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คำนำสู่ลำนำ

สุนทรียะ คือแย้มยิ้มแห่งสัจจะ  

ยามพิศพักตร์ตนเอง  

ในกระจกอันซื่อตรง   
รพินทรนาถ ฐากูร (ค.ศ. ๑๘๖๑-๑๙๔๑) 

แปลโดย ระวี ภาวิไล และ ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา 

 

ด้วยคำเพียงไม่กี่คำที่ประกอบกันกลายเป็นบทกวี สุนทรียะ สัจจะ และ

ความซื่อตรง สานสอดเป็นหนึ่งเดียวกัน นี้คือความงาม ความจริง และความดี  

นี้คือสิ่งที่จะเข้าไปในตัวเราโดยผ่านทางความรู้สึกลึกๆ ภายใน และพร้อมที่จะกู่

ก้องขึ้นภายในตัวเรา  

นี้คือพลังของบทกวี ที่จักเติมเต็มความเป็นมนุษย์ ซึ่งต่างล้วนปรารถนาจะ

ได้ความปิติจากสิ่งที่ได้รับรู้ ได้รู้สึก เพื่อจรรโลงใจ ประคองตนให้อยู่ต่อไปได้ใน

โลกนี้ พร้อมๆ กันก็ให้เกิดความเข้าใจในคนรอบข้าง ในสิ่งต่างๆ รอบด้าน และ

ทำชีวิตให้เป็นมวลแห่งสันติสุข มีพลังพร้อมที่จะอาบทุกสิ่งที่เข้าใกล้ให้ซึมซาบไป

ด้วยสันตินั้น และยกจิตวิญญาณให้สูงขึ้น… 

นี้คือสิ่งที่เรารู้ว่าบทกวีเกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และมีความ

เกี่ยวเนื่องกับสุขภาวะกาย และ(จิต)ใจอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้  
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ย้อนหลังไปราวห้าพันปีมาแล้ว ชาวอียิปต์เชื่อว่า ถ้าเขียนบทกวีลงบนใบไม้

แล้วนำไปบดผสมน้ำดื่ม พลังอันลึกลับของบทกวีจะช่วยรักษาให้หายจากความ

เจ็บป่วยได้ ชาวกรีกโบราณก็มีวิธีพิเศษในการเยียวยาสภาวะทางจิตใจ ด้วยการ

เขียนบทกวีแล้วนำไปวางไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ ์ ในช่วงศตวรรษที ่ ๑ แพทย ์ 

ชาวโรมันสั่งยาโดยการให้ผู้ป่วยอ่านบทกวีและงานวรรณกรรมการละคร โดย

จำแนกประเภทวรรณกรรมกบัประเภทของอาการทางจติ สว่นชาวพืน้เมอืงอเมรกินั

ก็ถือว่า บทกวีคือ ‘ยา’ สำหรับให้กำลังใจกันและกัน  

ในโลกสมัยใหม่ การแพทย์ที่พัฒนาไปได้ไกลด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์แทบจะอยู่บนคนละเส้นทางกับบทกวี เหมือนอยู่บนดาวคนละดวงกัน 

กระนั้น สังคมยกให้การเยียวยารักษา ไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย ทางจิต เป็นเรื่อง

ของยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์  

กระทั่งราวเสี้ยวศตวรรษนี้เอง ที่ในวงการแพทย์เองได้เปิดใจ โอบแขนรับ

สิ่งที่เรียกว่า “Poetry Therapy” หรือ “บทกวีบำบัด (การบำบัดด้วยบทกวี)” 

เข้าไปในอาณาจักรของการรักษาโรคแผนใหม่ มีสมาคม องค์กรเกิดขึ้นในรัฐ

ต่างๆ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสหรัฐอเมริกา มีการจัดประชุมระดับ

นานาชาติในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร เป็นต้น 

รายละเอียดถึงพัฒนาการของสถาบันองค์ความรู้ว่าด้วย “บทกวีบำบัด” อยู่

ในหนังสือเล่มนี้  
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นอกจากนี้ มีการพัฒนางานวิจัยต่างๆ มีผลการวิจัยเสนอต่อสาธารณชน 

อาทิ : 

• ในวารสารวิชาการโรคหัวใจนานาชาติ ของสหรัฐอเมริกา มีรายงาน  

ผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า แพทย์ได้ศึกษาถึงผลของบทกวีต่อสุขภาวะทางกาย 

โดยให้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการอ่านบทกวีด้วยการออกเสียงเป็นเวลา ๓๐ นาที 

อัตราการเต้นของชีพจรจะต่ำลง มากกว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่ได้อ่านบทกวี 

ทั้งนี้อธิบายได้ว่า บทกวีส่งผลต่อคนเรา โดยเริ่มจากระดับของเซลประสาทในก้าน

สมอง เมื่อคนไข้อ่านหรือท่องบทกวี พบว่า จังหวะการเต้นของหัวใจและความถี่

ในการหายใจดีขึ้น  

• ผลการวิจัยของคณะแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยบริสตอล ในประเทศอังกฤษ 

ค้นพบว่า การให้ผู้ป่วยที่กำลังมีความรู้สึกหดหู่ใจลองอ่านกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่า 

สามารถช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้โดยที่ไม่ต้องรับประทานยาแต่อย่างใด ซึ่ง

สามารถประหยัดงบประมาณในด้านยาได้จำนวนมาก 

• สมาคมแพทย์อเมริกันได้ตีพิมพ์รายงานในวารสาร JAMA ฉบับเดือน

เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ ถึงประโยชน์จากการให้ผู้ป่วยเขียนบทกวีบรรยายความรู้สึก

ของตัวเองจากโรคที่เป็นอยู่ จากการศึกษาผู้ป่วย ๑๑๒ คน ที่เป็นโรคหอบหืดและ

โรคไขข้อ พบว่า อาการของผู้ป่วยลดลงอย่างมากในช่วง ๔ เดือน ซึ่งมากกว่า

กลุ่มที่รับการรักษาโดยไม่ได้เขียนบทกวีเท่าตัว คือลดลงคิดเป็นร้อยละ ๔๗ ส่วน
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กลุ่มหลังลดลงเพียงร้อยละ ๒๔ (ทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับยาตามมาตรฐานแบบ

เดียวกัน) 

• งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเมื่อราว ๕ ปีมานี้เอง ชื่องานวิจัย “เพียงแค่ช้อน

เดียวของมนุษยศาสตร์ ทำให้การใช้ยารักษาโรคลดลง : วรรณกรรมเบื้องต้นสู่นัก

ศึกษาแพทย์” คณะผู้วิจัยให้นักศึกษาแพทย์อ่านบทกวีจำนวน ๔ ชิ้น ซึ่งเป็น  

บทกวีที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยในทางการแพทย์ พบว่า ประมาณ ๓ ใน ๔ ของ

นักศึกษาแพทย์เห็นว่า การอ่านบทกวี ส่งผลดีต่อการดูแลรักษาคนไข้ให้เพิ่มขึ้นได้ 

การอา่นบทกวชีว่ยเพิม่ความเหน็อกเหน็ใจคนไขม้ากขึน้ และการอา่นบทกวยีงัชว่ย

ลดระดับความเครียดของพวกเขาได้ด้วย 

งานวิจัยต่างๆ ว่าด้วยพลังของบทกวีต่อผู้ป่วยและต่อแพทย์เอง อยู่ใน

หนังสือเล่มนี ้
 

จากรายงานของสมาคมแพทย์ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ มีสถิติพบว่า อย่างน้อย  

๓ ใน ๔ ของวิทยาลัยแพทย์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีหลักสูตร “Medical 

Humanities” หรือ “มนุษยศาสตร์ในเชิงเวชศาสตร์” ซึ่งหมายถึงการนำเอาวิชา

ต่างๆ ในสาขามนุษยศาสตร์ (ได้แก่ วรรณกรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และ

ศาสนา) สังคมศาสตร์ (ได้แก่ สังคมวิทยา วัฒนธรรมศึกษา จิตวิทยา) และ

ศาสตร์ทางด้านศิลปะ (ได้แก่ วรรณกรรม ละคร ภาพยนตร์ และศิลปะ)  

มาประยุกต์กับปฏิบัติการทางการแพทย์  
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ซึง่สว่นหนึง่กค็อื ไดน้ำเอา “บทกว”ี เขา้ไปในหลกัสตูรการศกึษาเพือ่พฒันา

แพทย์รุ่นใหม่ๆ 
 

ประสบการณข์องแพทยห์ลายคนแหง่มหาวทิยาลยัฮารว์าด มหาวทิยาลยัแหง่

รัฐนิวยอร์ก ฯลฯ ในการใช้บทกวีเพื่อพัฒนาแพทย์รุ่นใหม่ และเพื่อรักษาเยียวยา  

ผู้ป่วย รวมถึงประสบการณ์ของนักกวีบำบัด ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ 
 

จากพลังรักในบทกวี สู่พลังเพื่อการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยบทกวี 

การใช้บทกวีเพื่อการบำบัดจึงมีใน ๒ ลักษณะกว้างๆ คือ เพื่อบำบัดโรคทางกาย 

และจิตใจ โดยบุคลากรทางการแพทย์ และ เพื่อแก้ปัญหาสภาวะทางอารมณ์ที่

เกิดขึ้นอย่างผิดปกติ ทั้งสองลักษณะนี้มุ่งปรับสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ให้

สมดุล เพื่อพัฒนาสุขภาวะโดยรวมของกายและจิตนั่นเอง…และหลอมเข้าเป็น

หนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณ 

บทกวีเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงคนได้ในทุกๆ ระดับ พร้อมๆ ไปกับให้บาง

สิ่งบางอย่างกับทุกคนได้เสมอ ไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วยเท่านั้น เราท่านทั้งหลายต่าง

ล้วน “ได้” จากบทกวี 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ จิตแพทย์นามอุโฆษเคยกล่าวว่า “จิตคืออวัยวะที่สร้าง  

บทกวี” และ “ไมใ่ชข่า้พเจา้หรอก แตเ่ปน็กวทีีค่น้พบจติใตส้ำนกึ” ในขณะทีน่กักวี

บำบัดก็ได้พบแล้วว่า “ใครๆ ก็เป็นกวีได้” ดังนี้แล้วเมื่อใครได้สัมผัสบทกวีด้วย

หัวใจ ในฐานะผู้เสพและผู้สร้าง ย่อมมีโอกาสสัมผัสกับ “ตน” ที่แจ่มกระจ่างได้  
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...เพราะคำกวีจะอยู่กับเรา มันเป็นคลื่นเสียง ที่จะตามเราไปเสมอไม่ว่าจะ

อยูท่ีใ่ด จากหอ้งหนึง่ไปสูห่อ้งหนึง่ จากจติใตส้ำนกึไปสูค่วามมสีต ิ จากการปฏเิสธ

ไปสู่การยอมรับ จากความเศร้าโศกไปสู่ความรื่นรมย์ และจากการมีความหวังไป

สู่การมีสุขภาวะที่ดี... 
 

อา่นสรา้งสขุ ฉบบั “บทกว ีพลงัรกัษส์ขุภาวะกาย ใจ และจติวญิญาณ” 

ในมอืเลม่นี ้ ไดป้ระมวลเนือ้หาวา่ดว้ย “พลงัของบทกว ี พลงัของชวีติ” “ศลิปะแหง่

การเยียวยาในแบบที่ยาเข้าไม่ถึง” “องค์ความรู้สู่การเป็นนักกวีบำบัด” “บทกวีใน

วงการการศึกษาแพทย์ : เพิ่มคุณภาพหมอยุคใหม่ด้วยบทกวี” และ “บันทึกรักษ์

ของนักกวีบำบัด” ที่น่าจะครอบคลุมสาระที่สมบูรณ์ที่สุด ในการเปิดมิติของบทกวี

ในฐานะของพลังต่อชีวิตและการบำบัดเพื่อสุขภาวะ ในภาคภาษาไทย  

จะเกิดคุณานุประโยชน์อย่างยิ่ง หากหนังสือเล่มนี้นำไปสู่การเสวนาวิสาสะ

กันในบ้านเรา ในมิติต่างๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงสัมพันธลักษณ์อันแนบแน่นของชีวิตกับ

บทกวี โดยมีการอ่าน-การเขียนเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่ง มีแง่มุมมากหลายใน

การโน้มนำให้ผู้คนเข้าถึงบทกวี หรือบทกวีเข้าถึงผู้คน เพื่อให้บทกวีเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิต และก็เป็นชีวิตนั่นเอง  
 

แม้กระทั่งอาจทบทวนถึงการเพาะหว่านความรักในบทกวีตั้งแต่ยังเยาว์วัย 

ทีเ่คยกน่กลา่ว (หา) กนัวา่ การทอ่งอาขยานเปน็การเรยีนรูท้ีโ่พน้สมยั ไมก่อ่ใหเ้กดิ

ความคิดวิเคราะห์ในโลกของเหตุผล บัดนี้วิทยาการที่ก้าวหน้าที่สุดก็ยอมรับแล้ว
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ว่า “การที่บทกวีเข้าไปในตัวคนโดยผ่านทางความรู้สึกลึกๆ ภายใน ซึ่งไม่ได้ขึ้น

อยู่กับกระบวนการรับรู้ด้วยเหตุผล” นี่แหละคือสิ่งที่โลกวิทยาศาสตร์เพิ่งเริ่มต้น

ทำความเข้าใจ...  

