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ขอบฟ้าขลิบทอง: กวีนิพนธ์แห่งความรู้สึก นึก คิด

อภินันท์  สิริรัตนจิตต์ 1*

รูปที่ 1. ปกหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง โดยส�ำนักพิมพ์กะรัต พ.ศ. ๒๕๔๔

กวีนิพนธ์ไทย  ถือเป็นมรดกทำงภำษำอันล�้ำค่ำของชำติ เพรำะกวีนิพนธ์มีรูปแบบและเนื้อหำที่เป็น

ผลผลิตจำกควำมคิด จินตนำกำรหรือมวลประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งผ่ำนกำรกลั่นกรองโดยกวีที่แต่งจำก 

ควำมสำมำรถอนัเอกอ ุส่งผลให้บทกวเีหล่ำนัน้ กลำยเป็นภำพสะท้อนเรือ่งรำวแห่งยคุสมัยทีก่วไีด้น�ำเสนอ 

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ทรงพระรำชนิพนธ์ไว้ โดยระบุถึงเกียรติและศักดิ์ศรี ของควำม

เป็นชำติ ที่เป็นผลพวงมำจำกกวี มีควำมส�ำคัญดังนี้ ว่ำ 

  
1คณะศิลปศำสตร์และศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
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	 	 	 	 “	ดูรากุลบุตรเชื้อ	 		 ชาติชาย		ไทยเอย

	 	 	 อันชาติรุ่งเรืองฉาย	 	 เฉิดแท้

	 	 	 แม้ไร้กวีอาย	 	 	 ทั้งชาติ			เจียวพ่อ

	 	 	 เขาจะเยาะเล่นแม้	 	 	 หมดผู้รู้ดี

	 	 	 	 กวีสง่าแม้น	 	 มณีสาร

	 	 	 ค�าเพราะคือสังวาล	 	 กอบแก้ว

	 	 	 ควรเพิ่มพิริยการ	 	 	 กวีเวท			 เทอญพ่อ

	 	 	 กอบกิจประเสริฐแล้ว	 	 ไป่ต้องร้อนตัว

	 	 	 	 อย่ากลัวถูกติพ้น	 	 เกินสมัย	หน่อยเลย

	 	 	 ใครเยาะก็ช่างใคร		 	 อย่าเก้อ

	 	 	 เราไทยอักษรไทย		 	 เราแต่ง		 สิฮา

	 	 	 ใครติสิคือเส้อ	 	 	 ไป่รู้สีสา

	 	 	 	 นานาประเทศล้วน	 นับถือ

	 	 	 คนที่รู้หนังสือ	 	 	 แต่งได้

	 	 	 ใครเกลียดอักษรคือ	 	 คนป่า

	 	 	 ใครเยาะกวีไซร้	 	 	 แน่แท้คนดง”	

อุชเชนี เป็นนำมแฝงของ ประคิณ ชุมสำย ณ อยุธยำ ศิลปินแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์ นับเป็น 

กวีท่ำนหนึ่งท่ีได้รับกำรยกย่องแห่งยุค มีผลงำนร้อยกรอง รวมเล่มบทกวี ดาวผ่องนภาดิน และงำนแปล  

หิ่งห้อย  ของระพินทรนำถ ฐำกูร (แปลร่วมกับ ดร.รวี ภำวิไล) รวมทั้งผลงำน ขอบฟ้าขลิบทอง นี้ ซึ่งเป็น

หนังสือที่ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นหนังสอืดทีี่คนไทยควรอ่ำนในรอบ ๑๐๐ ปี จำกกำรคดัเลือกโดยโครงกำร

วิจัยของ ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑   

ขอบฟ้ำขลบิทอง ได้รบักำรพมิพ์ใหม่หลำยครัง้ จนกระทัง่ส�ำนักพมิพ์กะรตัน�ำมำพมิพ์ใหม่ รวมเล่ม

ครัง้แรกปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยเพิม่งำนเขียนยคุปี พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๑ เข้ำไว้ด้วยกนั นบัเป็นฉบบัท่ีสมบรูณ์

ที่ สุด รวมเล ่มบทกวีในขอบฟ้ำขลิบทอง (ฉบับพิมพ์ครั้งที่  ๒) มีบทกวีจ�ำนวน ๑๒๓ บท มี 

