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Abstract 
 

This research aims to study the concept of universality in Thai S.E.A. Write Award – Winning 
poetry in the period of 1980 – 2013, total 12 poetic works of hiangkwamkhlueanwai, 
Nattakambonlankwang, Panithankawi, Baimaithihaipai, Muenansikhao, Makankluai, Naiwela, Bankao, 
Maenamramluek, Loknaiduangtakhongkhaphachao, Maimiyingsaonaibotkawi and Huajaihongthiha. 

The results of this research revealed that in Thai S.E.A. Write Award – Winning poetry, there are 
10 types of universalities including political tragedy, war, collective memory, relationship between society 
and man, social change, relationship between man and man, love, relationship between man and nature, 
peace, unfairness, social inequality, and women’s rights.   

In terms 12 Thai S.E.A. Write Award – Winning poetic works, there is a total of 442 poems, of 
which 296 poems characterize the concept of universality, and 146 poems consisting of the concept of 
uniqueness. In addition, the concepts of universality in Thai S.E.A. Write Award – Winning poetic works are 
also related to world society as the contents and the concepts in the poems are associated with social 
phenomena throughout the world; which can be perceived and understood by any human race.  
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                                                  บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดความเปนสากลในกวีนิพนธไทยท่ีไดรับรางวัลซีไรต พ.ศ. 2523 – 
2556 จํานวน 12 เรื่อง ไดแก เพียงความเคลื่อนไหว นาฏกรรมบนลานกวาง ปณิธานกวี ใบไมท่ีหายไป มือน้ันสีขาว มากาน
กลวย ในเวลา บานเกา แมนํ้ารําลึก โลกในดวงตาขาพเจา ไมมีหญิงสาวในบทกวี และหัวใจหองท่ีหา  

ผลการวิจัยพบวา กวีนิพนธไทยท่ีไดรับรางวัลซีไรต มีแนวคิดความเปนสากล 10 ประเภท ไดแก โศกนาฏกรรมทาง
การเมือง สงคราม และความทรงจํารวมทางสังคม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย ความรัก ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  สันติภาพ การตอสูกับความอธรรม 
ความไมเทาเทียมกันในสังคม และสิทธิสตรี  

กวีนิพนธไทยท่ีไดรับรางวัลซีไรต จํานวน 12 เรื่อง มีบทกวีนิพนธรวมจํานวน 442 บท แบงแนวคิดออกเปน          
2 ประเภท คือ แนวคิดความเปนสากลมีจํานวน 296 บท และมีแนวคิดเฉพาะปจเจกบุคคล 146 บท แนวคิดความเปนสากล
ในกวีนิพนธไทยท่ีไดรับรางวัลซีไรตเปนแนวคิดท่ีมีความสัมพันธกับสังคมโลก เพราะเน้ือหาและแนวคิดในบทกวีท่ีสื่อ
ความหมายน้ัน ลวนมีปรากฏการณทางสังคมเปนสวนท่ีเช่ือมโยงถึงกัน ไมวาจะชนชาติใดเช้ือชาติใดจึงรับรูและรูสึกได
เชนเดียวกัน  
คําสําคัญ :  ความเปนสากล, กวีนิพนธไทย, รางวัลซีไรต 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหง

อาเซียน หรือรางวัลซีไรต เริ่มข้ึนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 
2522 โดยมีศาสตราจารย พระวรวงศเธอ พระองคเจา
เปรมบุรฉัตร ทรงดํารงตําแหนงเปนองคประธานกอตั้ง
รางวัล ทรงมอบหนาท่ีใหสมาคมภาษาและหนังสือแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับสมาคม
นักเขียนแหงประเทศไทย เปนคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกตัดสินงานวรรณกรรมของไทยเพ่ือรับรางวัลซีไรต
มาโดยลําดับ (สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ, 2547, หนา 787)  ปจจุบันยังมี
การพิจารณามอบรางวัลใหกับนักเขียนมาอยางตอเน่ือง  
รื่ น ฤ ทั ย  สั จ จ พัน ธุ  ( 2547,ห น า15)  ไ ด อ ธิ บ าย ถึ ง
ความหมายและจุดเริ่มตนของรางวัลซีไรตวา  ซีไรตทับ
ศั พ ท ม า จ า ก คํ า ว า   S. E. A.  Write  ซึ่ ง ย อ ม า จ า ก
South East Asian Writers Awards หมายถึง รางวัล
วรรณกรรมท่ีมอบใหแกนักเขียน 10 ประเทศอาเซียน  
โดยระยะแรกเริ่มตนในป พ.ศ. 2522 มีจํานวน 5 ประเทศ  
ไดแก ไทย มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  สิงคโปร 
ตอมาประเทศบูรไน และประเทศเวียดนาม เขารวมในป 
พ.ศ. 2529 ตอจากน้ันประเทศลาวกับประเทศพมาเขา
รวมในป พ.ศ. 2541 และประเทศกัมพูชาเขารวมในป 
พ.ศ. 2542 โดยแตละประเทศจะคัดเลือกวรรณกรรมเพ่ือ
ไดรับรางวัลกันเอง  ไมไดนํามาแขงขันกัน แตเปนการ
ขยายขอบเขตผูรับรางวัลจากนักเขียนไทยไปสูนักเขียนใน
กลุมประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน ทําใหรางวัลซีไรตมิใช
เปนรางวัลระดับประเทศ แตเปนรางวัลในระดับภูมิภาค
อาเซียนดวย   

รางวัลซีไรตเปนการใหรางวัลกับวรรณกรรม
สรางสรรคสามประเภทไดแก นวนิยาย กวีนิพนธ และ
เรื่องสั้น โดยทุกปจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ในปแรก
คือ  นวนิยายเรื่อง “ลูกอีสาน”  ของคําพูน บุญทวี  ในป 
พ.ศ. 2523  เปนงานเขียนประเภทกวีนิพนธ “เพียงความ
เคลื่อนไหว” ของเนาวรัตน พงษไพบูลย  และในป พ.ศ. 
2524 คืองานเขียนประเภทเรื่องสั้น ไดแก “ขุนทองเจาจะ
กลับมาเมื่อฟาสาง” ของอัศศิริ  ธรรมโชติ  ท้ังน้ีงาน
วรรณกรรมประเภทกวีนิพนธสามารถเสนอภาพสะทอน
เรื่องราวในสังคมไดใกลเคียงกับสภาพปรากฏการณทาง
สังคมไดอยางตรงไปตรงมามากกวาวรรณกรรมประเภท
อ่ืนๆ โดยเฉพาะกวีนิพนธท่ีไดรับรางวัลซีไรตลวนมีเน้ือหา
ท่ีมีความสัมพันธและแสดงออกถึงพันธกิจในการสะทอน
ภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางดี  สมเกียรติ คูทวีกุล 
(สัมภาษณ ,  8 เมษายน 2560)  ได แสดง ทัศนะ ถึ ง

วรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ ท่ีไดรับรางวัลซีไรตวา       
กวีนิพนธเปนงานเขียนประเภทรอยกรองท่ีมีพลังทาง
ความคิด เพราะมีรสคําและรสความ ในการสะทอน
ปรากฎการณทางสังคมท้ังโดยตรงและโดยออม แสดงให
เห็นถึงความเคลื่อนไหวและความเปนไปของสังคมในเชิง
ประจักษ  ไดมากกวาวรรณกรรมประเภทอ่ืน 

