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Identity communication as a musician-poet in
Naowarat Pongpaiboon’s poetry
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Abstract
This article aims to analyze Naowarat Pongpaiboon’s communicative
approaches of musician-poet identity through his poetry. The findings of
this study can be divided into two groups. First, he communicated Thai
classical music knowledge directly. Second, he uses his Thai classical
music knowledge to communicate profound contents in his poetry.
Besides, Naowarat Pongpaiboon is a contemporary poet who has
concordant qualifications with former Thai poets which are knowledge
of Thai classical music and knowledge of Thai literary art.
These qualifications distinguish him from other poets in his era.
Keywords: Communication, identity, musician-poet, Naowarat Pongpaiboon,
poetic diction
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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งวิเคราะห์กลวิธีการสื่อสารอัตลักษณ์ “ดุริยกวี” ของเนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ พบว่าสามารถจาแนกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) การสื่อสาร
ความรู้ด้านดนตรีไทยโดยตรง และ 2) การใช้ความรู้ดนตรีไทยเพื่อสื่อสารความลุ่มลึก
ของเนื้ อความ นอกจากนี้ ยั งพบอี กว่ า เนาวรัต น์ พงษ์ ไพบู ล ย์ เป็ น กวีที่ มี คุณ สมบั ติ
สอดคล้องกับกวีไทยโบราณ กล่าวคือ เป็นกวีผู้มีความรู้ทั้งด้านดุริยางคศิลป์ไทยควบคู่
กับด้านวรรณศิลป์ จึงทาให้กวีนิพนธ์มีลักษณะแตกต่างจากกวีร่วมสมัย
คาสาคัญ: การสื่อสาร ดุริยกวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศัพท์กวี อัตลักษณ์
บทนา
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจาปี พ.ศ. 2536
ได้รับการยกย่องให้เป็น “กวีรัตนโกสินทร์” มีผลงานกวีนิพนธ์ที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดั บ ชาติ และระดั บ นานาชาติ อาทิ ผลงานกวีนิ พ นธ์ เรื่อง เพี ยงความเคลื่อนไหว
ได้ รั บ รางวั ลวรรณกรรมสร้ างสรรค์ ยอดเยี่ ยมแห่ งอาเซี ยน (The S.E.A. Write Award)
ประจาปี พ.ศ. 2523 อีกทั้งกวีนิพนธ์อีกหลายเล่มยังได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
หลายภาษา ดังที่ Pongpaiboon (2007, p. 9) ระบุว่า “ผลงานบทกวีแปลออกเป็ น
ภาษาต่าง ๆ มีอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ ลาว”
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นับเป็น “กวีร่วมสมัยผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สืบทอด
‘ขนบ’ วรรณศิลป์จากกวีโบราณของไทย โดยเฉพาะในแนวของกลอนอันมีลลี าอ่อนหวานและ
การเน้นการเล่นเสียงสัมผัส การสร้างภาพพจน์ที่งดงาม” (Chongsatitwatana, 2006, p. 133)
อีกทั้งยังเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านฉัน ทลักษณ์ ไทยถึงขั้นสามารถสร้างประดิ ษฐกรรมทาง
ฉันทลักษณ์ ดังที่ Wetpada (2006, p. 95) ระบุว่า “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้อาศัยจานวน
คาที่ใกล้เคียงกันของโคลงสี่สุภาพและกลอนแปดมาทดลองสร้างสรรค์ให้ โคลงสี่สุ ภาพมี
จังหวะเดียวกับกลอนแปด ในทางกลับกันก็ทาให้กลอนแปดมีจังหวะเดียวกับโคลงสี่สุภาพ”
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การศึ กษาผลงานกวี นิ พนธ์ ของเนาวรั ตน์ พงษ์ ไพบู ลย์ ตลอดหลายทศวรรษ
ที่ ผ่ านมามุ่ งพิ จารณาวิ เคราะห์ ‘สาร’ ในมิ ติ การออกแบบสารอั นประกอบสร้ างด้ วย
ฉันทลักษณ์ และขนบวรรณศิลป์ซึ่งเป็นปั จจัยของคุณค่าทางสุนทรียะที่ประณี ตแยบคาย
รวมถึ งความคิ ด ของกวี ในฐานะ ‘ผู้ ส่ งสาร’ ดั งปรากฏในงานวิ จั ย จ านวนมาก เช่ น
Limplertsathien (1996) ศึ กษาเรื่อง ร้ อยกรองของเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบู ลย์ : วั จนลี ลากั บ
ความคิ ดของกวี Dhanachai (2004) ศึ กษาเรื่ อง ฉั นทลั กษณ์ ในกวี นิ พนธ์ ไทยสมั ยใหม่ :
การสืบทอด การสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์กับสุนทรียภาพทางวรรณศิลป์ Chamnankij
(2006) ศึกษาเรื่อง ขนบวรรณศิลป์กับประพันธศาสตร์ไทยสมัยใหม่ในกวีนิพนธ์ของอังคาร
กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นต้น ทว่างานศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ ที่ผ่านมานั้นไม่
พบการศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เท่าใดนัก
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นกวีสมัยใหม่ผู้มีคุณสมบัติพิเศษ กล่าวคือ เป็นทั้งกวี
และนั ก ดนตรีไทยควบคู่กั น หรือ เรีย กอี กอย่ า งหนึ่ งว่ า “ดุ ริย กวี ” อี ก ทั้ งยั งเป็ น ผู้ ที่
สามารถประสานเชื่อมโยงระหว่างความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และดุริยางคศิลป์
ไทยได้อย่างแนบเนียน ดังปรากฏในคาประกาศเกียรติคุณศิลปินแห่งชาติตอนหนึ่งที่
กล่าวถึงคุ ณ สมบั ติอัน โดดเด่ นของเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ ความว่า “เป็ นกวีที่ ศึกษา
วั ฒ นธรรมไทยอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ดื่ ม ด่ ากั บ ดนตรี ไ ทย...” (Department of Cultural
Promotion, 2006) คาสรรเสริญข้างต้นสอดคล้องกับบทวิจารณ์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
โดยหม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนี ที่เปรียบเทียบกวีผู้นี้กับสุนทรภู่ความว่า “ใครที่แต่งแบบ
สุนทรภู่ไม่จาเป็นจะเป็นสุนทรภู่ไปทุกคน... สุนทรภู่เป็นนักเลงทาเพลงยาว เนาวรัตน์
เป็ น นั ก ดนตรีไทย กลอนจึ ง ไม่ เหมื อ นกัน ทั้ งในด้ า นรสและเสี ย ง” (Pongpaiboon,
2002, p. 8) ดังนั้นเมื่อเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สร้างสรรค์กวีนิพนธ์จึงปรากฏการสื่อสาร
ความรู้ทางดนตรีไทยในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ของกวี
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ประวัติการศึกษาดุริยางคศิลป์ไทยของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
การศึกษาดนตรีไทยของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เริ่มต้นขึ้นเมื่ออายุประมาณ 7 ปี
กระทรวงวั ฒ นธรรม (Ministry of Culture, 2016) ระบุ ว่ า สมบั ติ พงษ์ ไ พบู ล ย์
ผู้ เป็ น บิ ด าของเนาวรั ต น์ พงษ์ ไ พบู ล ย์ “เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถในการเป่ า ขลุ่ ย
นายเนาวรัตน์ จึงเติ บ โตในสิ่ งแวดล้ อม และบรรยากาศของเสี ย งเพลง เสี ยงดนตรี ”
ความสามารถพิเศษของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบู ลย์ นอกจากจะโดดเด่นด้านการท่องและ
การแต่งบทกวีแล้ว “ยังเล่นดนตรีไทยได้หลายชนิด และชานาญเป็ นพิเศษในการเป่า
ขลุ่ยได้ไพเราะ” (Ministry of Culture, 2016)
เนาวรั ต น์ พงษ์ ไ พบู ล ย์ คลุ ก คลี อ ยู่ กั บ การฝึ ก หั ด ขลุ่ ย มาตั้ ง แต่ เยาว์ วั ย
และมีขลุ่ยเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนเกลอ นอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวของเนาวรัตน์
พงษ์ ไพบู ล ย์ นั บ ว่ ามี ฝี มื อในการเป่ าขลุ่ ย ทั้ งสิ้ น ดั ง ที่ Wessuwan and Wessuwan
(2000, p. 14) ระบุว่าในวัยเด็ก “พ่อของเนาวรัตน์ก็สอนให้เนาวรัตน์เป่าขลุ่ย และคน
ในครอบครั ว สามารถเป่ า ขลุ่ ย ได้ ดี ” เมื่ อ เนาวรั ต น์ พงษ์ ไ พบู ล ย์ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับ อุ ดมศึกษามหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ได้ ร่วมก่อตั้งชุม นุ มดนตรีไทย โดยมี บ ท
สั ม ภาษณ์ ต อนหนึ่ ง กล่ า วถึง ชี วิ ต ของเขากับ ชุ ม นุ ม ดนตรี ไทยความว่ า “แล้ ว ผมก็ มี
กิจกรรมอีกอันหนึ่งคือร่วมก่อตั้งชุมนุมดนตรีไทย ผมก็ขลุกอยู่ในห้องดนตรีไทย เขาให้
โควตา 8 ปี ผมเรียน 7 ปี” (Wessuwan & Wessuwan, 2000, p. 17)
Chantaradilokwatana (2010) นาเสนอเพิ่มเติมให้เห็นถึงประวัติด้านดนตรี
ไทยของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สรุปความได้ว่า เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางว่าเนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์ ได้รวบรวมเพื่อนนิสิตนักศึกษากลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งวงดนตรีไทย “เจ้าพระยา” ขึ้นใน พ.ศ. 2513 โดยเป็นวง
ดนตรีไทยประเภทวงมโหรี บรรเลงเพลงเบ็ดเตล็ดซึ่ งบรรจุคาร้องใหม่แต่ใช้ท่วงทานอง
ของเพลงไทยเดิ ม ต่อมาภายหลั งวิกฤตการณ์ ท างการเมื อง 14 ตุ ลาคม พ.ศ. 2516
วงเจ้ าพระยาได้ สลายตั วไป บรรดานั กศึกษาของมหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ น าโดย
เนาวรั ต น์ พงษ์ ไ พบู ล ย์ จึ ง รวมตั ว กั น ก่ อ ตั้ ง วงดนตรี ไ ทย “ต้ น กล้ า ” ขึ้ น ใหม่ เมื่ อ
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พ.ศ. 2518 โดยมีเป้าประสงค์ประการหนึ่งที่จะนาดนตรีไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ทางการเมือง รูปแบบของวงนี้ยังคงเป็นเช่นเดิม คือ การประพันธ์
บทร้องขึ้น ใหม่ แล้ วบรรจุท านองเพลงไทยเดิม ของเก่า ต่ อมาภายหลั งเหตุ การณ์ 6
ตุ ล าคม พ.ศ. 2519 วงต้ น กล้ า จ าต้ อ งสลายตั ว สมาชิ ก ส่ ว นหนึ่ ง ต้ อ งเข้ า ป่ า ส่ ว น
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นั้นได้รวบรวมสมาชิกที่เหลืออยู่ แล้วร่วมกับนักดนตรีไทยรุ่น
ใหม่ก่อตั้งวงดนตรีไทย “การะเกด” ในปี พ.ศ. 2520 โดยมุ่งหวังสืบทอดอุดมการณ์ของ
วงต้นกล้า ทั้งนี้วงการะเกดมีผลงานบันทึกเสียงจาหน่ายจานวน 1 ชุด
หลั ง จากส าเร็ จ การศึ ก ษานิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
และลาสิ ก ขาจากสวนโมกขพลารามแล้ ว เนาวรั ต น์ พงษ์ ไ พบู ล ย์ เข้ า ท างานที่
หนังสือพิมพ์วิทยาสาร โดยหลังจากที่ “ได้เงินเดือนแรก ผมเอามาเลี้ยงเพื่อนดนตรีไทย
หมดเลย เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น คืนเดียวหมด” (Wessuwan & Wessuwan, 2000, p. 19)
ปัจจุบันเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ยังร่วมแสดงดนตรีไทยในวาระต่าง ๆ อาทิ “เพลงพร
แผ่นดิน” เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร กล่าวได้ว่าเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ คลุกคลี
กับดนตรีไทยตั้งแต่เด็กกระทั่งปัจจุบัน
การสื่อสารอัตลักษณ์ “ดุริยกวี” ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มีภูมิหลังที่ได้รับการหล่อหลอม และปลูกฝังทั้งความรู้
และความรักในดุริยางคศิลป์ไทยตั้งแต่เยาว์วัย ส่งผลให้ตลอดนับเนื่องหลายทศวรรษที่
ผ่านมา เมื่อเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้ส่งสารรังสรรค์ผลงานกวีนิพนธ์ จึงปรากฏ
การออกแบบสารที่นาองค์ค วามรู้ด้านดุริยางคศิลป์ไทยมาประสานผ่านกลวิธีการใช้
ภาษาอันหลากหลายเพื่อสร้างอารมณ์สะเทือนใจ และจินตภาพแก่ผู้รับสาร ทาให้เกิด
เป็นลักษณะเฉพาะของกวีที่แตกต่างจากกวีผู้อื่นในยุคสมัย
เมื่อศึกษา “ศัพท์กวี (poetic diction)” ซึ่ง Office of the Royal Society,
2002a (p. 330) ระบุ ว่ าหมายถึง “ศัพ ท์ และการเรีย บเรีย งถ้อ ยคาในบทร้อยกรอง
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ที่ต่างไปจากร้อยแก้ว ” หรือที่ เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “คากวี”
ซึ่ ง ปรากฏในผลงานกวี นิ พ นธ์ ข องเนาวรัต น์ พงษ์ ไ พบู ล ย์ จ านวนทั้ ง สิ้ น 27 เล่ ม2
ระหว่าง พ.ศ. 2512 – 2558 พบว่ามี “ทาเนียบภาษา (register)” ซึ่ง Prasithrathsint,
2005 (p. 8) ให้นิยามว่า “วิธภาษาที่แตกต่างจากวิธภาษาอื่น ๆ โดยการใช้ เช่น ใช้ต่างกัน
ตามหน้ า ที่ สถานการณ์ วั ต ถุป ระสงค์ และแวดวงอาชี พ ” แตกต่ า งจากคากวี ของ
กวีคนอื่น ๆ เนื่องจากทาเนียบภาษาของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นั้นเป็นทาเนียบภาษา
ที่ เกี่ย วข้องกั บ ดุ ริย างคศิล ป์ ไทย โดยน าเสนอผ่ า นกลวิ ธี การใช้ ภ าษาที่ ห ลากหลาย
ซึ่งจาแนกได้ทั้งสิ้น 2 กลุ่ม รวม 7 วิธี กล่าวคือ
กลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ การสื่อสารความรู้ด้านดนตรีไทยโดยตรง ประกอบด้วย 3 วิธี
ได้แก่ 1) การกล่าวถึง “เครื่องดนตรีไทย” และ “ประเภทวงดนตรีไทย” 2) การอ้างถึง
ฉายา หรือคุณลักษณะเด่นของดุริยางคศิลปินไทย และ 3) การกล่าวถึงเทพสังคีตาจารย์
กลุ่มที่สอง ได้แก่ การใช้ความรู้ดนตรีไทยเพื่อสื่อสารความลุ่มลึกของเนื้อความ
ประกอบด้วย 4 วิธี ได้แก่ 1) การอ้างถึงชื่อเพลงไทยเดิม 2) อัญพจน์จากบทร้องเพลง
ไทยเดิม 3) การใช้ศัพท์สังคีต และ 4) การเลียนเสียงเครื่องดนตรีไทย
กลุ่มที่หนึ่ง: การสื่อสารความรู้ด้านดนตรีไทยโดยตรง
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เติบโตมากับดนตรีไทย และได้รับการถ่ายทอดความรู้
ด้านดนตรีไทยอย่างต่อเนื่ องจากบิ ดา และครูดนตรีไทย ดังนั้น ผลงานกวีนิพ นธ์ของ
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนอกจากสื่อแขนงอื่น ๆ ซึ่งกวีตั้งใจแสดง
ความรูด้ ้านดนตรีไทยของตนในหลายลักษณะ มีรายละเอียดดังนี้
2กวี นิ พ นธ์ข องเนาวรัต น์