กลอนสุภำพเป็นส่วนมำกในเน้ือหำ ส�ำหรบัเน้ือหำของบทกวใีนภำพรวม กวถ่ีำยทอดควำมรูสึ้ก นกึคดิ เพือ่

ฉำยภำพปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ธรรมชำติ และควำมเป็นไปของสรรพส่ิงท่ีมี

ควำมเปล่ียนแปลงไปตำมยุคสมัย โดยใช้บทกวีเล่ำเร่ืองและแฝงแง่คิดที่ลึกซ้ึงไว้ ส่วนควำมสำมำรถเชิง

วรรณศิลป์นัน้ กวไีด้รบัยกย่องเป็นแบบอย่ำงในกำรประพนัธ์บทกว ีท่ีสร้ำงแรงบนัดำลใจต่อนกัเขียนอย่ำง

หลำกหลำย จนถึงปัจจุบัน 

 ลักษณะเด่นในหนังสือขอบฟ้ำขลิบทอง ซึ่งกวีบรรจงประพันธ์บทกวี มีดังนี้

1.  ใช้ภาษาง่าย กวีใช้ภำษำเข้ำใจง่ำย ส่ือควำมหมำยชัด วำงต�ำแหน่งค�ำในกำรใช้ภำษำได้งดงำม  

อีกทั้งใช้ภำษำเป็นสื่อถึงสิ่งธรรมชำติ น�ำมำเปรียบเปรยกับชีวิต สังคมและปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ยุคสมัยได้อย่ำงลุ่มลึก ฉำยภำพส่ิงนั้น ๆ พร้อมแฝงควำมคิดไว้ในบทกวี ดังบทกวี ช่ือ “มะลิ” (เขียนไว้ 
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ปี พ.ศ. ๒๔๘๙)

     สวนฉัน สรรปลูก แต่มะลิ

    ยำมผลิ ดอกบำน หวำนชื่น

    เพลินตำ พำฝัน วันคืน

      ไม้อื่น ไม่ปอง ต้องชม

     ขำวสวย รวยกลิ่น ไกลใกล้

    ยำกไร้ ยังได้ แซมผม

    ไร้หนำม หยำมใจ ให้ระทม

    นิยม ชมไป ไม่ลืม

2.  มีความหมายดี กวีคัดสรรค�ำที่มีควำมหมำยดี จัดวำงค�ำลงตำมต�ำแหน่งที่อยู่อย่ำงลงตัว ส่งผลให้

แต่ละวรรคในบทกวีเกิดควำมหมำยดี สื่อควำมหมำยได้ตรงตำมแนวคิดของเรื่อง ดังบทกวี ชื่อ “เพียง

แรงเทียน” (เขียนไว้ปี พ.ศ. ๒๔๙๓) น�ำเสนอไว้บทหนึ่ง  

    ..........

     ถึงแสงน้อยร่อยแรงมิแจ้งเจิด

    ใช่จักเริดร้ำงลับดับตัวหนี

    เทียนจักสิ้นรินแสงแล้งชีวี

    ต่อกำยีมอดม้วยลงด้วยกัน 

3.  มีน�้าเสียงเสนาะเพราะเล่นค�า กวีเลือกสรรค�ำมำใช้โดยส่ือให้เห็นจินตภำพ ท�ำให้เกิดน�้ำเสียง

ไพเรำะ ดัง่โน้ตดนตร ีทีอ่อกมำจำกค�ำซ่ึงมเีสียงสงูต�ำ่ และมกีำรซ�ำ้ค�ำอย่ำงมเีสน่ห์ ดังบทกว ีชือ่ “ฝนฉ�ำ่และ

น�้ำตำ” (เขียนไว้ปี พ.ศ. ๒๔๙๒) น�ำเสนอไว้บทหนึ่ง  

    ..........

     เสียงเผำะเผำะเหยำะหยำดไม่ขำดหยุด

    ดั่งสิ้นสุดควำมหวังครั้งผ่องแผ้ว

    คงแต่น�้ำตำพรำยเป็นสำยแพรว

    ดุจม่ำนแก้วก่องวับจับนัยน์ตำ 

4.  ลึกล�้าด้วยข้อคิด กวีแฝงค�ำคม แง่คิดลึกซึ้งไว้ในบทกวี ซึ่งจะเป็นเพรำะมวลประสบกำรณ์และ    

ทรรศนะที่มีต่อโลกและชีวิตของกวี ทั้งในแง่งำน บุคคลและธรรมชำติแวดล้อม ดังบทกวี ชื่อ “ผู้บริหำร”   