 วรรณกรรมประเภทกวีนิพนธท่ีไดรับรางวัล    
ซีไรตในแตละปลวนมีความโดดเดนในดานเน้ือหาท่ีแสดง
แนวความคิดใหเห็นถึงปรากฏการณของสังคม  ไดแก  
“เพียงความเคลื่อนไหว” ของเนาวรัตน  พงษไพบูลย 
“นาฏกรรมบนลานกวาง” ของคมทวน คันธนู “ปณิธาน
กวี” ของอังคาร กัลยาณพงศ “ใบไมท่ีหายไป” ของ      
จิระนันท  พิตรปรีชา “มือน้ันสีขาว” ของศักดิ์สิริ มีสมสืบ  
“มากานกลวย” ของไพวรินทร ขาวงาม “ในเวลา” ของ
แรคํา ประโดยคํา “บานเกา” ของโชคชัย บัณฑิต’  
“แมนํ้ารําลึก” ของเรวัตร  พันธุพิพัฒน “โลกในดวงตา
ขาพเจา” ของมนตรี  ศรียงค “ไมมีหญิงสาวในบทกวี” 
ของซะการียยา อมตยา และ“หัวใจหองท่ีหา” ของอังคาร  
จันทาทิพย  กวีนิพนธเหลาน้ีลวนไมยึดติดกับแนวคิดของ
แนวกวีนิพนธเพ่ือชีวิตท่ีเคยมีอยูเดิม แตสะทอนใหเห็นถึง
ความเปนตัวตนของงานประพันธมากข้ึน และสะทอน
เน้ือหาในเชิงปรัชญา ดังท่ี รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2539, หนา 
38) ไดแสดงทัศนะตอปรากฏการณของพัฒนาการกวี
นิพนธไทยวา กวีนิพนธไทยมีพัฒนาการมาอยางตอเน่ือง
และสะทอนแนวคิดท่ีมีความหลากหลายท้ัง ลักษณะ
เฉพาะท่ีแสดงเผาพันธุ  เช้ือชาติ  วัฒนธรรม และความ
เปนปจเจกบุคคล สวนลักษณะสากลคือ  สะทอนความ
เปนมนุษยและปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งอ่ืน เชน 
ธรรมชาติ ความเช่ือ  สังคม  และรวมท้ังมนุษยดวยกันเอง  
โดยไมมีกรอบเง่ือนของวิถีสังคมและมิติของเวลาเปน
เครื่องกํากับ 

ทัศนะดังกลาวแสดงใหเห็นวา  แนวคิดในกวี
นิพนธไทยนอกจากจะมีเน้ือหาสะทอนสังคมและการ
แสดงออกถึงแนวความคิดท่ีมีตอสังคมน้ันนอกจากจะมี
ความแปลกใหมเฉพาะตัวแลวขณะเดียวกันก็มีลักษณะ
ของความเปนสากล (Universality) ผสานรวมอยูดวย  
ราชบัณฑิตยสถาน ศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย 
(2545, หนา 460) ไดใหความหมายของคําวาความเปน
สากลวาหมายถึง  ลักษณะงานวรรณกรรมท่ีมีสิ่งปลุกเรา
ความรูสึกของผูอานทุกยุคทุกสมัย งานเขียนท่ีเสนอ
อารมณสะเทือนใจอันยิ่งใหญของมนุษยชาติทุกอารยธรรม  
เชน  ความรัก  ความริษยา  ความทระนง  ความกลาหาญ 
ฯลฯ ดังน้ันจึงเห็นไดวา ความเปนสากลมิไดปรากฏอยูใน
สังคมใดสังคมหน่ึงเทาน้ัน  หากยังปรากฏไดในทุกสังคม 
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โดยมนุษยชาติสามารถรับรูและรูสึกไดรวมกัน ตรีศิลป  
บุญขจร (2547, หนา 646) อางถึง เกอเต (Goethe) 
นักปราชญและกวีชาวเยอรมัน เคยกลาววา “กวีนิพนธ
เปนศิลปะอันเปนสากลของมนุษยชาต”ิ หมายความวา ใน
บรรดารูปแบบทางวรรณศิลปท้ังหลาย  กวีนิพนธเปน
รูปแบบท่ีเปนสากลยิ่ง  ในแงท่ีวามนุษยไมวาเช้ือชาติใด
ภาษาใด  สามารถซึมซับอารมณและความนึกคิดของ
เพ่ือนมนุษยดวยกัน  ท้ังความรัก  โศกสลด หรือนานา
อารมณ  และในภาวการณท่ีมนุษยตกเปน “ทาสอารยะ” 
ในยุคโลกาภิวัตน  ความขมข่ืน  ระทดทอ  และสังเวชใน
วิถีชีวิตของมนุษยท่ีแปรเปลี่ยนไป ภาพสะทอนสังคม
ดังกลาวปรากฏชัดเจนในวิถีของบานเกา ท่ี  โชคชัย  
บัณฑิต’ นําเสนอจึงมิใชปญหาสังคมไทยรวมสมัยเทาน้ัน  
แตเปนปญหารวมกันของมนุษยชาติในยุคปจจุบัน 

นอกจากน้ีทวีศักดิ์   ปนทอง (สัมภาษณ ,  1 
มีนาคม 2558)  ไดกลาวถึงแนวคิดความเปนสากลวา  
ความรักเปนสิ่งหน่ึงท่ีมีความเปนสากลในสังคมโลก  
ดังเชนกวีนิพนธบทหน่ึงของทานท่ีมีเน้ือหาอันแสดงใหเห็น
วา  “ความรัก”  เปนสิ่งสรางสรรค  มีพลัง จรรโลงโลกใน
ทุกยุคสมัย ไรพรมแดนระหวางเช้ือชาติและปราศจากมิติ
ทางวัฒนธรรมขวางก้ัน ดังความวา   

 

ความรักคือสากล    ไมแบงชนชาติเช้ือช้ัน 
ความรักจักสรางสรรค ใหโลกน้ันสุขสดใส 
ความรักจักกลอมเกลี้ยง เปนนํ้าเลี้ยงชโลมใจ 
ชาติเช้ือผิวพรรณใด  เปนสุขไดดวยรักเอย 
 

ความรักของแมท่ีมีตอลูกเปนอีกแนวความคิด
หน่ึงท่ีมีลักษณะของความเปนสากล  ดังเชน “ในเวลา”  
ช่ือบทกวีนิพนธ  “สุขุมสุคนธชาติ” ของแรคํา ประโดยคํา 
(2547, หนา 23) แสดงทัศนะถึงความรักของแมท่ีมีตอลูก
อยางทะนุถนอม ดังความตอนหน่ึงวา 

 

 โอ เ น้ือหอมพรอมเพราเจา บุญละเอียด  
 ใครหนอเจียดบุญใหใครอุปถัมภ 
 ชมพูผิวผองนวลชวนหอมประจํา  
 ประหลาดล้ําเน้ือตัวไมมัวมอม 

 โอละมุนเจาบุญตามาจากไหน 
 พรากสวรรคช้ันใดมาใหถนอม 

 พลัดดาวสรวงดวงใดมาใหดอม 
 มาสูออมอกโลกตามโชคชะตา...  