...ประตูหลายบานมีไว้ให้เปิด - เปิดแล้วก้าวเดินไป… 
 

ฉันกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีในแบบของฉันเอง  

ถ้าเข้าประตูหนึ่งแล้วทำอะไรไม่ได้ ฉันจะไปอีกประตูหนึ่ง  

หรือไม่ก็สร้างประตูเอง  

สิ่งที่เยี่ยมยอดจะมาเอง ไม่ว่าปัจจุบันจะมืดมนเพียงใด    
 รพินทรนาถ ฐากูร (ค.ศ. ๑๘๖๑-๑๙๔๑) 
 แปลโดย วิไล ตระกูลสิน และ เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร 

 

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 

พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน  
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สุภาพสตรีวัยกลางคน ยกกล่องแคนตาลูปเป็นลังๆ นำไปแจกให้กับ

ครอบครัวคนงานร่อนเร่ในหุบเขาทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เห็นได้ชัดว่าเป็น

งานหนัก หากแต่ผู้อำนวยการองค์กรการกุศลผู้นี้ ไม่ยี่หระต่อการเดินกะเผลกๆ 

เพราะข้อเข่าอักเสบ แขนของเธอมีรอยแมลงกัดเป็นจ้ำๆ และที่ขาก็มีรอยเปื้อน

คราบน้ำมันจากการพยายามซ่อมรถยกของด้วยตัวเอง 

แม้จะทุลักทุเล แต่คริสตี พอร์เตอร์ ก็ไม่มีท่าทีสะทกสะท้าน เสมือนกำลัง

ล่องเรือที่ท่องไปบนลำน้ำที่มีฝูงจระเข้รังควาน เธอขับเรือเร็วกว่าคนอื่นๆ เสียด้วย

ซ้ำ เพราะอะไรหรือ? ไม่ใช่เพราะฝึกสมาธิทุกวันหรือกินยากระตุ้นประสาทใดๆ 

หากแต่เพราะ บทกวี จินตภาพและท่วงทำนองของบทกวีที่มีอยู่ในใจของเธอ ได้

เปลี่ยนสิ่งที่รายล้อมรอบตัวทุกๆ วัน ให้ดูเป็นสิ่งใหม่และใสสด 

อุณหภูมิรอบๆ สูงถึง ๑๒๐ องศา แต่ก็แน่นอนว่ามิได้โหดร้ายขนาดจะเผา

โลกได้ วรรคหนึ่งในบทกวีของฮอปกินส์ ก็ผุดขึ้นมาในครานั้น “แสงร้อนสะท้อน

กลับ เพียงขยับปรับแผ่นฟอยล์” 

จริงอยู่ บางครั้งเธอก็พักหลบแดด แต่ก็น่าประหลาดเมื่อเธอนึกถึงบทกวี 

“คนที่หลบซ่อนตนบนทุ่งหญ้า” ของเอมิลี ดิกกินสัน พลังที่จะก้าวต่อก็กลับมาสู่

กายาเต็มๆ ทำไมบทกวีจึงสำคัญนัก “คุณรู้จักแผ่นกรองแสงที่ช่างภาพใช้เวลาที่
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แสงจ้าเกินไปไหม” เธอตอบด้วยคำถาม ถอดหมวกฟางออก สะบัดผมสีบลอนด์

พร้อมกับบอกว่า “บทกวีก็เป็นแบบนั้นแหละสำหรับฉัน” 

 

เพียงสองสามคำจากบทกวี


อาจารยป์ระคณิ ชมุสาย ณ อยธุยา หรอื ‘อชุเชน’ี กวผีูร้งัสรรคผ์ลงานอมตะ 

ขอบøÑาขลิบทอง (ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลปá พ.ศ. ๒๕๓๗) ได้เขียนไว้ใน

บทความ “มีอะไรในบทกวี” ว่า สองสามคำที่มีน้ำหนักในบทกวีสามารถบอก

อะไรต่ออะไรได้มากมาย ทั้งๆ ที่ไม่ได้อธิบายไว้เลย เพียงสองสามคำสามารถจูง

จินตนาการของผู้อ่านผู้ฟังให้เตลิดไปไกล “ด้วยความหมายที่อาจจะเกี่ยวเนื่องโยง

ถึงกันเป็นทอดๆ หรืออาจจะหมายได้หลายประการ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนาม

ธรรมเต็มค่าของคำเลยทีเดียว ทั้งที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันธรรมดาและทั้งที่เป็น

สัญลักษณ์ กวีย่อมจะเบิกทวาราแห่งจินตนาการได้กว้างขวาง ปลดปล่อย

วิญญาณให้เป็นอิสระ ไกลลิบ สู่อาณาจักรของความΩันอันวิจิตรบรรจงด้วยศิลปะ

ของการใช้คำไม่กี่คำนั่นแหละ ที่ในบางครั้งบิดหัวใจจนปวด หรือพ่นอารมณ์เริง

เข้ามาจนหัวใจพองลอยล่องไปแทบจะคว้าไว้ไม่อยู่” 

มนุษย์สามัญทั่วไปล้วนปรารถนาจะได้ความปิติจากสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้

รู้สึก เพื่อจรรโลงใจ ประคองตนให้อยู่ต่อไปได้ในโลกนี้ “พร้อมๆ กันก็ให้เกิด
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ความเข้าใจในคนรอบข้าง ในสิ่งต่างๆ รอบด้าน และทำชีวิตให้เป็นก้อนสันติสุข

อะไรอันหนึ่งที่มีประกาย มีรัศมี พร้อมที่จะอาบทุกสิ่งที่เข้าใกล้ให้ซึมซาบไปด้วย

สันตินั้น และยกวิญญาณให้สูงขึ้น...”  
 

...สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปไม่ระย่อ ไม่รู้ท้อรู้หน่ายคลายถวิล 

ถึงแดดจ้าฟ้ามุ่นพิรุณริน ไม่สูญสิ้นศรัทธาที่ตราใจ… 

 

นีค่อืสภาวะจติทีบ่งัเกดิไดด้ว้ยการเปดิหวัใจใหบ้ทกว ี และดว้ยพลงัอนัพเิศษ

เช่นนี้แหละ ที่ทำให้มีการใช้บทกวีเพื่อการเยียวยารักษา  

 

สู่พลังการรักษาสุขภาวะ


แม้ดูเหมือนบทกวีจะได้รับความสนใจจากวงการแพทย์สมัยใหม่ไม่นานมานี้ 

อันที่จริงมีการใช้บทกวีเพื่อการรักษามานานแล้ว เพราะบทกวีมีลักษณะพิเศษที่

สามารถช่วยปลอบและบรรเทาให้สบายใจได้เช่นเดียวกับบทสวดมนต์และเพลง 

ชาวอินเดียนแดงเผ่าอีโรควอยส์ เมื่อต้องเผชิญกับความเศร้าหลังจากสูญเสีย  

คนที่รักไปก็จะใช้คาถาปลอบใจตัวเองท่องซ้ำไปซ้ำมา ในอียิปต์โบราณมีการรักษา

เยยีวยาโดยการเขยีนโคลงกลอนลงบนแผน่กก แลว้นำไปตม้ละลายนำ้เพือ่นำมาดืม่ 
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ทุกวันนี้มีการนำเอาบทกวีมาใช้ในการรักษาทางการแพทย์บ้างแล้ว ดร. 

ราฟาเอล กัมโป ผู้รักษาคนไข้ด้วยบทกวีแห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ฮาวาร์ด ผู้เขียน ศิลปะในการรักษา : กระเป๋ายาใส่บทกวีของคุณหมอ (The 

Healing Art : A Doctor’s Black Bag of Poetry) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการอ่าน 

เขียน หรือท่องบทกวีสามารถบำบัดโรคได้ ในทางปฏิบัติ คุณหมอมักจะแนบแผ่น

กระดาษที่บรรจุบทกวีให้คนไข้ไปพร้อมกับใบสั่งยาและแผ่นพับอื่นๆ  

บทกวสีามารถชว่ยใหค้นไขม้องความเจบ็ปว่ยในทางทีด่ ี ผอ่นเพลาจากทีเ่หน็

วา่เปน็เรือ่งรา้ยแรง เหมอืนแผน่กรองแสงของชา่งภาพฉนัใดฉนันัน้ บทกวงีามๆ จะ

ชว่ยใหพ้วกเขาอยูต่อ่ไปอยา่งมพีลงั คลายใจจากความวติกทกุขร์อ้นจากโรคภยัใดๆ  

คำอธิบายว่าด้วยผลดีของบทกวีต่อคนไข้ของคุณหมอ “เราเพิ่งอยู่ในขั้น 

เริ่มต้นในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานที่อาจเป็นไปได้ บทกวีน่า

จะส่งºลต่อคนโดยเริ่มจากระดับของเซลประสาทในก้านสมอง เมื่อคนไข้

อ่านหรือท่องบทกวี พบว่า จังหวะการเต้นของหัวใจและความถี่ในการ

หายใจดีขึ้น”  

ผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรคหัวใจนานาชาติ ที่แสดงให้เห็น

ว่า เมื่อกลุ่มอาสาสมัครอ่านบทกวีด้วยการออกเสียงเป็นเวลา ๓๐ นาที อัตราการ

เต้นของชีพจรจะต่ำลง มากกว่ากลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่เข้าร่วมในวงสนทนาโดย

ไม่ได้อ่านบทกวี 

aw03.indd   15 1/25/12   9:20:15 AM



��  |  บทกวีพลงัรักษ์สุขภาวะกาย ใจ และจิตวิญญาณ
��  |  บทกวีพลงัรักษ์สุขภาวะกาย ใจ และจิตวิญญาณ

อุปสรรคที่คุณหมอกัมโปพบก็คือ การทำให้คนไข้ผ่านพ้นช่วง ‘หวาดผวา

ด้วยการเงียบ’ ซึ่งบทกวีกระตุ้นได้ในบางคน เนื่องจากคนไข้จำนวนไม่น้อยรู้สึก

ขยาดบทกวีตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน ทั้งๆ ที่ “มันเป็นรูปแบบการใช้คำในระดับพื้น

ฐานที่สุดที่เรามี และบทกวีก็มิใช่สิ่งแปลกปลอมอะไรเลย” 

เป็นไปได้ที่จะพิชิตโรคขยาดบทกวีในทุกกลุ่มอายุ ประสบการณ์ด้านบวกที่

มีต่อศิลปะในรูปแบบนี้มาตั้งแต่วัยเยาว์มีส่วนช่วยได้มาก กัมโปจำได้ว่าคุณพ่อ

ของเขาอ่านบทกวีที่เกี่ยวกับการรักชาติของโจเซ มาร์ตี ให้เขาฟังด้วยภาษาสเปน

ตอนเขาอายุ ๓ ขวบ “มันให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล เหมือนเพลงกล่อมเด็ก” เขา

จดจำความรู้สึกนั้นได้แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานแสนนาน 

สำหรับพอร์เตอร์ก็เช่นเดียวกันที่โชคดีหลงใหลบทกวีมานาน เธอเติบโตที่

เหมืองถ่านหินในรัฐเคนทักกี ตอนอายุ ๕ ขวบ เธอสนใจหนังสือคำกลอนสำหรับ

เดก็เรือ่ง “บา้นสวนแสนสขุ” คณุพอ่ของเธอเปน็คนงานเหมอืงถา่นหนิทีม่กีารศกึษา

ระดับเกรด ๓ หากแต่ชอบให้เธอท่องบทกวีให้ฟัง ทั้งพ่อลูกรู้สึกตื่นเต้นขนลุกและ

จดจ่ออยากรู้เมื่ออ่าน “โจรข้างทาง” ของอัลเฟรด นอยส์ และประโยคที่จำฝังใจ

ใคร่รู้ เช่น “โอ้จันทราดั่งนาวาอันน่ากลัว” 

“ฉนัไมรู่ด้ว้ยซำ้วา่ นาวา คอือะไร” พอรเ์ตอรห์วนคดิถงึวยัเดก็ “ฉนัคน้ศพัท์

คำนี้ มันเป็นคืนที่มืดและมีฝนฟ้าคะนอง และพระจันทร์ก็เปรียบเหมือน ‘เรือ’ ที่

ท่องไปบนท้องฟ้า เมื่อคุณยังเด็ก นั่นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก คุณจะเริ่มคิดว่านี่

เป็นวิธีพรรณนาที่แนบเนียนมิใช่หรือ” 
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สิ่งที่ผ่านเข้าไปสู่โลกภายใน
 

เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกถ้อยทุกคำในบทกวี 

เพื่อที่จะรักเสียงและพลังของบทกวี มักมีผู้แคลงใจ 

และเชื่อว่า การซาบซึ้งในบทกวีนั้นต้องแปล 

ความหมายของเนื้อหาที่ไม่ชัดเจนนั้นให้กระจ่างแจ้ง 

แท้จริงแล้วอิทธิพลของบทกวีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการสร้างภาพและจังหวะ

แบบง่ายๆ เนื้อหาไม่ใช่สิ่งสำคัญเสมอไป เนื่องเพราะ “บทกวีสามารถเข้าไปใน 

ตัวเราได้โดยผ่านทางความรู้สึกลึกๆ ภายใน ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระบวนการรับรู้

ด้วยเหตุผล” 

