
 

๑ 

วเิคราะห์วรรณศิลป์ 
 ในนิราศนครราชสีมา  ของ  ชติ  บุรทัต 
 
 
 
           นิราศ คือ บทประพนัธ์ร้อยกรองท่ีกวีแตง่ขึน้เพ่ือเล่าการเดนิจากท่ีหนึง่ไปยงัท่ีหนึง่ บรรยายถึง
หมูบ้่าน สถานท่ี และเหตกุารณ์ท่ีได้พบเห็น  โดยแทรกบทคร ่าครวญพรรณนาความอาลยัรักถึง "นาง" ใน
นิราศ ซึง่อาจจะเป็นคูรั่กจริงๆ ของกวี หรือสมมตขิึน้ก็ได้  วรรณคดีประเภทนิราศไมมี่ต้นก าเนิดแนน่อนวา่
ไทยได้รับมาจากไหน แตผู่้แตง่นิราศสว่นใหญ่ก็ยงัคงยึดกฎเกณฑ์เก่าๆ เป็นแนวทางในการเขียน คือ นิยม
เขียนแบบคร ่าครวญ แสดงอารมณ์สะเทือนใจของผู้แตง่ท่ีมีตอ่นาง 
ผู้ เป็นท่ีรักท่ีอยูข้่างหลงัเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือบนัทึกการทอ่งเท่ียวไปในสถานท่ีตา่งๆ 

วรรณศลิป์ มีความหมาย ตามพจนานกุรรมฉบบับณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ว่า “ศลิปะในการแตง่
หนงัสือ,ศลิปะทางวรรณกรรม,วรรณกรรมท่ีถึงขัน้วรรณคดี,หนงัสือท่ีได้รับการยกย่องว่าแตง่ดี   การ
พิจารณาคณุคา่ด้านวรรณศิลป์ต้องศกึษาตัง้แตก่ารเลือกชนิดค าประพนัธ์ให้เหมาะสมกบัประเภทของงาน
เขียน การรู้จกัตกแตง่ถ้อยค าให้ไพเราะสละสลวยอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของภาษากวี และท าให้ผู้อา่นเกิด
ความสะเทือนอารมณ์  

ในการกล่าวถึงองค์ประกอบของวรรณศลิป์ในนิราศนครราชสีมา  ตอ่ไปนี ้ ได้เรียงล าดบัตาม
องค์ประกอบของ  กหุลาบ  มลัลิกะมาส,  อดุม  หนทูอง  และพระยาอนมุานราชธน  ดงันี ้

๑.  อารมณ์สะเทือนใจ(Emotion)   เป็นเสมือนหวัใจของเร่ือง เพราะคนเราจะรับรู้และจดจ า
อารมณ์สะเทือนใจอยา่งฝังใจ แม้วา่บางครัง้อาจจะจ าเร่ืองราวทัง้หมดไมไ่ด้ก็ตาม อารมณ์สะเทือนใจมีได้
ทัง้อารมณ์รัก อารมณ์แค้น อารมณ์สขุ อารมณ์เศร้า หรือแม้แตอ่ารมณ์ขนั  ท าให้ผู้อา่นเกิดความรู้สึก หรือ
เกิดอารมณ์คล้อยตามบทบาทของตวัละครในเร่ือง อารมณ์สะเทือนใจในวรรณคดีนัน้มิใชห่มายความวา่ 
ร้องไห้เศร้าโศกเทา่นัน้ อารมณ์สะเทือนใจเป็นสิ่งส าคญัอยา่งหนึง่ท่ีท าให้วรรณคดีมีคณุคา่ประทบัใจผู้อา่น 
เชน่ บทโกรธ อา่นแล้วพลอยรู้สกึโกรธ หรือบทท่ีตวัละครสนกุสนานครึกครืน้ ผู้อา่นพลอยรู้สกึสนกุสนาน 
เห็นจริงเห็นจงัไปตามท้องเร่ือง   

ในนิราศนครราชสีมาได้แสดงถึงอารมณ์สะเทือนใจของกวีท่ีได้จากนางอนัเป็นท่ีรัก ซึง่ปรากฏใน
เนือ้เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 



 

๒ 

อารมณ์ทุกข์ใจ 
โดยแรงแลน่อา่วถนั   ถึง “กฎุ– จิก” แฮ 

   ลางลากกระทบหยดุ     เยือกสะอืน้ 

   กฎุพ่ีหากพ่ีสดุ       สญูชีพ   ฝังฤๅ 
   คดิสลดอนาถตืน้      วิตกซ า้ตนัทรวง 

 
ผู้แตง่ได้ถ่ายทอดอารมณ์ทกุข์ใจ  วิตกกงัวลเม่ือจากนาง แล้วเดนิโดยรถไฟผา่นกฏุ - จิก ซึง่นา่จะ