(แรคํา ประโดยคํา. 2547, หนา 23) 
 ก วี นิ พ น ธ  “ แ ม นํ้ า รํ า ลึ ก ”  ขอ ง เ ร วั ต ร        

พันธุพิพัฒน  เปนผลงานทางวรรณกรรมอีกเลมหน่ึง            
ท่ีไดรับรางวัลซีไรต ในป พ.ศ. 2547 เน้ือหาของบทกวีได

ถายทอดภาพชีวิตในวัยเยาวท่ีตราตรึงอยูในภาพความ  
ทรงจํา  ดังตอนหน่ึงของคําประกาศของคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน 
(2547, หนา 2)  ดังน้ี แมนํ้ารําลึกนําเสนอภาพในวัยเยาว  
ซึ่งเปนวัยพิสุทธ์ิอันกระจางในความทรงจํา  โดยรําลึกยอน
ผานสถานท่ี  เหตุการณ  ผูคน  และสรรพสิ่งรอบตัว  
ภาพแตละภาพมี เรื่ องเลา ท่ี เรียงรอยเปนภาพชีวิต
หลากหลายมิติ  ซึ่งสื่อใหเห็นวามนุษยลวนมีความฝนท่ี
ตองไขวควา  แตความหมายท่ีแทจริงของชีวิตกลับอยูท่ี
สถานการณในวัยเยาวอันเปนพลังหลอเลี้ยงชีวิตใน
ปจจุบัน  

บทกวีตอนหน่ึงในเลม  “แมนํ้ารําลึก”  ตอน
กลับไปเยี่ยมวัยเยาว   ในบทกวีช่ือ “รุง”  กลาวถึง
บรรยากาศหลังฝนตก  ภาพของผืนทุงนาท่ีมีความสดใส
เขียวขจีเหมือนกับสีของผาซิ่น  ภาพชีวิตในชวงวัยเยาว  
ออกว่ิงเลนกับเพ่ือนตามคูทองนา  หากใครว่ิงนําหนาก็จะ
แกลงสั่นก่ิงไมใหนํ้าฝนท่ีคางอยูไหลกระเซ็นลงมาใหเปยก
เพ่ือนท่ีเดินตามมาขางหลัง ดังความวา 

 

 หลังฝน,  เราทองละอองฟา    
 ลุยนํ้าเว้ิงนาหลังหนาเก่ียว 
 ทุงทางฉํ่าสดคูคดเคี้ยว   
 ขาวรวงหลงเคียวเราเคี้ยวกิน 
 เมล็ดรวงเฝารอจึงกอเรียว   
 ใสเขียวกลมกลืนดั่งผืนซิ่น 
 โคงเรียวเก่ียวฟามาสูดิน  
 ฝนรินดินฟูไปสูฟา 
 รอยเทาแตมวาดดินหมาดนุม  
 พฤกษพุมชุมฉํ่าใครนําหนา 
 แกลงสั่นกานใบไมรอชา   
 อยูหลังรั้งมาจึงเปยกปอน        

 (เรวัตร พันธุพิพัฒน, 2549, หนา 24) 
 

บทกวี นิพนธข างตนแสดงให เห็นถึง  ภาพ
ความคิดถึงสิ่งท่ีผานไปแลว อันเปนประสบการณในชวงวัย
เยาวท่ีมีความสุข  ซึ่งลักษณะดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎี
การถวิลหาอดีตหรือนอสทัลเจีย (Nostalgia) พัฒนา กิติ
อาษา (2546) ไดอธิบายถึง ทฤษฎีการถวิลหาอดีตไววา  

นอสทัลเจีย (Nostalgia)  มีรากศัพทมาจากคํา
วา “nostos” ในภาษากรีก แปลวา การกลับบาน รวมกับ
คําในภาษาละตินวา “-algia” หมายถึง ความเจ็บปวด            
ท่ีนักวิชาการทางมานุษยวิทยาไดใหความหมายวา เปน
วิธีการมองยอนอดีตท่ียึดโยงระหวางชีวิตในชวงขณะ
ปจจุบันกับประสบการณแหงอดีตท่ีเลยลับ เปนรูปแบบ



4 
 

ของการรับรูความจริงอยางหน่ึงท่ีชวยให เราไดคิด
ใครครวญหรือทําความเขาใจอดีตท่ีผานพนไปแลว โดย
การนํามาครุนคิดใครครวญใหม อาจกลาวไดอีกอยางหน่ึง
วา เปนการจินตนาการถึงโลกท่ีเราไดสูญเสียไปแลวของ
ปจเจกบุคคลท่ีเคยมีประสบการณในอดีต  ปรากฏการณ
ดังกลาวแสดงใหเห็นวากวีนิพนธไทยมีพัฒนาการอยาง
ตอเ น่ืองมาตามลําดับท้ังในดานรูปแบบและแนวคิด   
แสดงใหเห็นวารูปแบบของกวีนิพนธมีลักษณะท่ีเปนสากล  
ในขณะเดียวกันดานเน้ือหาสื่อถึงความคิดท่ีหลากหลาย 
ในบทกวีนิพนธ  แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการท่ีไมหยุดน่ิง
และมีความแปลกใหมหลากหลายไปตามปรากฏการณ
ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนน้ัน  มีลักษณะรวมบางประการท่ีสื่อถึง
แนวคิดความเปนสากลท่ีมิไดจํากัดกรอบอยูภายใตบริบท
เฉพาะในสังคมไทย ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัย
สนใจท่ีจะศึกษาความคิดความเปนสากลของกวีนิพนธไทย
ท่ีไดรับรางวัลซีไรต  เพ่ือเห็นถึงคุณคาของกวีนิพนธไทย  
ท่ีมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับแนวคิดตะวันตกและแนวคิด
ตะวันออก ปรากฏการณทางสังคม และพัฒนาการทาง
แนวคิดของกวีนิพนธไทยท่ีมีความสรางสรรคโดดเดน  
และเพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษาวรรณกรรมรวมสมัย  
ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความคิดอันเปนรากฐานของสังคมไทย
ทางหน่ึงไดเปนอยางดี 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เ พ่ือศึกษาแนวคิดความเปนสากลท่ีปรากฏ             
ในกวีนิพนธไทยท่ีไดรับรางวัลซีไรต 

 
แนวคิดทฤษฏี 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดเลือกศึกษาผลงาน  
กวีนิพนธไทยท่ีไดรับรางวัลสรางสรรคยอดเยี่ยมแหง
อาเซียน (รางวัลซีไรต) โดยศึกษารวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรางวัลซีไรต และแนวทางการศึกษา
วิเคราะหจะศึกษาแนวคิดความเปนสากลท่ีปรากฏในกวี
นิพนธท่ีไดรับรางวัลซีไรต  และเสนอสรุปเน้ือหาสาระท่ี
สําคัญของแตละแนวคิดไดดังน้ี 

1.  แนวคิดความเปนสากลในแนวคิดตะวันตก
และแนวคิดตะวันออก จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ
กับแนวคิดตะวันตก แนวคิดตะวันออก และแนวคิดความ
เปนสากลท้ังหมดผูศึกษาสามารถสรุปไดวา ความเปน
สากล (Universality) หมายถึง แนวความคิดอันเปน
ลักษณะรวมท่ีมนุษยทุกเช้ือชาติทุกวัฒนธรรมรับรูเขาใจ
และยอมรับรวมกัน   

2.  แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยสรุปแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน ดาน
นิเวศวิทยา ดานประชากร ดานโครงสรางวัฒนธรรมของ
สังคม และดานนโยบาย ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการคิดคน           
สิ่งใหมๆ ในเชิงความคิด การสรางสรรควัตถุ และการ
แพรกระจายของแนวคิดตะวันตก ซึ่งสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอระบบโครงสรางสังคม บทบาทหนาท่ี 
ระเบียบแบบแผนในการดํารงชีวิต กฎเกณฑ วิถีการ
ดํารงชีวิต จารีต กฎหมาย ศาสนา คานิยม ความเช่ือ และ
บรรทัดฐานของสังคม  

3.  ทฤษฎี ก ารอ านตี ค วาม เ พ่ือ วิ เ คร าะห        
กวีนิพนธ  สามารถแบงประเด็นในการวิเคราะหได         
8 ประการ คือ ผูแตง ระยะเวลาในการแตง จุดมุงหมายใน
การแตง ประเภทของกวีนิพนธ รูปแบบของการประพันธ 
วิเคราะหกลวิธีการแตง การวิเคราะหแนวคิด และการ
วิเคราะหคุณคาของบทกวีนิพนธ  
 