พงษ์ ไพบู ลย์ ทั้ง 27 เล่ม ได้แก่ 1) คาหยาด 2) อาทิตย์ถึ งจั นทร์ 3) เพี ยงความ
เคลื่อนไหว 4) ชักม้าชมเมือง 5) เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว 6) จารึก รศ. 200 7) กรุงเทพทวารวดี 8) เพลงขลุ่ยผิว
9) ประค ากรอง 10) วารีดุริ ยางค์ 11) ตากรุ้งเรืองโพยม 12) ข้ างคลองคันนายาว 1 13) ข้ างคลองคั นนายาว 2
14) ก.ข.ขับขาน 15) จ๊ะเอ๋ 16) ลุงเต่าลิงต้อย 17) คาทายลายแทง 18) รักใคร่ใยดี 19) แว่วไหวในสายลม
20) ขั บ ไม้ ม โหรี 21) เหมื อ นข่ า วความรั ก จั ก มา 22) มุ ม มอง 23) น้ าใสไม้ ส วย 24) เขี ย นแผ่ น ดิ น
25) ข้างคลองคันนายาวรวมเล่มชุดแรกสิบกระบวน 26) ทิพย์สุคนธ์ดนตรีไทย 27) จารึกนิราศ
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1. การกล่าวถึง “เครื่องดนตรีไทย” และ “ประเภทวงดนตรีไทย”
การกล่าวถึงเครื่องดนตรีไทย และประเภทวงดนตรีไทยของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ปรากฏ 2 รูปแบบ กล่าวคือ การตั้งชื่อหนังสือ และการสอดแทรกในบทกวี
1.1 การตั้งชื่อหนังสือ
เมื่อพิจารณาชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ พบว่ามีชื่อ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยทั้งหมด 5 เล่ม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก
การกล่าวถึงดนตรีโดยภาพรวม ได้แก่ ทิพยสุคนธ์ดนตรีไทย และวารีดุริยางค์ กลุ่มที่
สอง การกล่าวถึงเครื่องดนตรีไทย ได้แก่ เพลงขลุ่ยผิว และ เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว และ
กลุ่มที่สาม การกล่าวถึงประเภทวงดนตรีไทย ได้แก่ ขับไม้มโหรี ชื่อหนังสือที่ปรากฏ
เหล่ า นี้ ล้ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ เนื้ อ หาบทกวี นิ พ นธ์ ในแต่ ล ะเล่ ม ซึ่ ง กวี มั ก เลื อ กซ้ าค าหรื อ
ข้อความของชื่อหนังสือในตัวบทด้วย เช่น
เพลงขลุ่ยผิว
อย่าทาน้าไหว
หยั่งลึกไปถึงไหนที่ไหลริน
ลึกจนถึงขอบฟ้า
ที่แฉกดาวใบไผ่ไหวตะวัน