เมื่อเราอ่านบทประพันธ์ของวิลเลียม บัตเลอร์ เยตส์ และรู้สึกแน่นหน้าอก

ขึ้นมาทันที พลังของบทกวีกำลังกระทบต่อร่างกายของเราโดยตรง มันก้าวข้าม

การใช้ความคิดวิเคราะห์ “บทกวีที่ดีเพียงมากู่ร้องในตัวคุณเท่านั้น” นี่คือคำบอก

อย่างง่ายๆ ของคนที่รักบทกวี 

สิ่งที่มากู่ร้องหรือผุดพรายขึ้นภายในตัวเรา อันเนื่องมาจากการได้สัมผัสบท

กวีเป็นอย่างไร  

เยตส์ หรือ William Butler Yeats (ค.ศ. ๑๘๖๕-๑๙๓๙) กวีและนักแต่ง 

บทละครชาวไอริชผู้มีชื่อเสียงเรืองนาม (ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี 
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๑๙๒๓) เคยเลา่ถงึความรูส้กึตืน่เตน้ทนัทกีบัวสิยัทศันท์ีน่า่อศัจรรยแ์ละความงดงาม

แหง่โวหารของกวนีพินธเ์รือ่ง คตีาญชล ีของ รพนิทรนาถ ฐากรู รตันกวชีาวอนิเดยี 
 

“...ผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างที่ไม่มีสิ่งใดทำได้มาช้านาน...ผมนำต้นฉบับ

เหล่านี้ติดตัวไปด้วยอยู่หลายวัน ผมนำไปอ่านบนรถไฟ หรือในชั้นบนของ  

รถประจำทางและในภัตตาคาร และผมต้องปิดหนังสือบ่อยๆ ด้วยเกรงว่า

คนอื่นจะเห็นว่ามันทำให้ผมสะเทือนอารมณ์เพียงใด” 
 

ภายหลงัการตพีมิพห์นงัสอื คตีาญชล ี ฉบบัภาษาองักฤษทีผู่ป้ระพนัธบ์รรจง

แปลด้วยตนเอง ในปีต่อมา (ค.ศ. ๑๙๑๓) ก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม 

นับเป็นคนแรกของเอเชีย 

ไม่เพียงเยตส์เท่านั้น ที่รู้สึกกับความลุ่มลึกและงดงามแห่งปรัชญาและ

โวหารของกวีนิพนธ์ ฐากูร ผู้คนอีกมากหลายก็เช่นกัน จวบจนทุกวันนี้พลังของ 

คีตาญชลี ที่มีอายุถึงร้อยปีแล้ว ยังคงดลใจผู้อ่านทั่วโลกได้ 

 

บางคนอาจเข้าใจว่าคนที่เป็นกวีเท่านั้นจะสัมผัสภาวะความรู้สึกอย่างนี้ได้ 

จะขอยกเอางานเขียนในเว็บบล็อก (missdoobdub@bloggang.com) ของผู้ทีไ่ด้

อา่น เพยีงความเคลือ่นไหว กวนีพินธร์างวลัซไีรตป์ระจำป ี ๒๕๒๓ ของเนาวรตัน์ 

พงษ์ไพบูลย์ เธอบอกว่า “ตามความเป็นจริงแล้ว บทกวีกับฉัน...ดูจะไม่ค่อยไป
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ด้วยกันมากเท่าที่ควร แต่ไหนแต่ไร ฉันไม่ค่อยจะมองหน้ากับมันติดสักเท่าไหร่ 

ตั้งแต่สมัยเด็กๆ คุณครูให้การบ้านเป็นบทกวีมาแต่ง ฉันก็ยกให้แม่ลูกเดียว... 

เพราะการคล้องจองที่แสนจะมีกÆยุ่งยากมากมาย และช่างจู้จี้แสนตระหนี่คำ

นั่นเอง แถมยังมีการแฝงลึกมากด้วยความหมายที่ซับซ้อนและลึกล้ำนั่นอีก” 

แต่สำหรับกวีนิพนธ์เล่มนี้ นี่คือสิ่งที่ได้  
 

“..แตแ่มว้า่บทคลอ้งจองจำกดัคำจะไมไ่ดท้ำใหฉ้นัหลงใหล แตฉ่นักไ็ม่

อาจปฏิเสธได้เลยว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันอย่างน่าเหลือเชื่อ และฉันชอบ 

เจ้าเสน่ห์มันตัวนี้ค่อนข้างมากพอตัว...พอที่จะทำให้ฉันรู้สึกว่ามันเหมือน 

กลิน่หอมกรุน่ๆ ของอะไรบางอยา่งทีบ่รรยายไมถ่กู ถา่ยทอดไมไ่ด ้ และสง่

ตอ่ใหค้นอืน่ไมไ่ด ้ นอกเสยีจากสมัผสัดว้ยตวัเอง...ฉนัใชเ้วลาไมน่อ้ยเลยไปกบั

หนงัสอืเลม่บางเลม่นี.้..เพราะเวลาทัง้หมดทีทุ่ม่เทใหไ้ป มนัไมไ่ดอ้ยูท่ีต่วัอกัษร 

แต่อยู่ที่ช่องว่างระหว่างมันมากกว่า ช่องว่างที่ว่างมากพอจะทำให้นิ่ง สงบ 

ช่องว่างที่ทำให้ได้คิด รำลึก ช่องว่างระหว่างตัวอักษรทั้งหลายที่บอกเล่า 

เรือ่งราวมากมาย และเหนอือืน่ใด ถา่ยทอดความรูส้กึและอารมณท์ีล่กึซึง้ได้

อย่างหมดจดจับใจเหลือเกิน…มันได้ซึมซับเข้ามาเป็นอารมณ์ในจิตใจตัวเอง

ไปแลว้เรยีบรอ้ย 

อา่นจบทกุบท ไมม่บีทไหนทีไ่มต่อ้งกลบัไปอา่นซำ้ 

และไมม่บีทไหนที©่นัไมป่îดหนงัสอืลงสกัพกัและสŸดกลิน่หอมนี้

™า้ๆ” 
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กลับมาสู่ชีวิตของพอร์เตอร์ สตรีผู้รักใน

บทกวี มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับเธอเมื่อย่างเข้าสู่  

วัยรุ่น และบทกวีที่เคยตรึงใจในวัยเด็กก็เริ่มมี

บทบาทมากขึ้นในชีวิต พ่อเริ่มดื่มหนักและที่สุด

ก็หย่าร้างกับแม่ ชีวิตจึงเหมือนดิ่งพรวดลงฉับ

พลัน 

คุณครูผู้สอนระดับเกรด ๗ คงสังเกต

เห็นความต้องการในปัญหาของเด็กสาว คุณครู

นำเอาบทกวีเรื่อง “ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไมร้ว่ง 

: ถงึผูเ้ยาวว์ยั” ของเจอรารด์ แมนลยี์ ฮอปกินส์ 

เขา้มาแจกในชัน้เรยีน พอรเ์ตอรก์ลบัคนืสูส่ภาพ

เดิมอีกครั้งจากถ้อยคำว่าด้วยความสูญเสียใน

บทกวี “...มาร์กาเรตเธอเศร้าโศกฤาไฉน อยาก

ย้อนให้โกลเดนโกรฟไม่จากไป?..” เธอรู้สึกร่วม

ไปกับความเศร้าของตัวละคร และประหลาดใจ

ว่าตัวเองรู้ซึ้งถึงสิ่งที่กวีต้องการสื่อจริงๆ มาร์-

กาเรตนี่ช่างไร้เหตุผลที่ร้องไห้ฟูมฟาย ในเมื่อ

แม้ใบไม้ร่วงหล่นไป หากก็ยังมีใบใหม่ๆ อีก

มากมายที่กำลังจะผลิตามมา…! 
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ช่วงเรียนในมหาวิทยาลัย พอร์เตอร์ลุ่มหลงในบทกวีมากยิ่งขึ้น เธอหันเห

จากวิชาอื่นๆ มาเรียนรู้วิชาเกี่ยวกับกวีนิพนธ์ เธอจมจ่อมอยู่กับหนังสือของเดนิส 

เลเวทอฟ และของกวีคนอื่นๆ  

“เลเวทอฟบอกว่าบทกวีเป็นเสมือนบทสวดมนต์ตอนเช้า และบทกวีก็เริ่ม

ทำให้ฉันรู้สึกอย่างนั้นเช่นกัน...บทกวีเป็นเพียงสิ่งที่คนธรรมดาซึ่งขณะหนึ่งเข้าใจ

อย่างแจ่มแจ้งเขียนขึ้น บทกวีที่ดีจะส่งผ่านความเข้าใจที่แจ่มแจ้งนั้นมาให้คุณ” 

ทุกวันนี้หลายคนก็ยังกังขา “บทกวีให้อะไรดีๆ กับคุณมากเลยหรือ?” 

ใช่ ให้มากจริงๆ 

อย่างเช่นครั้งหนึ่งเมื่อพอร์เตอร์ติดค้างอยู่ที่สนามบินในชิคาโกเพราะมีพายุ

หิมะ เธอกำลังจะไปเยี่ยมพ่อผู้ชราซึ่งป่วยด้วยโรคปอดติดเชื้อและกำลังจะจากไป 

เธอนึกถึงบทกวีของเอมิลี ดิกกินสัน ที่ว่า “สู่สงบของชีวิตอย่างนิ่งแน่ว ไม่มีแล้ว

อรุณรุ่งของพรุ่งนี้” ในสนามบนิทีอ่ลหมา่นและรายรอบดว้ยผูโ้ดยสารทีต่กคา้ง เธอ

กลบัรูส้กึถงึความนิง่สงบจากการปลอบประโลมของบทกวี “บทกวีทำให้ฉันสงบ…  

ฉันรู้ว่าควรคาดหวังอะไร เพราะฉันเชื่อมั่นในตัวเอมิลี ดิกกินสัน จริงๆ กวีนิพนธ์

ของเธอกระทบใจฉันได้เต็มๆ มาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้” 

ทุกวันนี้ สตรีผู้มีพลังเต็มเปีòยมคนนี้จะเก็บบทกวีไว้ใกล้ๆ มือ เช่น บทกวี

ของเวนเดลล์ เบอร์รี วางไว้ที่หิ้งในโกดังเก็บของ และรวมผลงาน ๑๐๑ บทกวี 

คัดสรร เก็บไว้ที่ใต้เบาะในรถส่งของคันเก่าๆ ที่ใช้อยู่เป็นประจำ 
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แต่บทกวีส่วนใหญ่อยู่ในตัวเธอ “มีบทกวีที่มักถูกเขียนซ้ำไปซ้ำมาในหัวของ

ฉันเสมอ” เธอกล่าวถึงที่เก็บบทกวีที่แสนดี “บทกวีจะกลับมาหาฉันได้ทันทีเหมือน

บทสวด แค่รู้สึกว่ามีบทกวีอยู่ด้วยฉันก็รู้สึกสบายใจแล้ว” 

 
 

สร้างความคุ้นเคยกับบทกวี
 

‘อุชเชนี’ ศิลปินแห่งชาติผู้รังสรรค์กวีนิพนธ์ที่เข้าไปอยู่ในตัวผู้คนมากมาย 

จนกลายเป็นสิ่งที่ผุดพรายขึ้นมาได้เสมอๆ ยามต้องการ เคยเขียนไว้ว่า  
 

“เมือ่เราเพยีงแตเ่อย่คำวา่ ‘กว’ี กเ็สมอืนมอีะไรอยา่งหนึง่ทีแ่ผว่เยน็วาบ

เข้ามาในใจ ชะลอความรู้สึกของเราให้สูงขึ้น ฟ่องไปในอากาศ อะไรอย่าง

หนึ่งที่ไม่เหมือนธรรมดา ที่ไม่อยู่ในความจำเจประจำวัน แต่งามและหวาน 

อุ่นและซึ้ง สดเท่าๆ กับเศร้า เหงาเท่าๆ กับสุข แล้วเราก็บอกแต่ว่า  

ฉันเข้าใจ ฉันรู้สึก แต่อธิบายไม่ได้ ถูกแล้ว ไม่มีอะไรจะต้องอธิบาย ในเมื่อ

สิ่งนั้นเข้าไปซ่านอยู่เต็มหัวใจ ในบางครั้งถ้อยคำก็เปล่าประโยชน์ รังแต่จะ

ก่อความเข้าใจที่ไม่ตรงนักด้วยซ้ำ” 
 

บทกวีที่มีอายุกว่ากึ่งศตวรรษของอุชเชนี ในหนังสือ ขอบฟ้าขลิบทอง มัก

จะผุดพรายขึ้นในหัวใจของผู้คนเสมอ และนำมามอบต่อให้แก่กันและกันในห้วง
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เวลาที่บทกวีนั้นๆ บอกกล่าวได้เต็มตื้นของความรู้สึก อาทิ เมื่อครั้งเกิดภัยพิบัติ 

สึนามิในบ้านเรา มีผู้คัดบทกวี “มิช้าฟ้าสางรางรอง” มอบให้แก่ผู้ยังอยู่ที่ประสบ

กับความสูญเสียเกินกว่าจะพรรณนา  
 

   โลกนี้แสนคับอับเฉา มือเจ้าวางบนมือข้า 

พอแล้วหลับเถิดแก้วตา  มิช้าฟ้าสางรางรอง.... 

