห็นว่าต้องการทำ�ดีต่อกันจึงใช้คำ�ว่าเกี่ยวก้อย
ส่วนประพันธศัพท์ใช้เพือ่ ช่วยเสริมให้เนือ้ ความต่อเนือ่ งกัน อ่านแล้วเข้าใจได้งา่ ยขึน้ เช่น
ในหมู่คน คนที่เล็กกว่า จะเป็นคนที่ ก็จะสามารถ ก็จึงจักได้
		 2.1.2 การเลือกใช้ค�ำ โดดเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้เข้าใจง่าย อีกทัง้ คำ�ทีเ่ ลือก
ใช้ยังเสริมความหมายกันและทำ�ให้เห็นความคิดเด่นชัดขึ้น ตัวอย่างเช่น
		 นายผีนี้หน้าแดง
ด้วยเลือดในกายา
		 เป็นเลือดของคนจน
เป็นเลือดคนไทยที่
			
		 แสนล้านอีศานแล้ง
แสนล้านอีศานเซา
		 แสนล้านนี้มือลาว
ชูไว้บ่ได้เซ
		 กอดมือกันทั้งหมด
แสนล้านนี้มือของ

ดังใครแกล้งเอาสีทา
พาให้แดงมีแสงดี
จึงเข้มข้นไม่เขียวจี๋
บใช่ทาสทรชน
(นายผี, 2557 ค, น. 201)
แผ่นดินแดงคือเพลิงเผา
มาทรุดล่มเป็นทะเล
อันหาญห้าวบหันเห
สยามรัฐจึ่งเรืองรอง
จึ่งจะปลดจากจำ�จอง
ใครยะยาบที่ราบสูง
(นายผี, 2557 ค, น. 227)

จากการเลือกคำ�โดดซึง่ ทุกคำ�มีความหมายทำ�ให้สอื่ ความตามต้องการได้อย่าง
ชัดเจนตรงไปตรงมา เช่น คำ�ว่า “แสนล้าน” เป็นคำ�ที่แสดงตัวเลขทำ�ให้เห็นภาพชาว
อีสานว่ามีจำ�นวนมาก “อีศานแล้ง” และ “แผ่นดินแดง” คำ�ว่าแดงคือสีดินลูกรังหรือ
ดินที่ขาดน้ำ�แสดงให้เห็นความแห้งแล้งของอีสานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น “มือลาว” และ “ชูไว้”
แทนความร่วมใจ มุ่งมั่นของชาวอีสานในการเชิดชูรัฐ จะเห็นว่านายผีใช้คำ�เพียงไม่กี่คำ�
ก็สามารถคลุมความได้ครบถ้วน
2.1.3 การเลือกใช้คำ�ถิ่นอีสาน ผู้อ่านอาจมีทั้งคนท้องถิ่นและไม่ใช่คน
ท้องถิ่น แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ผู้แต่งจึงใช้ภาษาถิ่นเป็นตัวแทนของคนท้องถิ่น เพื่อ
ให้ผู้อ่านเข้าใจและเข้าถึงความทุกข์ยากของคนท้องถิ่นอีสานที่เป็นผู้ใช้แรงงาน ชาวไร่
ชาวนา และกรรมกรได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น
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พี่น้องผู้น่ารัก
ยืนนิ่งบ่ติงคือ
		
เขาหาว่าโง่เง่า
รักเจ้าบ่จางฮา!
		
เขาซื่อสิว่าเซ่อ
ฉลาดท่านเทียมผู้แทน
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น้ำ�ใจจักไฉนหือ?
จะใคร่ได้อันใดมา?
แต่เพื่อนเฮานี่แหละหนา
แลเหตุใดมาดูแคลน -ผู้ใดเน้อนะดีแสน
ก็เห็นท่าที่กล้าโกง
(นายผี, 2557 ค, น. 112)

