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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหวิจารณบทกวีอุบัติการณ
โลกกรณีถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอน ป 2561 ในประเด็นสารตัถะจากบทกวีจาํนวน 
19 เรื่อง โดยใชแนวคิดความรูในตัวบทและนอกตัวบท ผลการศึกษาสรุปไดวา 
ประเดน็สารัตถะของบทกวมี ี3 ระดบั คอืปจเจกชน สงัคม และสภาวะเหนือโลก 
ในดานรปูแบบการนาํเสนอเนือ้หาของบทกวแีบงออกเปน 2 รปูแบบ คอืรปูแบบ
คําประพันธซึ่งกวีใชคําประพันธ 3 รูปแบบหลักคือกลอน กาพย และโคลง โดย
รูปแบบกลอนใชกลอนแปดมากที่สุด รองลงมาคือกาพยประเภทกาพยยานีสิบ
เอ็ด และใชรูปแบบโคลงสี่สุภาพนอยที่สุด สวนรูปแบบการเสนอเนื้อหามี 4 
ลักษณะ คือ การรายงานเหตุการณ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะวิธี 
และการขอความชวยเหลือ 

คาํสาํคญั:  วรรณกรรมรอยกรองไทย ป 2561  ถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอน  สารัตถะ
ของวรรณกรรม
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Abstract 
This study aims to analyze and criticize the themes in global 

phenomenal verses: a case of Thamluang-Khunnamnangnorn 2018 
appeared among 19 literary works. The conceptual framework for 
analysis were knowledge about the verse and the metaverse 
knowledge. The results revealed that themes of the verses were 
divided into 3 levels: Individual, Social, and Supernatural. The 
patterns of poetry style could be categorized into 2 types: word 
poetry which comprises 3 major Thai verses i.e. (Klon, Kap, Klong) 
and the highest occurrence was KapYanee 11. The patterns of 
content presentation were reported in 4 genres: reporting situation, 
expressing opinion, recommending methods, and asking for 
assistance.

Keywords:  Thai Verses in 201 8, Thamluang-Khunnamnangnorn, 
Theme of Literature
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บทนํา 
เขตพื้นที่วนอุทยานถ้ําหลวง-ขุนนํ้านางนอน ตั้งอยูในตําบลบานโปงผา 

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร ณ พื้นที่แหงนี้มีถํ้า
หลวง-ขุนนํ้านางนอนซึ่งจัดเปนสถานที่ทองเที่ยวประเภทถํ้ายาว ไมนอยกวา 7 
กิโลเมตร ภายในถํ้ามีเกล็ดหินสะทอนแสง หินยอย หินงอก ธารนํ้า และถ้ําลอด 
ลวนแลวแตสรางความตระการตาต่ืนใจแกผูพบเห็น ในชวงฤดูฝน ถํ้าแหงนี้ไม
เปดใหบริการเนื่องจากนักทองเที่ยวอาจไดรับอันตรายจากกระแสนํ้าที่ไหลบา
และทวมนองภายในถํ้าได  

ถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอนจําหลักมั่นมาเนิ่นนานจนมิอาจประมาณกาล
อบุตัไิด กอเกดิเปนตํานานเลาขานอยางนอย 3 สาํนวน สาํนวนแรกเลาวาเจาหญงิ
แหงเมอืงเชยีงรุงของจนีแอบรกักบัชายเลีย้งมา แลวหนตีามกนัมาจนถงึพ้ืนทีใ่กล
แมนํา้โขง ขณะนัน้เจาหญงิทองแกแลวจงึเสดจ็ตอไปไมไหว ไดบอกพระสวามีวา
พระองคประทบัรออยู ณ สถานท่ีนัน้ ฝายพระสวามีออกไปหาอาหาร กอนไปส่ัง
เจาหญิงวาอยาไปไหน พระสวามีไปแลวก็ไปลับเพราะถูกทหารของพระบิดาท่ี
สะกดรอยตามมาฆาเสีย เจาหญิงเสียพระทัยยิ่งนักจึงใชปนปกผมแทงพระเศียร
พระองค เลือดไหลออกมาเปนสายธารกลายเปนแมนํ้าแมสาย พระวรกายนอน
เหยียดยาวกลายเปนดอยนางนอน สํานวนที่สองเลาวาเจาหญิงเมืองพุกามเดิน
ทพัออกตามหาเจาชายทีอ่นัเปนทีร่กั พระนางออกรบมผีูคนลมตายมากมายและ
ขยายอาณาเขตเร่ือยมาจนมาถึงเวยีงสีท่วงจึงพบกับเจาชาย แตปรากฏวาเจาชาย
หนีไปกับสาวชาวเวียงนี้เสียแลว พระนางเศราสลดจนตรอมใจตาย กอนตายได
ตัง้จิตอธิษฐานใหรางของพระนางกลายเปนเทือกเขาซ่ึงชาวบานเรียกขานวาดอย
นางนอน สวนนํ้าตาที่ไหลรินกลายเปนขุนนํ้านางนอน และสํานวนที่สามเลาวา
พญาครุฑลักพาลูกสาวพญานาคมาแอบซอนอยูในเทือกเขาแหงนี้ พญานาค
ผูเปนพอออกตามหาจนมาพบลูกสาวอยูกับพญาครุฑในบริเวณแหลงตนน้ําซ่ึง
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เรียกวาขุนนํ้านางนอน พญานาคขอลูกสาวคืน แตพญาครุฑขอแลกกับทองคํา 
พญานาคจึงขนทองคําขึ้นมาจากเมืองบาดาล แหลงนํ้าที่เปนสถานที่ขนทองคํา
นั้นเรียกวาหนองตานาค บริเวณพื้นที่ซึ่งพญานาคสงทองคําใหพญาครุฑเรียกวา
หนองละกาอนัแปลวา พญานาคจากลาสตัวจาํพวกนกกากลับสูเมอืงบาดาล สวน
ทองคําก็เก็บไวที่ถํ้าทรายคําหรือถ้ําทรายทอง กอนกลับเมืองบาดาลพญานาค
สรางพระธาตุจอมนาคเปนหมุดหมายเอาไว

ดวยถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอนเปนสถานทองเท่ียวอนัมเีสนห ดงันัน้ในวนั
ที่ 23 มิถุนายน 2561 เยาวชนชาวอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 13 คน 
ซึ่งเปนคณะนักกีฬาฟุตบอลท่ีเรียกขานนามของกลุมวา “ทีมหมูปาอะคาเดมี” 
ไดเขาไปเท่ียวเลนในถ้ําตามประสาวัยรุน ชวงเวลาดังกลาวเปนฤดูฝน ฝนตกหนัก 
นํ้าในถ้ําไหลบาทวมนองอยางรวดเร็วจนเยาวชนท้ังหมดติดอยูในถ้ํามิอาจออก
มาได กอเกิดเปนเหตุการณที่แพรขยายเชื่อมโยงไปสูทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้ง
ในระดับครอบครัวขยายสูทองถ่ินจนถึงระดับประเทศและระดับโลก เพือ่ใหการ
ชวยเหลอืทกุวถิทีางทีจ่ะกระทาํไดโดยมจีดุมุงหมายเดยีวกนัคอืนาํเยาวชนทกุคน
ออกมาจากถํ้าอยางปลอดภัยในสังคมไทยสวนหน่ึงประกอบดวยกลุมนักเขียน
หรอืกวซีึง่ไดรบัทราบเหตกุารณดงักลาว ดวยธรรมชาตขิองกว ีเหตกุารณดงักลาว
เปนพลงัสงหนุนใหกวเีกดิอารมณสะเทอืนใจแลวถายทอดเปนบทกวเีผยแพรออก
สูสาธารณชนโดยใชชองทางของสื่อที่เรียกวาเฟชบุกอยางตอเนื่อง เปนเวลาไม
นอยกวา 17 คนื 18 วนั นบัตัง้แตวนัที ่23 มถินุายน ถงึวนัที ่10 กรกฎาคม 2561 
จนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจชวยเหลือเยาวชนทีมหมูปาอะคาเดมีไดเปนผลสําเร็จ

จากเหตุการณดังก ลาว แวดวงวรรณกรรมไทยไดบทกวีจํานวนหนึ่งซ่ึง
มีคุณคาในเชิงวรรณกรรม ผูเขียนรวบรวมมาได 19 สํานวน แลวศึกษาวิเคราะห
วิจารณเพื่อประโยชนในทางวิชาการ แบงประเด็นสําคัญได 5 ประเด็น ไดแก 
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห จุดมุงหมายในการวิเคราะห แนวคิดที่ใชในการ
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วเิคราะห ประเด็นสารัตถะแหงวรรณกวีอบุตักิารณโลก: กรณีถํา้หลวง-ขนุน้ํานาง
นอน และรูปแบบการนําเสนอสารัตถะของวรรณกวีอุบัติการณโลก: กรณีถํ้า
หลวง-ขุนนํ้านางนอน ดังตอไปน้ี 

ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห 
ขอมลูทีใ่ชในการศกึษาครัง้นีเ้ปนงานวรรณกรรมประเภทรอยกรองทีก่วี

แตงขึน้โดยมเีนือ้หาเกีย่วของกบัเหตกุารณเยาวชนไทย 13 คน ทีเ่รยีกวา “ทมี
หมูปาอะคาเดมี” เขาไปติดอยูในถ้ําหลวง-ขุนนํ้านางนอน ระหวางวันที่ 23 
มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รวมเวลา 17 คืน 18 วัน บทกวีทั้งหมด
มี 19 เรื่อง ซึ่งเผยแพรในสื่อออนไลนประเภทเฟชบุก จําแนกได 2 กลุม คือ กลุม
ตั้งชื่อเรื่อง และกลุมไมตั้งชื่อเรื่อง ดังนี้
 1. กลุมตั้งชื่อเรื่อง มี 13 เรื่อง แตงโดยกวี 8 คน ดังนี้
  1.1 เนาวรัตน พงษไพบูลย มี 2 เรื่อง คือ “ขุนนํ้านางนอน” และ 
“หมูปาไทย”
  1.2 ไพวรินทร ขาวงาม มี 2 เรื่อง คือ “สมาน” และ “สิบสาม
ลับแล” 
  1.3 ศวิกานท ปทมุสตู ิม ี2 เรือ่ง คอื “ของขวญัแหงขนุนํา้นางนอน” 
และ “แลวปตนิํา้ตากเ็ออทน”
  1.4 พินิจ นิลรัตน มี 2 เรื่อง คือ “บิ๊กแปะ” และ “คอยหวัง”
  1.5 กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล มี 1 เรื่อง คือ “กราบ”
  1.6 ดวงมน มี 1 เรื่อง คือ “บําบวง”
  1.7 สมเกยีรต ิรกัษมณ ีม ี2 เรือ่ง คอื “รอ...หมูปา” และ “หมปูาอยู
ทีไ่หน...ขอใหปลอดภยัทุกคน”
  1.8 รักษมนัญญา สมเทพ มี 1 เรื่อง คือ “สงแรงใจไปอีกวัน”
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2. กลุมไมตั้งชื่อเรื่อง มีจํานวน 6 เรื่อง แตงโดยกวี 4 คน และแตงใน
นามองคกร 1 องคกร ดังนี้
  2.1 ศิวกานท ปทุมสูติ จํานวน 1 เรื่อง
  2.2 พินิจ นิลรัตน จํานวน 1 เรื่อง
  2.3 กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล จํานวน 1 เรื่อง
  2.4 พอพล สุกใส จํานวน 2 เรื่อง
  2.5 โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 1 เรื่อง

วัตถุประสงคการวิจัย 
ผูศกึษามจีดุมุงหมายท่ีจะวเิคราะหวจิารณบทกวอีบุตักิารณโลกกรณถีํา้

หลวง-ขุนนํ้านางนอน ป 2561 ในประเด็นดังตอไปน้ี
1. ประเด็นสารัตถะของบทกวี
2. รูปแบบการนําเสนอสารัตถะของบทกวี

วิธีการวิจัย 
การวเิคราะหบทกวอีนัเนือ่งจากเหตกุารณเยาวชนไทยซ่ึงเปนชาวอาํเภอ

แมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 13 คน เขาไปติดอยูในถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน 
ในระหวางวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2561 รวมเปนเวลา 18 วัน 17 คืน 
มุงวิเคราะหใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นสารัตถะและรูปแบบการนําเสนอในบท
กวีนิพนธ โดยอาศัยแนวคิด 2 ประการ คือ ความรูในตัวบท และความรูนอกตัว
บท มีสาระสําคัญดังนี้
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1. ความรูในตัวบท 
ความรูทีป่รากฏในบทกวีนพินธม ี3 ลกัษณะ ไดแก รปูแบบ เนือ้หา และ

ภาษากับการใชภาษา 
รูปแบบของบทประพันธอันประกอบดวยฉันทลักษณที่กวีใชในการ

ประพันธ ไมวาจะเปน กาพย กลอน โคลง ราย ฉันท และกวีนิพนธรูปแบบใหม 
เนือ้หาของบทกวทีีเ่ปนขอเท็จจรงิอนัเปนความรูความจรงิทีเ่กดิข้ึน และ

ขอคิดเห็นซึง่เปนความคดิเหน็เฉพาะตวับคุคลในทีน่ีห้มายถงึตวักวหีรือผูประพนัธ 
ลักษณะขอคิดเห็นในบทกวีมีทั้งเหมือนและตางกัน 

ความรูทีว่าดวยภาษากบัการใชภาษา ในดานภาษาคอืลกัษณะของเสยีง 
คาํ และถอยคาํซึง่กวใีชประกอบสรางตวับท สวนการใชภาษาคอืกลวธิกีารใชเสยีง 
คํา และถอยคําในการสื่อความหมายหรือความรูความคิดและอารมณความรูสึก
ของบทกวี อาจมีความสัมพันธกับเน้ือหาและรูปแบบทางฉันทลักษณ

2. ความรูนอกตัวบท  
สาระอันเปนชุดความรูความคิดที่มิไดปรากฏอยูในบทกวีนิพนธ แตนํา

มาใชเปนแนวคิดสาํคญัในการศึกษาคร้ังนี ้ประกอบดวยประวัติและภมูหิลังของ
กวี วัฒนธรรมทางวรรณศิลป และแนวคิดการวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมรอย
กรอง

ประวตัแิละภมูหิลงัของกว ีเมือ่พจิารณาภมูหิลงัของกวใีนมติขิองอาชพี
แลว สามารถจาํแนกกวไีด 2 กลุม คอื กลุมทีเ่ปนกวีหรอืนกัเขยีนกบักลุมนกัวิชาการ 
โดยกลุมท่ีเปนกวีหรือนักเขียนอาชีพมี 5 คนซึ่งเปนบุรุษกวีทั้งหมด ประกอบดวย 
เนาวรัตน พงษไพบลูย ไพวรินทร ขาวงาม พนิจิ นลิรตัน รกัษมนญัญา สมเทพ 
และกุดจี่ พรชัย แสนยะมูล ในจํานวนดังกลาวเปนนักเขียนรางวัลซีไรตและ
ศิลปนแหงชาติ 2 คน คือ เนาวรัตน พงษไพบูลย และไพวรินทร ขาวงาม สวน
ที่เหลืออีก 3 คน เปนนักเขียนซ่ึงมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักในวงการวรรณกรรม
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ไทย สวนกวีอีกกลุมมีอาชีพเปนนักวิชาการดานภาษาและวรรณกรรมไทย มี 4 
คน และ 1 องคกร ใน  4 คนนั้นเปนผูมีผลงานกวีนิพนธมาอยางยาวนานและได
รับรางวัลทางวรรณกรรมหลายรางวัลและเปนบุรุษกวี คือ ศวิกานท ปทมุสตู ิอกี 
1 คน เปนสตรกีวแีละเปนนักวิชาการดานวรรณกรรมไทย มีความชํานาญในการ
วิเคราะหวิจารณวรรณกรรมระดับประเทศ คือ ดวงมน สวนอีก 2 คน เปนบรุุษ
กวีสอนวิชาภาษาไทย คือ สมเกยีรต ิรกัษมณ ีกบัพอพล สุกใส และกวีที่เปน
องคกรดานภาษาไทย คือโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

วฒันธรรมทางวรรณศลิปเปนกลวธิกีารสือ่ความรูสกึนกึคิดของ
ผูประพันธหรือกวีเปนเรื่องราวที่เรียกวา บทประพันธ หรือบทกวี โดยใชภาษา
เปนวัสดุอันสุนทรท่ีบรรพชนไทยไดสรางสรรคไวแตโบราณและยังเปนมรดก
ตกทอดมาถึงปจจุบัน ประกอบสรางขึ้นอยางมีระเบียบแบบแผนซึ่งอาจเปนไป
ตามขนบโบราณท่ีสบืทอดตอกันมา หรอืเปนระเบียบแบบแผนท่ีกวสีรางข้ึนใหม
กไ็ด  