หมายถึง ยอดของต้นจิก (กฎุ แปลวา่ยอด   จิก เป็นช่ือต้นไม้ใช้ท ายาได้) ท าให้นึกสลด  มีความวิตกกงัวล
ซึง่เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ของผู้แตง่ท่ีมีความรู้สกึทกุข์ในได้อยา่งชดัเจน 

 
 อารมณ์เศร้า 

    จ าใจจากเจ้าชอ่     ยสัมิน   แมเ่อย 
 ความโศกก าสรดถวิล      เหวว้่า 
 มีสกัเทา่ไรชิน       หทูา่น   แล้วนา    
 ไมอ่ยากกลา่วให้ช้า      ชกัฟุ้ งฟังอิม 

 
 จะเห็นวา่ผู้แตง่ได้ถ่ายทอดอารมณ์โศกเศร้า ว้าเหวเ่ม่ือได้จากนางมา   พอเห็นช่อ ยสัมิน (มาจาก
ค าวา่ จสัมิน ( jasmine ) ซึง่เป็นช่ือภาษาองักฤษของมะลิ มีท่ีมาจากค าในภาษาอาหรับวา่ “ยาสมีน” ซึง่มี
ความหมายวา่ของขวญัจากพระเจ้า) ก็ยิ่งโศก ก าสรด (สลด, แห้ง, เศร้า.) และว้าเหว่ 
 
  อารมณ์ตกใจ  
     หลิ่วตาตะลงึรู้สกึ   ตวัลกุ   ขึน้แฮ 
    มือจบัป๊อกเก๊ตปุ๊ ค     เพง่ค้าง 
    เออความคดิเราคลกุ     คละวุน่  จริงวา 
    คลัง่คิดผิดแปลกข้าง     พลา่มฟุ้ งพนูฝัน 

 
 ผู้แตง่ได้ปล่อยความคดิไปเม่ือเดนิทางโดยรถไป  แล้วปล่อยความคิดฟุ้ งซา่นไปเร่ือยๆ พอมือจบัได้    
ป๊อกเก๊ตปุ๊ ค (หนงัสือ)  ก็เรียกสตกิลบัคืนมาได้ ก็เพง่ค้าง คือการใช้สายตาจ้องด ูแล้วเกิดอาการตะลงึไป
ชัว่ขณะ  คิดว่าตวัเองคิดคลัง่ไปเอง 

 
 
 



 

๓ 

  อารมณ์วิตกกังวล 

    ถึง”สามเสน”ให้นกึ      คะนงึนาม  เดมินอ 

   เขาเรียกสามเสนความ  สบัไขว้ 
   คดิเกรงกร่ิงกลวัทราม  สวาทพ่ี   แลแม ่

   จิตจกัเปล่ียนแปรได้  ดัง่นัน้  เจียวฤๅ 

 
      เม่ือถึงสามเสน  ผู้แตง่ได้ถ่ายทอดอารมณ์วิตกกงัวลท่ีกลงัหญิงอนัเป็นท่ีรักจะ
แปรเปล่ียนไป  โดยน าช่ือสถานท่ี มากล่าววา่ช่ือสามเสนคนยงัเรียนเปล่ียนได้ จงึถ่ายทอดอารมณ์วิตก
กงัวลกลวันางมีจิตแปรเปล่ียนไปเหมือนช่ือสามเสน 
 