(เขียนไว้ปี พ.ศ. ๒๕๒๓)     

หำกท่ำนได้เป็นผู้บริหำร   สดับฟังเสียงค้ำนไว้บ้ำง

อย่ำเห่อคนยอท�ำข้อกำง   วำงท่ำวำงทำงเหมือนอย่ำงกำ  

ที่เขำยกขึ้นให้เป็นหงส์   จึงเฝ้ำหลงตัวตนหนักหนำ

บ้ำงำนบ้ำต�ำแหน่งบ้ำต�ำรำ   นึกว่ำตัวแน่ไม่แลฅน 

สำรทุกข์สุขดิบของลูกน้อง   ไม่เคยหันมองเลยสักหน
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ตั้งหน้ำแต่เอำดีเฉพำะตน   ปล่อยเขำกระเสือกกระสนตำมเพรง

งำนดีมีผลไม่ยกย่อง    แถมแอบเอำไปครองกอดเขลง

ท�ำว่ำเป็นของตนคิดเอง   ขี้โกงโตงเตงหน้ำไม่อำย

บำรมีนั้นสร้ำงไม่ยำก   แต่อย่ำใส่หน้ำกำกหลำกหลำย

ฅนมีมันสมองไม่ใช่ควำย   หลอกให้ตำยเขำรู้เท่ำจะเข้ำตัว 

อนึ่งผู้ใหญ่ดีมีอยู่    อย่ำบังอำจลบหลู่หมิ่นมั่ว

คิดคว�่ำคิดโค่นควรกลัว   กรรมสนองจะมืดมัวเพรำะบำปนั้น

ใยไม่ท�ำจิตบริสุทธิ์    ควำมดีจักผุดเด่นมั่น

ไม่ต้องรบรำฆ่ำฟัน    ให้สนั่นอำยชำวพำรำ

แดนดินจะงำมผ่องผุด   ด้วยแรงวิสุทธิ์อหิงสำ

ปรำกำรควำมรักเมตตำ   คือสวรรค์บนโลกำเรำนี้

 5.  สถิตในความด ีกวีใช้แนวคิดส่งเสริมคุณงำมควำมดี และค่ำนิยมที่ดีงำม เพื่อให้ผู้อ่ำนระลึกไว้

ในจิตใจ อันเป็นกลวิธีแยบยลในกำรบ่มเพำะเมล็ดพันธุ์แห่งควำมดีงำม ดังแนวคิดส่งเสริมประชำธิปไตย 

จำกบทกวี ชื่อ “ขอบฟ้ำขลิบทอง” (เขียนไว้ปี พ.ศ. ๒๔๙๕) ได้รับกำรยกย่องเป็นบทกวีกำรเมือง รำงวัล

พำนแว่นฟ้ำเกียรติยศ (ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร, 2554: 201-202)

      มิ่งมิตร     เธอมีสิทธิ์ที่จะล่องแม่น�้ำรื่น

  ที่จะบุกดงด�ำกลำงค�่ำคืน   ที่จะชื่นใจหลำยกับสำยลม

  ที่จะร�่ำเพลงเกี่ยวโลมเรียวข้ำว  ที่จะยิ้มกับดำวพรำวผสม

  ที่จะเหม่อมองหญ้ำน�้ำตำพรม  ที่จะขมขื่นลึกโลกหมึกมน

  ที่จะแล่นเริงเล่นเช่นหงส์ร่อน  ที่จะถอนใจทอดกับยอดสน

  ที่จะหว่ำนสุขไว้กลำงใจคน   ที่จะทนทุกข์เข้มเต็มหัวใจ

  ที่จะเกลำทำงกู้สู่ฅนยำก   ที่จะจำกผมนิ่มปิ้มเส้นไหม

  ที่จะหำญผสำนท้ำนัยน์ตำใคร  ที่จะให้สิ่งสิ้นเธอจินต์จง

  ที่จะอยู่เพื่อคนที่เธอรัก   ที่จะหักพำลแพรกแหลกเป็นผง

  ที่จะมุ่งจุดหมำยปรำยทะนง   ที่จะคงธรรมเที่ยงเคียงโลกำ

  เพื่อโค้งเคียวเรียวเดือนและเพื่อนโพ้น  เพื่อไผ่โอนพลิ้วพ้อล้อภูผำ

  เพื่อเรืองข้ำวพรำวแพร้วทั่วแนวนำ  เพื่อขอบฟ้ำขลิบทองรองอรุณ

 6.  เปรมปรีด์ิในความสุข กวีเขียนบทกวีด้วยน�้ำเสียงของภำษำแห่งควำมสุข อันเป็นควำม 

ปรำรถนำดีอยำ่งจริงใจ เพื่อให้ผู้อ่ำนเกิดควำมรู้สึก “เป็นสุขใจ” ท่ีสำมำรถร่วมรู้สึกและรับรู้ได้ ดังบทกวี 