   ....ความหวังΩังไว้ในดาว  ในหาวห้วยไม้ไพรสัณ±์ 

หลับเถิดกว่าแสงตะวัน เฉิดฉันแฉกฟ้าร่าเรือง 
 

สำหรับพวกเราส่วนใหญ่แล้ว บทกวีมักเป็นสิ่งที่เราทิ้งไปตั้งแต่เรียนจบจาก

โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย “บทกวีเคยอ่านอยู่ตอนเป็นนักเรียน พอทำงานแล้วก็

ไม่ได้ไปจับต้องอีกเลย” คำบอกกล่าวทำนองนี้มีให้ได้ยินเป็นประจำ ในขณะที่คน

เดียวกันนี้และอีกหลายต่อหลายคนบอกว่า “อยากจะสัมผัสความรู้สึกลึกๆ 

ภายในที่ได้จากบทกวี อยากสัมผัสความรู้สึกแบบ “..ผมต้องปิดหนังสือบ่อยๆ 

ด้วยเกรงว่าคนอื่นจะเห็นว่ามันทำให้ผมสะเทือนอารมณ์เพียงใด” หรืออย่าง “ไม่มี

บทไหนที่ไม่ต้องกลับไปอ่านซ้ำ และไม่มีบทไหนที่ฉันไม่ปิดหนังสือลงสักพักและ

สูดกลิ่นหอมนี้ช้าๆ” 
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สำหรับผู้ผ่านวัยวารอ่านบทกวีเมื่อยามเยาว์ และดูประหนึ่งมันกำลังเลือนๆ 

เหมือนจะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว ต่อไปนี้เป็นวิธีง่ายๆ ที่จะนำบทกวีกลับเข้ามาใน

ชีวิตเราอีกครั้งหนึ่ง และจะอยู่กับเราตลอดไป  


ย้อนความจำหาจุดเริ่มต้น

พยายามนึกถึงสิ่งที่คุณเคยชอบอ่านตอนเด็ก อะไรก็ได้ เช่น กลอนดอก

สร้อย “เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา...” กลอนสักวา “สักวาหวาน

อื่นมีหมื่นแสน ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม...” บทกลอนจากเรื่องเวนิส

วานิช “อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่...” บทไหว้ครูจากปฐม ก กา 

“นะโมข้าจะไหว้ วะระไตรระตะนา...” ฯลฯ จังหวะทำนองของบทสวดมนต์ เพลง

กล่อมเด็ก บทอาขยาน บทกลอนสอนใจต่างๆ จะนำเอาวัยเด็กของคุณกลับมาหา

คุณได้ คุณจะรู้สึกถึงความแจ่มใส ความอบอุ่นแห่งวัยเยาว์ 

 

อ่านด้วยหู

บทกวีเข้าถึงเราได้โดยผ่านทางหูมากกว่าด้วยสายตา  

หาโอกาสสร้างประสบการณ์นี้ได้ด้วยการเข้าฟังการอ่านบทกวี  

ฟังจากเทปหรือซีดีที่ผู้ประพันธ์อ่านบทกวีของตนเอง หรืออ่านโดย 

ผู้มีน้ำเสียงไพเราะน่าฟัง หรือฟังเสียงของตัวเราเองอ่านเองก็ได้ ว่ากันว่า

ห้องที่ทำให้เสียงของเราน่าฟังที่สุดห้องหนึ่งก็คือห้องน้ำ เข้าไปแล้วก็อ่านบทกวี
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ด้วยเสียงดังๆ ฟังน้ำเสียง ความถูกต้อง  ฟังการสื่ออารมณ์ความรู้สึก 

ของเรา ในห้องที่เป็นส่วนตัวและทำให้เสียงของเราก้องกังวานได้  

 

หาวรรคทองของเราเอง

มีบทกวีสำหรับทุกคน เช่นเดียวกับที่มีเพลงประจำใจของใครๆ แต่ละคน 

ผู้รู้ย้ำให้ตระหนักในข้อนี้ อย่าล้มเลิกเพราะเข้าไม่ถึงกวีนิพนธ์บางบท ถ้ากวีคนใด

ใช้วรรณศิลปáที่เข้าใจยาก ทำอย่างไรก็ไม่ดลใจสักที ก็ลองหาบทกวีที่ใช้ภาษาสื่อ

ความได้ตรงใจเรามากกว่า หากไม่ชอบ “ณ ที่ใดดวงใจไม่ไหวหวั่น ไม่พรึงพรั่น

หวั่นระแวงแหนงฉงาย...” ที่ใครๆ เขาก็ว่าไพเราะและปลุกปลอบหัวใจให้คงมั่นก็

ไม่เห็นจะเป็นไร หันไปหาบทอื่นที่ใช้ภาษาง่ายๆ แต่ได้ใจเราเองมากกว่าก็ได้ 

อาจจะเป็นวรรคที่ว่า “...คนคนนี้แหละคน จะกัดฟันสู้จนตาย” 

 

จำให้ขึ้นใจไว้สักบท

ไม่มีอะไรจะเหมาะสมไปกว่าการมีบทกวีดีๆ สักบทจดจารไว้ในสมอง 

พร้อมเรียกขึ้นมาใช้งานได้ทันที ใช้ช่วงที่คุณรู้สึกผ่อนคลาย เช่น ตอนไปเดินเล่น

หรือไต่เขา จำบทกวีสักบทหรือไม่กี่บรรทัดจากบทกวี บทกวีที่จำขึ้นใจจะเป็น 

“เครือ่งรางวเิศษ” ดงัทีค่ณุหมอกมัโปบอกไวว้า่ “บทกวสีามารถปดัเปา่ความฟุง้ซ่าน

ที่มากระทบขณะที่คุณกำลังอยู่บนเครื่องบิน หรือใช้ท่องออกเสียงขณะที่คุณฝึก

โยคะในห้องนั่งเล่นก็ได้”  
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เขียนขึ้นมาด้วยตัวเอง

คุณไม่จำเป็นต้องเขียนบทกวีในฐานะเป็นรูปแบบกวีนิพนธ์ที่สมบูรณ์แบบ

ด้วยฉันทลักษณ์ แต่ถ้าทำได้ก็ลองเขียนดู หากในแง่ของกวีบำบัด (poetry 

therapy) ขอให้สิ่งที่เขียนมันช่วยให้เราได้สื่อสารสิ่งที่อยู่ภายในได้แสดงออก 

สำหรับผู้สนใจ ดร.กัมโปแนะนำให้อ่านหนังสือเกี่ยวกับ การแพทย์บทกวี : ศิลปะ

การรักษาโรคด้วยการเขียนบทกวี (Poetic Medicine : The Healing Art of 

Poem-Making) ของจอห์น ฟอกซ์ และ การเขียนในฐานะวิธีแห่งการรักษาโรค 

(Writing as a Way of Healing) ของหลุยส์ เดซาลโว  

การแต่งหรือเขียนบทกวีขึ้นเอง หัวใจที่อยากเปิด จังหวะที่ประจวบเหมาะ 

นำมาซึ่งบทกวีในวิถีของมัน ดีไม่ดีไม่เป็นไร อย่างวันหนึ่งรู้สึกเหนื่อยล้า ขณะเดิน

ผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง แรงลมปะทะมาเต็มๆ หันไปมองไม้ใหญ่ต้นนั้น แม้กิ่ง

ก้านใบจะไหวเอน แต่ลำต้นก็คงมั่นไม่พรั่นพรึง บทกวีสั้นๆ จึ่งพรูออกมาจาก

ความรู้สึก...  
 

“กว่าจะเป็นไม้แกร่ง  ต้านแรงลมมาเท่าไร  

ผลิดอกออกก้านใบ  ใช่เกิดได้ในวันเดียว”  

 
ส่วนหนึ่งในบทความนี้เก็บความมาจาก 

“Balancing Act -- The Poetry Cure” โดย Ann Jupenga  
ใน Alternative Medicine Magazine (January, 2004) 
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»‘≈ป–·À่งการเ¬ี¬ว¬า„น
·บบทีË¬าเข้า‰ม่∂ึง
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‘รักษาด้วยถ้อยคำ’ นี่นิยามสั้นๆ เมื่อกล่าวถึงกวีบำบัด ซึ่งแพทย์พบ

ว่า พลังของถ้อยคำหรือบทกวีสามารถบำบัดความเจ็บปวดได้... 

...ในแบบที่ยารักษาโรคเข้าไปไม่ถึง…. 

“ผมคงตอบไม่ได้ว่ามีมากเท่าไหร่แล้ว ที่คนไข้มาพบและบอกผมว่า บทกวี

ได้เปลี่ยนความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับโรคที่เขาเป็นอยู่” นี่คือคำพูดของ นพ.รา

ฟาเอล กัมโป แห่งศูนย์การแพทย์เบท อิสราเอล-ดีโคเนส ในเมืองบอสตัน 

สหรัฐอเมริกา คุณหมอย้ำว่า บทกวีมีพลังทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยบอกว่า เขา

พร้อมจะมีชีวิตอยู่กับบทกวี 

ในฐานะเป็นแพทย์ที่ใช้บทกวีในการเยียวยารักษา กัมโปเข้าใจดีถึงความ

หมายของการใช้บทกวี ตัวอย่างเช่น เขาได้เล่าว่า “การตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่

เต้านม เป็นสิ่งที่กลัวกันมากสำหรับคนไข้ แต่มีสิ่งพิเศษเกิดขึ้น--เมื่อใช้บทกวี--  

จะให้มุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เราสามารถทำให้คนไข้ยอมรับได้ว่า 

หมอกำลังมองเขาทั้งร่างกาย ไม่ใช่เพียงก้อนเนื้อร้ายที่เต้านมเท่านั้น” บางครั้ง

คนไข้ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคที่พวกเขาเป็น จากหนังสือบทกวีที่รวบรวม

โดยแพทย์ในบอสตัน 
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จอห์น แกรม-โปล ศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชและจิตเวช มหาวิทยาลัย

ฟลอริดา ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ย้ำให้เห็นถึง ‘พลังของถ้อยคำในบทกวี’ “มันช่วยให้

คนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งยากที่จะอธิบายหรือให้เหตุผล” บทกวีกำลังหาพื้นที่ของ

ตัวเองในการฝึกหัดแพทย์ เห็นได้จากสถาบันการศึกษาหรือวิทยาลัยแพทย์หลาย

แห่งได้รวมเอาวิชาวรรณกรรมเข้ามาไว้ในหลักสูตรหลัก และจำนวนแพทย์ที่ใช้ 

“การรักษาด้วยถ้อยคำหรือบทกวี” ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แพทย์ที่ใช้ ‘บทกวี’ ในการ

ทำงานมีทั้งจิตแพทย์ แพทย์ด้านเนื้องอก กุมารแพทย์ และอายุรแพทย์ทั่วไป 

“ความสนใจในบทกวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มแพทย์” แจ็ค คูเลฮัน ผู้อำนวย

การสถาบันการแพทย์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก กล่าว “เมื่อ ๒๐-

๓๐ ปี ก่อนนี้ ไม่มีใครคิดว่าจะมี ‘บทกวี’ ในวารสารทางการแพทย์ แต่ทุกวันนี้ 

วารสารของสมาคมแพทย์อเมริกัน และวารสารทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงอื่นๆ 

ต่างก็มี ‘บทกวี’ อยู่เป็นประจำ” 

มีการรวบรวมบทกวีที่ใช้ในทางการแพทย์มาตีพิมพ์เป็น ‘บทกวีรวมเล่ม’ 

โดยวารสารของสมาคมแพทย์อเมริกันเป็นผู้จัดพิมพ์ ส่วนหนึ่งเขียนโดยแพทย์ 

บางส่วนคัดสรรมาจากแหล่งต่างๆ และรวบรวมมาจากที่เคยลงในวารสารของ

สมาคมฯ “บทกวีเกี่ยวข้องกับการแพทย์ แต่ในอเมริกา บทกวีเพิ่งจะได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นรูปแบบของการรักษาอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณสองทศวรรษนี้

เอง” ชาร์ลีน บรีดเลิฟ บรรณาธิการผู้รวบรวมบทกวี แถลงไว้ในหนังสือดังกล่าว 
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การวจิยัวา่ดว้ยบทกวกีบัการเยยีวยาทีเ่ขา้ไปไดม้ากกวา่ตวัยา
 

ความเกีย่วโยงกนัระหวา่ง ‘บทกว’ี กบั ‘การแพทย’์ เมือ่ยอ้นกลบัไปในอดตี 

สมัยอียิปต์โบราณมีการใช้บทกวีในรูปของคำสวดในพิธีกรรมเพื่อรักษาโรค สมัย

กรกีโบราณ ชาวกรกีมวีธิบีำบดัความเจบ็ปว่ยดว้ยการเขยีนบทกวแีลว้นำไปวางไวใ้น

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ส่วนชาวพื้นเมืองอเมริกันถือว่า บทกวี คือ “ยา” ที่นำมากล่าว

ให้กำลังใจกันและกัน 

“บทกวีและการแพทย์เกี่ยวพันกันมาก เมื่อมองย้อนกลับไปและลองนึกดูว่า 

สังคมดั้งเดิมเขารักษาโรคกันอย่างไร จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้องกับ

อำนาจของบทกวี” คำบอกกล่าวของ ดร.คูเลฮัน แห่งสถาบันการแพทย์เพื่อสังคม 

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก 

แม้แต่ในสังคมยุคใหม่ บทกวีก็มีบทบาทสำคัญ ดร.เบนจามิน รัช แพทย์ที่

คนอเมริกันรู้จักกันดี เขาจัดให้มีห้องสมุดในโรงพยาบาลที่เขาตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 