๒.  ความนึกและจินตนาการ  (Conception  and  Imagination)  เป็นเสมือนสมองของเร่ือง 
เราเรียนรู้เร่ืองสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวากนัมาแล้ว เร่ืองท่ีดีเปรียบเหมือนสมองสองซีกของมนษุย์ ซึง่
ควรจะมีความสมดลุทัง้ความคดิและจินตนาการ  ความคดิเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การทดลอง และ
ประสบการณ์ สว่นจินตนการมาจากความรู้สกึนึกคิด ความฝัน และการสร้างภาพในมโนส านกึ  แม้วา่
ไอน์สไตน์จะเคยกลา่ววา่จินตนการมีความส าคญักวา่ความรู้ แตส่ าหรับนกัเขียน ทัง้ความรู้ความคิด และ
จินตนาการ มีความส าคญัใกล้เคียงกนัและเกือ้กลูกนั เร่ืองท่ีมีแตค่วามคิดโดยปราศจากจินตนาการจะแห้ง
แล้งไร้สีสนั ขณะเดียวกนัเร่ืองท่ีมีแตจ่ินตนาการโดยปราศจากความคิดก็จะฟุ้ งฝันฟฟู่องเหมือนฟองสบู่
ความคดิหรือความนึกท่ีผู้สร้างศลิปกรรมสร้างเป็นรูปร่างขึน้ในใจ  ซึง่มีทัง้ความคิดในทางสงูและต ่า  ทัง้
สง่เสริมคณุความดีและยัว่ยชุกัน าไปสูอ่บายมุข  ส าหรับความนึกและจินตนาการท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกนัน้  
เรียกวา่  มีประดษิฐการแรกเร่ิม  (originative  Invention)  และการน าแนวคิดของทา่นก่อน ๆ มาเปล่ียน
เนือ้หาหรือค าพดูนัน้เรียกวา่  มีประดิษฐการเสริมแบบ (Reproductive  Invention)  หรือหากมีผู้น าผลงาน
แนวเดียวกนันีม้าจดัรวบรวมเข้าเป็นหมวดหมู ่ หรือแปลเร่ืองราวจากภาษาหนึง่ไปอีกภาษาหนึง่ก็เรียกวา่  
มีประดษิฐการจดัแบบ (MethrodizingInvention)ส าหรับนิราศนครราชสีมานัน้พบว่ามีการน าภาษาองักฤษ
เข้าใช้ร่วมกบัภาษาไทยในแตง่นิราศเร่ืองนี ้ จงึนบัได้วา่ผู้แตง่ใช้ประดษิฐการแรกเร่ิม  (originative  
Invention)  ซึง่ปรากฏในนิราศนครราชสีมาดงันี ้
 

๒.๑ สร้างความนกึและจินตนาการตามท่ีกวีรู้สกึท าให้ผู้อ่านรู้สกึไปตามท่ีบรรยาย 
  ละช าเลืองไมช้่า  มาฉิว 
 ถึง”หลกัหก”หวนหวิว  วุน่ว้าง 
 หกหลกัปักเป็นทิว  บนอก  พ่ีเอย 
 แนน่บเ่ทา่รักร้าง   ตอกรึง้ตรึงตรา 



 

๔ 

ผู้แตง่ได้สร้างความนกึและจินตนาการโดยเห็นหลกัหก  จินตนาการว่าหลกัมาปักบนเอก
ตวัเอง  ท าให้ผู้อา่นมีความคิดจินตนาการ  โดยนกึถึงหลกัท่ีปักอยูบ่นอกเรียงกนัเป็นแถว  ซึง่เป็น
ภาพท่ีนา่กลวั  แล้วเอาไปเปรียบกบัความรักท่ีได้จากนางมาวา่ทรมานเหมือนถกูหลกัตรึงบนอก 

 
 
๒.๒ สร้างความนกึคดิและจินตนาการโดยใช้โวหารอปุมาหรือสญัลกัษณ์ 
  ครู่เดียวบรรลบุ้าน “หนองบวั” 
 บวัแตช่ื่อพ่ีมวั   เหมอ่จ้อง 
 ถึงเห็นก็ยัว่หวั   ใจสัน่   เปล่าแม่ 
 ไมด่ัง่บวัคูน้่อง   นุม่เนือ้ควรถนอม 

 
เม่ือผู้แตง่ได้เดนิทางมาถึงบ้านหนองบวั  ก็ท าให้นึกถึงตอนท่ีเคยได้เคยจบัต้องนาน โดย

เปรียบบวั  เหมือนเนือ้น้อง (ในท่ีนีน้า่จะหมายถึงหน้าอก)  โดยใช้โวหารอปุมา หรือสญัลกัษณ์ 
(คือการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกบัสิ่งหนึง่โดยใช้ค าเช่ือมท่ีมี ความหมายเชน่เดียวกบั ค าว่า " 
เหมือน " เชน่ ดุจุ ดัง่ ราว ราวกบั เปรียบ ประดจุ เฉก เลห์่ ปาน ประหนึง่ เพียง เพีย้ง พ่าง ปนู ฯลฯ) 

 
๒.๓  สร้างความนกึจินตนาการโดยใช้บคุลาธิษฐาน   
  สตีมระดมรถเปิดอ้าว ออกหวิว  อกเวย 

 หนีทุง่นาทิวริว   เร่ือยเจือ้ย 

 ทิง้กรุงเทพฯ เฉ่ือยฉิว  ชวนทศั-นานา 
 ดปูระดจุงเูลือ้ย   แลน่เร้าเร็วตะบงึ 

 
ผู้แตง่ได้สร้างความนกึจินตนาการ  โดยใช้โวหารบคุคลวตั หรือบคุลาธิษฐาน คือ การ

สมมตุสิิ่งไมมี่ชีวิต พืช  สตัว์ หรือความคิดท่ีเป็นนามธรรมให้มีความคดิ ความรู้สกึและแสดงออก
เหมือนมนษุย์   ในท่ีนี ้ผู้แตง่ท าให้ผู้อ่านองเห็นภาพรถไฟเหมือนมีชีวิต  โดยใช้ค าว่า “หนีทุง่นาทิว
ริว   เร่ือยเจือ้ย” เหมือนกบัรถไฟท่ีได้แลน่หนีจากท้องนามา  โดยทิง้กรุงเทพฯ ไว้  ทัง้ๆท่ีรถไฟไมมี่
ชีวิต  ผู้แตง่ถ่ายทอดให้เหมือนกบัมีชีวิต 