ฉันอยากเห็นความใสไม่สุดสิน้
ลึกถึงจินตนาการประมาณกัน
หรือว่าลึกกว่านัยน์ตาฉัน
เพลงขลุ่ยผิวแผ่นผันผจงใจ
(Pongpaiboon, 1984, p. 40)

ทิพยสุคนธ์ดนตรีไทย
ให้สวยสดงดงามความเป็นไทย ดวงดอกไม้มโหรีดนตรีสวรรค์
ประลองเพลงประเลงชัยในชีวัน
คือมิ่งขวัญทิพยสุคนธ์ดนตรีไทย
(Pongpaiboon, 2001a, p. 57)
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1.2 การสอดแทรกในบทกวี
บทกวีของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ปรากฏการกล่าวถึงเครื่องดนตรีไทย
หลายประเภท เช่น
ระนาดแก้วแจ้วเสียงจาเรียงว่า “พระขวัญฟ้ามาชิดสนิทสนม
ขอเชิญขวัญชื่นขวัญบรรทมรมย์
บันเทิงรื่นตืน่ ชมช่อผกา”
ระนาดทุ้มพุ่มพวงก็ท้วงทูล
“มวลดอกไม้มากมูลล้วนมีค่า
บริสุทธิ์ผุดพรายเต็มสายตา
ประดับประดาดินอุดมชืน่ ชมดวง”
(Pongpaiboon, 2001a, pp. 10 - 11, 13 - 14)
ตัวบทที่ยกมาข้างต้นเป็นบทบรรยายเครื่องดนตรีไทยที่เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประพันธ์ขึ้นเพื่อประกอบรูป เครื่องดนตรีไทยในหนังสือกวีนิพนธ์ทิพยสุคนธ์ดนตรีไทย
กวีกล่าวถึงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี 2 ชนิด ได้แก่ ระนาดเอก และระนาดทุ้ม
ทว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ด้านดนตรีไทยของกวีไม่ใช่เป็นเพียงการเอ่ยถึงชื่อเครื่อง
ดนตรีไทย แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การบรรเลงเครื่องดนตรี
ไทยทั้ งสองชนิ ด กล่ าวคือ กวี เข้ าใจดี ว่ าระนาดเอก มี หน้ าที่ เป็ น “เครื่องน า” ของวง
ดังที่กวีใช้คาว่า “แจ้วเสียงจาเรียงว่า” อีกทั้งคาว่า “แจ้ว” ยังเป็นคาที่นาเสนอธรรมชาติ
ด้านเสี ยงของระนาดเอกได้ชั ดเจนอีกด้ วย ส่วนระนาดทุ้ มท าหน้ าที่ เป็ น “เครื่องตาม”
ซึ่ งกวี ใช้ ค าว่ า “ท้ วงทู ล” การเลื อกใช้ คาว่ า “ท้ วง” ประกอบการบรรยายระนาดทุ้ มนี้
นอกจากจะช่วยบรรยายธรรมชาติของเครื่องตามแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นแนวทางการบรรเลง
ระนาดทุ้มที่ต้องแปรทานอง และบรรเลงลูกล้อลูกขัดกับระนาดเอกเมื่ อบรรเลงประสมวง
อีกด้วย นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่ากวีเลือกกล่าวถึงระนาดเอกก่อน ค่อยกล่าวถึงระนาดทุ้ม
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้เรื่อง “เครื่องนา - เครื่องตาม” อย่างถูกต้อง
เนื้อหาในบทกวีของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นอกจากจะกล่าวถึงเครื่องดนตรี
ไทยแล้ว ยังปรากฏการกล่าวถึงประเภทวงดนตรีไทยอีกด้วย เช่น
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สักวาเพลินฟังยังจาได้
ทั้งกาพย์เห่เรือหงส์ประยงค์ยวง

เสียงขับไม้มโหรีที่วังหลวง
ลอยโพยมโลมล่วงพระทรวงไทร
(Pongpaiboon, 2007, p. 228)