๑๘๑๐ เพื่อให้ผู้ป่วยได้อ่านบทกวีและวรรณกรรมอื่นๆ ตามที่แพทย์เขียนแนะนำ

ไว้ในใบสั่งยา กวีที่มีชื่อเสียงในอดีตหลายคนก็เป็นแพทย์ เช่น วิลเลียม คาร์ลอส 

วิลเลียมส์, อันตัน เชคอฟ, จอห์น คีตส์ และโอลิเวอร์ เวนเดลล์ โฮมส์ เป็นต้น 

“เมือ่อา่นบทกวขีองวลิเลยีมสแ์ลว้ จะรูส้กึเหมอืนวา่ ‘ยา’ ไดก้ระโดดออกมา

จากบทกวีของเขา และเขามักจะบอกเราว่า เรื่องอะไรต่างๆ ไม่ได้แก้ไขได้ด้วย  
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วธิเีดยีว โดยไมม่องวธิอีืน่ๆ เลย” แอนน ์ฮดัสนั โจนส ์เขยีนไวใ้นวารสาร Lancet 

(วารสารทางการแพทย์ของอังกฤษ) ฉบับ ๒๕ มกราคม ค.ศ. ๑๙๗๗ 

ในชว่ง ๒๐ ปมีานี ้มผีลการศกึษาวจิยัในเรือ่งทำนองเดยีวกนันีม้ากขึน้ ชว่ย

ประทบัใหเ้กดิความนา่เชือ่ถอื ไมเ่ฉพาะในวงการแพทยเ์อง และตอ่สงัคมภายนอก

ดว้ย เช่น ในช่วงต้นปี ๑๙๙๔ หนังสือพิมพ์ เทเลกราฟ ของอังกฤษ รายงาน 

ผลการศึกษาของคณะแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยบริสตอล ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

อังกฤษ ที่ค้นพบว่า การให้ºŸ้ปÉวยที่กำลังมีความรŸ้สึกหดหŸ่ใจลองอ่านบทกวี

นิพน∏์ จะ™่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้โดยที่ไม่ต้องรับยา (ข่าวนี้เคยตี

พิมพ์ในหนังสือพิมพ ์สยามรัฐรายวัน ฉบับ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗) 

คณะแพทย์ให้รายละเอียดว่า ได้ดำเนินการทดลองโดยให้ผู้ป่วยอ่านบทกวี

นิพนธ์ เช่น ของ วิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ธ, จอห์น คีตส์ หรือโรเบิร์ต บราวนิง เพียง 

๒-๓ บรรทัด ปรากฏว่าผู้ป่วยเหล่านั้นสามารถคลายอาการหดหู่ใจได้ โดยที่ไม่

จำเป็นต้องรับประทานยาแต่อย่างใด ซึ่งจากสถิติพบว่าในแต่ละปี อังกฤษต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาบรรเทาความรู้สึกดังกล่าวเป็นจำนวนเงินถึง ๘๐ ล้านปอนด์ 

(๒,๙๓๗.๕ ล้านบาท) นับว่าไม่เพียงแต่เป็นการช่วยผู้ป่วยเท่านั้น การใช้วิธีการ

เช่นนี้ยังสามารถทำให้รัฐประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก 

วารสารของแพทย์ในสหรัฐอเมริกาก็มีการตีพิมพ์งานวิจัยถึงพลานามัยของ

บทกวีต่อสุขภาพ วารสาร JAMA (ของสมาคมแพทย์อเมริกัน) ฉบับเดือน
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เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ ไดร้ายงานถงึประโยชนจ์ากการใหผู้ป้ว่ยเขยีนบทกวบีรรยาย

ความรู้สึกของตัวเองจากโรคที่เขาป่วย จากการศึกษาผู้ป่วย ๑๑๒ คน ที่เป็นโรค

หอบหืดและโรคไขข้อ พบว่า อาการของผู้ป่วยลดลงอย่างมากในช่วง ๔ เดือน 

ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่รับการรักษาโดยไม่ได้เขียนบทกวีเท่าตัวเลยทีเดียว (ลดลงคิด

เป็นร้อยละ ๔๗ ส่วนกลุ่มหลังลดลงเพียงร้อยละ ๒๔) 

การวิจัยนี้ แบ่งผู้ป่วยเป็น ๒ กลุ่ม โดยให้ผู้ป่วยรับยาในมาตรฐานเดียวกัน 

แตเ่พิม่การเขยีนบทกวใีนกลุม่แรกซึง่ม ี๑๑๒ คน ผูว้จิยัระบวุา่ “ผลทีไ่ดน้ี ้เปน็สิง่ที่

เพิม่ขึน้นอกเหนอืจากการรบัยาตามมาตรฐานทัว่ไปแลว้” นีเ่ปน็งานวจิยัชิน้แรกๆ ที่

ชี้ให้เห็นว่า การเขียนบทกวีระบายความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ช่วยให้

อาการของผู้ป่วยดีขึ้น นั่นก็คือตัวชี้วัดระดับความร้ายแรงของโรคในผู้ป่วยเรื้อรังมี

ระดับดีขึ้น 
 

 

ยาใจ:บทกวีกับสุขภาพจิต


ขา่วสารทีต่พีมิพใ์น สยามรฐัรายวนั เมือ่ราว ๒๐ ปมีาแลว้ (๒๐ กมุภาพนัธ ์

๒๕๓๗) ได้กล่าวถึงสมุหฐานของโรควิตกกังวล โรคหดหู่ ว่า “ยิ่งสังคมเป็นแบบ 

‘นิยมวัตถุ’ มากขึ้นเท่าใด โรควิตกกังวล โรคเหงา โรคห่อเหี่ยวก็ยิ่งจะระบาด  

แพร่หลาย เพราะสังคมปัจจุบันสอนให้คนรู้จักแต่ ‘ปัจเจก’ และที่สำคัญเป็น 
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‘ปัจเจก’ ที่รู้จักแต่วัตถุ หลงแต่รูป หลงแต่คุณค่าทางวัตถุ ไม่เข้าใจคุณค่าทางจิต

วิญญาณ…ทุกคนผูกมัดเกี่ยวร้อยไว้ด้วย “โซ่” ที่มองไม่เห็น ที่เรายอมเป็นทาส

ของมันเอง สังคมทุกวันนี้ เราสร้างรั้วรอบป้องกันพิทักษ์ตัว กระทั่งสื่อสาร สื่อโยง 

ร่วมชีวิตทางจิตวิญญาณกับคนอื่นยาก สังคมทุกวันนี้ ทุกคนเหงา หดหู่ แต่ไม่มี 

“คำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ” ไม่มีการสื่อสารระหว่างจิตวิญญาณของกันและกัน” และ

ยังได้อรรถาธิบายว่าด้วยการบำบัดบรรเทา ‘อาการ’ ที่คนเรามีชีวิตน้อยด้วย ‘คำ

กวี’ ดังนี้ 
 

“ทำไมแพทย์อังกฤษจึงบอกว่า คำกวี ช่วยบรรเทาโรคเหล่านั้นได้ 

นั่นก็เพราะ ‘คำกวี’ เป็นถ้อยคำที่มาจากหัวใจ (จิตวิญญาณ) เป็นเสียงแท้

แห่งโลก (ธรรมชาติ) การเคลื่อนไหวของจิตสองแบบ คือ แบบหนึ่งเรียกว่า 

“เหตุและผล” อีกแบบหนึ่งเรียกว่า “จินตนาการ” “เหตุและผล” คือการ

ไตร่ตรองตรวจสอบความสัมพันธ์ ปฏิกิริยาระหว่างความคิดหนึ่งกับอีก

ความคิดหนึ่ง ส่วน “จินตนาการ” คือส่วนที่จิตเสริมบทบาทของตนเอง 

‘จับ’ ความคิดหนึ่งแต่งแต้มสีสัน สร้างสรรค์ให้เกิดความคิดใหม่อีกความ

คิดหนึ่ง... ‘คำกวี’ จึงสื่อถึงดวงใจคนอ่าน จากจิตของมนุษย์ที่แท้ ถึงจิต 

ผู้อ่าน เช่นนี้เอง ความเหงาเปล่าเปลี่ยว ความโดดเดี่ยว ความวิตกกังวล 

จึงบรรเทาเบาบางได้ด้วย ‘คำกวี’ ” 
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ในอีกด้านหนึ่ง จิตแพทย์หลายคนใช้บทกวีในการรักษา โดยให้เกิด ‘การ

เขยีน’ จากคนไข ้ เนือ่งเพราะบทกว ี “ชว่ยใหค้นกลัน่กรองเอาสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตวัเอง

และความรู้สึกที่เกิดขึ้น มารวมกันเป็นสิ่งที่สัมผัสได้บนหน้ากระดาษ เพื่อให้เขา

จบัตอ้งไดแ้ละแบง่ปนักบัผูอ้ืน่ได”้ ดร.จอหน์ ฟอ็กซ ์ แหง่มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี 

ผูส้อนการใชบ้ทกวบีำบดัเพือ่สขุภาวะ ยงัยำ้อกีดว้ยวา่ การรกัษาดว้ยบทกวนีัน้อยูท่ี ่

กระบวนการ จุดหมายปลายทางไม่ใช่ตัวชิ้นงานที่ออกมา หากแต่เป็น สุขภาวะ 

“สิ่งที่คนไข้เขียน และการเลือกใช้คำของเขา คือวิธีหนึ่งที่คนไข้บอกเราถึง

สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเขา” จอห์น สโตน ศาสตราจารย์ทางการแพทย์แห่ง

มหาวิทยาลัยเอเมอรีอธิบาย 

บทกวีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการบำบัดทางจิต ซึ่งมีอยู่หลาย

รูปแบบ “ที่ต่างกันก็คือ นักบำบัดด้วยบทกวีจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ความงามและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยถ้อยคำที่

คนไข้แสดงออกมา” คำกล่าวจาก ดร.เคนเนท กอร์ลิค รองประธาน

คณะกรรมการกองสุขภาพจิตแห่งดิสทริกต์ออฟโคลัมเบีย (เขต

ปกครองพิเศษโคลัมเบีย ที่ตั้งของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.) และอดีต

ประธานสมาคมบทกวีบำบัดแห่งชาติ (NAPT) สหรัฐอเมริกา 

กวีบำบัด อาจรวมถึงรูปแบบอื่นทางวรรณกรรมด้วย เช่น 

เรื่องสั้น นิทาน ตำนาน เทพนิยาย และการเขียนบันทึกเรื่องราวใน
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ชีวิต ดร.กอร์ลิค เล่าว่า “คนไข้มักจะบอกว่า ‘การอ่านสิ่งที่ฉันเขียน ทำให้ฉัน

เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งเป็นครั้งแรกว่า ตอนนั้นฉันกำลังคิดและรู้สึกอย่างไร’” 

และอีกมิติหนึ่งของ ‘กวีบำบัด’ ก็คือ การอ่านบทกวีที่เขียนขึ้นโดยผู้อื่น 

ดร.กอร์ลิค เสริมว่า “คนไข้จะพบว่า ที่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา ได้สะท้อน

ออกมาตามความเข้าใจของแต่ละคนนั่นเอง” 

มีการใช้บทกวีเพื่อบำบัดรักษาสภาวะทางจิตใจในหลายๆ ระดับ ตั้งแต่ผู้ที่

เป็น “โรคจิต” ขั้นรุนแรง ที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จนถึงคนทั่วไปที่กำลงั

ประสบกับวิกฤติในชีวิตหรืออยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน เช่น หย่าร้าง ตกงาน 

หรือการเสียชีวิตของผู้เป็นที่รัก การบำบัดด้วย ‘การเขียน’ ใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในโรงพยาบาลเดก็ และมกัจะใชร้ว่มกบังานศลิปะ (เชน่ วาดภาพ ปัน้รปู เปน็ตน้) 

ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงความกลัวและปัญหาภายในจิตใจของเด็กได้ชัดเจนขึ้น 

แพทย์บางคนเชิญชวนคนไข้ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่รอพบ

แพทย์อยู่ในห้องรับรอง ด้วยการแจกอุปกรณ์การเขียน ได้แก่ กระดาษ ดินสอ 

พร้อมกับหนังสือบทกวี เพราะแพทย์พบว่าวิธีนี้ทำให้จิตใจของคนไข้สงบลง 
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บทกวีในฐานะเครื่องมือบำบัด