คำ�ถิ่นอีสานที่นายผีเลือกมาใช้ในกาพย์ยานี 11 จะเป็นคำ�ที่เข้าใจกันทั่วไป
เช่น หือ ใคร่ได้ เฮา บ่ สิ เน้อ
2.2		 การใช้ภาษาที่มีพลัง กระทบใจผู้อ่าน มีลักษณะดังนี้
		 2.2.1 การใช้คำ�ที่กะทัดรัด แต่มีความหมายเข้มข้น ลึกซึ้ง กว้างขวาง
ซึ่งนายผีกล่าวว่า เป็นการอาศัยการพูดด้วยภาพที่มีความหมายแจ่มชัด น้ำ�หนักของคำ�
ดี สามารถ “จี้หัวใจคน” หรือ “เกาะกินใจคน” ได้ (ประไพ วิเศษธานี, 2536, น. 69)
ตัวอย่างเช่น
			
น้องรักพี่โรยแรง
อกพี่แห้งด้วยตรอมตรอง
น้ำ�ตาที่คลอคลอง
ดวงตาน้องนั้นท่วมใจ
น้องรักพี่แรงโรย
คนเดียวโหยไม่เห็นใคร
รักน้องแลหรือไย
ไม่ช่วยได้นี่ดังฤๅ
(นายผี, 2557 ง, น. 44-45)

กาพย์ยานี 11 ข้างต้นแสดงภาพพี่ที่โศกเศร้าเพราะน้องกำ�ลังจะเสียชีวิต
น้องอยู่ในสภาพอ่อนแรง ส่วนพี่หมดกำ�ลังใจ หากจะช่วยน้องพี่ต้องไปงอนง้อนายทุน
ซึ่งขัดแย้งกับอุดมการณ์ของพี่ พี่จึงต้องตัดสินใจปล่อยให้น้องเผชิญความตาย
ตีเราด้วยเงินตรา
ให้เราระเนนนอน
เงินตราคืออาวุธ
หวังใจว่าคนจน
เก็บทาสไว้ช่วงใช้
หวังว่าจะถาวร

คือเฆี่ยนฆ่าให้ม้วยมรณ์
แล้วนบนิ้วไปจำ�นน
ที่สุดทาสจะทานทน
จะมิกล้าไปต่อกร
ชั่วกัปกัลปพุทธันดร
วิธีค้าบนหลังคน
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เลือดเหงื่อและน้ำ�ตา
เททุกฤดูทน
เลือดเหงื่อและน้ำ�ตา
ลุกแล้วและกรรมกร

ก็กว่าฟ้าที่เทฝน
อยู่ยากแท้ไม่ถาวร
อย่าไหลเลื่อนให้เปื้อนปอน
ด้วยกำ�ลังอันเกรียงไกร
(นายผี, 2557 ง, น. 42-43)

กาพย์ยานี 11 บทนี้แสดงอำ�นาจของเงินที่ทำ�ให้กรรมกรต้องจำ�ยอมทน
เป็นทาสน้ำ�เงินโดยไม่กล้าต่อต้าน จึงถูกนายจ้างเอาเปรียบ ใช้แรงงานมากกว่าค่าจ้าง
ที่ได้รับ กาพย์ยานีบทนี้ปลุกใจกรรมกรให้มีพลังลุกขี้นต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมนี้
		 2.2.2 การสร้างคำ�หรือความหรือสำ�นวนที่มีน้ำ�หนักคำ�ดี มีความ
หมายเด่น ตัวอย่างเช่น
กอดมือกันทั้งหมด
แสนล้านนี้มือของ

จึ่งจะปลดจากจำ�จอง
ใครยะยาบที่ราบสูง
(นายผี, 2557 ค, น. 227)

“กอดมือ” คือการประสานมือกันแน่น แตกต่างกับการจับมือตามปกติ
แต่การประสานแนบแน่น กลับช่วย “ปลด” พันธการให้เป็นอิสระได้ ซึ่งเป็นผลดี ซึ่งเป็น
ผลตรงข้ามที่เกิดจากการกอด
“แสนล้าน” “ยะยาบ” ให้ภาพคนจำ�นวนมากที่มาร่วมแรงร่วมใจกัน เห็นมือ
โบกไสวเต็มไปทั่ว
ช้างงาแลดาบงาม
ใจไทยคือใจโทน

เป็นทาสใคร

บ่แปรปรามให้อ่อนโอน
บ่ทอดให้ผู้ใดเดิน
(นายผี, 2557 ง, น. 84)

“ใจไทยคือใจโทน” ใจของคนไทยคือใจที่เด็ดเดี่ยว มั่นคง ไม่ยอม “ทอดใจ”
โอ้ลูกเป็นไรฤๅ
จงปากให้แม่ปัน