ขอบเขตของการวิจัย   
การวิจัยในครั้งน้ีไดกําหนดขอบเขตในการวิจัย 

คือ เลมกวีนิพนธท่ีไดรับรางวัลรางวัลซีไรต ระหวางป พ.ศ. 
2523 – 2556 มีจํานวน 12 เรื่อง และมีบทกวีนิพนธ
จํานวนท้ังสิ้น 442 บท ใชในเปนเอกสารหลักในการวิจัย 
ซึ่งประกอบดวย ดังน้ี 
 1.  เพียงความเคลื่อนไหว พ.ศ. 2523 เนาวรัตน  
พงษไพบูลย 
 2.  นาฏกรรมบนลานกวาง พ.ศ. 2526 คมทวน  
คันธนู 
 3.  ปณิธานกวี พ.ศ. 2529 อังคาร  กัลยาณพงศ 
 4.  ใบไม ท่ีหายไป  พ .ศ .  2532  จิ ระ นันท           
พิตรปรีชา 
 5.  มือน้ันสีขาว พ.ศ. 2535  ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ 
 6.  มากานกลวย พ.ศ. 2538  ไพวรินทร            
ขาวงาม 
 7.  ในเวลา พ.ศ. 2541  แรคํา  ประโดยคํา 
 8.  บานเกา พ.ศ. 2544   โชคชัย  บัณฑิต’ 
 9.  แมนํ้ารําลึก พ.ศ. 2547 เรวัตร  พันธุพิพัฒน 
 10. โลกในดวงตาขาพเจา พ.ศ. 2550  มนตรี  
ศรียงค 
 11. ไมมีหญิงสาวในบทกวี พ.ศ. 2553  
ซะการียยา  อมตยา 
 12. หัวใจหองท่ีหา พ .ศ . 2556  อังคาร              
จันทาทิพย 



5 
 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่อง ความเปนสากลของกวีนิพนธ

ไทยท่ีไดรับรางวัลซีไรต ชวงป พ.ศ. 2523 – 2556 โดย
การใชกระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary 
research) เปนวิธีการหลักในการวิจัย โดยกําหนดเลมกวี
นิพนธท่ีไดรับรางวัลรางวัลซีไรตระหวาง ป พ.ศ. 2523 – 
2556 จํานวน 12 เรื่อง ซึ่งมีบทกวีนิพนธในเลมจํานวน
ท้ังสิ้น 442 บท รวมถึงการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี
และวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวของในการชวยเสริมและใช
กระบวนการวิจัยแบบการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth 
interview) และการใชแนวทางคําถามท่ีเปนลักษณะก่ึง
โครงสรางเขามามีสวนชวยในการรวบรวมขอมูลเพ่ือชวย
ใหสามารถเขาใจและวิเคราะหแนวคิดความเปนสากลท่ี
ปรากฏในกวีนิพนธไทยท่ีไดรับรางวัลซีไรต 
 

สรุปผลการวิจัย 
แนวคิดความเปนสากลในกวีนิพนธไทยท่ีไดรับ

รางวัลซีไรตท้ัง 12 เรื่อง มีบทกวีนิพนธรวมจํานวน 442 
บท จําแนกแนวคิดไดออกเปน 2 กลุม ไดแก แนวคิดความ
เปนสากล(universality) และแนวคิดเฉพาะปจเจกบุคคล 
(uniqueness) 

แนวคิดความเปนสากล (universality) ในกวี
นิพนธไทยท่ีไดรับรางวัลซีไรต มีจํานวน 296 บท  จําแนก
แนวคิดแบงเปน 10 ประเภท  ไดแก  โศกนาฏกรรมทาง
การเมือง สงคราม และความทรงจํารวมทางสังคม 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม  การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย  ความ
รัก  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  สันติภาพ  
การตอสูกับความอธรรม ความไมเทาเทียมกันในสังคม 
และสิทธิสตรี  

แนวคิดเฉพาะปจเจกบุคคล (uniqueness) กวี
นิพนธไทยท่ีไดรับรางวัลซีไรต มีจํานวน 146 บท จําแนก
แนวคิดแบงเปน 3 ประเภท ไดแก ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ความหวัง และการเชิดชูบุคคลและอาชีพ
ท่ีสรางคุณคาแกแผนดิน   

การศึกษาวิเคราะหแนวคิดความเปนสากลในกวี
นิพนธไทยท่ีไดรับรางวัลซีไรตพบวา กวีนิพนธไทยจํานวน 
12 เรื่อง มีแนวคิดความเปนสากลท่ีปรากฏรวมกันมาก
ท่ีสุดจํานวน 2 แนวคิด ไดแก แนวคิดโศกนาฏกรรมทาง
การเมือง สงคราม และความทรงจํารวมทางสังคมและ
แนวคิดความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม พบวา มีกวี
นิพนธ จํ านวน 8 เ รื่ อ ง  รองลงมาคื อ  แนวคิดการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม  แนวคิดความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับมนุษย และแนวคิดความรัก พบวา กวีนิพนธ             
มีจํานวน 7 เรื่อง  แนวคิดความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ แนวคิดสันติภาพ มีกวีนิพนธจํานวน 6 เรื่อง 
แนวคิดการตอสูกับความอธรรม มีกวีนิพนธจํานวน 4 
เรื่อง แนวคิดความไมเทาเทียมกันในสังคม และแนวคิด
สิทธิสตรี พบวามีกวีนิพนธจํานวน 2 เรื่อง  

แนวคิดความเปนสากลกลุมท่ี 1 พบมากท่ีสุดคือ 
แนวคิดโศกนาฏกรรมทางการเมือง สงคราม และความ
ทรงจํารวมทางสังคม  และแนวคิดความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสังคม  แนวคิดท้ังสองดังกลาวพบในกวีนิพนธ
จํานวน 8 เรื่อง ดังเชน บทกวี “วันฆานกพิราบ” เปน   
บทกวีนิพนธท่ีสื่อถึงแนวคิดโศกนาฏกรรมทางการเมืองท่ี
นําไปสูความทรงจํารวมทางสังคม  ความสูญเสียของ
นักศึกษาและประชาชน  เน่ืองจากเหตุการณ  6  ตุลาคม  
2519  การปราบปรามนักศึกษา ประชาชนดวยความ
รุนแรง  และกรณีการสังหารหมูนักศึกษา  ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร และบริเวณ
สนามหลวง  ท้ังหมดลวนเปนภาพเหตุการณ  การสังหาร
โหดอยางทารุณท้ังสิ้น  ดังความตอนหน่ึงในบทกวีนิพนธน้ี 

 

มือกระชับคาบบุหรี่ท่ีมุมปาก   
ตาหรี่เล็งรองบากปากปนจอง 
สมุนรายเรียงรอบคอยหมอบมอง 