แนวคิดการวิเคราะหวิจารณวรรณกรรม คือ แนวทางการศึกษาบท
รอยกรองทั้งในแงของการวิเคราะหที่มุงแยกแยะในประเด็นตางๆ ไมวาจะเปน
รูปแบบ เนื้อหา และการใชภาษา รวมทั้งการวิจารณที่มุงแสดงความคิดเห็นของ
ผูอานในประเด็นใดประเด็นหน่ึงหรือหลายประเด็น ทั้งนี้อาจวิจารณโดยท่ัวไป
ในลกัษณะจิตวจิารณ อรรถวิจารณ และวพิากษวจิารณ หรอืใชแนวคิดใดแนวคิด
หนึง่ทีเ่หมาะสม เชน สนุทรียศาสตร ศลีธรรมและคติคาํสอน ประวัตศิาสตรและ
ชีวประวัติ รูปแบบนิยม มารกซิสต จิตวิเคราะห และตํานาน
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ผลการวิจัย 
ประเด็นสารัตถะของวรรณกวีอุบัติการณโลก: กรณีถํ้าหลวง-ขุนน้ํานางนอน

ความคิดสําคัญ เนื้อหาหลัก หรือใจความสําคัญของเรื่อง คือ นิยามของ
คําวาสารัตถะในการศึกษาครั้งนี้ เมื่อพิเคราะหเนื้อหาของบทกวีทั้ง 19 เรื่อง ซึ่ง
ประพันธโดยกวี 9 คน และ 1 องคกร สามารถจําแนกเนื้อหาสําคัญได 3 ระดับ 
คือ ระดับปจเจกชน ระดับสังคม และระดับสภาวะเหนือโลก

การแสดง เน้ือหาสําคัญในบทกวีทัง้หมดน้ัน บทกวีบางเร่ืองแสดงเน้ือหา
สําคัญเนื้อหาเดียว เชน บทกวีของพินิจ นิลรัตน เรื่อง “บิ๊กแปะ” มีเนื้อหาเก่ียว
กับ พลตํารวจเอกจักรทิพย ชัยจินดา หรือบทกวีที่ไมมีชื่อเรื่องของกุดจี่ พรชัย 
แสนยะมูล มเีนือ้หาสาํคญัเกีย่วกบัตวัเยาวชนทัง้ 13 คนโดยตรง บทกวทีีม่เีนือ้หา
ดังกลาวมีจํานวนเรื่องไมมากนัก เนื่องจากบทกวีสวนใหญในแตละเรื่องมีเนื้อหา
สําคัญตั้งแตสองประเด็นขึ้นไป

 ประเด็นเนื้อหาสําคัญของบทกวีในระดับปจเจกชน ระดับสังคม และ
ระดับสภาวะเหนือโลก มีรายละเอียดและตัวอยางดังนี้

 1. ระดับปจเจกชน
 บุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุมบุคคลเพียง 1 กลุม จัดวาเปนปจเจกชน 

เชน เยาวชนทั้ง 13 คน ที่เขาไปติดอยูในถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ไดแก นายเอก
พล จันทะวงษ ด.ช.อดุลย สามออน ด.ช.ประจักษ สุธรรม ด.ช.ณัฐวุฒิ ทาคํา
ทราย ด.ช.พพิฒัน โพธ ิด.ช.ภานุมาศ แสงดี ด.ช.ดวงเพชร พรมเทพ ด.ช.ชนนิทร 
วิบูลยรุงเรือง ด.ช.เอกรัตน วงคสุขจันทร นายพรีพัฒน สมเพียงใจ นายพรชัย 
คําหลวง ด.ช.สมพงษ ใจวงค และ ด.ช.มงคล บุญเปยม (คนขาว 2499, 2561: 
8) และเมื่อทั้ง 13 คนนี้มารวมกลุมกันในชื่อกลุมวา “ทีมหมูปาอะคาเดมี” ก็จัด
วาเปนปจเจกชนเชนเดียวกันแตเปนระดับกลุม จํานวน 1 กลุม 
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ในบทกวีอุบัติการณโลกเยาวชนติดถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ป 2561 มี
เน้ือหาท่ีกลาวถึงปจเจกชนท่ีหลากหลาย โดยปจเจกชนสําคัญหลักนั่นก็คือทีม
หมูปาอะคาเดมีหรือกลุมเยาวชนทั้ง 13 คนนั่นเอง บทกวีที่มีเนื้อหากลาวถึง
เยาวชนกลุมนี้ เชน บทกวีขนาดสั้นซึ่งไมมีชื่อเรื่องของพินิจ นิลรัตนที่วา

ขวัญเอย...ขวัญมา... ลูกหมูปาอะคาเดมีที่คอยหวัง
กราบลาถิ่นถํ้าหลวงสูรวงรัง ออกมาเห็นความคับคั่งพลังรัก!

หรือบทกวีขนาดสั้นที่ไมมีชื่อเรื่องของกุดจี่ พรชัย แสนยะมูล ซึ่งกลาว
เชิงขําขันถึงกลุมเยาวชนท้ัง 13 คน ในตอนที่หนวยซีลไดเขาไปพบตัว เชื่อมโยง
ไปสูสถานการณผลการแขงขันฟตุบอลโลกระหวางทมีสเปน เยอรมนั อารเจนตนิา 
และโปรตุเกส บทกวีมีดังนี้

  เด็กในถํ้าถามหนวยซีลเสียงหวาดหว่ัน 
“ทีมสเปน เยอรมัน เขารอบไหม
“อารเจนตินา โปรตุเกส เปนอยางไร?”          
หนวยซีลตอบ “เหมือนพวกเอ็งไง ไดกลับบานแลว”

นอกจากปจเจกชนที่เปนเยาวชนท้ัง 13 คนโดยตรงแลว ยังเชื่อมโยงไป
สูปจเจกชนอืน่ซึง่ของเกีย่วกันเริม่จากครอบครวัโดยเฉพาะผูเปนแมเปนพอทีค่อย
หวงหาลูกเปนยิ่งนัก 

ตัวอยางเชนบางบทจากเรื่อง “บําบวง” ของดวงมนที่วา

 รํ่ารองจากใจแม  ปลิดแดไดฤๅรอรี 
บําบวงแกเทวี  แลกชีวีลูกคืนคง 
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หรือบางบทจากเรื่อง “แลวปตินํ้าตาก็เออทน” ของศิวกานท ปทุมสูติ
ที่วา 

 สดับไหไหววกอกแมพอ  ชะเงอคอขอขาวผานเชาคํ่า
แมเพียงคืนสืบศอกบอกตอคํา  ทุกถอยจากธารถํ้าปลอบนํ้าตา

ปจเจกชนที่หางไกลจากบุคคลในครอบครัวของเยาวชนทั้ง 13 คน ซึ่ง
เขามาเก่ียวของกับเหตุการณดังกลาวมีหลากหลาย เชน

นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตยังเปนผู
บญัชาการเหตกุารณ ศนูยอาํนวยการรวมคนหาผูสญูหายในวนอทุยานแหงชาตถิํา้
หลวง-ขนุนํา้นางนอน การท่ีนายณรงคศกัดิ ์โอสถธนากร ถกูยายไปเปนผูวาราชการ
จงัหวดัพะเยานี ้กวซีึง่เปนปจเจกชนไมเห็นดวยท่ีจะใหยาย จงึแสดงทศันะดังบทกวี
ทีไ่มมชีือ่เรือ่งของ ศวิกานท ปทมุสตู ิวา

 หยุดซะคําสั่งยาย อัปยศ
นํ้าหลากทวมบรรพต  ทุงหญา
อํานาจรัฐกําหนด   นายอยุติ- ธรรมฤๅ
อยาแยกเจาเมืองหลา  กอบกูถํ้าหลวง

พลตํารวจเอกจักรทิพย ชัยจินดา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ รวมทั้ง
พลตํารวจเอกศรีวราห รังสิ พราหมณกุล รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ก็
เปนปจเจกชนใหกวกีลาวถงึดวย ดงัเชนบทกวเีรือ่ง “บิก๊แปะ” ของพนิจิ นลิรัตน 
ดังตอไปนี้ 
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 พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา แมกอนหนาจะไมชอบอยูหลายหน
แตงานน้ีพี่ยองเงียบไปปะปน กบัทมีคน-หนวยกูภยัผูแผวทาง
 ภาพที่เห็นสํารวจปาปรากฏชัด ดวยลงมือปฏิบัติ, ไมขัดขวาง
ผิดกับรองฯ ศรีระอาคนดาทั้งบาง ทีท่าํกรางเหนอืนาย-เหนอืใครปวง!