ตัวบทข้างต้นสังเกตได้ว่าเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กล่าวถึ งวงดนตรีไทยประเภท
“มโหรี ” ซึ่ งกวีแ สดงความรู้ของตนเกี่ย วกับ บริบ ทการบรรเลงของวงดั งกล่ าวอย่า ง
ชัดเจนว่าเป็น วงดนตรีที่มีใช้บรรเลงใน “วังหลวง” อีกทั้ งการปรากฏคาว่า “มโหรี”
ต่อจากคาว่า “ขับไม้” ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับแบบแผนการบรรเลงแต่
โบราณที่ มั ก มี การ “ขับ ไม้ ” เสี ย ก่ อนจึ งบรรเลง “มโหรี ” ตามหลั ง ดั ง ที่ Wongtes
(1989, p. 144) ระบุว่า “หลังจากเจ้าพนักงานชาวเพลงบรรเลงบรรลือได้ถวายงานขับ
ไม้สวดคาฉันท์และกาพย์พร้อมดนตรีตอนหกทุ่มแล้ว เจ้าพนักงานชาวเพลงชุดเดียวกัน
นี้ก็ถวายงานอย่ างมโหรี เป็ น เพลงตั บ เพลงเรื่องเล่านิ ท านอย่างมี นิย ายติ ด ต่อกัน ไป
จนกว่าจะทรงพระบรรทมหลับ”
กล่าวได้ว่าการกล่าวถึงเครื่องดนตรีไทย และประเภทวงดนตรีไทยในกวีนิพนธ์ของ
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไม่ได้เป็นเพียงการกล่าวถึงเพียงผิวเผิน แต่เป็นการกล่าวถึงอย่างผู้มี
ความรู้ความเข้าใจในดนตรีไทยอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของเครื่องดนตรี แนวทาง
และบทบาทของเครื่องดนตรี ตลอดจนบริบทและธรรมเนียมการบรรเลงของวงดนตรีด้วย
ข้อสังเกตหนึ่ งจากบทกวี คือ เนาวรัต น์ พงษ์ ไพบู ล ย์ มั กจะกล่าวถึงเครื่อง
ดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่าบ่อยครั้งกว่าเครื่องดนตรีไทยประเภทอื่น ทั้ง ในรูปแบบ
ของชื่อหนังสือ และข้อความในตัวบท โดย ‘ขลุ่ย’ เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับการกล่าวถึง
บ่อยครั้งมากที่สุด ผู้เขียนสันนิษฐานว่าลักษณะดังกล่าวสัมพันธ์กับภูมิหลังการศึกษา
ทางด้านดนตรีไทยของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่เริ่มหัดเรียนขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีชิ้น
แรก จึงท าให้ เกิด ความช านาญด้านเครื่องเป่ ามากกว่าเครื่องดนตรีไทยประเภทอื่ น
อีกทั้งมีความผูกพันกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่กวีเรียน
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กับบิดา นอกจากนี้การกล่าวถึงวงดนตรีไทยของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ก็มักกล่าวถึง
ประเภทวงดนตรีที่มีขลุ่ยบรรเลงประสมวงอยู่ด้วย
2. การอ้างถึงฉายา หรือกล่าวถึงคุณลักษณะเด่นของดุริยางคศิลปินไทย
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มีความรอบรู้เกี่ยวกับประวัติดุริยางคศิลปินไทยอย่าง
กว้างขวาง ดังจะเห็น ได้ว่าในกวีนิ พนธ์มีการอ้างถึงฉายาของนั กดนตรีไทย หรือการ
กล่าวถึงลักษณะเด่นของนักดนตรีไทยโดยไม่จาเป็นต้องเอ่ยนามดุริยางคศิลปินผู้นั้น
ทั้งนี้ถ้าผู้รับสารมีความรู้ทางด้านดนตรีไทยในระดับใกล้เคียงกับกวีแล้ว ย่อมสามารถ
เข้าใจได้แจ่มแจ้งว่ากวีกาลังกล่าวถึงดุริยางคศิลปินท่านใด อาทิ
เหมือนไข่มุกด์เมื่อหล่นบนจานหยก
มธุรสโอษฐ์ฉะอ้อนประอรเอียง

วณิพกพ่ายสิน้ เพียงยินเสียง
ดาลเผดียงดาเรศเนตรอนงค์
(Pongpaiboon, 2001b, p. 21)

ตัวบทที่ยกมานี้นามาจากบท “ใบศรี” ในคาหยาด กวีขึ้นต้นกวีนิพนธ์บทนี้ใน
วรรคแรกว่า “เหมือนไข่มุกด์เมื่อหล่นบนจานหยก” ฉายา “ไข่มุกบนจานหยก” นับเป็น
ที่รู้จักกว้างขวางของนักดนตรีไทยว่าเป็นฉายาของครูบุญยงค์ เกตุคง ศิลปินแห่ งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย ซึ่งนับเป็นนักระนาดที่มีฝีมืออย่างยิ่ง ฉายาดังกล่าว
ปรากฏครั้ง แรกเมื่ อ ครั้ งครูบุ ญ ยงค์ เกตุ ค ง เดิ น ทางไปแสดงการบรรเลงระนาดที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2500 ซึ่ ง “วันสุ ดท้ ายของการแสดง เหมยหลานฟั ง
(ผู้เป็นศิลปินงิ้วที่ยิ่งใหญ่ของโลก) เขียนลงหนังสือพิมพ์รายวัน หยินหมินยึเป้า ซึ่งเป็น
หนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในปักกิ่งว่า เสียงระนาดฝีมือบุญ ยงค์ เกตุคง มีความไพเราะ
เสมือนหนึ่งโรยไข่มุกลงในจานหยก” (Chanduangthip, 1992, p. 99)
การที่เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นาฉายานี้มาใช้ขึ้นต้นบทกวี แสดงให้เห็นถึงการเป็น
ส่วนหนึ่ง ของวงการดนตรีไทยที่รู้จักฉายาของนักดนตรี อีกทั้งนับเป็นการให้เกียรติ และยก
ย่องครูบุญยงค์ เกตุคง ผู้เป็นบรมครูของวงการดนตรีไทยด้วย กวีเลือกนาเสนอวรรคต่อไป
ว่า “วณิพกพ่ายสิ้นเพียงยิน เสียง” ยิ่งสนับสนุนให้เห็นถึงความเป็นเลิศของเสียงระนาดที่

5858

วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ ทมหาวิ
ยาลัยทสงขลานคริ
นทร์ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ
ปี ท่ี ปี11ที่ 11
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที1่ 1เดืเดืออนมกราคม
ายน2562
2562
นมกราคม –- มิมิถถุนุนายน
Journal
of Liberal
Prince
of Songkla
University,
Vol.11
- June
2019
Journal
of Liberal
Arts,Arts,
Prince
of Songkla
University
Vol.10,
No.2, No.1
July January
- December
2018