 รั้วระเนนเอนกองกายรางลน 
เลือดโทรมหนาหามือเขายื้อยุด 

 กระชากฉุดกระชับหมัดซัดดวยสน 
เง้ือไมฟาดฟดซ้ํากระหนํ่าจน  

 เลือดกระเซ็นกระเสือกกระสนทุรนทุราย 
ผูกคอลากกระชากรางกลางสนาม 

 เลือดยังลามจากหลังว่ินรินเปนสาย 
นอนแนน่ิงเน้ือขาวเปลาเปลือยกาย 

 ทอนไมกายเกรอะเลือดเลอะเดือดแดง 
รางรุงริ่งลิ้นจุกผูกคอหอย  

 กระโดดลอยถีบรางควางรองแรง 
เกาอ้ีเหล็กหวดโครมโถมสุดแรง 

 รองเทาแยงยัดปากกรากเขารุม 
ทีละรางซอนรางเอายางทับ  

 แลวเปลวไฟก็ไหววับควันจับกลุม 
กระดิกดิ้นเดือดมอดเน้ือกอดกุม 

 กระดกงุมหงิกงอตอตะโก 
เขาตอกอกทีละอกยกไมฟาด  

 ดารดาษดับดิ้นสิ้นแรงโผ 



6 
 

หมวกเหล็กรายเรียงยืนและปนโต 
 หัวโลนเหลืองเรืองโรโผลผุดกลาง 

ทีละภาพ  ทีละภาพ  กระชับชัด 
 ทีละนัด  ทีละนัด  ถนัดราง 

ทีละวัน  ละวันไป  ยิ่งไมจาง  
 ยิ่งกระจะ  ยิ่งกระจาง  อยูกลางใจ 

(เนาวรัตน  พงษไพบูลย, 2529, หนา 64 – 65) 
 

บทกวีนิพนธดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงภาพการ
สังหารหมูอยางทารุณโหดเหี้ยมตอผูชุมนุม  ทําใหภาพ
เหตุการณดังกลาวท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึง
เปนพ้ืนท่ีของความทรงจํารวมทางสังคม เหตุการณเกิดข้ึน
เมื่อวันท่ี  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2519  ชาญวิทย  เกษตรศิริ 
(2550,หนา 2)  ไดกลาวถึงขอมูลกรณีการปดลอมเพ่ือฆา
นิสิตนักศึกษาและประชาชนท่ีรวมชุมนุมในบริ เวณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มากกวา  5,000 คนวาสาเหตุ
การฆาหมูอยางอํามหิต  เพราะผูชุมนุมในธรรมศาสตร
รวมกันตอตาน  การกลับเขามาในประเทศไทยของจอม
พลถนอม กิตติขจร การปฏิบัติการการฆาเปนแผนท่ีจัด
วางไวอยางดี  เพ่ือผลสุดทายคือการยึดอํานาจโดยคณะ
ทหารและกลุมอํานาจเกาในวันเดียวกันกับท่ีฆาไดเสร็จ
เรียบรอยแลว  การลอมฆาผูชุมนุมมือเปลาโดยใชอาวุธ
สงคราม 

พ้ืนท่ีบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 จึงเปนความ
ทรงจํารวมทางสังคม  ของผูคนในสังคมท่ีรับรูและรูสึกได
เชนเดียวกัน  ปจจุบันทุกปยังคงมีการจัดงานเพ่ือรวม
รําลึกใหกับวีรชนและผูสูญลวงลับจากเหตุการณเกิดข้ึน  
ภาพเหตุการณความรุนแรงซ้ําเลาท่ีเกิดข้ึน  ลวนเปน
เหตุการณความสูญเสียและสรางความโศกเศราสะเทือนใจ
จนเปนความทรงจํารวมทางสังคม  แตถึงกระน้ัน  ความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดท้ังมวล   การรวมกันตอสูเพ่ือให
ไดประชาธิปไตยลวนเปนกาวยางในการสรางสังคมในอุดม
คติ  ท่ีจะเกิดข้ึนในสักวันหน่ึง  ซึ่งการตอสูท่ีเปนความทรง
จํารวมทางสังคมน้ันจะเปนสิ่ ง ท่ีกระตุนย้ํ า เตือนให
ตระหนักถึงคุณคาและยังคงดํารงไวซึ่งความหวังอันหนัก
แนนท่ีดํารงอยูอยางเต็มเปยม 

บ ท ก วี นิ พ น ธ อี ก บ ท ห น่ึ ง ท่ี สื่ อ แ น ว คิ ด
โศกนาฏกรรมทางการเมืองท่ีนําไปสูความทรงจํารวม         
ทางสังคม  คือเหตุการณหลังจากท่ีนักศึกษา ประชาชน  
ผูชุมนุมปะทะกันกับฝายทหารจนเสียชีวิต  และบางก็
หลบหนีเขาปา  เหตุการณดังกลาวสะทอนเรื่องราว
ปรากฏใน  “หนุมสาวคือกาพยกลอนแหงปาเขา” ของ   
จิระนันท  พิตรปรีชา  ดังความวา 

  

เรา  พบกันในนามความรูสึก  
 ท่ีซอนลึกสุขล้ําเปยมความหมาย 

มือตอมือมั่นกระชับจับทักทาย 
 และดอกไมระบายแกมก็แยมบาน 

มา  รวมดื่มนํ้าลําหวยนอย  
 ชมรวงขาวออนชอยท่ีชิมหวาน 

ผานวันหน่ึงเหน่ือยนักจงพักงาน 
 เอนกายขับคีตกานทผานลําเนา 
 มือเธอยอมหยาบกรานโดยงานหนัก 
 ผิวกายจักเกรียมแดดรอนแผดเผา 

ศึกษาชีวิตใหมแหงวัยเยาว  
 อันเลือกเอาดวยความหวังเปลี่ยนสังคม 

ซึ่งรอยแคนเดือนตุลาบัญชาให 
 คนรุนใหมโถมกําลังมาสั่งสม 

รวมแรงสูอยูปาทาทุกขตรม  
 บาดแผลบมอยูท่ีใจไมปดบัง 
 ...สบสายตาคนหนุมสาวผูเรารอน 
 ท่ีทาทีทุกตอนซอนความหวัง 
 คือกาพยกลอนกลอมปาดงทรงพลัง 
 คือเสียงสั่งสาปอธรรมใหพรั่นพรึง 
 ดอกไมปาสีมวงออนบานตอนรับ 
 ผูมาจับปนสูกูชาติหน่ึง 

เปนแถวแถวสุดแนวภูดูตะลึง  
 มาเถิดมา...ขาวใหมน่ึงยังรอนรอ 

(จิระนันท  พิตรปรีชา, 2544, หนา 66 – 67) 
 

บทกวีนิพนธดังกลาวสะทอนเรื่องราวของ
นักศึกษาและประชาชนระหวางท่ีหนีเขาไปอยูในปา ภูหิน
รองกลา ซึ่งเปนหน่ึงในพ้ืนท่ีสีแดงเปนฐานท่ีตั้งของพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.)  

ภูหินรองกลา จึงเปนพ้ืนท่ีท่ีเปนความทรงจํา-
รวมของผูคนในสังคม  เหตุการณและเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนจึง
เปนความทรงจํารวมทางสังคมดวยเชนกัน การท่ีนักศึกษา
และประชาชนปะทะกันกับทหารจนเปนเหตุใหเกิดความ
สูญเสียและโศกนาฏกรรม  จนตองหนีเขาไปใชชีวิตในปา 
จนกระท่ังป พ.ศ. 2523 พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปน
นายกรัฐมนตรีไดใชนโยบาย  66/2523 เรื่อง นโยบายการ
ต อสู เ พ่ื อ เอาชนะคอมมิ ว นิสต  ข อ  4.7 ปฏิ บัติ ต อ
ผูกอการรายคอมมิวนิสตหรือผูหลงผิดท่ีเขามอบตัวหรือ           
ท่ีจับไดอยางเพ่ือนประชาชนรวมชาติช้ีแจงเพ่ือใหไดเขาใจ
ถึงนโยบายของรัฐบาลในปญหาน้ีอยางถองแทชวยเหลือ 
ใหใชชีวิตใหมรวมกันตอไปในสังคมอยางเหมาะสม จึงทํา
ใหนักศึกษาและประชาชนท่ีหนีเขาไปอาศัยในพ้ืนท่ี
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ดังกลาวกลับเขามามอบตัว  บทกวีนิพนธ “ผีเสื้อขยับปก” 
ของอังคาร จันทาทิพย เปนบทกวีนิพนธอีกบทหน่ึงท่ีสื่อ
ถึงแนวคิดโศกนาฏกรรมทางการเมืองและสงครามใน
ประเทศ ท่ีนําไปสูความทรงจํารวมทางสังคม ดังความวา  