จาเอกสมาน กนุนั เจาหนาทีต่ระเวนระงบัเหตุฝายรกัษาความปลอดภยั
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ไดอาสามา
ชวยเหลอืกูภยัเหตกุารณดงักลาว ขณะปฏบิตังิานเกดิประสบภยัจนถงึแกเสยีชวีติ 
หลังเหตุการณเสร็จส้ิน จาเอกสมาน กุนันไดรับการโปรดเกลาฯ เล่ือนยศเปน 
“นาวาตรี” ไพวรินทร ขาวงาม ผูเปนกวีและศิลปนแหงชาติรับทราบเรื่องราว
นี้กอเกิดเปนความสะเทือนใจ จึงแตงบทกวีเรื่อง “สมาน” กลาวถึงไวดังนี้  

 สละชีพชวยชีวิต  ภารกิจแสนยากย่ิง
ใหใจอันเปนจริง  เผชิญสิ่งเสี่ยงทาทาย
 เลือดเนื้อมนุษยหนึ่ง ฝนไปถึงซ่ึงจุดหมาย
แมตายก็ยอมตาย  ตราบสุดทายลมหายใจ
 เหมือนจบมิรูจบ ธาตุนักรบยังเคลื่อนไหว
เหมือนไกลมิรูไกล  มีแตใกลซึ่งปลายทาง
 มอบตัวเพื่อผูอื่น หลับแลวตื่นเพื่อแสงสวาง
‘สมาน กุนัน’ วาง  ชีวิตไวใหอาวรณ
 ‘หมูปาฯ’ ตองกลับบาน  แม ‘สมาน’ กลับบานกอน
‘ถํ้าหลวงเขานางนอน’  อนุสรณหัวใจมนุษย!
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2. ระดับสังคม
บทกวีอันเนื่องมาจากเหตุการณเยาวชนไทย 13 คน หรือทีมหมูปา

อะคาเดมี เขาไปติดอยูในถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ป 2561 แมเรื่องราวจะเกิด
ขึ้นกับคนจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับจํานวนพลเมืองไทยหรือพลเมืองโลกซึ่ง
มีฐานะเปนปจเจกชน แตทวาปจเจกชนนี้เปนสวนหนึ่งของสังคมอยูแลวโดย
อัตโนมัติ 

กลาวอีกนัยหนึ่งคือเหตุการณเกิดขึ้นกับปจเจกชนจํานวน 13 คน หาก
แตปจเจกชนน้ีมอิาจแกปญหาใหผานลวงไปไดโดยพละกําลงัของตน จาํเปนตอง
อาศัยพลงัจากสงัคมในระดบัใหญขึน้ๆ เปนชัน้ๆ ขึน้ไปจนถงึระดับสงูสุด เริม่จาก
เยาวชนจํานวน 13 คนพรอมครอบครัว ขยายไปสูหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ภูมิภาค จนไปถึงระดับประเทศและระดับโลก มาผนึกผสานความรวมมือกัน
กระทํากิจภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน คือใหความชวยเหลือเยาวชนทั้ง 13 คน 
ออกมาจากถ้ําหลวง-ขุนนํ้านางนอนไดรอดปลอดภัย

ประโยชนทีไ่ดรบัจากการรวมกนัของทุกดานทุกฝายคอืไดสาํแดงใหเหน็
วา สังคมมนุษยในโลกนี้เปนสังคมที่หลอหลอมมาจากคุณงามความดี คุณธรรม 
ความสมัครสมานสามัคคีกัน ความชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางเพ่ือนมนุษย 
มนุษยชาต ิและมนุษยโลก ผลสําเร็จคือเด็กทั้ง 13 คน ออกมาจากถํ้าไดอยาง
ปลอดภัยจึงเปนของขวัญอันลํ้าคาที่มนุษยโลกครอบครองรวมกัน ทั้งยังตอกยํ้า
ใหเหน็อยางเดนชดัวามนษุยโลกนัน้ตองดาํรงอยูดวยการพึง่พาซึง่กนัและกนั มใิช
ดํารงอยูดวยการรบราฆาฟนชิงดีชิงเดน ใจความสําคัญนี้เห็นไดอยางชัดเจนใน
บทกวีเรื่อง “หมูปาไทย” ของ เนาวรัตน พงษไพบูลย ดังตอไปนี้ 
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 ทีมหมูปาปลอดภัยไดออกถํ้า ดวยทมีแหงคณุธรรมความชวยเหลอื
ทั้งโลกรวมสมาทานจุนจานเจือ ทีมหมูปาจุดเชื้อแหงความดี
 ขณะโลกมืดมิดเหมือนติดถํ้า แตดวงเทียนคุณธรรมอรามสี
ใหแรงหวังแรงใจในชีวี วาโลกนี้ยังมีความดีงาม
 ประเทศไทยกลายเปนจุดเดนโลก ใหรวมโศกรวมสุขบั่นบุกขาม
แลกชีวิตดวยชีวิตเฝาติดตาม พิสูจนความเขมขนแหงคนจริง
 ประเทศไทยไดนิยามเดนสําแดง ดนิแดนแหงมนุษยธรรมเลิศลํ้ายิ่ง
เม่ือโลกไรที่ซึ่งจะพึ่งพิง มนุษยชาติจะไมทิ้งไมทอดกัน
 ความกาวหนาทั้งหลายในแหลงหลา  ตองกาวหนากันดวยชวยกันนั่น
มิใชการกาวหนาเพื่อฆาฟน หมูปาไทยใหของขวัญแกโลกแลว!

ในทํานองเดียวกันศิวกานท ปทุมสูติ ไดกลาวไวในบทกวีเร่ือง “ของ
ขวญัแหงขนุนํา้นางนอน” วาเยาวชนทีมหมูปาอะคาเดมีทัง้ 13 คน พสิจูนใหเหน็
วาโลกน้ีดาํรงอยูดวยคุณงามความดีของมนุษย ไมวาจะเปนความเปนหวงเปนใย
ซึ่งกันและกัน ความรักสามัคคี ความเสียสละ ความเพียร ความไมยอทอ การไม
ยอมแพตออุปสรรคและมนุษยในโลกลวนเปนญาติมิตรกัน ดังบทกวีวา  

 สิบสามหมูปาอะคาเดมี พิสูจนแลวซึ่งที่ความมีอยู
ความเปนหวงเปนใยมีใหดู ความรักใหโลกรูมีอยูจริง
 ความสมัครสมานขันอาสา ศรัทธาตอชีวิตศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
ทิฐิมานะถูกละทิ้ง  รวมเปนสิ่งเดียวกันคือพันธะ
 ขุนนํ้าถํ้าหลวงแมนํ้าหลาก นํ้าใจบากบุกฝาอุตสาหะ
แมภูสูงฝนสาดมิขาดระยะ  มิอาจจะหยุดเทากาวสืบคน
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 มนุษยมิอาจอยูไดเพียงโดดเดี่ยว  เกาะเก่ียวโลกทั้งใบใตแดดฝน
ขณะไทยชวยไทยไมจํานน มิตรประเทศทวมทนปรนนํ้ามิตร
 ลูกหมูปาอะคาเดมีเอย เธอไดเผยมโนมนุษยดุจญาติสนิท
นี่คือ...ของขวัญรางวัลชีวิต  แดผูพิชิตขุนนํ้านางนอน

3. ระดับสภาวะเหนือโลก
นามธรรมและรูปธรรมในสภาวะเหนือโลกคือส่ิงที่อาจมีจริง คนโดย

ทั่วไปมิอาจสัมผัสได ผูที่มีลักษณะสัมผัสพิเศษเทาน้ันจึงจะสัมผัสได เชน ผูมีบุญ 
ผูถอืศีลปฏิบตัธิรรม หรอืผูเปนรางทรง บางคนเชือ่วาสภาวะเหนอืโลกนีม้อียูจรงิ
บางคนเชื่อวาไมมีจริง อยางไรก็ตามสภาวะเหนือโลกดังกลาวอยูคูกับสังคมไทย
มาตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน

เนื้อหาสําคัญท่ีกลาวถึงสภาวะเหนือโลกซึ่งปรากฏอยูในบทกวีเยาวชน
ตดิถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอน ป 2561 คอื ขวญั เทวดา ผศีกัดิส์ทิธิ ์และพระรตันตรยั 
สารัตถะของประเด็นเหลานี้บทกวีบางเรื่องกลาวไวคอยขางละเอียด บางเรื่อง
กลาวไวเพียงสั้น ๆ และบางเรื่องกลาวถึงสารัตถะของสภาวะเหนือโลกเพียง
ประเด็นเดียว บางเรื่องกลาวไวมากกวาหนึ่งประเด็น