 
 
 
 
 



 

๕ 

๓.  การแสดงออก  (Expressions)  แยกตามประเภทได้ดงันี ้
  ๓.๑  แสดงออกได้แนบเนียนและแจม่แจ้งชดัเจน  จนท าให้ผู้อา่นรู้สึก  หรือเห็นภาพตาม
ค าบรรยายและค าพรรณนาของกวี 

ตอ่ไป “ปากชอ่ง” เข้า   เขตดง   ใหญ่แฮ 

มิใชร่ถไฟคง       ไมเ่ข้า 
ปากช่องรกเรีย้วพง    ทบึป่า   เขานา 
ชอ่งแหง่อนัตรายเร้า   ดรุ้ายเหลือสยอง 

 
ผู้แตง่ได้บรรยาย “ปากชอ่ง” ซึง่เป็นเขตท่ีเป็นป่าทบึ นา่กลวั  ได้แนบเนียนและแจม่แจ้งชดัเจน  จน

ท าให้ผู้อ่านรู้สกึ  หรือเห็นภาพตามค าบรรยายและค าพรรณนาของกวี เม่ืออา่นแล้วท าให้นกึถึงป่าท่ีมีต้นไม้
ใหญ่คลมุ อาจมีสตัว์ร้ายท่ีกลวั  

 
  ๓.๒  แสดงออกให้ผู้อ่านแลเห็นอาการเคล่ือนไหวหรือนาฏการ  (Action)   
 
    ดลสถานีใหญ่พร้อง “ปากเพรียว”ช่ือแฮ 
   ร าลกึโฉมเพรียวเปรียว  โปร่งพริง้ 
   มือแมอ่่อนนิว้เรียว  กะทดัรัด  รูปฤๅ 
   โอย๋?สะโอดสะองสอิง้  เฉิดชะอ้อนอ้อนอรเพรียว 
 
 ผู้ เขียนได้กลา่วให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวของผู้หญิงโดยใช้ค าท่ีแสดงถึงอาการเคล่ือนไหว ดงัเชน่
ตอนท่ีวา่   “โอย๋?สะโอดสะองสอิง้   เฉิดชะอ้อนอ้อนอรเพรียว” ซึง่ค าวา่  สะโอดสะองสอิง้, ชะอ้อนอ้อนอร  
เป็นค าซ้อนเพ่ือเสียง  ท าให้เห็นภาพหญิงสาวท่ีได้เคล่ือนไหวร่างกายโดยใช้รูปร่างท่ีเพรียวสวยงาม  นา่รัก  
นา่เอ็นด”ู 
 
  ๓.๓  แสดงออกให้เห็นถึงบคุลิกภาพและนิสยัใจคอของบคุคลในเร่ือง 
    “มวกเหล็ก” ยัว่หยัง่ให้ เห็นความ 

   ชายอ่ืนจะมาตาม  ตดิเกีย้ว 
   ใจเดด็เหล็กเพชรงาม  เง่ือนใฝ่  ฝันแม่ 
   ฝ่ังมัน่ใครจะเลีย้ว  ลอ่เล้าโลมไฉน ? 
 



 

๖ 

 ผู้แตง่ได้กลา่วถึงนางอนัเป็นท่ีรักวา่มีใจเดด็เด่ียว  ไมห่ลงเช่ือใครง่ายๆ  ซึง่เป็นการแสดงออกให้
เห็นถึงบคุลิกภาพและนิสยัใจคอของบคุคลในเร่ือง ว่าใจเดด็เหมือนเพชร  นัน่เป็นท่ีรู้กนัวา่ เพชรเป็นสสาร 
ท่ีแข็งท่ีสดุ  ถึงแม้ใครจะมาเกีย้ว  หรือล่อเล้าโลมเพียงใด  ก็ไมท่ าให้จิตใจอ่อนไหวได้ 

 
  ๓.๔  แสดงออกให้ผู้อ่านหยัง่เห็นจิตใจในสว่นลกึของกวีและตวัละครในเร่ือง 
                 ล่วงเข้า “โคกกรวด” แค้น     เคืองเข็ญ 
    โคกก็ขึน้ยากเย็น          อยูแ่ม้ 
    มิหน าสิซ า้เป็น          พืน้กรวด   อีกพอ่ 