  

            สวยแสนผีเสื้อขยบั          ปกสยาย 
สะพัดแรงลมปลาย          ปกนอย 
แสนสีและหลากสาย        ใยสลัก 
ลึกและไกลเก่ียวรอย       รวมรอยรัดกัน 
 

หินโหดหฤหรรษทุงเหี้ยม   สังหาร 
เลือดหลั่งเลือด เน้ือลาญ   แหลกสู 

            อคติ อุดมการณ          รัก  เกลียด 
ฝกฝาย  ฝกใฝกู          กอบเน้ือเลือดไฉน? 
 

ไสความตายตอหนา          เติมหนุน 
เน่ืองฆา อาฆาตหมุน        ใหมซ้ํา 
ดลดาลเดือดคืนดุล -        ยภาพเกา 
ยอนยอกมโนคติย้ํา          ยอกยอนรมเย็น 
 

เรนใด ดีกับราย          แรงสะเทือน 
สงบสุขหรือดินเฟอน        ปวนฟา 
ไมดอกกับดาวเดือน          เดด็ ปลูก 
ใครเด็ดปกผีเสื้อทา          เด็ดทาทายใคร 
 

ใตเรนไฟกรุนไหม          หมกหวัง 
ทองทุงสังหาร สัง -          โยคเศรา 
ผิดพลาด หวาดระแวง วัง-  วนวาย 
ตายขับคนเปนเขา           ข่ืนแคนประหารคน 
 

หมื่นแสนวนวายเว้ิง           ปกหวัง 
ทามประทุษรายแรงยัง       ยืดเยื้อ 
สันติสุขสานพลัง           แรงสง 
ลมแหงปกผีเสื้อ           ลึกซึ้งขยับสาย... 
(อังคาร  จันทาทิพย, 2556, หนา 85-86) 
  
บทกวีนิพนธดังกลาวสะทอนภาพเหตุการณ

ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยผูเขียนได
เปรียบเทียบ พ้ืนท่ีการเกิดเหตุการณน้ี กับพ้ืนท่ีของ           
ทุงสังหาร และไดนําทฤษฎีผีเสื้อขยับปกมาเช่ือมโยงให
เห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ขณะเดียวกันผูเขียน
ยังไดกลาวถึง ทฤษฎีเด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว พรอม
ตั้งคําถามถึงสงครามท่ีเปรียบเสมือนการเด็ดดอกไมหรือ
สันติภาพซึ่งเปรียบไดกับการปลูกดอกไม ผูคนในพ้ืนท่ีแหง
ความขัดแยงและผูคนในสังคมควรจะเลือกสิ่งใด 

เรื่องราวของทุงสังหาร (Killing fields) เปน
พ้ืนท่ีในการฆาลางเผาพันธุท่ีมีการสังหารอยางเหี้ยมโหด 
บางถูกยิง ตัดศีรษะ ทุบตี และฝงกลบท้ังเปนเหตุการณ
ดังกลาวเปนโศกนาฏกรรมของชาวกัมพูชา ในชวงท่ีเขมร
แดง (Khmer rouge) นําโดย นาย พล พต (Pol Pot) 
และนายเขียว สัมพัน เขาปกครองประเทศโดยใช
อุดมการณคอมมิวนิสต จนเปนเหตุใหมีประชาชนเสียชีวิต
มากกวาลานคน จนเกิดตํานานเรียกวา ทุงสังหาร 

ทุงสังหาร  จึงเปนพ้ืนท่ีท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
ทรงจํารวมทางสังคม ของผูคนในประเทศและในสังคมโลก 
แมวาเวลาจะผานไปเน่ินนานสักเทาไร  แตเหตุการณ
สังหารอยางโหดเหี้ยมน้ี  ยังคงเปนโศกนาฏกรรมท่ีผูคน
ยังคงจดจํา 

แนวคิดโศกนาฏกรรมทางการเมือง สงคราม 
และความทรงจํารวมทางสังคม มีบทกวีนิพนธท่ีสื่อถึง
แนวคิดมีจํานวน 43 บท แสดงใหเห็นวากวีมุงเนนสื่อให
เห็นถึงแนวคิด ท่ีมีปฏิสัมพันธ กับสั งคม โดยเฉพาะ
โศกนาฏกรรมทางการเมือง สงคราม และความทรงจํารวม
ทางสังคม  บทกวีนิพนธท่ีถายทอดออกมาน้ัน  แสดงให
เห็นถึงความหมายอันเปนความรูสึกถึงการเปนสวนหน่ึง
ของสังคม รับรูความรูสึกรวมกันกับผูคนในสังคมเดียวกัน 
แมวาเหตุการณในสังคมจะเปนเรื่องราวท่ีสรางความ
เจ็บปวด โศกเศราสะเทือนใจ ความสูญเสียชีวิตและเลือด
เน้ืออันเปนบาดแผลของผูคนในสังคม จนนําไปสูความ- 
ทรงจํารวมทางสังคมก็ตาม  

สวนแนวคิดความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สังคม  มีบทกวีนิพนธท่ีสื่อถึงแนวคิดน้ีจํานวน 35 บท            
สื่อถึงวิถีชีวิตของผูคนท่ีอยูในสังคมชนบทและสังคมเมือง 
ซึ่งความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคมท่ีกวีสื่อออกมา             
ในบทกวีนิพนธน้ีแสดงใหเห็นถึงปรากฏการณทางสังคม
ของมนุษยกับสังคมชนบท ในดานวิถีชีวิต การสืบทอด
วัฒนธรรมทองถ่ิน ความเช่ือ และมนุษยกับสังคมเมือง คือ 
วิถีชีวิตของผูคนในสังคมเมือง ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมเมือง ชะตากรรมของผูคนท่ีตองอดทนเผชิญปญหา
ในสังคมเมือง  

แนวคิดความเปนสากลกลุม ท่ี 2 มีจํานวน                
3 แนวคิด คือ แนวคิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม  แนวคิด
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย และแนวคิดความ
รัก พบวากวีนิพนธมีจํานวน 7 เรื่อง  ดังน้ี 