บทกวีที่ไมมีชื่อเร่ืองของพอพล สุกใส มีสารัตถะกลาวถึงขวัญไวคอน
ขางละเอียด ขวัญของเยาวชนแตละคนไดผละจากรางกายออกไปอยูในสถานท่ี
อันซับซอน เชน แผนดินอันมิอาจระบุไดวาเปนแผนดินใด ลําธาร และภูผาคูหาตาง ๆ 
เมื่อเปนเชนน้ีจึงตองทําบายศรีเพื่อเรียกขวัญกลับคืนมา ดังบทกวีกลาวไววา
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 ขวัญพออยาลี้ลับ จุงสดับในกายออน
ตกทุงแผนดินดอน หฤๅลองนํ้าลําธารชล
 จอมขวัญอยาหลั่นลวง ในชองชวงคูหากล
อัษฐทิศวิวิธวน จระลวง ณ แดนใด
 ขวัญพอจงฟงถอย สาธยายเปนคําไข
อยาละคระไลไกล จุงคืนสมฤดีดวง
 บายศรีจะเบอกขวัญ ทั้งควันเทียนและจุณจวง
แปงรํ่านํ้ามันปวง เจิมดิลกดิเรกา

บางสวนในบทกวีเรื่อง “หมูปาอยูที่ไหน...ขอใหปลอดภัยทุกคน” ของ
สมเกียรต ิรกัษมณ ีมเีนือ้หากลาวถงึเทวดาอารักษและส่ิงศักดิแ์หงขนุนํา้นางนอน
โดยไมจําเพาะเจาะจงวาเปนเทวดาอารักษใดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ดังบทกวีวา 

 ขอเทวาอารักษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งมีฤทธิ์ยิ่งใหญในปาเขา
แหง “ขุนนํ้านางนอน” หากซอนเอา โปรดปลอยเยาวชนจากมนตรา
 ที่ปดบังซอนเรนใหเห็นเถิด คูหาเปดทางสวางกระจางผา
ขออํานาจพระรัตนตรัยไดนําพา ใหพบหนาสบิสามคนพนอนัตราย

เชนเดียวกันในบทกวีที่ไมมีชื่อเร่ืองซึ่งประพันธในนามองคกร คือ
โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงราย มเีนือ้หากลาวถงึขวญัและเทพเทวดาในปาแหงถํา้หลวง-ขนุนํา้
นางนอน บทกวีมีดังนี้
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 หนาวก่ีหนาว เจาหนาว... เราราวส้ิน  ทั้งแผนดินเพรียกขวัญรวมกันหา
หวงใจแมสุดทรวงหวงลูกยา หวังจึงหวังต้ังตาใหเจอกัน
 ทูลเบ้ืองบนยั้งฝนอยาหลนฟา ภาวนาเทพไททั่วไพรสัณฑ
วอนพอขุนรักษาผาทางตัน ออกพบพลนัรกัตน...คนรอคอย

บทกวีเรื่อง “กราบ” ของกุดจี่ พรชัย แสนยะมูลมีสวนหนึ่งที่กลาวถึง
ผีเจาปาเจาเขาวา “กราบเจาปา เจาเขา” ซึ่งเปนผีเจาที่ ใหชวยเหลือเยาวชนท้ัง 
13 คน และบทกวีที่ไมมีชื่อเรื่องอีกตอนหนึ่งของพอพล สุกใส มีเนื้อหากลาวถึง
ขวัญ ผีปา ผีพรายนํ้า ใหมารับเครื่องบวงสรวงแลวชวยเหลือเยาวชนทีมหมูปา
อะคาเดมีออกมาจากถํ้า ดังบทกวีวา

 กลวยออยมะพราวทิพย กระยาบวชพันธุผลา
ขวัญพอชลอมา อยาวิตกสะทกทัณฑ
 ผีปาแลพรายนํ้า ณ เถื่อนถํ้าเคยกุมขวัญ
รับทิพยบําบวงพลัน แลกลับถิ่นที่เคยเนา
 ฝายเศกเศวตวัฏฏ จะเวียรหัตถลําเภา
สูขวัญมงคลเยาว- เรศนอยนิรนัดรเทอญ

ในบทกวีเรื่อง “บําบวง” ของดวงมน มีเนื้อหากลาวถึงผีศักดิ์สิทธิ์ที่
จาํเพาะเจาะจงลงไปคอื ผขีนุนํา้ใหชวยผันผอนนํา้ใหเบาลง กบัผีนางนอนใหชวย
ชีวิตเยาวชนทั้ง 13 คนดวย ดังบทกวีวา

 “ขุนนํ้า” ขอผอนนํ้า วอนอยาซํ้าทุกขทุรน
“นางนอน” ซอนกมล โปรดยินดลดวยปรานี
 รํ่ารองจากใจแม ปลิดแดไดฤๅรอรี
บําบวงแกเทวี แลกชีวีลูกคืนคง
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บทกวีเรื่อง “ขุนนํ้านางนอน” ของเนาวรัตน พงษไพบูลย มีเนื้อหา
สาํคญักลาวถงึสภาวะเหนอืโลกทีห่ลากหลาย โดยใชคาํวา “แม” อนัหมายถงึนาง
นอนหรือเจาหญิงแหงเมืองเชียงรุง “ขุนนํ้า” ซึ่งหมายถึงผีศักดิ์สิทธิ์แหงธารนํ้าที่
ถํ้าหลวง ใชคําวา “ฟาดิน” หมายถึงเทวดาบนฟาและบนดิน รวมทั้ง “ผีปู ผียา” 
ซึ่งอาจหมายถึงผีบรรพบุรุษซ่ึงรูจักในนามปูสังกะสายาสังกะสี ดังบทกวีวา

 ลูกชายแม มุงหนา มาหาแม มดืเหลอืเกิน...มดืแท...แมอยูไหน
ลืมตา หลับตา ไมเห็นใด โอกระไร มีตา เหมือนไมมี 
 ไมรูทิศ รูทาง ใหยางเทา ไมรูเชา รูคํ่า ยํ่าอยูที่
ยะเยือกเยียบ เฉียบฉํ่า รํ่าวารี ไยแมไม ปรานี ลูกบางเลย
 โอขุนนํ้า นางนอน แมนอนนิ่ง มาทอดทิ้ง อาทวา นิจจาเอย
ถิ่นถํ้าทึบ อึบอับ ประกับเกย ฟาดินเอย ชางกระไร ไมดูแล
 ลวนลูกชาย วัยใส หัวใจซื่อ รวมใจถือ ใจมั่น อันแนวแน
หาญผจญ ดนดั้น ไมผันแปร หวัใจแม จะขาดแลว อยูรอนรอน
 รินนํ้าใจ ไหลตาน เถื่อนธารถํ้า เถิดขุนนํ้า อยาซํ้า กระหนํ่าตอน
ไหวผีปู ผียา ปาดงดอน ออนวอน แลวออนวอน...ขอลกูคนื!

รูปแบบการนําเสนอสารัตถะของวรรณกวีอุบัติการณโลก: กรณีถํ้าหลวง-
ขุนนํ้านางนอน

การวิเคราะหวิจารณบทกวีเยาวชนไทยติดถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ป 
2561 ทั้ง 19 สํานวน ดําเนินการโดยใชความรูของผูศึกษา 2 ประการ คือความ
รูในตัวบทและความรูนอกตัวบท ความรูในตัวบทเกิดขึ้นไดดวยการอานบทกวี
ทัง้หมดอยางละเอียดเพ่ือทาํความเขาใจเน้ือหาและกลวิธกีารประพันธ สวนความ
รูนอกตัวบทมาจากความรอบรูและประสบการณของผูศึกษา ผลที่ไดจากการ
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วิเคราะหวิจารณจําแนกได 2 ประการ คือ รูปแบบคําประพันธ และรูปแบบ
การนําเสนอเน้ือหา มีรายละเอียดและตัวอยางดังนี้

1. รูปแบบคําประพันธ
เม่ือวเิคราะหรปูแบบคาํประพนัธหรอืลกัษณะทางฉนัทลักษณพบวา กวี

ใชคําประพันธ 3 รูปแบบหลักคือ กลอน กาพย และโคลง โดยกลอนใชมากที่สุด
จํานวน 15 สํานวน แบงเปนกลอนแปด 13 สํานวน กลอนเพลง 1 สํานวน และ
กลอนที่มีรูปแบบคลายกลอนบทละคร 1 สํานวน รองลงมาใชกาพยยานีสิบเอ็ด
จํานวน 3 สํานวน และใชโคลงสี่สุภาพนอยที่สุด จํานวน 1 สํานวน 