บรักแม่ผู้สามัญ
อย่าปิดแม่ให้ทรมาน
(นายผี , 2557 ง, น. 41)
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บทนีใ้ ช้ค�ำ พูดสัน้ ๆ เป็นภาษาถิน่ อีสาน คือ “จงปาก” ขอให้พดู หรือเล่าระบาย
ความทุกข์ เพือ่ “ปัน” คือแบ่งปันให้ลกู คลายความทุกข์ ทำ�ให้เห็นถึงความรักความห่วงใย
ของแม่ต่อลูกที่มากกว่าความรักใดๆ
2.2.3 การเลื อ กสรรคำ � ที่ มี เ สี ย งสั ม พั น ธ์ กั บ ความรู้ สึ ก เพื่ อ สร้ า ง
จินตนาการ ตัวอย่างเช่น
ภาพคนถูกโบย

เลือดฉูดทุกฉับฉาน
เนื้อปลิ้นเป็นปุยปอย

ภาพงดงามยามเช้าดวงอาทิตย์ขึ้น
เรื่อยเรื่อยมารินริน
แสงทองที่ส่องทิว
งามโลกแลงามหล้า
แสงทองที่ส่องทาม

สภาพและความรู้สึกของน้องก่อนสิ้นใจ
มองฟ้าก็เฟือนฟาง
หวิวหวิวอยู่ไหวไหว

สท้านท่าวบ่ถดถอย
บปริปากให้ปราณี
(นายผี, 2557 ง, น. 85)
แลสายลมนั้นโรยริว
พฤกษพร่างอยู่พราวพราม
ทั้งฟากฟ้าอันงามงาม
นั้นสร้านทั่วทั้งธรณี
(นายผี, 2557 ง, น. 38)
แลเลือนรางอยู่รำ�ไร
ชะวากเวิ้งอยู่หว่างหาว
(นายผี, 2557 ง, น. 48)

การสรรคำ�ที่เข้าใจง่ายแต่มีความหมายและเสียงที่กระทบอารมณ์ความรู้สึก
ทำ�ให้กาพย์ยานี 11 ของนายผีมีพลังผลักดันกระตุ้นความคิดและปลุกเร้าสำ�นึกของ
ผู้อ่านได้ดี
นอกจากนี้ด้วยถ้อยคำ�ที่เข้าใจง่าย กระทบความรู้สึก ช่วยปลุกเร้าสำ�นึกได้ดี
ทำ�ให้กวีรุ่นหลังนำ�ไปเป็นแบบอย่างการแต่งกาพย์ยานี 11 ของตน ทั้งในด้านวิธี
การแต่ง การใช้คำ�และสำ�นวน เช่น
นายผี		
แดดเปรี้ยงปานหัวแตก
แผ่นอกที่ครางครึม
		

แผ่นดินแยกอยู่ทึบทึม
ขยับแยกอยู่ตาปี
(นายผี, 2557ค, น. 112)
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วิสา คัญทัพ และ ประเสริฐ จันดำ�
		
แดดเปรี้ยงปานหัวแตก
อีสานทรุดอีสานแล้ง
		
นายผี

แผ่นดินแยกแตกระแหง
และถูกแกล้งตลอดกาล
(สุมาลี วีระวงศ์ และคณะ, 2544, น. 389)

คิดคิดยิ่งขมขื่น
หัวใจพี่จักลาญ
คิดคิดยิ่งขื่นขม
ใจเจ็บยิ่งเจ็บใจ

ยิ่งกล้ำ�กลืนยิ่งกลับปาน
เพราะน้องแล้วฤๅอันไร
ยิ่งระทมระทวยใน
ยิ่งเจ็บแค้นบ่แคลนคลอน
(นายผี, 2557 ง, น. 46-47)

ยิ่งร้าวยิ่งลึกซึ้ง
ยิ่งกลั่นยิ่งกร้าวแกร่ง
		

ถึงสายเลือดที่ไหลแรง
ยิ่งกร้าวกร้านยิ่งกรากกรำ�
(สุมาลี วีระวงศ์ และคณะ, 2544, น. 436)