กังวานใสประหนึ่งเสียง “ไข่มุกด์” “ร่วงหล่นบนจานหยก” ซึ่ง “วณิพก” หรือ “ผู้ใช้ดนตรี
ในการหาเลี้ยงชีพ” คนอื่น ๆ ในสมัยนั้นไม่อาจเปรียบเทียบ และสร้างเสียงลักษณะดังกล่าว
ได้ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ และทัศนคติของกวีที่มีต่อครูบุญยงค์ เกตุคง อย่างชัดเจน
หากวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนยิ่งขึ้นจะพบว่าบทกวี “ใบศรี” ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
เป็นบท “ฝากนาง” ซึ่งเป็นขนบที่พบได้ในวรรณคดีไทย กวีได้เลือกใช้ฉายาอันเกิดจาก
ความเสนาะพริ้งพรายของเสีย งระนาดของครูบุญ ยงค์ เกตุ คง เป็ นคู่เปรียบ “มธุรส
วาจา” ของสตรีในบทนี้ ซึ่งช่ วยส่งเสริมให้ “น้ าเสียง” และ “น้ าคา” ของสตรีผู้นี้ มี
ความไพเราะโดดเด่นยิ่งไปกว่าสตรีผู้อื่นทั้งมวล
3. การกล่าวถึงเทพสังคีตาจารย์
เทพสังคีตาจารย์ หรือเทพยดาทางดนตรี นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักดนตรีไทย
ส่วนใหญ่เคารพนับถือ ดังจะเห็นได้ว่าจะมีการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยประจาทุกปีใน
สานักดนตรี หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งพิธีไหว้ครูนับเป็น “จารีตและวัฒนธรรมที่
ส าคั ญ ควบคู่ ไปกับ วิ ถี ชี วิ ต ของนั กดนตรีไทยทุ กคน” (Chulalongkorn University,
2014, p. 1) “ครู” ที่ปรากฏในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนั้นจะประกอบด้วยเทพสังคีตาจารย์
และครูผู้ ป ระสิท ธิ์ป ระสาทวิช าทั้ งที่ มี ชี วิ ต อยู่ และเสี ย ชี วิต ไปแล้ว ในกวี นิ พ นธ์ของ
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ พบการกล่าวถึงเทพสังคีตาจารย์ อาทิ
ฆ้องวงใหญ่ขานย้าทานองถ้อย ฆ้องวงเล็กจาเรียงร้อยสร้อยพระศรี
ฉิ่งกระชับจับจริงพริ้งวจี
ประคนธรรพวาทีปี่พาทย์ไทย
(Pongpaiboon, 2001a, p. 51)
พระประโคนธรรพ์ หรือ ประคนธรรพ เป็ น “ยอดของคนธรรพ์ เป็ นเทพเจ้า
แห่งวิชาการดนตรี ขับร้อง และดีดสีตีเป่า ถือว่าเป็นบรมครูแห่งการดนตรี มีลักษณะเด่น
คือ มีลายเป็ นวงทักขิณาวัฏทั้งตัว มีพระขรรค์เป็ นอาวุธ มักถือพิ ณติ ดตั วเป็ นประจา”
(Museum of Contemporary Art, 2012, p. 243) นักดนตรีไทยล้วนรู้จัก และนับถือ
พระประโคนธรรพ์ ด้วยกันทั้งสิ้น การกล่าวถึงเทพสังคีตาจารย์องค์นี้ แสดงให้เห็นว่า
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เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้รับอิทธิพลความคิดความเชื่อที่แพร่หลายอยู่ในวงการดนตรี
ไทยอย่ า งชั ด เจน อี ก ทั้ ง สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ความศรัท ธาในเทพสั ง คี ต าจารย์ ข องกวี
จึงปรากฏการกล่าวถึงในกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยโดยตรง อย่างไรก็ดี
การกล่าวถึงพระประโคนธรรพ์นับว่าเน้นย้าให้เห็นถึงประสบการณ์ของกวีในฐานะนัก
ดนตรีไทย ซึ่งต้องเคยผ่านการไหว้ครู และครอบครูดนตรีไทยมาก่อน ทาให้เมื่ อกวีจะ
กล่ า วถึ ง เทพสั ง คี ต าจารย์ ในบทกวี ซึ่ ง ต้ อ งคั ด สรรค ามาใช้ เนื่ อ งจากถู ก จ ากั ด ด้ ว ย
ฉันทลักษณ์ จึงสามารถเลือกกล่าวถึงเทพสังคีตาจารย์องค์สาคัญผู้เป็น “บรมครูแห่ง
การดนตรี” ส่งผลให้ความหมายครอบคลุมเทพสังคีตาจารย์ ทั้งปวงโดยไม่จาเป็นต้อง
กล่าวถึงเทพสังคีตาจารย์องค์อื่น ๆ ในบทนี้อีก
กลุ่มที่สอง: การใช้ความรู้ดนตรีไทยเพื่อสื่อสารความลุ่มลึกของเนื้อความ
การนาความรู้ด้านดนตรีไทยมาใช้เพื่ อสื่อสารความลุ่มลึกของเนื้อความนั้ น
ไม่ได้เป็น กลวิธีใหม่ในแวดวงกวีไทย ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง
อิเหนา ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ความว่า “โห่สนั่นครั่นครึกกึกก้อง
เสียงระนาดพาทย์ฆ้องอึงมี่ ฝ่ายพวกขับไม้มโหรี ก็บรรสานดีดสีมี่ไป” (Phra Buddha
Lertla Naphalai, 1921, p. 870) และวรรณคดีนิทานเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่
ความว่า “แล้วทรงเป่าปี่แก้วให้แจ้วเสียง สอดสาเนียงนิ้วเอกวิเวกหวาน พวกโยธีผีสาง
ทั้งนางมาร ให้เสียวซ่านวับวาบซาบหัวใจ” (Phra Sunthon Vohara, 1962, p. 200)
จะเห็ นได้ ว่าตัวบททั้ งสองเรื่องที่ ยกมานี้ กวีไม่ได้ มีเป้าประสงค์มุ่งสื่อสารความรู้ด้าน
ดนตรี ไ ทยโดยตรง หากแต่ ใช้ ด นตรี ไ ทยเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความลุ่ ม ลึ ก ของเนื้ อ หา
ท าให้ เนื้ อหาแจ่ ม ชั ด มากยิ่ งขึ้น แม้ ว่า กวีนิ พ นธ์ บ างเล่ ม ของเนาวรัต น์ พงษ์ ไพบู ล ย์
จะมีเนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา เช่นชักม้าชมเมือง หรือมีเนื้อหาสัมพันธ์กับ
การเมือง เช่น เพียงความเคลื่อนไหว ทว่าก็ปรากฏการใช้ดนตรีไทยเพื่อสร้างความลุ่ม
ลึกของเนื้อหาเช่นเดียวกัน วิธีการที่เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นาความรู้ดนตรีไทยมาใช้
เพื่อสื่อสารความลุ่มลึกของเนื้อความ ปรากฏหลายลักษณะ ดังนี้
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1. การอ้างถึงชื่อเพลงไทยเดิม
การอ้ า งถึ ง (allusion) หมายถึ ง “การกล่ า วถึ ง เรื่ อ งอื่ น นอกเรื่ อ งที่ เขี ย น
โดยมีจุดประสงค์ทั่วไปเพื่อที่จะขยายงานเขียนวรรณกรรมนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และการ
อ้ า งถึง จะท าให้ ง านเขี ย นนั้ น ดี เด่ น ลึ กซึ้ ง มี น้ าหนั ก หรือน่ า สนใจประทั บ ใจยิ่ งขึ้ น ”
(Office of the Royal Society, 2002a, pp. 13 - 14) ดังนั้นเมื่อกวีเลือกใช้กลวิธีการ
อ้างถึง ย่อมแสดงให้เห็นถึงภูมิรู้ของผู้ส่งสาร และผู้รับสารก็จาต้องมีภูมิรู้ไม่น้อยไปกว่า
กวีเพื่อถอดรหัส และเข้าใจความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในสารนั้น การอ้างถึงชื่อเพลงไทย
เดิมพบมากตั้งแต่ในคาหยาด ซึ่งเป็นกวีนิพนธ์เล่มแรกสุดของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
กล่าวคือ พบการอ้างถึงชื่อเพลงไทยเดิมถึง 5 เพลง โดยใช้ชื่อเพลงเหล่านั้นเป็นชื่อบท
กวีด้วย ได้แก่ สาธุการ สุรินทราหู พญาโศก บางขุนพรหม และนกขมิ้น นอกจากนี้ใน
บางบทยังปรากฏการอ้างถึงชื่อเพลงในตัวบทอีกด้วย ในบทความนี้จะยกตัวอย่างบทกวี
สาธุการพอสังเขป
สาธุการ
พระเอยพระแก้วมิ่ง
มรกต
เมืองร่มพระธรรมรส
ยิ่งแล้ว
ถวิลทิพย์ทิพยกาหนด
ดุริยศัพท์
รื่นรื่นรินกลิ่นแก้ว
กรุ่นถ้อยไทยกถา
พระเอยพระแก้ว
เลิศแล้วมรกต
ร่มเมืองเรืองยศ
รื่นรสธรรมา
ชาวไทยทั้งชาติ
กราบบาทบูชา
เชิญศรีรัตนา
พาศรีสู่ทรง
(Pongpaiboon, 2001b, p. 2)
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บทกวี ส าธุ ก าร เป็ น บทกวี บ ทแรกในค าหยาด จะเห็ น ได้ ว่ า บทกวี บ ทนี้ มี