เหตทุีก่วใีชฉนัทลักษณประเภทกลอนมากน้ันเปนเพราะคณะของกลอน
บทหนึ่งมี 4 วรรค ในแตละวรรคประกอบดวยคําจํานวน 7-9 คํา ซึ่งมีจํานวน
มากพอจะเปนพื้นที่ใหจัดสรรวัสดุนั่นก็คือถอยคําสื่อความรูสึกนึกคิดของตนได
อยางเพียงพอบรรจุลงในกลอนแตละวรรค เมื่อรวมกลอน 4 วรรคเขาเปน 1 บท 
แลวเพ่ิมจํานวนบทของกลอนโดยใหแตละบทมีความสอดประสานกันทางเสียง
ที่เรียกวาสัมผัสระหวางบทเร่ือยไปจนส้ินกระแสความ ก็ไดเปนบทประพันธ 1 
เรื่อง 

 ตวัอยางบทกวทีีใ่ชฉนัทลกัษณกลอนแปด เชนสวนหนึง่จากเรือ่ง “แลว
ปตินํ้าตาก็เออทน” ของ ศิวกานท ปทุมสูติ ตอไปนี้

 สดับไหไหววกอกแมพอ   ชะเงอคอขอขาวผานเชาคํ่า
แมเพียงคืนสืบศอกบอกตอคํา ทกุถอยจากธารถ้ําปลอบนํา้ตา
 สดับสายรายงานเค่ียวคั้นขาว แตละกาวชีวิตติดถ้ําผา
ตางใจตางตั้งหวังกับเวลา ผูคนหา ผูสูญหาย ผูรายงาน
 สดับผูประกาศผูเกาะเก่ียว พญาเหยี่ยวอินทรีจิกตีสาร
สรรพเสียงเพียงผองความตองการ สงผานเรื่องราวผูกาวรุด
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บทกวีที่ใชฉันทลักษณกลอนเพลง เชนสวนหน่ึงจากเร่ือง “สิบสาม
ลับแล” ของไพวรินทร ขาวงาม ดังตอไปน้ี

  
 เหมือนซอนหาแลวซอนหายไมกลับบาน เหมอืนเทีย่วเลนแลวหลงผานธารถํา้เขา
เหมือนขุนน้ําจะโอบรอบครอบครองเอา เหมือนเยือนเหยายะเยียบวิโยคโลกลับแล
 เอย...โลกลับแล...
 เพียงถํ้าหลวงถวงนํ้าหนักใหมืดหนาว เพียงรวดราวระรํ่ารองของพอแม
เพียงโลดโผนผจญภัยไมยอมแพ เพียงกระแสสื่อสัญญาณสะบั้นใจ
 เอย...สะบั้นใจ...
 มิคาดคิดวาชีวิตเคยวางแผน ใหโลดแลนติดตามความฝนได
จูเวลาชะตากรรมความเปนไป ลูกหลานใกลพลัดไกลไมกลับมา
 เอย...ไมกลับมา...

ตัวอยางบทกวีที่ใชฉันทลักษณกลอนแปดซึ่งมีลักษณะคลายกลอนบท
ละคร เชนบางสวนจากบทประพันธที่ไมมีชื่อเรื่องของพอพล สุกใส ดังตอไปนี้
 

 นางนอน ฟงกอนฟงคํานะเจาเอย
ลูกออนซอนถ้ําอยางจําเลย วอนแมเผยชี้ชองบอกหนทาง
กี่คืนก่ีวันเลานะเจาแม ตั้งตาแลเวียนทุกขไมปลุกสราง
กี่สะอื้นโหยไหแทบวายวาง ลูกออนรางจากอกฟูมฟกตรม
…………………….. …………………………..
 เจาแม ฟงกระแสธารใจใหถวนถี่
เอ็นดูดวยเมตตาโปรดปรานี เผยชองบองชี้มรรคา
ใหหมูเขาเหลานั้นสําเร็จสม พบลูกออนซอนซมในคูหา
กอดเกี้ยวเกลียวขวัญพรรณนา คืนสูญาติกาแลหมูมิตร
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รูปแบบฉันทลักษณประเภทกาพยยานีสิบเอ็ดก็เอื้อใหกวีสามารถใชขอ
บังคับตามคณะของกาพยยานีสิบเอ็ดที่กําหนดใหภายในบทหนึ่งมี 2 บาท คือ
บาทเอกกับบาทโท บาทละ 2 วรรค วรรคหนา 5 คํา และวรรคหลัง 6 คํา หาก
ยังไมจบกระแสความก็เพิ่มจํานวนบทไดเรื่อยไปจนจบเนื้อความที่สมบูรณ แต
ระหวางบทตองจัดใหมีการประสานกันทางเสียงที่เรียกวาสัมผัสระหวางบท 

การท่ีฉันทลักษณของกาพยยานีสิบเอ็ดไมมีบังคับเร่ืองเสียงวรรณยุกต
ของคาํทายบาทเอกกบับาทโทและไมบงัคบัเรือ่งคาํสมัผสัระหวางคาํทายวรรคที่
สามกับคําใดคําหนึ่งในสามคําแรกของวรรคที่สี่ จึงเอื้อใหกวีสะดวกใจมากข้ึน ที่
จะจัดสรรถอยคําแสดงความรูสึกนึกคิดบรรจุลงในกรอบฉันทลักษณ บทกวีที่ได
จึงสมบูรณ งดงาม และมีวรรณศิลปอยูในตัว

ตัวอยางเชนสวนหนึ่งจากบทกวีเรื่อง “บําบวง” ของดวงมน ดังตอไปนี้

 ดวงเดือนเหนือหมอกหมน ลองลอยบนนภาลัย
อางวางรางหฤทัย หรืออยางไรไหนจันทรา
 เฝามองพื้นพิภพ คราสบทุกขรวมพลา
รวมแรงรวมคนหา คณะ “หมูปา” ในถ้ําลึก
 ขุนเขาเย็นยะเยือก หนาวทั้งเทือกใหรูสึก
ไออุนแหงสํานึก สงรักใหสูภัยชนม
 
นอกจากน้ียังพบวา กวีใชฉันทลักษณโคลงส่ีสุภาพบทเดียวเสนอความ

รูสึกนึกคิดของตนในบทกวี 1 เรื่อง ดวยขอบังคับเรื่องจํานวนคําที่โคลงสี่สุภาพ
บทหนึ่งใชคําไดมากสุดไมเกิน 34 คํา และนอยสุดจํานวน 30 คํา ทั้งตองใช
คําเอก 7 คํา และคําโท 4 คํา ในตําแหนงที่กําหนดไวดวย หากเสนอความรูสึก
นกึคิดไดอยางสมบรูณ บทกวีนัน้กจ็ะงดงามและมีคณุคาทางวรรณศิลปดงับทกวี
ที่ไมมีชื่อเรื่องของ ศิวกานท ปทุมสูติ ตอไปน้ี
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 หยุดซะคําสั่งยาย  อัปยศ
นํ้าหลากทวมบรรพต  ทุงหญา
อํานาจรัฐกําหนด  นายอยุติ- ธรรมฤๅ
อยาแยกเจาเมืองหลา  กอบกูถํ้าหลวง

2. รูปแบบการนําเสนอเนื้อหา 
การนําเสนอเนื้อหาในบทกวีเยาวชนไทย 13 คน เขาไปติดอยูใน

ถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอนของกวี 9 คน กับ 1 องคกร จํานวน 19 เรื่อง แบงเปน
ผลงานที่ตั้งช่ือเรื่อง 13 เรื่อง และไมตั้งชื่อเรื่อง 6 เรื่อง 

หากกลาวในประเด็นท่ีวาผลงานซ่ึงตั้งชื่อเร่ือง กวีตั้งใจแตงเปนพิเศษ
ประกอบกับเนื้อหาของเรื่องมีหลายประเด็น บทกวีดังกลาวมี 13 เรื่อง จากกวี 
8 คน โดยกวีที่แตงคนละ 2 เรื่อง ไดแก 

เนาวรัตน พงษไพบูลย แตงเรื่อง “ขุนนํ้านางนอน” และ “หมูปาไทย” 
ไพวรินทร ขาวงาม แตงเรื่อง “สมาน” และ “สิบสามลับแล” 
ศวิกานท ปทุมสตู ิแตงเรือ่ง “ของขวญัแหงขนุนํา้นางนอน” และ “แลวปติ

นํา้ตากเ็ออทน” 
พินิจ นิลรัตน แตงเรื่อง “บิ๊กแปะ” และ “คอยหวัง” 
 สมเกยีรต ิรกัษมณ ีแตงเรือ่ง “รอ...หมปูา” และ “หมปูาอยูทีไ่หน...ขอให