  สองทกุข์ถมทบัแท้         พ่ีท้อเหลือทน  
      ดล “ภเูขาลาด” แล้ว       เหลือทาย 
    ขึน้น่ียากเกือบตาย         แตถ้่า 

  ลงลาดจะสบาย          เบาอยา่ง  ไรนอ 
    หวาดทกุข์สมทบคว้า         รวบเร้ารุมรึง 
 

ผู้แตง่ได้แสดงออกให้ผู้อ่านหยัง่เห็นจิตใจในส่วนลกึของกวีและตวัละครในเร่ืองถ่ายทอดอารมณ์ท่ี
มีความวิตกกงัวล  ความทรมานท่ีได้จากนางในการเดนิทางมาครัง้นี ้  โดยแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนวา่ 
ผู้แตง่เป็นคนท่ีมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย  เม่ือผ่านสถานท่ีตา่งๆ  มกัคิดเช่ือมโยงไปถึงนาง   ท าให้เกิดอารมณ์
ทกุข์เพราะความเศร้า  ความคดิถึง  เน่ืองจากเป็นอารมณ์ในสว่นลกึของผู้แตง่ 

 
  ๓.๕  แสดงออกให้ผู้อ่านเห็นบคุลิกภาพของผู้แตง่อยา่งเดน่ชดั 

หลิ่วตาตะลงึรู้สกึ   ตวัลกุ   ขึน้แฮ 
    มือจบัป๊อกเก๊ตปุ๊ ค     เพง่ค้าง 
    เออความคดิเราคลกุ     คละวุน่  จริงวา 
    คลัง่คิดผิดแปลกข้าง     พลา่มฟุ้ งพนูฝัน 

 
 ผู้แตง่แสดงถึงบคุลิกภาพสว่นตวัอยา่งเห็นได้    คือชอบคิดฟุ้ นซา่น  มีความวิตกกงัวล  ความ
ทรมานท่ีได้จากนางในการเดินทางมา   เม่ือเห็นช่ือสถานท่ี  หรือสิ่งตา่งๆรอบตวั  ก็จะคดิถึงคนรักไปตลอด
การเดนิทางครัง้นี ้

 
 



 

๗ 

๔.  องค์ประกอบ  (Composition)  งานเขียนจะมีองค์ประกอบส าคญัอยู ่ ๒  สว่น  คือ  เนือ้หา
กบัรูปแบบ  องค์ประกอบทัง้สองนีต้้องประสานกลมกลืนกนัอย่างเหมาะเจาะ  เนือ้หาแตล่ะอย่างยอ่ม
เหมาะกบัรูปแบบแตล่ะชนิด  ถ้าเนือ้หาท่ีเป็นสาระความรู้ควรเขียนด้วยร้อยแก้ว  เพ่ือให้ได้สาระครบถ้วน
ตามท่ีผู้ เขียนต้องการ  ถ้าใช้ร้อยกรองข้อจ ากดัของรูปแบบฉนัทลกัษณ์   จะท าผู้ เขียนถ่ายทอดสาระได้ไม่
ครบ  แตถ้่าผู้ เขียนมุง่สร้างจินตนาการหรือต้องการชีแ้นะให้ผู้อา่นคดิก็ต้องเลือกใช้ร้อยกรอง  แตจ่ะใช้
ประเภทใดก็ต้องเลือกสรรอีกครัง้  นิราศนครราชสีมา  แตง่ด้วยค าประพนัธ์ร่ายกบัโคลงส่ีสภุาพ  ตามขนบ
ของการแตง่นิราศ  โดยเร่ิมจากร่าย ดงันี ้

 
       ศรีสขุทกุคืนวนั         พรุ่งมะรืนนิจนิรันดร์        อนัพระเจ้าพระองค์ 

ทรงอนญุาตชีวิต     พวกเราสถิตในโลก โชคดีได้เพียงไร     เพียงนัน้ใจและกาย 

พงึสบสบายอยา่ร้าง     ล้างภยัพาลราญ     เป็นดจุหมายทัง้หมด    เถอะรสชาด 

ศรีกรุง      ชาวคณะปรุงไมจื่ด         ยืดยาวก้าวด าเนิน       เดินอย่างฟรีถ่ีเร้า 
รีบออกหน้าเพ่ือนเข้า      เขตแคว้นความเจริญ 

  
ผู้แตง่ได้เร่ิมต้นด้วยร่าย  โดยกลา่ววา่  “อนัพระเจ้าพระองค์    ทรงอนญุาตชีวิต” ซึง่หมายถึงผู้แตง่