ลักษณะเป็นบทประณามพจน์ตามขนบวรรณคดีไทย เนื้อหาเป็นการบูชาพระแก้วมรกต
อันเป็นพระพุทธรูปสาคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือบูชา เมื่อผู้รับสาร
โดยทั่ วไปพิ จ ารณาชื่อบทกวี “สาธุการ” ย่อมรับ รู้ถึงความหมายของคา และความ
ปรารถนาของกวีในการน้อมสักการะอย่างนอบน้อมต่อพระแก้วมรกต ทว่าหากผู้รับสาร
ที่เป็นนักดนตรีไทย ย่อมสัมผัสได้ อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น กล่าวคือ เพลงสาธุการ “เป็นเพลง
หน้าพาทย์ทานองหนึ่ง มีบทบาทสาคัญทั้งในงานพระราชพิธี และพิธีของประชาชน
ทั่วไป ในวัฒนธรรมดนตรีของไทยใช้เพลงสาธุการเป็นเพลงแรกฝึกหัดฆ้องวงใหญ่ก่อน
จะเรีย นเพลงอื่ น ๆ เพลงสาธุ การมี ความหมายถึงการน้ อมกายน้ อมใจ แสดงความ
คารวะต่อสิ่งศั กดิ์ สิท ธิ์ ทั้ งพระรัตนตรัย ทวยเทพเจ้าผู้สู งศักดิ์ และบู รพาคณาจารย์
ทั้งปวง” (Pidokrak, 2014, p. 689) ดังนั้นการที่เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เลือกตั้งชื่อ
บทกวี โดยอ้ างถึงชื่ อ เพลงสาธุ การ จึ ง สร้า งความลุ่ ม ลึ กมากยิ่ งขึ้น ในอี กมิ ติ หนึ่ ง คื อ
บทกวีบทนี้นับเป็นปฐมบทที่มีความสาคัญยิ่งสาหรับกวี เป็นจุดเริ่มต้นแห่งบทกวีทั้งปวง
เป็ น บทกวีที่ หลอมรวมความมุ่ งมั่ นตั้ งใจอั นแน่วแน่ ของกวี และเป็ น บทกวีที่ ไม่ เพี ย ง
มีความศักดิ์สิทธิ์ แต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในวรรณศิลป์ของกวีอีกด้วย ดังนั้น
การตั้งชื่อบทกวีด้วยการอ้างถึงเพลงไทยเดิมสาธุการจึงเป็นเจตนาของกวีอันเป็ นสิริ
มงคล อี กทั้ งการตั้ งชื่ อบทกวี ในต าแหน่ งบทแรกสุ ด นี้ นั บ ว่ า แสดงให้ เห็ น ถึ งความรู้
ทางด้ านดนตรีไทยของกวีอย่ างเด่ น ชัด ทั้ งในด้ านความหมาย และบริบ ท รวมไปถึง
ความรู้ด้านขนบวรรณคดีไทยอีกด้วย
2. อัญพจน์จากบทร้องเพลงไทยเดิม
อั ญ พจน์ (quotation) หมายถึ ง “ข้ อ ความที่ คั ด ลอกมาจากแหล่ ง อื่ น
การคัดลอกต้องให้คงความข้อความและการสะกดการันต์เหมือนของเดิมทุกประการ
ถ้าต้องการให้อัญพจน์เด่น ก็อาจใช้ตัวอักษรที่ต่างจากข้อความอื่นได้ ” (Office of the
Royal Society, 2008) อัญพจน์จะช่วยให้สารที่กวีปรารถนาจะสื่อความปรากฏชัดเจน
ขึ้นกว่าการอ้างถึง เพราะบทร้องเพลงไทยเดิมที่กวียกมานั้นผู้รับสารสามารถทาความ
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เข้าใจได้ทั น ที โดยไม่จาเป็ นต้ องมีความรู้พื้ นฐานมาก่ อน ในกวีนิพ นธ์ของเนาวรัต น์
พงษ์ไพบูลย์ พบการใช้อัญพจน์จากบทร้องเพลงไทยเดิมมาประกอบการรังสรรค์บทกวี
บ่อยครั้ง โดยกวีมักจะระบุชื่อเพลงไทยเดิมกากับเอาไว้ด้วยทั้งในรูปแบบของชื่อบทกวี
หรือสอดแทรกในตัวบท เช่น
โอ้วันใดมิได้พบประสบพักตร์ ราวหัวอกจะหักเสียให้ได้
หวามอุราน้าตาก็ตกใน
ราวกับไฟเผาร้อนรอนชีวี
(Pongpaiboon, 2001b, p. 188)
บทร้องข้ า งต้ น มาจากเพลงพญาโศก ซึ่ ง ธี รพงศ์ ทองเพิ่ ม และสิ ริชั ย ชาญ
ฟักจารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) (Thongperm & Facchamroon, 2015, pp. 220 – 221)
ระบุ ว่ า “ด้ านการบรรเลงเพื่ อบั น เทิ งขับ กล่ อม เพลงพญาโศกนิ ย มขับ ร้องก่อนการ
บรรเลงทางเดี่ยวของเครื่องดนตรีในเพลงพญาโศก 3 ชั้น ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมบทร้องไว้
ได้ ทั้ งหมด 7 บท” โดยมี บ ทร้องที่ เนาวรัต น์ พงษ์ ไพบู ลย์ ใช้ การอั ญ พจน์ ม าข้างต้ น
ปรากฏเป็นบทร้องทางหนึ่งในงานวิจัยดังกล่าวด้วย
ตัวอย่างตัวบทที่ยกมานี้เมื่อผู้รับสารอ่านจบแล้วย่อมเข้า ใจอารมณ์ความรู้สึก
ที่ กวีต้ องการจะสื่ อสารความโศกเศร้าโดยทั น ที เพราะปรากฏชั ด เจนแล้ ว ในตั วบท
ไม่ต้องอาศัยความรู้อื่น ๆ แต่อย่างใด ทว่าหากเป็นนักดนตรีไทยย่อมสัมผัสถึงอารมณ์
โศกที่เกิดขึ้น ในบทเพลงดังกล่าวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เนื่องจากนักดนตรีไทยจะคุ้นเคยกับ
ทานองเพลงพญาโศก ซึ่งเป็น “เพลงทานองเก่าสมัยอยุธยา ปรากฏเพลงเรื่องพญาโศก
ใช้ประกอบการแสดงละครในบทโศกเศร้า” (Pidokrak, 2014, p. 429) เพลงพญาโศก
นี้ นั บ ว่ า เป็ น ที่ แ พร่ห ลาย เป็ น เพลงส าหรับ ใช้ บ รรเลงและขับ ร้องทั้ ง วงปี่ พ าทย์ และ
วงมโหรี อีกทั้งยังเป็นเพลงเดี่ยวหลักสาหรับเครื่องดนตรีไทยหลายประเภทรวมทั้งขลุ่ย
ซึ่งนักดนตรีไทยต้องฝึกฝน มีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อน เมื่อนักดนตรีไทยเห็นคาร้อง
ของเพลงพญาโศกในบทกวีข้างต้น ท่วงทานองของเพลงดังกล่าวจึงปรากฏในห้วงคานึง
ควบคู่กันโดยทันที เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ซึ่งเริ่มเรียนเป่าขลุ่ยตั้งแต่วัยเยาว์ ย่อมเคยมี
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ประสบการณ์ ในการฝึกฝน และคุ้นเคยกับเพลงพญาโศก จึงสามารถเลือกสรรเพลง
ดังกล่าวมาใช้ในกวีนิพนธ์เพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างแยบคาย
การอัญพจน์นอกจากจะกระตุ้นให้อารมณ์ความรู้สึกลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้
เนื้ อหาของบทกวี นั้ น ๆ โดดเด่ น ลุ่ ม ลึ กมากขึ้น ด้ ว ย บทร้องเพลงสุ ริน ทราหู ที่ ย กมา
ข้างต้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีต้นเค้ามาจากเรื่องพญาราชวังสัน บทเสภาพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่พญาราชวังสันจาจากนางบัวผันอัน
สืบเนื่องจากกิจสงคราม เมื่ อเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบู ลย์ นามาใช้ในบริบ ทของกวีนิพ นธ์
สุริน ทราหู จึงยิ่งส่งเสริมเนื้อหาให้เห็น ถึงความพลัดพรากจากผู้เป็น ที่รักอัน เกิดจาก
ความจาเป็น อีกทั้งยังเป็นความพลัดพรากที่อาจจะทาให้ไม่มีโอกาสพบหน้านางอันเป็น
ที่รักอีกแล้วเสียด้วย นามาซึ่งความโศกเศร้าอาดูรอย่างยิ่งแก่ชีวิต
3. การใช้ศัพท์สังคีต
ศัพท์สังคีต หมายถึง “คาศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรี การขับร้อง และการบรรเลง”
(Office of the Royal Society, 2002b, p. 4) เป็ นท าเนี ยบภาษาส าหรับดุ ริยางคศิลปิ น
ในการสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ด้านดุริยางคศิลป์ไทย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นกวี
ที่นับว่าสามารถใช้ศัพท์สังคีตได้กว้างขวาง และถูกต้อง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความ
รอบรู้ในด้านทฤษฎี และทักษะปฏิบัติทางดนตรีไทยด้วย เช่น
ขลุ่ยจะครวญหวนโหยขึ้นโรยฟ้า
หวานคารักเรื่อยร้องทานองใน
และ
ขลุ่ยข้าครวญหวนโหยระโอยโอด
เป่าคาหอมเหินลิ่วขึ้นปลิวฟ้า