ปลอดภัยทกุคน” 
กวทีีม่ผีลงานคนละ 1 เรือ่ง ไดแก 
กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล แตงเรื่อง “กราบ” 
ดวงมน แตงเรื่อง “บําบวง” 
รักษมนัญญา สมเทพ แตงเรื่อง “สงแรงใจไปอีกวัน”
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ผลงานที่ไมตั้งชื่อเรื่องมีจํานวน 6 เรื่อง แตงโดยกวี 4 คน กับ 1 องคกร 
เปนผลงานขนาดสั้น มีเนื้อหาประเด็นเดียวจํานวน 4 เรื่อง เปนผลงานของ
ศิวกานท ปทุมสูติ พินิจ นิลรัตน กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล และโปรแกรมวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
และอีก 2 เรื่อง มีขนาดคอนขางยาวและมีเนื้อหามากกวา 1 ประเด็น แตงโดย
พอพล สุกใส 

กวีที่ติดตามเหตุการณเยาวชน 13 คน ติดถ้ําหลวง-ขุนนํ้านางนอน ป 
2561 โดยตลอด และการรับรูขอมูลขาวสารชวงสําคญัๆ กอเกิดความสะเทือน
ใจแลวสรางสรรคงานกวีนิพนธจํานวน 2 เรื่องขึ้นไป กวีในกลุมนี้ไดแก ศวิกานท 
ปทุมสูต ิกบัพินิจ นิลรัตน มีผลงานคนละ 3 เรื่อง สวนเนาวรัตน พงษไพบูลย  
ไพวรินทร ขาวงามกุดจี ่พรชัย แสนยะมลู  สมเกียรต ิรกัษมณี และพอพล สกุใส 
มผีลงานคนละ 2 เรือ่ง และกวทีีม่ผีลงานคนละ 1 เรือ่ง อาจตดิตามขอมลูขาวสาร
เฉพาะในชวงทีม่กีารรายงานเหตกุารณสาํคัญ ไดแก ดวงมน รกัษมนญัญา สมเทพ 
และกวีในนามโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาในบทกวีทั้ง 19 เรื่อง พบวา
กวีมีรูปแบบการเสนอเนื้อหา 4 ลักษณะ คือ การรายงานเหตุการณ การแสดง
ความคิดเห็น การเสนอแนะวิธี และการขอรอง มีรายละเอียดและตัวอยางดังนี้

2.1 การรายงานเหตุการณ 
กวีเปรียบประหนึ่งนักขาวหรือผู สื่อขาวที่คอยรายงานเหตุการณ

ทามกลางการหมุนไปของกาลเวลาจากนาทีสูชั่วโมงแตละชั่วโมงในวันหนึ่งๆ ถึง
หลายวันวาเกิดอะไรข้ึนบาง แลวนําเสนอขาวในรูปของบทกวี

ตัวอยางบทกวีที่เสนอเน้ือหาแบบรายงานเหตุการณนับตั้งแตเยาวชน
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ทัง้ 13 คนเขาไปตดิอยูในถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอนจวบจนหนวยซีลตามเขาไปพบ
ตัววา ยังมีชีวิตและอยูรอดปลอดภัยไดอยางสมบูรณ เชนเรื่อง “แลวปตินํ้าตาก็
เออทน” ของศิวกานท ปทุมสูติ ดังตอไปน้ี

 สดับไหไหววกอกแมพอ   ชะเงอคอขอขาวผานเชาคํ่า
แมเพียงคืนสืบศอกบอกตอคํา ทุกถอยจากธารถํ้าปลอบนํ้าตา
 สดับสายรายงานเค่ียวคั้นขาว แตละกาวชีวิตติดถ้ําผา
ตางใจตางตั้งหวังกับเวลา ผูคนหา ผูสูญหาย ผูรายงาน
 สดับผูประกาศผูเกาะเก่ียว พญาเหยี่ยวอินทรีจิกตีสาร
สรรพเสียงเพียงผองความตองการ สงผานเรื่องราวผูกาวรุด
 สดับโซเซียลมัลติมิเดีย อารมณเสยีอารมณสมอารมณหลดุ
ลวนนานามโนจิตมนุษย ที่สุดแหงยุคโยงนอกโพรงภู
 คุณยังเงียบยังงุดยังมุดนํ้า ยังสืบถํ้าเสาะทางยังตอสู
ยังเสี่ยงเปนเสี่ยงตายในซอกรู ยงัหมายเธอ “ลกูหม”ู อยูภายใน
 ทุกทุกวินาทีของชีวิต ถาพลาดผิดภายในมิชวยได
คุณรูวาจะเกิดวิกฤตใด สายนํ้ายังเชี่ยวไหลไมลดรา
 หนวยซีลและอาสาที่รัก ดวยคุณพระปกปกบุญรักษา
คุณไดลุอุปสรรคผานมรรคา แลวปตินํ้าตากเ็ออทน

จากบทกวีดงักลาวยอมแสดงใหเหน็วากวคีอืศวิกานท ปทมุสูต ิตดิตาม
ขาวสารดังกลาวอยูตลอดเวลา ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวิสัยของกวีที่ยอมตอง
ติดตามความเปนไปของสังคม เพราะกวีเปนสวนหน่ึงของสังคม ทั้งยังเปนนัก
วิชาการ เปนพอ เปนปู และเปนตาอยูโดยปริยายจึงใหความสนใจเหตุการณนี้
เปนพิเศษ 
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เชนเดียวกันที่กวีคือพินิจ นิลรัตน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมและเปนผู
มจีติวญิญาณของนกัขาวอยูในตวั จงึเสนอเนือ้หาแบบรายงานเหตกุารณใหทราบ
เปนระยะ ดังเชนบทกวีเรื่อง “คอยหวัง” ตอไปน้ี

 ยังรอคอย-คอยรออยูนะลูก พอบญุปลกูแมทกุขเขญ็อยาเสยีขวญั
เลยลวงมา, เวลาหมุนกี่คืน-วัน โอลูกจาจงอดกล้ันอีกอึดใจ
  ทุกฝายหาทางชวยกันเต็มที่ ลูกเอยอยาเพ่ิงหนีหนาไปไหน
แมตะโกนกองปากถํ้ารํ่าไหไป ลูกหมูปาไดยินไหม, บาดใจนัก
 พนกี่วันผานกี่คืนก็ตื่นหวัง ดึกดื่นตื่นภวังคอยางหนวงหนัก
ใจจดจอลานลานใจมอบใจรัก รวมทอถักบันดาลดลหวังคนเจอ
 
2.2 การแสดงความคิดเห็น
รปูแบบการเสนอเน้ือหาในลักษณะแสดงความคิดเห็นของกวีเกดิขึน้เมือ่

กวไีดรบัทราบเร่ืองราวความเปนไปอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง แลวแสดง
ความคดิเหน็ของตนในฐานะปจเจกชนผูมคีวามไหวรูสกึอนัรวดเรว็ ความไหวรูสกึ
นี้เกิดขึ้นในระบบประสาทเมื่อมีสิ่งเรามากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
(สวนิต ยมาภัย, 2549: 16) การแสดงความคิดเห็นนี้นับวาเปนธรรมชาติอยาง
หนึ่งของกวี

ตัวอยางบทกวีมีเนื้อหาเปนการแสดงความคิดเห็นของกวีเชนเรื่อง 
“หมูปาไทย” ของเนาวรัตน พงษไพบูลย ดังตอไปนี้

 ทีมหมูปา ปลอดภัย ไดออกถ้ํา ดวยทีมแหง คุณธรรม ความชวยเหลือ
ทั้งโลกรวม สมาทาน จุนจานเจือ ทีมหมูปา จุดเชื้อ แหงความดี
 ขณะโลก มืดมิด เหมือนติดถ้ํา แตดวงเทียน คุณธรรม อรามสี
ใหแรงหวัง แรงใจ ในชีวี วาโลกน้ี ยังมี ความดีงาม
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 ประเทศไทย กลายเปน จุดเดนโลก ใหรวมโศก รวมสุข บั่นบุกขาม
แลกชีวิต ดวยชีวิต เฝาติดตาม พิสูจนความ เขมขน แหงคนจริง
 ประเทศไทย ไดนิยาม เดนสําแดง ดินแดนแหง มนุษยธรรม เลิศลํ้ายิ่ง
เม่ือโลกไร ที่ซึ่ง จะพึ่งพิง มนุษยชาติ จะไมทิ้ง ไมทอดกัน
 ความกาวหนา ทั้งหลาย ในแหลงหลา ตองกาวหนา กันดวย ชวยกันนั่น
มิใชการ กาวหนา เพื่อฆาฟน หมูปาไทย ใหของขวัญ แกโลกแลว