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีบทกวี
จํานวน 77 บท เน่ืองจากกวีบางทานเนนสื่อถึงแนวคิด             
ในดานการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบทกวีนิพนธเปน
จํานวนมาก เชน กวีนิพนธบานเกา สื่อถึงแนวคิดดานน้ี
จํานวน 25 บท  แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมน้ี            
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แบงออกเปน 3 ประเด็นคือ สังคมอุตสาหกรรมแทนท่ี
สังคมเกษตรกรรม  สังคมยุคโลกาภิวัตน และการถวิลหา
อดตี ความเปลี่ยนแปลงของสังคม จากสังคมเกษตรกรรม
เปนสังคมอุตสาหกรรมทําใหวิถีชีวิตความเปนอยู ทัศนคติ 
อาชีพของผูคนเปลี่ยนแปลงไป การเขาสูสังคมยุคโลกา           
ภิวัตน  ทําใหความสัมพันธระหวางผูคนในสังคมเปลี่ยนไป  
คานิยม  เง่ือนไขท่ีถูกสรางข้ึนใหตอบรับกับเทคโนโลยีท่ีมี
ความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว แตในขณะเดียวกันผูคนตาง
รูสึกโดดเดี่ยวมากยิ่ ง ข้ึน จนนําไปสูการถวิลหาอดีต 
ความรูสึกโหยหาปรากฏการณทางสังคมเชนเดิมใน
สมัยกอน  สวนแนวคิดความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษย  มีบทกวีจํานวน 54 บท สื่อถึงการดํารงชีวิตของ
ผูคนในสังคมท่ีมีปฏิสัมพันธตอกันในรูปแบบตางๆ ตาม
บริบทของสังคม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยมี
ท้ังดานดีและดานความขัดแยง ในดานดี คือ มนุษยมี
ความสัมพันธเขาใจดีตอกัน มีนํ้าใจ และมีความสมัคร
สมานสามัคคี   สวนในดานความขัดแยง สื่อถึงความ
ขัดแยงทางความคิดก็จะสามารถนําไปสูความบาดหมาง 
และนําไปสูการทํารายทําลายซึ่งกันและกัน  สวนแนวคิด
ความรัก มีจํานวน 14 บท แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
สื่อถึงความรักของบุพการีท่ีมีตอลูก และความรักระหวาง
ชายกับหญิง  

แนวคิดความเปนสากลกลุมท่ี 3 คือ แนวคิด
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และแนวคิด
สันติภาพ มีกวีนิพนธจํานวน 6 เรื่อง 
 แนวคิดความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิ 
มีจํานวน 21 บท สื่อถึงการพ่ึงพาอาศัยกันระหวางมนุษย
กับธรรมชาติ  สภาพแวดลอมของธรรมชาติกับวิถีชีวิต
มนุษยท่ีมีความเก้ือกูลกัน มนุษยมีความ ความใกลชิด
ผูกพันกับธรรมชาต ิสวนแนวคิดสันติภาพ มีจํานวน 8 บท 
สื่อ ถึงการเสนอทางออกของสังคมโดยใชการสราง
สันติภาพใหเกิดข้ึนในสังคม การโหยหาสันติภาพ  โดยการ
อยูรวมกันของมนุษยดวยความเก้ือกูลกันจะทําใหเกิดสันติ
สุขท่ีแกสังคมได   

แนวคิดความเปนสากลกลุมท่ี 4 คือ แนวคิดการ
ตอสูกับความอธรรม มีกวีนิพนธท่ีสื่อถึงแนวคิดในดานน้ีมี
จํานวน 4 เรื่อง มีบทกวีจํานวน 36 บท สื่อถึงกระบวนการ
ตอสูทางสังคมของผูคน  โดยเฉพาะการตอสูกับอํานาจ
ความไมเปนธรรมในดานการเมือง  การปลุกใจใหตอสูกับ
อํานาจรัฐเพ่ือใหถึงจุดหมายความเปนสังคมในอุดมคติท่ี
จะเกิดข้ึนได   

แนวคิดความเปนสากลกลุมท่ี 5 คือ  แนวคิด
ความไมเทาเทียมกันในสังคม และแนวคิดสิทธิสตรี        
มีกวีนิพนธท่ีสื่อถึงแนวคิดกลุมน้ีจํานวน 2 เรื่อง แนวคิด

ความไมเทาเทียมกันในสังคม มีบทกวีจํานวน 6 บท สื่อถึง
การถูกเอารัดเอาเปรียบของผูคนในสังคมและการมีสิทธิ
ทางสังคมท่ีความเหลื่อมล้ําในดานเศรษฐกิจ และเช้ือชาติ  
สวนแนวคิดสิทธิสตรี มีบทกวีจํานวน 2 บท สื่อถึงบทบาท
หนาท่ีของสตรีและการสรางพ้ืนท่ี คุณคาทางสังคมของ
สตรี   

 สวนแนวคิดเฉพาะปจเจกบุคคล (uniqueness) 
แบ งออกเปน  3 ประ เภท ได แก  ความศรัทธา ใน
พระพุทธศาสนา ความหวัง และการเชิดชูบุคคลและอาชีพ
ท่ีสรางคุณคาแกแผนดิน 
 แนวคิดความศรัทธา ในพระ พุทธศาสนา         
มีกวีนิพนธจํานวน 12 เรื่อง มีบทกวีจํานวน 100 บท              
สื่อถึงในเรื่องของหลักธรรม ความเช่ือ ความศรัทธา              
ในพระพุทธศาสนาของผูคนท่ีอาศัยอยูในสังคม โดยไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยภายในตนเอง และปจจัยภายนอกของ
สังคม ผสานผานโลกทัศนและชีวทัศน แนวคิดความหวัง 
มีกวีนิพนธจํานวน 7 เรื่อง มีบทกวีจํานวน 28 บท สื่อถึง
การแสดงความหวัง ปลุกปลอบและใหกําลังใจ เมื่อพบกับ
อุปสรรค ปญหาตางๆ ท่ีเ กิดข้ึนในสังคม โดยแสดง
ความหวังวาสังคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
แนวคิดการเชิดชูบุคคล และอาชีพท่ีสรางคุณคาแก
แผนดิน มีกวีนิพนธจํานวน 7  เรื่อง มีบทกวีจํานวน     
18 บท สื่อถึงบุคคลตางๆ ท่ีกระทําคุณประโยชนแกสังคม  
 การศึกษาวิเคราะหแนวคิดความเปนสากล               
ใน กวีนิพนธไทยท่ีไดรับรางวัลซีไรตแสดงใหเห็นถึงแนวคิด
ความเปนสากลท้ัง 10 ประเภท ลวนมีความเปนสากล
เชนเดียวกันกับแนวคิดกวีนิพนธของชาติ อ่ืนๆ ดวย  
เพราะเน้ือหาและแนวคิดในบทกวีท่ีสื่อความหมายน้ัน 
ลวนมีปรากฏการณทางสังคมเปนสวนท่ีเช่ือมโยงถึงกัน  
ไม ว า จะชนชาติ ใด เ ช้ื อชาติ ใดจึ งรั บรู แ ละรู สึ ก ไ ด
เชนเดียวกัน เชนแนวคิดโศกนาฏกรรมทางการเมือง 
สงคราม และความทรงจํารวมทางสังคม ทุกประเทศลวน
เคยผานเหตุการณทางประวัติศาสตรของชนชาติของตน 
ดังน้ันจึงมีความรูสึกถึงความเจ็บปวด ความโศกเศราตอ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน จากความสูญเสียอันเปนความทรงจํา
รวมทางสังคม  แนวคิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ี
เกิดข้ึนสงผลกระทบตอมนุษยกับสังคม มนุษยกับมนุษย 
และมนุษยกับธรรมชาติ  พัฒนาการความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมน้ีเกิดข้ึนน้ีลวนสงผลกระทบในทุกประเทศ
เชนเดียวกัน นอกจากน้ีแนวคิดในดานความรัก แนวคิด
สันติภาพ แนวคิดการตอสูกับความอธรรม แนวคิดความ
ไมเทาเทียมกันในสังคม และแนวคิดสิทธิสตรี ก็เปน
แนวคิดสากลท่ีปรากฏในสังคมโลกเชนเดียวกัน 
 