ชื่อ “พิมำนใจ” (เขียนไว้ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) 

  ฅนหนึ่งบรรเลงเพลงหวำน  ฅนหนึ่งขับขำนเจื้อยแจ้ว

  สองฅนสร้ำงโลกวำวแวว  เพริศแพร้วกว่ำพรำวตะวัน

  แต้มดำวตรงนี้ร้อยดวง  แถมดอกไม้ร่วงจำกสวรรค์
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   เสกแสงเทียนระยับร�ำพัน  ผลักมืดหม่นพลันหมดไป 

  หยิบพรำยทองก่องอุษำ  พรมบนธำรำเรื่อยไหล

  เกิดประกำยระยับฉับไว  เต้นระริกบนไม้ริมธำร

  ช้อนกลิ่นก�ำซำบกุหลำบป่ำ  ลอยไปในพนำไพศำล

  สำยลมซ้องรับเบิกบำน  รวยรินควำมหวำนซ่ำนไกล

  เห่เดือนวันขึ้นค�่ำสำม  ล่องฟ้ำเรืองรำมสุกใส

  สอดแทรกจักจั่นเรไร  ประสำนลองไนสำมแนว

  ฅนหนึ่งบรรเลงเพลงหวำน  ฅนหนึ่งขับขำนเจื้อยแจ้ว

  สองฅนสร้ำงโลกวำวแวว  แจกสุขสว่ำงแพร้วพิมำนใจ 

หรือ บทกวี ชื่อ “โลกสวย” (เขียนไว้ปี พ.ศ. ๒๕๒๗) ที่กวีสื่อถึงควำมสุขที่สำมำรถสร้ำงขึ้นได้จำก

ห้วงลึกจิตใจของมนุษย์ 

  โหยหำเงำไม้ละไมรื่น  รอยชื่นริ้วชลท้นไหล

  ขลุ่ยหวำนวิมำนว้ำงห่ำงไกล เรไรกลำงสงบพลบนั้น

  สิ่งหวังยังเรืองเนืองนอง  เพียงจองใจหยุดจุดมั่น

  อัตตำเลิกว่ำส�ำคัญ   รวมกันธำรใจไหลแรง

  รินน�้ำจำกบอกจอกหนึ่ง  จรดถึงริมปำกผำกแห้ง

  เปลี่ยนแววตำชอกกลอกแล้ง เจิดแจ้งจรัสจ้ำกว่ำดำว

  เปลี่ยนหน่ำยเปลี่ยนเหนื่อยเลื่อยล้ำ วิญญำณ์ปวดเจ็บเหน็บหนำว

  เปลี่ยนฅนคิดขมระบมร้ำว  แกร่งกร้ำวด้วยทิพย์จิบใจ      

  โลกสวยรวยสรำญละหำนน�้ำ นกพร�่ำรักพร้องท�ำนองใส

  เรือนร่มลมรื่นชื่นไม้  จิตพิสุทธิ์มนุษย์ไซร์ดำลดล 

จำกลักษณะเด่น ทั้ง ๖ ลักษณะที่พบได้ในขอบฟ้ำขลิบทอง ซึ่งบทกวีของ “อุชเชนี” ถือเป็นผลงำน

อมตะของวงกำรน�ำ้หมึก เพรำะแม้กำลเวลำได้ล่วงเลยผ่ำนไปนำนกว่ำเกอืบศตวรรษแล้ว แต่ยงัได้รบัควำม

นยิมจำกผูส้นใจสืบเนือ่งมำ และจำกค�ำปรำรมภ์ของอชุเชนี ได้กล่ำวว่ำ บทกวทีีถ่กูรวมรวมในขอบฟ้ำขลบิ

ทองนี้ จะพบว่ำ ในควำมเก่ำจึงมีควำมใหม่ เหมือนกับที่ในควำมใหม่มีควำมเก่ำ เก่ำสักเท่ำไร และใหม่สัก