คมทวน คันธนู

ด้วยนายผีเห็นว่าร้อยกรองมีบทบาทสำ�คัญในการสือ่ ความคิด กาพย์ยานี 11
ของนายผี จึ ง เลื อ กสรรใช้ ถ้ อ ยคำ � ธรรมดา เข้ า ใจง่ า ยในการสื่ อ ความคิ ด ให้ ชั ด เจน
แต่ขณะเดียวกันเป็นคำ�ที่มีความหมาย มีพลังกระทบใจผู้อ่าน เป็นอาวุธทางวัฒนธรรม
ในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความดีงามตามเป้าหมายของร้อยกรองเพื่อชีวิต
2.2.4 การเลือกสรรคำ�ที่มีพลัง กระตุ้นความคิดและปลุกเร้าสำ�นึก
เพื่อให้กาพย์ยานี 11 ทำ�หน้าที่เป็นอาวุธทางวัฒนธรรมและขับเคลื่อนสังคมไปได้ตาม
ความคาดหวังของนายผี ตัวอย่างเช่น
ผู้คนที่จนยาก
ล้วนลุกขึ้นทันที
เริ่มเหนื่อยละหนอเรา
เริ่มทุขเริ่มอาธรรม์
ใครใดในแดนดิน
เกื้อกันนั้นก็แต่
คนจนมีจำ�นวน
แสนล้านแลเราอัน
คนจนอันกระจาย
ลุกแล้วทั้งล้านแสน

อันหลามหลากในธรณี
แล้วถอนใจอยู่จาบัลย์
แลเริ่มเศร้าเริ่มโศกศัลย์
เริ่มขูดรีดและรังแก
ทั่วทั้งสิ้นฤๅมาแล
ผู้ตกยากอยู่ด้วยกัน
แม้นประมวลก็มากครัน
ใดจะด้อยให้ดูแคลน
เรี่ยรายทั่วทังดินแดน
ก็จะสิ้นที่โศกศัลย์
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พร่างพรายผกายเพลิง
เมื่อไรจะรวมกัน
ทุขร้อนอันแรงรุม
ท้องนาและในเมือง
สองกรของเรากำ�
แสนล้านแลเราสา
พลิกพื้นแผ่นดินดาล
ปิดฟ้าให้เฟือนไป
สองมือมาเลี้ยงชีพ
ร้อยทุขฤๅบันเทา
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อันสะพรั่งพิลาสครัน
เป็นเพลิงป่าโอฬาร์เรือง
คือเพลิงคุมอยู่แค้นเคือง
จะหมดสิ้นอย่าศงกา
ชตากรรมอยู่แล้วรา
มัคคีกันอย่าหวั่นไหว
ให้สท้านทั้งภพไตร
ทั้งหล้าโลกด้วยแรงเรา
ที่ทุขบีบบ่บางเบา
เพราะมาท้อมิทานทน
(นายผี, 2557 ง, น. 39-40)