ได้รับมอบหมายให้ไปราชการ  โดยการเดนิทางออกจากเมืองกรุงไป   แล้วตอ่ด้วยโคลงส่ีสภุาพ อีกสามบท
เป็นการกลา่วน า  แตย่งัไมไ่ด้พรรณาถึงนาง 

 
    ยอเยินเพลินพลา่มให้    พรนวั  นงุนอ 

  ล้วนพดูเข้ากบัตวั      เทา่นัน้ 

  ขึน้ต้นอยา่งอ่ืนกลวั      เกรงจกั 

  คดิไมอ่อกอดัอัน้       อดึตือ้ตนัสมอง 
    จบแล้วตรองแตง่ได้    สะดวกดี   ขึน้มา 
  พวกระจิตการี        ทกุผู้ 
  ถือกนัวา่ขลงัมี       คณุมาก 

  แตท่า่นต้องการรู้       เร่ืองแล้วเหลือแสดง 
    เสร็จแจงส่ีเบีย้     บรรยาย 

  ดคูอ่ยใจหายสบาย     หนอ่ยแล้ว 
เร่ิมเร่ืองนิราศขยาย     ยามเม่ือ   เรียมฤา 

  จ าจากหวานใจแคล้ว     คลาดน้องนานไกล 

 



 

๘ 

ตอนจบ  จบด้วยโคลงส่ีสภุาพเชน่กนั  แตไ่มไ่ด้กลา่วถึงนางท่ีจากมา  แตจ่ะเป็นการกลา่วถึง
สาเหตขุองการแตง่นิราศครัง้นี ้ วา่เป็นการเดนิทางซึง่ต้องใช้เวลาในการเดนิทางท่ียาวนาน จงึแตง่นิราศ 

นีข้ึน้มา ซึง่มีสองบทคือ  
 

งานมนัมากกลุ้มยุง่    เหยิงใน  ใจนา 
 อา่นระยะทางรถไฟ      เทา่นัน้ 

   อยากจ าก็ดไูป       เพ่ือตดิ   ตาแฮ 

 นกึเร่ืองนิราศฟัน้       เลือกเฟ้นเอาความ 

     ตามจินต์กวีเก่าได้    ด าเนิน   แล้วเฮย 

  ดช่ืูอสถานีเพลิน       พลอดจ้อ 

  ส านวนแบบเก่าเดนิ      ดจุทา่น  แตง่แล 

  แตม่ิใชเ่ลียนล้อ      ริแล้วลองชิม  ฯ 

 
๕.  ท่วงท่าที่แสดงออก  (Style)  คือลกัษณะการแสดงออกแบง่เป็น  2  ลกัษณะ  คือ   

  ๕.๑  ทว่งทา่ท่ีออกเป็นส่วนรวม  (Racial  Style)ชิต  บรุทตั ได้แสดงออกในนิราศ
นครราชสีมา แนวลทัธิสจันิยม  ท่ีมีความเห็นวา่  ความจริงทัง้หลายอยู่ท่ีมนษุย์และความเป็นอยูจ่ริง ๆ ของ
มนษุย์ มีกิเลส  มีความอยาก  ความต้องการ  ทัง้ดีและเลวแตกตา่งกนัไป    

 
กระไรเวรกรรมก่อสร้าง  เสียจริง  เจียวนอ 

    พระเคราะห์องค์ไหนสิง     สง่ให้ 

    แตโ่ศกวิโยคชิง      ชงัฉดุ 

    โอกาสสขุเสียได้      ดัง่นีดี้ไฉน 

 
ผู้แสดงออกถึงการยอมรับสจัธรรมในชีวิต เป็นเวรกรรมท่ีต้องจากนาง  อาจจะเป็นเพราะเวรกรรม

แตช่าตปิางก่อนท่ีได้จากกนัเชน่นี ้ ผู้แตง่ยอมรับในผลกรรมท่ีเคยท ามาซึง่เป็นค าสอนของศาสนาพทุธ  เชน่
การท าดีได้ดี  ท าชัว่ได้ชัว่  หรือ สตัว์โลกยอ่มเป็นไปตามกรรม  

   
  ๕.๒  ทว่งทา่ท่ีเป็นเฉพาะตนเป็นลกัษณะเฉพาะของผู้ประพนัธ์  ซึง่นิราศนครราชสีมา  จะ
เห็นได้จากท่วงท านองเฉพาะของ ชิต  บรุทตั  ซึง่จะมีลกัษณะเฉพาะคือ มีทว่งท านองไหวพริว้  ร ่ารวยค า
และจินตนาการ  ดงับท 

 
 



 

๙ 

    ปรึงปรึงเสียงเคร่ืองก้อง  กบห ู
   คลอกบัในอกต ู     ถ่ีเต้น 
    ตกึตกัขลกุขลกัด ู     แดหวาด 
    ชีพจะดบัฤาเร้น      รอดม้วยคงคืน 
       