หอบเอาไอศวรรยาลงมาให้
เป่าใบไผ่ผนั คว้างอยู่กลางลม
(Pongpaiboon, 2010, p. 64)
พิไรโรธนาการสะท้านพร่า
แล้วทอดช้า เฉื่อยฉ่าประจายาม
(Pongpaiboon, 2005, p. 137)

และ
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ขลุ่ยคาหอมโหยพลิ้วขึ้นนิ้วเอก
ดอกคาดาวดาดหล้าฟ้าใบลาน

ปัดฝุ่นเมฆหมอกลงประจงสาร
ต่างคาจารจารึก หอมลึกซึ้ง
(Pongpaiboon, 2004, p. 109)

กวีนิพนธ์จากเพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว และเพียงความเคลื่อนไหวที่ยกมานี้พบ
ศัพท์สังคีต 4 คา ได้แก่ คาว่า “ครวญ” หมายถึง “ลักษณะการร้องเอื้อนอย่างหนึ่งที่ใช้
ทานองคร่าครวญ ไม่บังคับทานองว่าจะต้องตกตรงจังหวะฉิ่งฉับเหมือนการขับร้องเพลง
อื่ น ๆ ลั ก ษณะการร้อ งแบบนี้ จ ะใช้ กับ ค ากลอนสุ ด ท้ า ยของเพลง”(Office of the
Royal Society, 2002b, p. 28) คาว่า “โหย” หรือ “โหยหวน” ซึ่งในที่นี้กวีกลับ คา
เพื่อให้ได้สัมผัสในเป็น “หวนโหย” หมายถึง “ วิธีการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องเป่า
และเครื่องสีหรือการขับร้องให้มีทานองและลีลาที่อ่อนหวาน หรือเศร้าโศกสะเทือนใจ
มั ก มี ท านองเอื้ อ นช้ า ๆ”(Office of the Royal Society, 2002b, p. 174) ค าว่ า
“โอด” หมายถึง “วิธีดาเนินทานองเพลงอย่างหนึ่ง ซึ่งดาเนินไปโดยแช่มช้า โหยหวน
และโศกซึ้ ง ” (Office of the Royal Society, 2002b, p. 178) และค าว่ า “ทอด”
หมายถึง “การผ่อนจังหวะให้ช้าลง โดยมากใช้กับการบรรเลงก่อนที่จะจบเพลงหรือ
จบท่อน เพื่อความเรียบร้อยพร้อมเพรียง” (Office of the Royal Society, 2002b, p. 80)
การใช้ศัพท์สังคีตในกวีนิพนธ์ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบู ลย์ ส่วนใหญ่พบการใช้
ศัพท์สังคีตที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า ตัวบทที่ยกมาข้างต้นจะ
เห็นได้ว่ากวีเลือกใช้ศัพท์สังคีตทั้งในกลุ่มที่เกี่ยวข้อ งกับการดาเนินทานองเพลง และ
เทคนิ คการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ ส่งผลให้ เสีย งเครื่องดนตรีมี ลักษณะพิ เศษกว่าการ
บรรเลงโดยปกติ นอกจากนี้ ผู้ เขีย นตั้งข้อสั งเกตว่าเมื่อกวี น าศัพ ท์ สังคีต มาใช้ มั กจะ
นามาใช้ในรูปแบบของภาพพจน์ ประเภทบุคคลวัต (personification) เช่น “ขลุ่ยจะ
ครวญ” หรือ “ขลุ่ยข้าครวญ” เป็นต้น การใช้ศัพท์สังคีตแบบภาพพจน์บุคคลวัตช่วย
ก่อให้เกิดจินตภาพแก่ผู้รับสารประหนึ่งเครื่องดนตรีเหล่านั้นมีชีวิต อีกทั้งช่วยถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกในตัวบทให้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นครอบคลุมทั้งอารมณ์รัก โศกเศร้า
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หรือโกรธ ดังตัวอย่างข้างต้ น กล่าวได้ว่าการใช้ศัพท์สังคีตของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกในบทกวีได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
แม้ว่าผู้รับสารไม่มีความรู้ทางดนตรีไทย กระนั้นผู้รับสารที่เป็นนักดนตรีไทยเมื่อเห็น
ศัพท์สังคีตเหล่านั้นย่อมสามารถจินตนาการทางเสียงอย่างเป็นรูปธรรม สามารถตีความ
กว้างขวาง และสัมผัสเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกในตัวบทอย่างลุ่มลึกยิ่งขึ้น ซึ่งล้วนเป็น
สัมฤทธิผลอันเกิดจากประสบการณ์ทางผัสสะของนักดนตรีไทย
เมื่อพิจารณาโดยแยบคายจะพบว่าการเลียนเสียงเครื่องดนตรีไทยในรูปแบบ
ภาพพจน์บุคคลวัตจะช่วยส่งเสริมให้เนื้อหาที่ปรากฏในบทกวีมีความเป็นลุ่มลึกชัดเจน
มากยิ่ ง ขึ้น กล่ าวคื อ ท าให้ อารมณ์ ค วามรู้สึ กที่ ก วี ป ระสงค์ จ ะน าเสนออั น เป็ น เรื่อ ง
นามธรรม ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจน ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อใช้ศัพท์สังคีตคาว่า “ครวญ”
“โหย” หรือ “โหยหวน” ตามตัวอย่างข้างต้น นั้น จะสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาอันเป็น
ภาวะผิดปกติซึ่งกวีปรารถนาจะนาเสนอในบทกวี ความผิดปกตินี้ครอบคลุมความไม่
มั่นคงทางอารมณ์ ตลอดจนความขาดสมดุลของชีวิต ซึ่งกวีปรารถนาจะเพรียกหาและ
สื่อสารแก่ผู้รับสาร
คาประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรท์ประจาปี 2523 ฉบับแปลเป็น
ภาษาไทยโดยนพมาส วาสนานั น ท์ ได้ ก ล่ า วถึ ง กวี นิ พ นธ์ เพี ย งความเคลื่ อ นไหว
ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ความตอนหนึ่งว่า “เขาได้สาเหนียกถึงความเปลี่ยนแปลงใน
หลาย ๆ ด้ า นของชี วิ ต ในยุ คนี้ เขารู้ถึง วิ ธี ที่ จ ะท าให้ ความซั บ ซ้ อนนั้ น เป็ น อมตะไป
ตลอดกาล... เขาเป็นศิลปินผู้เชี่ ยวชาญทั้งในด้านฉันทลักษณ์ตามแบบแผนและทั้งด้าน
เพลงพื้นบ้าน...ลักษณะแบบเพลงพื้นบ้านของกวีนิพนธ์ของเขา ส่งสารถึงหัวใจโดยตรง”
(Pongpaiboon, 2004, p. 171) จากคาประกาศเกีย รติ คุณ ข้า งต้ น เน้ น ย้ าให้ เห็ น ถึ ง
ความรอบรู้ และเข้าใจในดนตรีไทยของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ซึ่งกวีสามารถนามาใช้
เพื่ อสื่ อ สารเนื้ อ หาอย่ า งลุ่ ม ลึ ก แม้ เป็ น เรื่องทางการเมื อ งดั งที่ ป รากฏในเพี ย งความ
เคลื่อนไหว
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ตัวบทสุดท้ายที่ยกมาข้างต้นเป็นหลักฐานหนึ่งที่ แสดงให้เห็นว่าการใช้ศัพ ท์
สังคีตของกวีที่ปรากฏในบทกวี “คาหอม” แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของกวีที่สามารถ
เลือกใช้ศัพท์สังคีตซึ่งสนับสนุนให้เนื้อหามีความลุ่มลึกยิ่งขึ้น กล่าวคือ กล่าวถึงความ
ผิ ด ปกติ ข องมนุ ษ ย์ ที่ เคยอยู่ เมื อ งแล้ ว จ าต้ อ งไปอยู่ ป่ า ท าให้ ค รวญถวิ ล หา “อดี ต ”
ผ่านจินตนาการของตน ดังนั้นเสียงขลุ่ยที่ “โหย” ขึ้นมานั้น จึงได้ทาหน้าที่ “ปัดเป่าเมฆ
หมอก” แห่งความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง
4. การเลียนเสียงเครื่องดนตรีไทย
การเลียนเสียงเครื่องดนตรี จัดเป็นภาพพจน์ ประเภทสัทพจน์ (onomatopoeia)
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มั กจะเลียนเสียงเครื่องดนตรีไทยเฉพาะประเภทที่มีเอกลักษณ์
ของเสียงชัดเจน ซึ่งปรากฏในกวีนิพนธ์ทั้งรูปแบบที่ระบุ และไม่ระบุชนิดเครื่องดนตรี
ประกอบเสียงนั้น ๆ เช่น
ฉิวเฉื่อยเรื่อยฉิ่งชิ้ง
หรีดหริ่งกระชับรับ
กราดประกบกรับจับ
วับวับแช่ชา้ ว้า