9 
 

อภิปรายผล 
กวีนิพนธไทยท่ีไดรับรางวัลซีไรตแสดงใหเห็นถึง

เน้ือหาและความคิดท่ีหลากหลาย  ซึ่งเปนสิ่งสะทอนถึง
สภาพสังคม  ชวงเวลา  ปรากฏการณทางสังคมท่ีสําคัญได
เปนอยางดี  สวนหน่ึงเปนเพราะกวีอยูภายใตบริบทของ
สังคม จึงรับรู และรูสึกรวมกันกับเหตุการณจนนําไปสู
อารมณสะเทือนใจ ผสานกับความคิดและความรูสึก                 
จึงสามารถสรางสรรคบทกวีนิพนธใหมีเน้ือหาแนวคิดและ
ภาษาท่ีมีพลัง  ดังท่ีตนรูสึกรวมกันกับผูคนในสังคม  แตใน
ขณะเดียวกันก็ช้ีใหเห็นวากวีไมไดผลิตงานเพียงลําพังเพ่ือ
ตอบสนองอารมณตนเองเทาน้ัน  แตยังไดทําหนาท่ีในการ
บันทึกเรื่องราวของสังคมโดยรอยเรียงออกมาในรูปแบบ
ของกวีนิพนธ  ซึ่งแนวคิดท่ีปรากฏในบทกวีนิพนธผานการ
สื่อภาษาอันมีอรรถรส  สามารถทําใหผูอานเกิดอารมณ
สะเทือนใจ รับรู และรูสึกไดอยางลึกซึ้ง  ในขณะเดียวกัน
ความคิดท่ีสื่อในบทกวีนิพนธก็เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงวา  
กวีไมไดถายทอดบทกวีนิพนธจากอารมณความรูสึกเพียง
อยางเดียว  แตไดถายทอดทัศนคติ การมองสภาพสังคม 
การมองปญหา สถานการณของสังคม ผูคน ความเปนไป
ของโลก การหลอหลอมแนวคิดผานประสบการณการ
เรียนรู และสื่อสารใหผูอานไดรับรู ขบคิด เขาใจ มองเห็น
ปรากฏการณพัฒนาการทางสังคม และอาจนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน 

แนวคิดท่ีสื่อในบทกวีนิพนธท่ีไดรับรางวัลซีไรต
น้ัน  แสดงใหเห็นวาในแตละชวง 3 ป  มีพัฒนาการทาง
สังคมท่ีไมหยุดยั้ง ไมซ้ํากัน เน้ือหาท่ีปรากฏแสดงใหเห็น
ถึงความคิดของกวีอยางเดนชัดวา ปรากฏการณทางสังคม
เปนสิ่งสําคัญในการเขียนบทกวีนิพนธ และสังเกตไดวา  
ในทุกยุคสมัยทุกสังคมลวนยอมเกิดปญหาข้ึนอยูเสมอ เชน 
ปญหาสงครามท่ีนําไปสูโศกนาฏกรรมจนเปนความทรงจํา
รวมทางสังคม ดังเหตุการณการปฏิวัติอังกฤษ ค.ศ. 1688 
ปฏิวัติอเมริกัน ค.ศ.1776 ปฏิวัติฝรั่งเศส เมื่อป ค.ศ. 
1789 (เสนห จามริก, 2549) ตลอดจนปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 
1917 การปฏิวัติจีนของซุน ยัดเซ็น จนเกิดเหตุจราจล 
เมื่อป ค.ศ. 1895 (ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2556) การตอสู
เพ่ือเรียกรองสิทธิเพ่ือสนองความตองการอํานาจและ
ผลประโยชนของกลุมชนตางๆ ท่ีเก่ียวของ นําไปสูการ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทางความคิด จิตสํานึก และโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งสถานการณความไมสงบ  
สงครามท่ีเกิดข้ึนในประเทศลวนเปนความโศกเศรา
สะเทือนใจจนนําไปสูความทรงจํารวมของผูคนในสังคมทุก
ยุคสมัย และในประเทศไทยก็เชนเดียวกัน ปญหาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนอีกปญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก  

ประเด็นปญหาน้ีมีความรวมสมัยกับมนุษยชาติรวมโลก
และมี ความ เป นสากล  เพร าะหลั งจากยุ คปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม ค.ศ. 1789 มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีใน
การผลิตรูปแบบใหม ในภาคอุตสาหกรรมและภาค
การเกษตร โดยถูกนํามาใช เ พ่ิมมาก ข้ึน  หลั งการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีใชแรงงานคนและสัตว เปนปจจัย
สําคัญในการผลิต  มีการนําระบบเครื่องจักรกลมาใช          
แทนคน เพ่ือใหการผลิตเปนไปดวยความรวมเร็ว การ
เปลี่ยนแปลงตอมาคือ  การท่ีมนุษยรูจักระบบการคามี
ความตองการใชสินคาจากการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยู  มนุษยคิดคนประดิษฐเครื่องมือตอบสนองการ
ดําเนินชีวิต  ทําใหเกิดการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  
ตอมาภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองสิ้นสุดลง  เปนชวงท่ี
ระบบสารสนเทศในการติดตอสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน  ทําให
มนุษยพัฒนาเครื่องมือในดานเทคโนโลยีและนํามาใชใน
การคาเพ่ิมมากข้ึน  หรือเรียกวา ยุคโลกาภิวัตน (ทอฟฟ
เลอร, 2538)  วิถีชีวิตของผูคนท่ีเปลี่ยนแปลงจากการนํา
เทคโนโลยีมาใช การบริโภคสินคาทางเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม  เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูคนในสังคมลดนอยลงไป เพราะผูคนตางมุงเนน
การหารายไดเพ่ือตอบสนองความตองการในการดําเนิน
ชีวิตตามลําดับ ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม
ไปสูสังคมอุตสาหกรรม  สังคมโลกาภิวัตน  แตในความ
เปลี่ยนแปลงน้ันทําใหกลุมชนบางกลุมกลับมีความรูสึก
โหยหาอดีต  เพราะประสบการณท่ีผานไปมีความหมายใน
ความทรงจํา  กวีนิพนธไทยท่ีไดรับรางวัลซีไรตมีแนวคิด
ความเปนสากลอยางหลากหลาย  และแนวคิดความเปน
สากลน้ันปรากฏรวมกันกับกวีนิพนธของชาติอ่ืนๆ  ดวย  
เพราะกวีนิพนธของชนชาติใดก็จะสะทอนเรื่องราวของ
ผูคนและปรากฏการณทางสังคมในประเทศและในโลก
เชนเดียวกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวากวีนิพนธไทยท่ีไดรับรางวัล
ซีไรต กวีมิไดมีแนวคิดท่ีมุงสะทอนวิพากษวิจารณวิถีชีวิต
คนไทยรวมสมัยเทาน้ัน  และมิไดเพียงมุงสื่อแนวคิดเฉพาะ
ปจเจกบุคคล (uniqueness) เพียงอยางเดียว แตแนวคิด
ของกวียังกาวไกลไปถึงความเปนสากล (universality) 
ของมวลมนุษยชาติในสังคมโลก เพราะกวีนิพนธไทย              
ท่ีไดรับรางวัลซีไรตมีแนวคิดความเปนสากลรวมกันกับ
สังคมโลก 

 
 

ขอเสนอแนะ 
1.   ควรมีการศึกษาแนวคิดความเปนสากล            

ในงานเขียนวรรณกรรมไทยประเภทอ่ืนๆ ดวย  เพ่ือแสดง
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ใหเห็นวางานวรรณกรรมไทยมีความเปนสากลในระดับ
สังคมโลกเชนเดียวกัน 
 2.  ควรมีการศึกษากวีนิพนธท่ีไดรับรางวัลซีไรต
ของประเทศอ่ืนในเอเชียอาคเนย เพ่ือใหเห็นถึงภาพรวม
ของแนวคิดความเปนสากลในกวีนิพนธท่ีไดรับรางวัลซีไรต
อยางกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
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