  ผู้แตง่ได้ถ่ายทอดอารมณ์  ท่วงท านองไหวพริว้  ร ่ารวยค า และจินตนาการ   จะเห็นว่าผู้
แตง่ใช้ค าแทนเสียง “ปรึงปรึง”  แล้วเอามาคลอกบัเสียงหวัใจเต้นของตวัเอง  คือ “ตกึตกั” นอกจากนีย้งัได้ 
 มีการเลน่ค า  โดยใช้ค าวา่ สะกด  สละ  สลดั  เสนห์่ 

 
พ าพมึซมึเซ่ืองเพ้อ    ภาวนา 

    สะกดจิตแตต่า       ต่ืนจ้อง 
ขืนใจมิให้คลา       คลายกลบั   บ้านเลย 

    สละสลดัละน้อง       เสนห์่เร้าฤๅหาย 
 

๖.  กลวิธีในการแต่ง  (Technique)  กลวิธีในการแตง่ คือ  “วิธีการหรือกลวิธีซึง่ผู้แตง่น ามาใช้ 
ในการถ่ายทอด  ความนกึคิดหรือความสะเทือนใจ  เป็นการแสดงชัน้เชิงให้เห็นวา่ผู้แตง่  มีฝีมือขนาดใด  
เพ่ือให้ผู้อา่นได้ถ่ายทอดความรู้สกึนกึคิดเหลา่นัน้ได้อยา่งซมึทราบ”   นอกจาก  ชิต  บรุทตั  จะแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นผู้นิยมในธรรมเนียมการแตง่ตามแบบท่ีเคยมีมาแตโ่บราณโดยแตง่ตามขนบของการแตง่นิราศ   
 

๖.๑  เลน่สมัผสัใน  ทัง้สมัผสัสระและสมัผสัอกัษรเป็นชดุอยา่งไพเราะ  เชน่ 
 

    พ าพมึ ซมึเซ่ืองเพ้อ   ภาวนา 
   สะกดจิตแตต่า      ต่ืนจ้อง 
   ขืนใจมใิห้คลา      คลายกลบั   บ้านเลย 
   สละสลดัละน้อง      เสนห์่เร้าฤๅหาย 
  
  ผู้แตง่ได้ใช้วิธีการหรือกลวิธีน ามาใช้ในการถ่ายทอดความนกึคิดหรือความสะเทือนใจ  ซึง่
เป็นการแสดงชัน้เชิง  และฝีมือในการแตง่   โดดเลน่ค าสมัผสัใน  ทัง้สมัผสัสระและสมัผสัอกัษร 
 
 
 



 

๑๐ 

๖.๒  ใช้ภาพพจน์สทัพจน์  เชน่ 
     
    ปรึงปรึงเสียงเคร่ืองก้อง  กบห ู
   คลอกบัในอกต ู     ถ่ีเต้น 
    ตกึตกัขลกุขลกัด ู     แดหวาด 
    ชีพจะดบัฤาเร้น      รอดม้วยคงคืน 
 

โวหาร สทัพจน์  เป็นโวหาร ท่ีแสดงให้เห็นถึงภาพพจน์ท่ีเลียนเสียงธรรมชาติ     เชน่   
เสียงดนตรี    เสียงสตัว์   เสียงคล่ืน    เสียงลม   เสียงฝนตก เสียงน า้ไหล ฯลฯ  การใช้ภาพพจน์ประเภทนี ้
จะท าให้เหมือนได้ยินเสียงนัน้จริง ๆ   จะเห็นวา่ตวัอยา่งท่ียกมา  ผู้แตง่ได้ใช้ค าท่ีแทนเสียงธรรมชาต ิคือ 
“ปรึงปรึง”  แล้วเอามาคลอกบัเสียงหวัใจเต้นของตวัเอง  คือ “ตกึตกั”  

 
 จากท่ีกลา่วมาแสดงให้เห็นว่า  นิราศนครราชสีมา  เป็นนิราศอีกเร่ืองหนึง่ของ นายชิต  บรุทตั ซึง่มี
องค์ประกอบของการแตง่นิราศท่ีชดัเจน  ซึง่ในเร่ืองนีน้ายชิต  บรุทตั  ได้เดนิทางไปจงัหวีดนครราชสีมา        
และได้จากหญิงคนรัก  ท าให้กวีเกิดความเศร้า  ทกุข์ระทมใจท่ีต้องจากนางไปไกลเป็นเวลานาน  เกิดแรง
บนัดาลใจท่ีจะแตง่นิราศเป็นส่ือบอกความรัก  ความอาลยัรัก   และความรู้สกึเป็นทกุข์ท่ีต้องจากนาง  การ
กลา่วคร ่าครวญถึงนางอนัเป็นท่ีรัก ยงัเป็นวิธีการแตง่ท่ีท าให้เร่ืองนิราศด าเนินความอย่างมีอรรถรสและมี
ความสะเทือนอารมณ์    มีการใช้กลวิธีการแตง่นิราศด้วยการร าพนัอารมณ์และความรู้สกึของตนท่ีมีตอ่นาง
อยา่งซาบซึง้  เม่ือเดนิทางผา่นสถานท่ีหรือประสบกบัเหตกุารณ์อยา่งหนึง่อยา่งใด  ก็จะร าพนัถึงนางอย่าง
สมัพนัธ์กนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 