ยอมเปนเร่ืองปกติธรรมดาอันมเิกนิการคาดหมายท่ีเมือ่เนาวรัตน พงษ
ไพบูลย ผูเปนกวีอาวุโสในสมัยปจจุบันเห็นสิ่งใดแลวจะมีความคิดเห็นอันลึกซึ้ง 
เหตกุารณเยาวชนตดิถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอน ป 2561 เปนเหตกุารณสาํคญัของ
ไทยและของโลกมีพลงัมากพอท่ีจะไหวความรูสกึและจิตวญิาณของกวี ผูอานจงึ
สัมผัสไดถึงพลังแหงความคิดเห็นตามไปดวย 

ตวัอยางบทกวทีีแ่สดงความคดิเหน็ของกวใีนทาํนองเดยีวกนั เหน็ไดจาก
บางสวนในเรื่อง “ของขวัญแหงขุนนํ้านางนอน” ของศิวกานท ปทุมสูติ วาใน
โลกน้ีมนุษยอาศัยอยูดวยกันอยางเปนกลุมกอนมีความรักสามัคคีกันฉันท
ญาติมิตร ดังตอไปนี้ 

 มนุษยมิอาจอยูไดเพียงโดดเดี่ยว เกาะเก่ียวโลกท้ังใบใตแดดฝน
ขณะไทยชวยไทยไมจํานน มิตรประเทศทวมทนปรนนํ้ามิตร
 ลูกหมูปาอคาเดมีเอย   เธอไดเผยมโนมนุษยดุจญาติสนิท
นี่คือ...ของขวัญรางวัลชีวิต  แดผูพิชิตขุนนํ้านางนอน

หรือบางสวนจากบทกวีเร่ือง “สงแรงใจไปอีกวัน” ของรักษมนัญญา 
สมเทพ แสดงถงึความคดิเหน็ของกวทีีม่ตีอนางนอนซึง่อยูในสภาวะเหนอืโลกวา 
การทีแ่มนางนอนปลดปลอยชวีติของเยาวชนทัง้ 13 คนใหออกมาอยางปลอดภยั 
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ยอมจะแสดงถงึความรกัความเมตตาอนัยิง่ใหญของแมนางนอนทีม่ตีอชวีตินอยๆ 
อยางเยาวชนท้ัง 13 คน กอเกิดเปนพลังรกัพลังศรัทธาท่ียนืยงสืบไป ดงัเน้ือความ
ในบทกวีตอไปนี้ 

 อุปสรรคในถ้ําหลวงจงลวงผาน อยาใหนานการรอคอยอยาถอยหาง
ปลอยชีวิตเขากลับมานะแมนาง สูโลกกวางใหโลกรูอยูดํารง
 ดํารงรักดํารงชีพอยูสืบสราง สัมพันธนางอยางไรจะสูงสง
สัมพันธรักอยางไรจะยืนยง วันนี้คงพิสูจนไดใหโลกงาม
 
2.3 การเสนอแนะวิธี
รปูแบบการเสนอเนือ้หาแบบแนะวธิปีฏิบตัอิยางหนึง่อยางใด พบในบท

กวีขนาดสั้นของศิวกานท ปทุมสูติ ที่เมื่อกวีทราบขาวการยายนายณรงคศักด์ิ 
โอสถธนากร ผูวาราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งเปนผูบัญชาการเหตุการณ ศูนย
อาํนวยการรวมคนหาผูสญูหายในวนอทุยานแหงชาติถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอนไปเปน
ผูวาราชการจังหวดัพะเยา กวกีเ็สนอแนะทันทวีาใหหยดุคาํส่ังยายน้ัน ดงับทกววีา 

 หยุดซะคําสั่งยาย  อัปยศ
นํ้าหลากทวมบรรพต  ทุงหญา
อํานาจรัฐกําหนด  นายอยุติ- ธรรมฤๅ
อยาแยกเจาเมืองหลา  กอบกูถํ้าหลวง

อาจกลาวไดวาในฐานะท่ีศิวกานท ปทุมสูติ เปนกวีอาวุโส รูเห็น
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมามากกอปรกับความเปนผูรูแจงผูหนึ่งของ
สังคมไทยในปจจุบันจึงเสนอแนะวิธีการอยางใดอยางหนึ่งแกผูเกี่ยวของ แมขอ
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เสนอแนะนั้นจะเปนขอเสนอแนะที่ดี มีนํ้าหนักแตมิอาจเปนไปไดในการปฏิบัติ 
ก็นับไดวากวีไดปฏิบัติหนาที่อยางสมบูรณแลว

2.4 การรองขอ
ผูกระทาํการขอรองคอืกว ีสวนผูทีถ่กูขอรองใหชวยเหลอืคอืผูทีม่อีาํนาจ

สูงกวากวีซึ่งอยูในสภาวะเหนือโลก ไดแก พระรัตนตรัย เทพเทวดาอารักษและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผูมีอํานาจที่เกี่ยวของกับเหตุการณนี้โดยตรงคือขุนนํ้ากับนาง
นอน โดยกวีขอใหผูมอีาํนาจเหลานัน้ใหความชวยเหลือเยาวชนท้ัง 13 คน ใหอยู
รอดปลอดภัยหรือใหออกมาจากถ้ําหลวง-ขนุนํา้นางนอนได รวมท้ังใหความชวย
เหลือคณะทํางานใหมีความสะดวกในการปฏิบัติงานจนกระท่ังสําเร็จภารกิจ  

เนือ้หาขอความชวยเหลอืท่ีปรากฏในบทกวีนัน้เปนเพยีงเนือ้หาสวนหนึง่
ของเรื่องและมักปรากฏในตอนทายเรื่องหรือบทจบ ดังตัวอยางตอไปนี้

บทกวีเรื่อง “บําบวง” ของดวงมน ตอไปน้ี

 “ขุนนํ้า” ขอผอนนํ้า วอนอยาซํ้าทุกขทุรน
“นางนอน” ซอนกมล โปรดยินยลดวยปรานี
 รํ่ารองจากใจแม ปลดิแดไดฤๅรอรี
บําบวงแกเทวี แลกชีวีลูกคืนคง

บทกวีเรื่อง “รอ...หมูปา” ของสมเกียรติ รักษมณี ตอไปนี้

 ขอไตรรัตนเปนฉัตรแกวไดคุมเจา เทพปาเขาเปดพงไพรใหสวาง
เทพผืนดินถิ่นถํ้าชวยนําทาง พบเจาอยางสวัสดีมีชัยเอย
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บทกวีที่ไมมีชื่อเรื่องของพอพล สุกใส ดังตอไปนี้

 เจาแม ฟงกระแสธารใจใหถวนถี่
เอ็นดูดวยเมตตาโปรดปรานี เผยชองบองชี้มรรคา
ใหหมูเขาเหลานั้นสําเร็จสม พบลูกออนซอนซมในคูหา
กอดเกี้ยวเกลียวขวัญพรรณนา คืนสูญาติกาแลหมูมิตร
เมื่อนั้นคงสุขสโมสร ดวยธารใจไหลซอนสถานสนิท
ตางเทียนธูปสัจจามาบูชิต ชลิตนอมขุนนํ้าบําบวงเอย 
   

อภิปรายผลและสรุปผล 
บทกวีอุบัติการณโลกกรณีถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ป 2561 ทั้ง 19 

สํานวน มีสารัตถะหรือเนื้อหาหลัก 3 ประการ จัดระดับได 3 ระดับ คือระดับ
ปจเจกชนซ่ึงเก่ียวของกับบุคคลคนเดียวหรือถาเปนกลุมบุคคลก็เปนกลุมเล็กๆ 
กลุมเดยีว ระดบัสงัคมอนัเกีย่วของกบัคนหมูมากหรอืกลุมใหญ และระดบัสภาวะ
เหนือโลกที่เกี่ยวของกับสิ่งที่มิอาจมองเห็นไดโดยปกติวิสัยของมนุษยแตอาจ
สัมผัสไดดวยจิตวิญญาณหรือความรูสึก ในดานรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของ
บทกวีแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือรูปแบบคําประพันธซึ่งกวีใชคําประพันธ 3 รูป
แบบหลักคือกลอน กาพย และโคลง โดยกลอนใชมากที่สุดแบงเปนกลอนแปด
กับกลอนเพลงและยังมี กลอนที่มีรูปแบบคลายกลอนบทละครดวย รูปแบบคํา
ประพันธรองลงมาคือกาพยยานสีบิเอ็ด และโคลงส่ีสภุาพเปนรปูแบบคําประพันธ
ซึ่งใชนอยที่สุด สวนรูปแบบการเสนอเนื้อหาสําคัญเพื่อสรางสุนทรียภาพในบท
กวี 4 ประการ คือ การรายงานเหตุการณ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ
วิธี และการขอความชวยเหลอื 
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