เนื่องจากบทกวีเป็น รูปแบบที่สั้นที่สุดในการอธิบายถึงความเป็นตัวเอง 

“ด้วยความสั้นนี้เอง จึงนำมาปรับใช้กับการบำบัดรักษาซึ่งต้องใช้เวลา โดยเฉพาะ

ในยุคที่เราต้องจัดการอะไรด้วยความรวดเร็ว บทกวีช่วยให้เข้าถึงแก่นของปัญหา

ได้อย่างรวดเร็ว” จิตแพทย์กอร์ลิคให้ทัศนะประกอบกับกล่าวถึงวิธีการใช้ว่า จะได้

ผลมากที่สุดเมื่อใช้แบบเป็นกลุ่ม เพราะในกลุ่มบำบัด แต่ละคนจะได้ร่วมแบ่งปัน

ประสบการณ์และมุมมองของกันและกัน 

แต่บทกวีก็ไม่ใช่เครื่องมือบำบัดรักษาที่สมบูรณ์แบบใช้กับคนไข้ทุกคน นี่คือ

สิ่งที่ ดร.สตีเฟน โรชวิซ ประธานของสมาคมบทกวีบำบัดแห่งชาติ (NAPT) ได้

กล่าวเตือนใจไว้ และกล่าวถึงการใช้บทกวีเพื่อการบำบัดของตนว่า “สิ่งที่ผมชอบ

เกี่ยวกับบทกวีก็คือ ความสมดุลระหว่างอารมณ์ดิบกับบางสิ่งที่ต้องควบคุมโดย

โครงสร้าง(ในการเขียนบทกวี) มีคนไข้บางคนที่ใช้แบบนี้แล้วได้ผล บางคน

สามารถแสดงอารมณ์ดิบออกมาถ้ามีโครงสร้างมาช่วยกำกับ” คุณหมอจะถาม

คนไข้ว่า เคยเขียนบทกวีหรืองานเขียนอื่นๆ ไว้หรือไม่ ถ้ามีก็ให้นำติดตัวมาด้วย 

การขอให้คนไข้นำบทกวีของตัวเองที่ไม่เคยให้ใครอ่าน เข้ามาร่วมถกกันใน

กลุ่ม นี่เป็นเรื่องปกติ แต่มีเพียง ๑ ใน ๔ ของคนไข้เท่านั้นที่นำบทกวีของตัวเอง
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มาพูดคุยกันในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม การใช้บทกวีเพื่อการบำบัด ก็มักจะใช้ควบคู่

ไปกับเทคนิคการรักษาแบบอื่นๆ ด้วย 

มีกรณีหนึ่งที่ ดร.โรชวิซ แนะนำคนไข้ให้เปลี่ยนจุดเล็กๆ ในตอนจบของ

บทกวี ให้คนไข้มองโลกในแง่บวกมากขึ้นจากปัญหาที่ยุ่งยากในชีวิต เช่น สตรี

รายหนึ่งจบบทกวีลงแบบสิ้นหวังและเป็นข้อความในเชิงลบ แม้ว่าเธอจะไม่ได้

เปลี่ยนข้อความตามที่หมอแนะนำ แต่เธอก็ตัดสินใจจบบทกวีด้วยเครื่องหมาย

คำถาม “?” ซึ่งเป็นการยอมรับถึงความหวังที่เป็นไปได้ 

 
 

บทกวีในฐานะสื่อกลางระหว่างหมอกับคนไข้


บางทหีมอกต็อ้งใจกวา้งใหค้นไขเ้ขยีนเกีย่วกบัหมอ อยา่งเชน่มบีทกวบีทหนึง่

ชื่อเรื่อง “ฉันขอต่อว่าบรรดาหมอ” เสียดสีหมอด้วยเสียงของคนไข้ที่เดือดดาลจาก

การรักษา เพราะหมอสันนิษฐานโรคของเขาผิดพลาด แต่ชายผู้นี้ไม่รู้จะแสดง

ความโกรธและความหงุดหงิดของเขาออกมาอย่างไร 

คุณหมอผู้เปิดรับงานเขียนนี้คือ ดร.คูเลฮัน แห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ

นวิยอรก์ เพราะคณุหมอมคีวามคดิวา่ “ผมไมใ่ชค่นทีเ่ชือ่ในเรือ่งระยะหา่ง หรอืการ

ต้องแยกกันระหว่างหมอกับคนไข้ ผมอยากแบ่งปันความคิดเห็นของผมกับคนไข้ 

พร้อมๆ กันก็คาดหวังว่า พวกเขาก็จะร่วมปันสิ่งเหล่านั้นมาให้ผมด้วย” 
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ถ้าคนไข้มีแนวโน้มไม่ชอบเขียน เขาก็จะกระตุ้น เช่น ครั้งหนึ่งได้ชี้แนะชาย

คนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคโปลิโอ เดินไม่ได้ ให้เขียนบทกวีเล่าประสบการณ์จากการ

เป็นผู้พิการ บทกวีนั้นภายหลังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแพทย์ “ในขณะที่เขาดู

เปน็คนหยาบคาย กา้วรา้ว และเขา้กบัใครไมไ่ด ้ แตล่กึๆ แลว้ เขากเ็ปน็คนทีช่อบ

เอาใจคนเหมือนกัน” นี่คือภาพสะท้อนของเขาที่ ดร.คูเลฮันเห็นจากบทกวี 

คุณหมอหลายคนเห็นคุณค่าของบทกวีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

หมอกับคนไข้ เช่นเดียวกับ ดร.ราฟาเอล กัมโป แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาด ได้

กล่าวถึงมิติของบทกวีในแง่นี้ไว้ว่า “บทกวีช่วยให้การสื่อสารสะดวกขึ้นระหว่าง

หมอกับคนไข้ และทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น” ซึ่งสิ่งนี้เป็นส่วน

สำคัญของการเป็นหมอที่ดี เขายังบอกอีกว่า “การเอาใจใส่ด้วยความเห็นอก

เห็นใจ คือสิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลคนไข้ และบทกวีก็เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์

ในการสำรวจความเห็นอกเห็นใจ และทำให้เกิดการเชื่อมต่อความเห็นอกเห็นใจ

เหล่านั้นกับคนไข้” 

 
เก็บความจาก  

“Poetry as Healer” โดย Deborah L. Shelton 
ในวารสาร American Medical News (May 17, 1999) 

และหนังสือพิมพ์ สยามรัฐรายวันฉบับวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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ภาพวาดคือบทกวีที่ไม่มีเสียง  

และบทกวีก็คือภาพที่วาดขึ้นโดยการใ™้ถ้อยคำ 
ซิโมนิเดส (ıı๖-๔๖๘ ปïก่อน ค.ศ.) 

 

“ฉันยิงศรพุ่งไปในอากาศ”  

ดวงตาของชายหนุ่มเบิกกว้างเป็นประกายขณะที่เขาท่องบทกวี  

“แต่มิอาจรู้ว่าลูกศรจะจรสู่พื้น ณ แห่งหนใด” 

ผมกำลังให้คนไข้ท่องบทกวีของเฮนรี วัดส์เวิร์ท ที่ชื่อ “ลูกศรกับเสียง

เพลง” ที่ศูนย์รักษาผู้ป่วยอลัไซเมอร ์ ทางตอนเหนอืของแคลฟิอรเ์นยี กอ่นทีจ่ะ

เริ่มบทกว ี ชายหนุ่มคนนี้นั่งก้มหน้า ปิดตา และไม่มีท่าทีสนใจสิ่งที่อยู่รอบๆ 

ตัวเลย แต่เมื่อเขาได้ยินถ้อยคำจากบทกวีที่เขาคุ้นเคย บางสิ่งบางอย่างก็เกิด

ขึ้น 

ตอนแรกเขานั่งอยู่หลังห้องและเฉยเมยต่อสิ่งที่พวกเรากำลังอ่าน แต่เมื่อ

มาถึงบทกวีที่เขาเคยท่องได้ในสมัยเด็ก ท่าทางของเขาดูตื่นเต้นเหมือนเด็กๆ 

ที่กระตือรือร้นเมื่อเริ่มท่องบทกวีได้ และเขาก็พร้อมแล้วที่จะร่วมท่องบทกวี

ตามพวกเรา… 

 

ภาพวาดคือบทกวีที่ไม่มีเสียง  
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ผมชอบบทกวีมาตั้งแต่เล็กๆ และมักจะสงสัยว่า บทกวีที่เราเคยชอบใน

สมัยเด็กจะช่วยจุดความทรงจำของคนที่เป็นโรคความจำเสื่อมได้อย่างไร 

เพราะบทกวีที่เราเคยชื่นชอบมักจะผุดออกมาในความทรงจำได้ทุกขณะ และ

สามารถเชื่อมต่อไปถึงประสบการณ์ในอดีตได้ นี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการบท

กวีเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Poetry Project - APP) ซึ่งต้องการนำ

พลังของบทกวีมาใช้กับผู้ที่ป่วยด้วยโรคความจำเสื่อม 

ข้อดีประการหนึ่งของบทกวีก็คือ การเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงคนได้ใน

ทุกๆ ระดับ พร้อมๆ ไปกับให้บางสิ่งบางอย่างกับทุกคน - ซึ่งไม่จำเป็นต้อง

เป็น “ผู้ป่วย” เสมอไป 

บทกวีก็เหมือนกับดนตรี ที่จะคงอยู่ในความจำระยะยาว แม้คนที่เป็น

โรคความจำเสื่อมก็ยังนึกออกมาได้ สำหรับผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มแรก 

ผลกระทบทางอารมณ์จากบทกวีที่ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาด้วยถ้อยคำง่ายๆ 

สามารถช่วยพวกเขาให้แสดงความรู้สึกออกมา เพื่อเริ่มเข้าสู่การสนทนา และ

นำความทรงจำเก่าๆ ของพวกเขากลับมา 

ส่วนผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์ในระยะต่อๆ มา บทกวีคลาสสิคเก่าๆ จะช่วยให้

พวกเขาเชื่อมความทรงจำของตัวเองได้ดีขึ้น พวกเขาจะนึกถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้น

ได้ลึกขึ้น และจุดประกายให้หวนระลึกถึงความทรงจำเก่าๆ ได้มากขึ้น 

การนำตัวเองเข้าไปในจังหวะและเสียงสัมผัสของบทกวีคลาสสิค จะทำ

ให้คนที่เป็นโรคความจำเสื่อมได้หัวเราะ เต้นรำ ร้องไห้ หรือบางครั้งก็เป็นการ

นำไปสู่หัวข้อสนทนาเกี่ยวกับสวนดอกไม้ที่เขาปลูก รสชาติอาหารที่เขาชอบ 

หรือแม้แต่สัตว์สีประหลาดที่เขาเคยพบ 
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บทกวีให้ทั้งความสนุกและความประทับใจ และช่วยบรรเทาอารมณ์ที่

รุนแรงได้ เมื่อเราอ่านด้วยจังหวะที่หนักแน่น 

 

ทีศ่นูยผ์ูป้ว่ยอลัไซเมอร ์ เจา้หนา้ทีข่องศนูยม์กัจะทอ่งบทกวรีว่มกบัคนไข ้

หรือต่อกันคนละท่อน บางครั้งเมื่อไม่สามารถท่องตามถ้อยคำเดิมของบทกวีได้ 

ก็แต่งสดกันขึ้นมา เป็นโอกาสที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์กันอีกทางหนึ่ง 

บางครั้ง เราก็ให้ผู้ป่วยเขียนบทกวีที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเขา

เองขึ้นมา ซึ่งมักจะทำให้พวกเขาต้องพยายามโยงความคิดไปถึงสิ่งที่เคยเกิด

ขึ้นในชีวิต สิ่งที่เคยรัก เคยเกลียด ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยคำ แม้จะไม่ใช่

เรื่องง่าย แต่ก็ช่วยให้พวกเขาเกิดการทบทวนความจำในระดับหนึ่ง 

กÆสำคัญที่จะทำให้การบำบัดด้วยบทกวีกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ผล ก็คือ 

การท่องบทกวีไม่ใช่ไปนั่งท่องอยู่หลังห้องคนเดียวโดยขาดการปฏิสัมพันธ์กับ 

ผู้อื่น ผู้ดำเนินการหรือกระบวนกร (facilitator) จะต้องพยายามให้ทุกคนเข้า

มามีส่วนร่วมและพูดคุยแสดงความเห็นจากบทกวีที่เขาท่องหรืออ่าน 

 

บทกวีที่เราใช้มักจะเน้นที่เสียงและจังหวะ ครั้งหนึ่งผมเปิดประชุมด้วย

บทกวี “The Tyger - พยัคฆ์” ของวิลเลียม เบลก 

“Tyger, tyger burning bright 

In the forest of the night,” 

พยัค¶์ พยัค¶์ จุดแสงไสว 

ในพงไพรแห่งราตรีกาล 
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ผมท่องสองบรรทัดนี้หลายๆ รอบ และชวนให้กลุ่มลุกขึ้นมาเต้นกันตาม

จังหวะ ขณะที่ทุกคนกำลังหัวเราะกันสนุกสนาน ผู้หญิงคนหนึ่งมองมาทางผม

และบอกว่า “คุณรู้ไหม บทกวีนี้มีมากกว่าสองบรรทัดนี้นะ” เมื่อผมท่องบทกวี

ต่อจนจบ เธอบอกว่า “โอ คุณก็จำได้เหมือนกันนี่” 

 

เมื่อผมท่องท่อนสุดท้ายจากบทกวี “The Owl and the Pussy Cat - 

นกฮูกกับแมวแสนรัก” ของเอดเวิร์ด เลียร์  

“And hand in hand on the edge of the sand 

They danced by the light of the moon” 

จับมือกันไว้บนชายขอบของผืนทราย 

สัตว์ทั้งหลายเต้นรำใต้แสงจันทร์ 

ผมจะชวนให้กลุ่มจับมือกันแกว่งในท่าเต้น หรือไม่ก็ชวนใครสักคนให้มา

เต้นจังหวะวอลทซ์ร่วมกับผม และมักจะเลือกคนที่ขี้อายที่สุดออกมา 

 

บางครั้งผมก็ชวนกลุ่มให้ออกไปกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ และชวนกัน

ปั้นลูกบอลหิมะ พร้อมกับท่องบทกวีของโรเบิร์ต ฟรอสต์ “Stopping by the 

Woods on a Snow Evening - หยุดกลางป่าในเย็นวันที่หิมะตก” 

“The Woods are lovely, dark and deep. 