 
ประวัตผู้ิแต่ง 

 
 

  
           
 
 
 
 
 
                                        
 

 
 

นายชิต  บรุทตั  เกิดเม่ือวนัท่ี ๖ กนัยายน  พ.ศ. ๒๔๓๕  เป็นบตุรนายช ู นางปริก  ได้รับ

การศกึษาขัน้ต้นจากบิดาซึง่เป็นเปรียญ ๕ ประโยค  และได้เข้าเรียนในโรงเรียนวดัราชบพิธเป็นแหง่

แรก  แล้วย้ายมาเรียนตอ่จนส าเร็จชัน้มธัยมบริบรูณ์ท่ีโรงเรียนวดัสทุศัน์  ขณะนัน้อายไุด้ ๑๕ ปี  บดิา 

จงึจดัการให้บวชเป็นสามเณร ณ วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ 
สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าทรงเป็นอปัุชฌาจารย์  นายชิต บรุทตั  เป็นผู้ รักรู้ รักเรียน มีความรู้ในภาษาบาลีและ
ฝึกฝนภาษาองักฤษด้วยตนเองจนอยูใ่นเกณฑ์ใช้ได้  นายชิตเร่ิมการประพนัธ์เม่ืออาย ุ๑๘ ปี  ขณะนัน้ได้
กลบัมาบวชเป็นสามเณรอีกเป็นครัง้ท่ีสอง  ณ  วดัเทพศริินทราวาสและได้ย้ายไปอยูท่ี่วดับวรนิเวศวิหาร   
จงึได้อปุสมบทท่ีวดันี ้ ในฐานะเป็นศิษย์ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า  กรมพระวชิรญาณวโรรส  สามเณร
ชิตได้สร้างงานประพนัธ์โดยใช้นามปากกาเป็นครัง้แรกวา่ “เอกชน” จนเจริญรุ่งโรจน์ขึน้ในระยะเวลา
อนัรวดเร็ว 

ในขณะท่ีสามเณรชิตมีอายเุพียง ๑๘ ปี  ก็ได้รับอาราธนาจากองค์สภานายกหอพระสมดุวชิรญาณ
ให้เข้าร่วมแตง่ฉนัท์สมโภชพระมหาเศวตฉตัรในงานพระราชพิธีฉตัรมงคลรัชกาลท่ี ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔  ด้วยผู้
หนึง่  ตอ่มาในปีพ.ศ. ๒๔๕๘ นายชิต บรุทตัซึง่อยูใ่นเพศฆราวาสแล้วได้สง่บทประพนัธ์กาพย์ปลกุใจลงใน
หนงัสือพิมพ์ “สมทุรสาร” พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทอดพระเนตรต้นฉบบัเดมิ  พอพระ
ราชหฤทยัเป็นอนัมาก  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าหน้าท่ีขอถ่าพภาพเจ้าของบทกาพย์ปลกุใจลงพิมพ์
ประกอบด้วย 



 

๑๒ 

นายชิตใช้นามสกลุเดมิวา่  ชวางกรู  ตอ่มาในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ จงึได้รับพระราชทานนามสกลุวา่ 
“บรุทตั” และในปีเดียวกนันัน้เองนายชิต บรุทตัได้สมรสกบัจัน่  แตห่ามีบตุรธิดาด้วยกนัไม่  นามปากกาของ
ชิต บรุทตั คือ “เจ้าเงาะ”“เอกชน” “แมวคราว”ใช้ในการประพนัธ์บทความตา่ง ๆ ในหน้าหนงัสือพิมพ์และ
นิตยสารตา่ง ๆ เสมอมาจนตลอดอายุ    นายชิต  บรุทตัถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๕ ด้วย
โรคล าไส้พิการ ณ บ้านถนนวิสทุธิกษัตริย์  รวมอายไุด้ ๕๐ ปี  ส านกังานสดุท้ายท่ีประจ าอยู่คือหนงัสือพิมพ์
เอกชน 