ฉิ่งฉับ
เรื่อยช้า
จังหวะ
ฉาบไว้เชิงไหว
(Pongpaiboon, 2002, p. 175)
ทั่งติ่งทั่งติง่ ตรอง
ติงทั่ง
ตริงตรีดกรีดนิ้วค้น
คะครึกเต้นตรีดตริง
(Pongpaiboon, 2002, p. 176)

โคลงสี่สุภาพข้างต้นจากชักม้าชมเมืองแสดงให้เห็นการเลียนเสียงเครื่องดนตรี
3 ประเภท ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งประกอบจั ง หวะ ได้ แ ก่ ฉิ่ ง ซึ่ ง กวี เลี ย นเสี ย งว่ า “ฉิ่ ง ชิ้ ง ”
“ฉิ่งฉับ” ฉาบ ซึ่งกวีเลียนเสียงว่า “วับวับแช่ช้าว้า” และ “ทั่งติ่งทั่งติ่ง” ซึ่งเป็นเสียง
ของกลองแขก การนาเสนอชุดเสียงจากเครื่องประกอบจังหวะข้างต้น กวีแยกประเภท
เสียงเครื่องดนตรีออกเป็นแต่ละชนิด เพื่อให้ผู้รับสารสามารถแยกแยะได้ว่าเสียงใดเป็น
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ของเครื่องดนตรีใด แต่ในขณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาสให้ผู้รับสารใช้จินตนาการในการ
ประสานเสียงเครื่องดนตรีเหล่านั้นเข้าด้วยกัน และกระตุ้นให้ผู้รับสารสัมผัสถึงจังหวะ
จะโคนหน้าทับของดนตรีไทยพร้อมกันไปด้วย
กวี นิ พ นธ์ ชั ก ม้ า ชมเมื อ งนั บ เป็ น ผลงานชั้ น ครู ข องเนาวรั ต น์ พงษ์ ไ พบู ล ย์
ที่เป็นประจักษ์พยานว่ากวีสมัยใหม่สามารถประพันธ์เรื่องขนาดยาวดั่งเช่นกวีโบราณ
ประพันธ์วรรณคดีจารีต ซึ่งแตกต่างจากการประพันธ์เป็นบทสั้น ๆ เพื่อสื่อสารอารมณ์
ความรู้สึ ก เพี ย งเท่ า นั้ น กวี นิ พ นธ์ เล่ ม นี้ มี เนื้ อหาหลายระดั บ และได้ รับ อิ ท ธิพ ลจาก
พระพุทธศาสนาชัดเจน ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกปรัชญาวรรณคดีเอาไว้อย่างแยบ
คาย การเลียนเสียงเครื่องดนตรีไทยที่ปรากฏนี้ช่วยส่งเสริมความคิดหลักประการหนึ่ง
ของกวีให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น กล่าวคือ กวีแสดงให้เห็นถึงความสาคัญควบคู่ ไปกับความงดงาม
ของศิ ล ปะแขนงต่ า ง ๆ รวมถึ ง นาฏดุ ริย างค์ ซึ่ ง นั บ เป็ น เครื่ อ งขั ด เกลาจิ ต ใจมนุ ษ ย์
เช่นเดียวกับพุทธธรรม นอกจากนี้กวีได้ระบุคุณูปการอีกว่าเสียงดนตรีไทยอันเจื้อยแจ้ว
เมื่อได้สดับรับฟังแล้วล้วนเป็นเครื่องบารุงใจ ดังที่ปรากฏในตัวบทตอนหนึ่งความว่า
ครรไลเร่งเร่งเร้า
ฉิ่งฉับรับรับเรียง
ซอสอดฉอดฉอดเคียง
ลูกหมดหมดฉับช้อย

รัวเสียง
หริ่งร้อย
จระเข้ขลุ่ย
ชื่นน้าใจถวิล
(Pongpaiboon, 2002, p. 177)

ผู้เขียนสังเกตได้ว่าเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มักจะเลือกเลียนเสียงเครื่องดนตรี
ไทยที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน และสามารถถอดเสียงได้ง่ายเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจ และเข้าถึง
เสียงที่กวีนาเสนอ ได้แก่ เสียงระนาด เสียงปี่ และเสียงเครื่องประกอบจังหวะ อย่างไรก็
ดีการเลียนเสียงเครื่องดนตรีในกวีนิพนธ์ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กลับไม่พบการเลียน
เสียงของขลุ่ย ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กวีถนัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการถอดเสียงขลุ่ยเป็น
ตัวอักษรทาได้ยากกว่าเครื่องดนตรีประเภทอื่นข้างต้น
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สรุป
การสื่อสารอัตลักษณ์ ความเป็น ดุริยกวีของเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ สามารถ
จาแนกรูปแบบได้สองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการสื่อสารความรู้ด้านดนตรีไทยโดยตรงและกลุ่ม
การใช้ความรู้ดนตรีไทยเพื่อสื่อสารความลุ่มลึกของเนื้อความ กระนั้นการจาแนกรูปแบบ
ข้างต้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่อาจตัดขาดออกจากกันได้ เนื่องจากกวีนิพนธ์ของ
เนาวรั ต น์ พงษ์ ไพบู ล ย์ ส่ ว นใหญ่ จั ด พิ ม พ์ ในรู ป แบบรวมเล่ ม ท าให้ ในแต่ ล ะเล่ ม
ประกอบด้วยบทกวีทั้งสองกลุ่ม อย่างไรก็ดีจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ดุริยกวี
ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ปรากฏอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอกว่า 6 ทศวรรษ และมีกลวิธี
ทางภาษาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ที่หลากหลาย ทั้งนี้ผู้รับสารที่เป็นนักดนตรีไทยอาจสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์ทางดนตรีของตนกับบทกวี ทาให้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ลึกซึ้ง
เกิดจินตภาพชัดเจนมากขึ้น รวมไปถึงเข้าใจเนื้อหาได้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น
เนาวรั ต น์ พงษ์ ไพบู ล ย์ นั บ เป็ น กวี รัต นโกสิ น ทร์ที่ สื บ ทอดคุ ณ สมบั ติ ข อง
กวีโบราณประการหนึ่ งเอาไว้ แนบแน่ น กล่า วคือ การเป็ น กวีที่ มี ความรู้ทั้ งทางด้า น
ดุริย างคศิ ล ป์ ค วบคู่ กับ ด้ านวรรณศิล ป์ คุ ณ สมบั ติ นี้ ส่ งผลให้ กวีนิ พ นธ์ ของเนาวรัต น์
พงษ์ ไพบู ล ย์ แตกต่ างจากกวี ร่วมสมั ยในด้ านท าเนี ยบภาษา อี กทั้ งยั งส่งเสริม ให้ กวี
ผู้นี้สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น “ดุริยกวี” ได้อย่างชัดเจน และแยบคายอีกด้วย
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