But I have promise to keep, 

And miles to go before I sleep, 

And miles to go before I sleep,” 
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ในป่านั้นชอุ่ม มืด และลึก 

แต่ฉันก็สัญญาว่าจะเดินต่อไป 

อีกหลายไมล์ จะต้องไปให้ถึงก่อนได้นอนพัก 

อีกหลายไมล์ จะต้องไปให้ถึงก่อนได้นอนพัก 

เมื่อบทกวีนี้จบ ผมก็ชวนให้พวกเขาปาลูกบอลหิมะเข้าใส่ผม ทุกคน

สนุกสนานกันยกใหญ่ โรเบิร์ต ฟรอสต์ ก็คงไม่คิดว่าบทกวีของเขาจะสร้าง

ความโกลาหลได้ถึงเพียงนี้ 

 

เพราะบทกวีมีจังหวะ มีความสนุกสนาน สั้น และนึกเป็นภาพได้ง่าย 

ทำให้บทกวีอยู่ในความทรงจำของคนได้นานกว่า ผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์จึงมักจะ

ท่องบทกวีออกมาได้โดยง่ายดาย 

 
แกรี กลาซเนอร์  

โครงการบทกวีเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์  
(Alzheimer’s Poetry Project - APP) 

 

 
เรียบเรียงจากบางส่วนของบทความเรื่อง 

“The Rhyme and Reason of Poetry Therapy” โดย Gary Glazner 
ในวารสาร Care ADvantage (Spring 2006, p.24-27) 

aw03.indd   43 1/25/12   9:21:28 AM



“สิ่งที่ไปจัดการกับความเจ็บป่วยนั้น 

ไม่ใช่ยาสมุนไพร 

หากแต่เป็นถ้อยคำที่ท่องซ้ำไปซ้ำมา 

ก่อนจะใช้สมุนไพรต่างหาก” 
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องค์ความรู้
สู่การเป็นนักกวีบำบัด
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บทกวี ได้รับการจัดว่าเป็นเทคนิคของการบำบัดทางจิตอย่างเป็นทางการ 

เมื่อประมาณกลางศตวรรษที่ ๑๙ นี้เอง มีบุคคลหลายคนที่ช่วยสร้างฐานให้ “บท

กวีบำบัด” ได้เติบโตขึ้นมา  

จอหน์ สจว๊ต มลิล ์นกัปรชัญานามอโุฆษ ไดเ้ขยีน “อตัชวีประวตั”ิ บรรยาย

ถึงความผิดปกติของตัวเองที่ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงในช่วงปี 

ค.ศ. ๑๘๒๖-๑๘๒๗ มิลล์พบว่า สิ่งที่ช่วยรักษาให้เขาฟื้นฟูขึ้นมาได้ก็คือ การใช้ 

บทกวี เพื่อสื่อสารภาวะซึมเศร้านี้ เขาอ่านและเขียนบทกวีตลอดช่วงที่เกิดอาการ 

มิลล์เชื่อว่า บทกวีช่วยให้เขาต่อสู้และเอาชนะโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นกับเขาได้ 

บุคคลอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมการใช้บทกวีเพื่อการบำบัดจากผลงานการเขียน 

ได้แก่ เฟรเดอรกิ คลารก์ เพรสกอตต ์ศาสตราจารยด์า้นวรรณกรรมทีม่หาวทิยาลยั

คอร์เนลล์ และดับเบิลยู เอช ออเดน กวีผู้มีชื่อเสียงชาวอังกฤษในช่วงทศวรรษ 

๑๙๗๐ เพรสกอตต์ได้กล่าวว่า บทกวีช่วย “ชำระจิตใจที่เจ็บป่วย” และควรจะ

ยอมรบัวา่ บทกวเีปน็ “เทคนคิในการเยยีวยาและสรา้งสขุภาวะ” ทีไ่ดผ้ล สว่นออเดน 

ก็ช่วยผลักดันให้เห็นว่า บทกวี “ช่วยให้เรารักชีวิตมากขึ้น และพร้อมที่จะยืนหยัด

อยู่ต่อไป”  

บทกวี 
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เพรสกอตต์เห็นว่า บทกวีเป็นเครื่องมือในการบำบัดสภาพจิตใจ ซึ่งผู้ใช้

ชีวิตคู่ได้มีโอกาสแสดงอารมณ์ของพวกเขาออกมาได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ 

โดยไม่มีลักษณะที่คุกคามกันและกัน เมื่อใช้บทกวีเพื่อการบำบัด สามีหรือภรรยา

ก็สามารถแสดงลักษณะทางด้านบวกของตัวเองออกมาได้มากขึ้น และช่วยให้การ

สื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพรสกอตต์ได้จัดทำคู่มือสำหรับนักบำบัดขึ้นใน

ปี ค.ศ. ๑๙๘๑ เพื่อใช้บทกวีในการบำบัดกับคู่สมรส กลุ่ม และครอบครัว 

“Autobiography - อัตชีวประวัติ” (๑๘๗๐) เป็นงานเขียน 

ที่ สำคัญเล่มหนึ่ งของ John Stuar t Mi l l (๑๘๐๖-๑๘๗๓) 

นักเศรษฐศาสตร์และนักปรัชญาชาวอังกฤษ มิลล์บรรยายว่า เมื่อ

อายุได้ ๒๐ ปี เขาได้ล้มป่วยลงด้วยโรคเกี่ยวกับอารมณ์และความคิด 

กลายเป็นคนซึมเศร้าและสูญเสียสมาธิในการทำงาน มิลล์รักษาตัวเองให้

หายเป็นปกติด้วยการอ่าน-เขียนบทกวี และศึกษางานศิลปะ นอกจากนี้เขายัง

บันทึกถึงชีวิตในวัยเด็กของเขาว่าพ่อเอาจริงเอาจังและเข้มงวดในการปลุกปั้น

ให้เขาเป็นคนเก่ง หากแต่เขาก็มีชีวิตในวัยเด็กที่เป็นสุข มิลล์อ่านหนังสือคลาส

สิคมากมายตั้งแต่อายุยังไม่ถึง ๑๐ ขวบ หนังสือทั้งหลายทั้งปวงที่ได้อ่านนั้น 

เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความกระจ่างเบิกบานใจให้เขาอย่างยิ่งยวด  

มิลล์มีงานเขียนที่ถือกันว่าเป็นอมตะ คือ “On Liberty - ว่าด้วยสิทธิ

เสรีภาพ” และ “Utilitarianism - อรรถประโยชน์นิยม” 
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ความเปนมาอันยาวนาน
 

บทกวีบำบัด (Poetry Therapy) หรือการใช้กวีนิพนธ์เพื่อการรักษาและเพื่อ

พฒันาการของบคุคล มปีระวตัคิวามเปน็มาอนัยาวนาน ยอ้นกลบัไปในยคุบรุาณกาล 

ตั้งแต่สหัสวรรษที่ ๔ ก่อนคริสตกาล ในอียิปต์โบราณ การรักษาความเจ็บป่วย

ด้วยบทกวีเป็นสิ่งที่ทำกันโดยทั่วไป ชาวอียิปต์มีวิธีพิเศษในการใช้บทกวีเพื่อการ

บำบัดรักษา พวกเขาเชื่อว่า หากเขียนบทกวีลงบนใบของต้นกก แล้วนำไปบด

ผสมน้ำดื่ม พลังที่ลึกลับของบทกวีจะช่วยรักษาให้หายจากโรคได้เร็วขึ้น 

สามพันปีต่อมา (๑๐๓๐ ปีก่อนคริสตกาล) มีการบันทึกไว้ว่า เด็กหนุ่มเลี้ยง

แกะที่ชื่อ ดาวิด บุตรชายของเจสซี พยายามทำให้จิตที่ไม่ปกติของกษัตริย์ซาอูล

สงบลงด้วยบทกวีและเสียงดนตรี  

แต่นักประวัติศาสตร์ยกให้ชาวกรีก ว่าเป็นอารยชนกลุ่มแรกที่เชื่อ ใช้ และ 

เข้าใจความสำคัญของบทกวีเพื่อการบำบัด นอกจากนี้ นักประวัติศาสตร์ยังถือว่า

ชาวโรมันที่ชื่อ ซอเรนัส เป็นนักบำบัดด้วยบทกวีคนแรก 

มีบทกวีที่ใช้ท่องเพื่อรักษาโรคอยู่จำนวนมาก 

ในกลุ่มของชาวพื้นเมืองอเมริกัน เช่น ชนเผ่าฮูปาดั้งเดิม 

ในแคลิฟอร์เนีย เมื่อล้มป่วยลง นักบวชจะท่องบทกวี 

ให้พวกเขาฟังเพื่อรับการรักษา 
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คำว่า “บทกวีบำบัด” (Poetry Therapy) เป็นวิธีการในการใช้บทกวี

รักษาและเยียวยาปัญหาของบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านสภาพจิตใจและ

อารมณ์ มีการใช้กันใน ๒ ลักษณะ คือ 

๑. การใช้บทกวีเพื่อบำบัดโรคทางกายและจิตใจ โดยบุคลากรทางการ

แพทย์ 

๒. การใช้บทกวีเพื่อแก้ปัญหาสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติ 

โดยไม่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยทางคลินิก 

ทั้งสองลักษณะมุ่งปรับสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ให้สมดุล เพื่อ

พัฒนาการทั้งปวงของร่างกาย 
 

Soranus เป็นแพทย์ชาวโรมัน ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑ ซึ่งสั่งยาโดย

การให้ผู้ป่วยอ่านบทกวีและงานวรรณกรรม (การละคร) ประเภทโศกนาฏกรรม 

(tragedy) สำหรับผู้ป่วยสติฟัòนเฟือน และประเภทสุขนาฏกรรม (comedy) 

สำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือหดหู่ ซอเรนัสเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการบันทึกว่า

เป็น นักบำบัดด้วยบทกวี (Poetry Therapist) 

ในหนังสือ Poetry Therapy : Theory and Practice ของนิโคลัส มัซซา 

กลา่วถงึอำนาจของการรกัษาดว้ยถอ้ยคำเมือ่ลม้ปว่ยลง โดยยกขอ้ความของมารโ์ก 

อัสทอฟ ที่เขียนไว้ในหนังสือ American Indian : Prose and Poetry มาแสดง 

โดยบอกวา่ “สิง่ทีไ่ปจดัการกบัความเจบ็ปว่ยนัน้ไมใ่ชย่าสมนุไพร หากแตเ่ปน็ถอ้ยคำ

ที่ท่องซ้ำไปซ้ำมาก่อนจะใช้สมุนไพรต่างหาก” 

aw03.indd   49 1/25/12   9:21:44 AM



��  |  บทกวีพลงัรักษส์ขุภาวะกาย ใจ และจิตวญิญาณ
��  |  บทกวีพลงัรักษส์ขุภาวะกาย ใจ และจิตวญิญาณ

ผู้ให้การรักษาในยุคดั้งเดิมทั่วโลก เช่น ‘หมอยา’ ของชาวพื้นเมืองอเมริกัน 

หรือบางสังคมเรียกกันว่า ‘ผู้มีเวทมนตร์’ ต่างก็เชื่อกันว่า ไม่ว่าฤทธิ์ของสมุนไพร

จะแรงแค่ไหน แต่ถ้อยคำที่ใช้ “ท่อง” ออกไปนั้นมีฤทธิ์แกร่งกว่าเสมอ 

เบนจามิน แฟรงคลิน สร้างโรงพยาบาลแห่งแรกในอเมริกา ในปี ค.ศ. 