ปำนไหน ผูอ่้ำนคงจะได้ค้นพบด้วยตนเอง เพยีงแค่ไยดีแลไปทีข่อบฟ้ำ ซึง่แรริว้สทีองให้เหน็อยูท่กุเมือ่เชือ่

วนั เปล่ียนแปรไปในควำมเก่ำ อนัไม่ซ�ำ้ซ้อนในเส้นสำย สสีรรพ์ แสงสวย แม้กระทัง่ศัพท์ส�ำเนยีงแห่งควำม

สงัด ในหยำดเยียบแห่งน�้ำตำ หรืออำกำรโบกบ้ำแห่งพำยุที่หำญจะหอบดำว พรำวเกลื่อนดิน

 อน่ึง หำกพนิจิจำกลกัษณะเด่นของขอบฟ้ำขลบิทองดังกล่ำวแล้ว ย่อมแสดงควำมเด่นชดัอกีประกำร

หนึง่ท่ีว่ำ  ขอบฟ้ำขลบิทอง เป็นกวนีพินธ์ไทยแห่งยคุปัจจบุนั กล่ำวคอืเป็นกวนีพินธ์แห่งยคุควำมรูค้อือ�ำนำจ 

หรอืกวนีพินธ์แห่งควำมคิด ท่ีมุ่งน�ำเสนอเรือ่งรำวเหตุกำรณ์แห่งยคุสมัยปัจจบุนั ท้ังด้ำนกำรเมือง เศรษฐกจิ 

สังคม และพฤติกรรมของมนุษย์และธรรมชำติ อันเป็นเรื่องรำวใกล้ตัวและมีประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินชีวิต

ประจ�ำวัน  และแม้ว่ำกวีนิพนธ์ไทยในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไป แต่คุณค่ำทำงวรรณศิลป์และคุณค่ำทำง
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ปัญญำของกวีนิพนธ์หลำยบทในขอบฟ้ำขลิบทอง ไม่แตกต่ำงถึงคุณค่ำอย่ำงที่เป็นมำแต่ในอดีต  ถึงแม้จะ

ได้รับควำมนิยมจำกผู้อ่ำนน้อยกว่ำนวนิยำยและเรื่องสั้น เพรำะกฎเกณฑ์ทำงด้ำนฉันทลักษณ์ของงำนร้อย

กรองที่มีข้อจ�ำกัดในกำรตีควำมอยู่  ต่ำงจำกนวนิยำยและเรื่องสั้นท่ีเป็นงำนร้อยแก้ว ซึ่งสำมำรถอ่ำนเข้ำใจ

ได้ง่ำยกว่ำ ทั้งนั้นในควำมเป็นไปเช่นนี้ รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์ (๒๕๔๗: ๕๕) ได้ให้เหตุผลส�ำคัญอย่ำงหนึ่งว่ำ

สำเหตุ ซึ่งท�ำให้กวีนิพนธ์อ่ำนยำก ส�ำหรับคนสมัยใหม่ คือ ควำมเข้มข้นทำงอำรมณ์และควำมหมำยซ่อน

เร้นที่กวีเลือกเฟ้นมำใช้อย่ำงประณีต จึงต้องอำศัยกำรอ่ำนอย่ำงเพ่งพินิจและอำจต้องฝึกฝนมำกกว่ำงำน

วรรณศิลป์ประเภทอื่น

ดังนั้น ขอบฟ้ำขลิบทอง จึงเป็นหนังสือที่ได้รับกำรยกย่องเป็นหนังสือดีที่คนไทย ควรอ่ำน ในรอบ 

๑๐๐ ปี จำกกำรคัดเลือกโดยโครงกำรวิจัยของ ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) พ.ศ. ๒๕๔๐-

๒๕๔๑ และจำกฝีมือกำรประพันธ์ชั้นครูของ อุชเชนี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชำติ 

สำขำวรรณศิลป์ด้วย ย่อมเป็นส่ิงประกนัคณุภำพได้ว่ำ ผลงำนกวนีพินธ์ ชือ่ขอบฟ้ำขลบิทอง นอกจำกผูอ่้ำน

จะได้ควำมรู้และควำมคิดแล้ว ผู้อ่ำนย่อมได้ชื่อว่ำ เป็นผู้ร่วมอนุรักษ์มรดกภำษำไทยของชำติไว้ด้วย 
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