ในบทนี้นายผีกล่าวถึงความยากลำ�บากของคนจนที่ต้องทำ�มาหากินด้วย
ความเหน็ดเหนื่อยยากลำ�บาก ไม่ได้รับความเป็นธรรม และถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่อง
ค่าแรง โดยเปรียบเทียบการเริ่มต้นวันทำ�งาน “เริ่มทุขเริ่มอาธรรม์ เริ่มขูดรีดและรังแก”
ซึง่ นายผีเห็นว่าจะไม่มใี ครเข้าใจและเห็นใจ นอกจากผูท้ ตี่ กยากด้วยกัน นายผีชวี้ า่ คนจน
เหล่านี้มีจำ�นวนมหาศาลและอยู่ทุกหนทุกแห่งในประเทศไทย ดังคำ�ว่า “แสนล้าน”
“ล้านแสน” “กระจายเรียงรายทั่วทั้งแผ่นดิน” ความทุกข์ความคับแค้นที่สุมในอกของ
ผู้ยากไร้เหล่านี้ดุจ “เพลิงคุมอยู่แค้นเคือง” จะดับได้ต่อเมื่อพวกเขารวมตัวกันลุกขึ้น
เรียกร้องความเป็นธรรม นายผีแนะว่าการรวมตัวนี้จะเป็นเหมือน “เพลิงป่าโอฬาร์
เรือง” ทีม่ พี ลังยิง่ ใหญ่ทจี่ ะขจัดปัญหาความทุกข์ยากลำ�บากนีใ้ ห้หมดไปได้ ทัง้ ยังสามารถ
เปลีย่ นแปลงสังคมให้ดขี นึ้ ได้ดจุ “พลิกพืน้ แผ่นดินดาล ให้สท้านทัง้ ภพไตร ปิดฟ้าให้เฟือน
ไป ทั้งหล้าโลกด้วยแรงเรา” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ นายผีชี้ให้เห็นว่าทำ�ได้
ด้วยการที่ผู้ยากไร้แต่ละคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน และไม่ท้อถอยหมดกำ�ลังใจ ดังความ
ว่า “ร้อยทุขฤๅบันเทา เพราะมาท้อมิทานทน” เพราะความทุกข์นี้จะเบาบางลงได้ขึ้นอยู่
กับผู้ใช้แรงงานและผู้ยากไร้เห็นคุณค่าและพลังของตนในการร่วมกันต่อสู้เพื่อความ
ถู ก ต้ อ งยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง พวกเขามี ศั ก ยภาพที่ จ ะทำ � ได้ แ ละไม่ ใช่ สิ่ ง ที่ เ กิ น ความสามารถ
จากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่านายผีใช้กาพย์ยานี 11 ปลุกเร้าสำ�นึกของผู้ยากไร้ให้รวม
พลังกันลุกขึ้นต่อสู้กับความอยุติธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่ากาพย์ยานี 11 ของนายผี
ทำ�หน้าที่เป็นกาพยายุธที่อาจช่วยขับเคลื่อนสังคมไปสู่หนทางที่ดีงามได้
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จากการศึกษาเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 ตามทัศนะของนายผี พบว่า
นายผีน�ำ หลักการแต่ง “กลอนทีด่ พี ร้อม” ทัง้ รูปแบบ ศิลปะ และเนือ้ หามาแต่งกาพย์ยานี
แนวเพื่ อ ชี วิ ต ตามหลักคิดนี้ผู้แต่งต้องจั ดสมดุล ระหว่ างรู ปแบบศิ ลปะและเนื้ อหา
นายผีชใี้ ห้เห็นว่าเนือ้ หาซึง่ เป็นส่วนความคิดของผูแ้ ต่งทีต่ อ้ งการนำ�เสนอมีความสำ�คัญยิง่
ผู้แต่งจึงจำ�เป็นต้องเลือกรูปแบบศิลปะให้เหมาะสมและสื่อความคิดได้ตามต้องการ
ด้านการเลือกสรรรูปแบบนั้น นายผีเลือกกาพย์ยานี 11 ซึ่งเป็นฉันทลักษณ์ที่เรียบง่าย
และเป็นทีน่ ยิ มของคนทัว่ ไป แล้วเพิม่ กฎเกณฑ์ขนั้ สูงในการแต่งซึง่ เรียกว่าการจัดกระบวน
ดนตรี เพื่อให้กาพย์มีความไพเราะที่เกิดจากจังหวะคำ�ครุลหุ เสียงสัมผัส ตลอดจนเสียง
วรรณยุกต์สูงต่ำ�เหมาะที่จะเป็นร้อยกรองที่ปลุกเร้าความคิดความรู้สึก ส่วนด้านเนื้อหา
นายผีสรรคำ�มาใช้มีทั้งคำ�ธรรมดาที่เรียบง่าย เข้าใจความหมายได้ชัดเจน และคำ�ที่มี
ความหมายเข้มข้น ลึกซึ้ง มีพลังปลุกเร้าความคิดและสร้างสำ�นึกต่อสังคมส่วนร่วมได้ดี
กาพย์ยานี 11 ที่แต่งตามหลักการแต่ง “กลอนที่ดีพร้อม” นี้จึงทำ�หน้าที่เป็น “กาพยายุธ”
ที่คมกล้า ฝ่าฟันอุปสรรคและขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความก้าวหน้าและชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้
ตามจุดมุง่ หมายของนายผี อีกทัง้ ยังมีอทิ ธิพลต่อกวีรนุ่ หลังให้นยิ มแต่งกาพย์ยานี 11 แนว
เพื่อชีวิตตามรอยนายผี โดยเฉพาะกวีในช่วงก่อน 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519
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