๑๗๕๑ ที่ชื่อว่า โรงพยาบาลเพนซิลเวเนีย รักษาผู้ป่วยทางจิตเวชด้วยการใช้บทกวี 

มกีารจดัทำหนงัสอืพมิพข์องโรงพยาบาลทีช่ือ่ Illuminator - ทปีกร (ผูใ้หแ้สงสวา่ง) 

โดยให้คนไข้เขียนบทกวีแล้วนำไปตีพิมพ์ หมอพยายามทำทุกรูปแบบในการรักษา

และบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อจะให้คนไข้เปิดเผยสิ่งที่เคยประสบในชีวิตของพวกเขา 

เพื่อให้หมอเข้าใจความเจ็บป่วยของคนไข้ได้ดีขึ้น  

บรรดาหมอเกิดความคิดว่า ถ้ากวีเขียนบทกวีขึ้นมาเพื่อแสดงความคิดและ

ความรู้สึกของตน คนไข้ที่มีสภาวะจิตใจไม่ปกติ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ผู้ป่วย

ทางจิตเวช ก็จะเขียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ความรู้สึก และความคิดของตัวเองใน

บทกวเีชน่กนั ซึง่จะทำใหห้มอเขา้ใจไดช้ดัขึน้วา่ สภาพจติใจของคนไขน้ัน้ๆ กำลงั

ต่อสู้กับโรคอย่างไร และหมอก็จะได้หาทางเปลี่ยนความคิดของเขาเสียใหม่  

ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยโรคจิตเภท (schizophrenia/ประสาทหลอน) อาจจะให้

เขยีนบทกวทีีเ่ปน็การสนทนาทีแ่สดงถงึบคุลกิภาพของแตล่ะบคุคล หรอืคนไขท้ีต่อ้ง

ทรมานจากปัญหาเรื่องการรับประทานอาหาร เช่น เป็นโรคที่เรียกว่า บูลิเมีย 

(bulimia/อาการหิวไม่หายหรือชอบกินไม่หยุด) หรือ อนอเร็กเซีย (anorexia/เบื่อ
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อาหารหรือพยายามอดอาหาร โรคกลัวอ้วน) ก็อาจจะให้เขียนเกี่ยวกับความรู้สึก

และความคิดเมื่อเขาต้องมองตัวเองในกระจก อย่างนี้เป็นต้น 

อัลเบิร์ต โรเทนบูร์ก จิตแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเยล อธิบายว่า คนไข้ที่

อ่านบทกวีคัดสรร จะพบว่าประสบการณ์ของเขาช่างคล้ายกับที่เกิดขึ้นในบทกวี 

ซึง่สิง่นีเ้กดิขึน้ไดก้บัคนทัว่ไป สว่นการใหค้นไขเ้ขยีนบทกวขีองตวัเอง เปน็การบอก

ถงึความลบัทีซ่อ่นอยู ่คณุหมอบอกวา่ “บทกวเีปน็สิง่ทีเ่ผยใหเ้หน็ไดม้ากกวา่ความฝนั” 

การเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสภาวะจิตใจของคนไข้ โดยผ่าน “บทกวีบำบัด” 

ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย 

บทกวบีำบดั ไดร้บัความนยิมมากขึน้ในชว่งทศวรรษ ๑๙๖๐ ซึง่มทีัง้แบบกลุม่

บำบัดและบำบัดแบบบุคคล มีการนำไปใช้กันแพร่หลายในสังคมหลายๆ กลุ่ม 

เช่น สถานฟื้นฟู สถานศึกษา ห้องสมุด และกลุ่มเพื่อการนันทนาการต่างๆ 

ในระยะแรก ผูท้ีม่ารบัการบำบดัดว้ยวธินีีจ้ะอา่นบทกว ี และเขยีนโตต้อบกบั

บทกวีของผู้อื่น หลังจากนั้นพวกเขาก็จะเขียนบทกวีที่เกี่ยวกับประสบการณ์ สิ่งที่

เกิดขึ้นในชีวิต และความรู้สึกของตัวเอง 

โรเบิร์ต เฮเวน ชาฟเฟอร์ เขียนหนังสือเรื่อง “รักษาด้วยบทกวี : ตู้ยาฉบับ

กระเป๋า” (The Poetry Cure : A Pocket Medicine Chest of Verse) ซึ่งได้

รวบรวมบทกวีจำนวนมากมาอธิบายความเป็น ‘ยา’ ในการรักษา เขาเห็นว่า ถ้า

การเขยีนบทกวชีว่ยกวไีด ้(นกัเขยีนบทกวไีดร้ะบายความรูส้กึออกมา) ฉนัใด บทกวี
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ก็ย่อมสามารถบำบัดอาการป่วยทางจิตได้ฉันนั้น เขาเชื่ออย่างหนักแน่นว่า การ

อ่านและการเขียนบทกวีมีคุณค่าอย่างใหญ่หลวงในการช่วยคนไข้ทั้งปวง 

เฟรเดอริก คลาร์ก เพรสกอตต์ มีความเชื่อเช่นเดียวกันว่า บทกวี คือ ‘ยา’ 

ในการรกัษาโรค เขาเขยีนหนงัสอืเรือ่ง “จติใจแหง่กวนีพินธ”์ (The Poetic Mind) 

ซึ่งกล่าวถึงความสำคัญของการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทางจิตใจ และการสร้าง

เสริมสุขภาพด้วยบทกวี  

 
 

สถาบันพัฒนาองคความรู้ด้านกวีบำบัด


สมาคมบทกวีบำบัด ที่ตั้งขึ้นในปี 

ค.ศ. ๑๙๖๙ และอีก ๑๑ ปี ต่อมา ได้เปลี่ยน 

ชื่อเป็นสมาคมบทกวีบำบัดแห่งชาติ (The National 

Association for Poetry Therapy (NAPT) -  

สหรัฐอเมริกา) จัดหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็น 

‘นักบำบัดด้วยบทกวี’ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

การบำบัดในทางการแพทย์ (clinical interactive  

therapy) และการบำบัดเพื่อการพัฒนา 

(developmental interactive therapy) 

สถาบันพัฒนาองคความรู้ด้านกวีบำบัดสถาบันพัฒนาองคความรู้ด้านกวีบำบัด

ชื่อเป็นสมาคมบทกวีบำบัดแห่งชาติ (The National 

สหรัฐอเมริกา) จัดหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็น 

การบำบัดในทางการแพทย์ (clinical interactive  
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ในดา้นการแพทย ์นกับำบดัจะใชบ้ทกวใีนการรกัษาและฟืน้ฟคูนไข ้ในแผนก

สขุภาพจติ (ของโรงพยาบาล) และในคลนิกิหรอืศนูยส์ขุภาพชมุชน ถา้นกับำบดัดว้ย

บทกวีทำงานในแผนกสุขภาพจิต พวกเขาก็จะทำงานร่วมกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางด้านต่างๆ ในการสังเกตและวินิจฉัยคนไข้ 

ส่วน ในด้านเพื่อการพัฒนา เป็นการใช้บทกวีกับกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

นกับำบดัจะสง่เสรมิใหม้กีารใชบ้ทกวใีนชมุชน เชน่ โรงเรยีน บา้นพกัคนชรา หรอื

ในหนว่ยงานตา่งๆ เพือ่เปน็เครือ่งมอืในการปอ้งกนัปญัหาสขุภาพจติ และสง่เสรมิ

ให้เกิดสุขภาวะทางจิตใจเพื่อพัฒนาการทั้งปวง 

แต่ไม่ว่าจะเป็นนักบำบัดด้านการแพทย์ หรือด้านการพัฒนา ผู้ที่จะเข้ามา

เป็นนักบำบัดด้วยบทกวี ต้องมีคุณสมบัติเคยผ่านหลักสูตรขั้นต่ำในสาขาที่กำหนด 

(เช่น ปริญญาทางการแพทย์ จิตวิทยา หรือพยาบาล เป็นต้น) มีความรู้ด้าน

จิตวิทยาและด้านวรรณกรรม และมีทักษะที่ดีในการสื่อสารทั้งในแบบรายบุคคล

และแบบเป็นกลุ่ม 

นักบำบัดด้วยบทกวีที่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพนี้ได้ ต้องผ่านมาตรฐานขั้นต่ำ 

คือต้องจัดให้มีกลุ่มบำบัด ๓ กลุ่ม ในแต่ละวัน และมีผู้รับการบำบัดอย่างน้อย 

๗,๐๐๐ คน ใน ๑ ปี 

ระบบของการบำบัดด้วยบทกวี มี ๓ ส่วน คือ บทกวี นักบำบัด และผู้รับ

การบำบัด เพื่อให้การบำบัดได้ผล นักบำบัดหรือผู้อำนวยความสะดวก จะต้อง
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สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับผู้รับการบำบัด และเป็นไปตามปัญหาของผู้รับ

การบำบัด  

บทความเรื่อง “พฤติกรรม : บทกวีบำบัด” (Behavior : Poetry Therapy) 

จากนิตยสาร Time ในปี ค.ศ. ๑๙๗๒ ได้รวบรวมสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทกวี

บำบดั ระบวุา่ “จำนวนผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการบำบดัรกัษาดว้ยบทกว ี(ในสหรฐัขณะนัน้) 

มีประมาณ ๓,๕๐๐ คน ในจำนวนนี้มีทั้งผู้ป่วยทางจิตเวช นักโทษในคุก นักเรียน

ที่มีปัญหา และผู้ที่อาศัยในบ้านพักคนชรา พวกเขาเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจาก

ผู้บำบัด ๔๐๐ กว่าคน ซึ่งมีทั้งแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และครู

สอนภาษาอังกฤษ” 

ในช่วงเวลานั้น รัฐบาลยังไม่ได้รับรองวิชาชีพนักบำบัดด้วยบทกวี ยังไม่เห็น

ความเป็นอาชีพในสาขาวิชานี้ แต่มหาวิทยาลัยอินเดียน่าแห่งเพนซิลเวเนีย (ในรัฐ

เพนซิลเวเนีย) และมหาวิทยาลัยอินเดียน่านอร์ธเทิร์น (ในรัฐอินเดียน่า) ก็ได้จัด

ให้มีการศึกษาในหลักสูตร “กวีบำบัด” และพัฒนาเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 

สำหรับผู้สนใจวิชาชีพใหม่นี้ นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีหลักสูตรวิชาชีพนัก

กวีบำบัด 

ในปี ค.ศ. ๑๙๘๖ รัฐบาลของสหรัฐ ประกาศรับรองให้ “นักกวีบำบัด” เป็น

อาชีพที่เป็นทางการ และได้ว่าจ้างนักบำบัดด้วยบทกวีคนแรก ที่โรงพยาบาลเซนต์ 

เอลิซาเบท ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  
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หมอในยุคโบราณรู้ว่าพลังของบทกวีมีผลต่ออาการป่วยทางจิต แต่ในยุค

สมัยใหม่ นี่เป็นการยอมรับครั้งแรกในวงการแพทย์ ว่าการอ่านวรรณกรรมและ

การเขียนบทกวี สามารถช่วยในการรักษาผู้ป่วยได ้

การรักษาด้วยบทกวี ไม่ใช่การรักษาโดย ‘หมอยา’ หรือ ‘ผู้มีเวทมนตร์’ 

อย่างในอดีตอีกต่อไป หากแต่การรักษาด้วยบทกวี ได้กลายมาเป็นรูปแบบหนึ่ง

ของการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่เรียกกันว่า “บทกวีบำบัด” 

ตั้งแต่ “นักกวีบำบัด-นักบำบัดด้วยบทกวี” ได้กลายมาเป็นวิชาชีพที่เป็น

ทางการ หลายๆ กรณีที่เกิดขึ้นกับคนที่เคยคิดจะฆ่าตัวตาย หรือวัยรุ่นที่มีปัญหา

สภาวะทางอารมณแ์ละจติใจ เมือ่ไดเ้ขา้มารว่มในการบำบดัดว้ยบทกว ี พวกเขาได้

เปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองในชีวิตของตัวเอง จากการปลดปล่อยแสดงความรู้สึก

ออกมาในบทกวี 

แต่ในทางตรงข้าม บางคนต้องการรับการบำบัด แต่ไม่มีใครเข้ามาช่วย

แกไ้ขใหเ้ขา อยา่งเดก็ชายอาย ุ๑๕ ทีค่ดิอยากฆา่ตวัตาย เขาไดเ้ขยีนบทกวเีกีย่วกบั

การคิดฆ่าตัวตายของเขาในชั้นเรียน แต่ครูก็ไม่ได้ช่วยเขา สองปีหลังจากนั้น เขา

ก็ฆ่าตัวตาย ตามที่ศาสตราจารย์อับราฮัม ไบล์นเดอร์แมน จากมหาวิทยาลัยแห่ง

รัฐนิวยอร์ก ยกมาอ้างอิง และเชื่อว่าถ้าเด็กชายได้รับการบำบัดจากบทกวีที่เขา

เขียน เขาก็คงจะยังมีชีวิตอยู่ 
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บทกวี-ข้อดีและข้อจำกัดในการบำบัด
 

การใช้บทกวีเพื่อการบำบัดรักษามีข้อดีอยู่มาก แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง 

บทกวีง่ายต่อการจับความคิด ความรู้สึก และมโนภาพ บทกวีสามารถเป็น

ตัวกระตุ้นให้นำความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนนั้นมารวมกันและแสดงความรู้สึกเหล่านั้น

ออกมา บทกวีสนับสนุนให้เกิดประสบการณ์ทางอารมณ์ด้านบวก โดยการให้

แต่ละคนมีโอกาสแบ่งปันความรู้สึกให้กันและกันรับรู้ และกระตุ้นให้พวกเขาใช้

จินตภาพที่สร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงความสนุกสนาน จังหวะของเสียง และการพ้อง

คำพ้องเสียง เหล่านี้คือข้อดีอันมากมีของบทกวี 

ส่วนข้อจำกัดที่มีอยู่บ้างก็คือ นักบำบัดอาจจะพบอุปสรรคเมื่อต้องใช้บทกวี

เพื่อการบำบัด ซึ่งมีทั้งความเหมาะสมของเนื้อหาบทกวีที่จะใช้ และการจะรู้ว่า

เวลาใดที่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคนี้ ผู้ป่วยบางคนอาจพบว่า เป็นเรื่องยากที่จะ

แสดงความคดิและความรูส้กึออกมาเปน็ถอ้ยคำบนหนา้กระดาษในขณะทีม่คีนอืน่ๆ 

อยู่ด้วย บางคนอาจรู้สึกว่ายากที่จะหาถ้อยคำที่เหมาะสมที่จะแสดงความรู้สึกใน

สิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่ 

ด้วยความแตกต่างของบุคคล และประสบการณ์จากปัญหาที่แต่ละคน

เผชิญอยู่ บทกวีบำบัดอาจจะไม่ได้ผลกับทุกคน ดังนั้น นักบำบัดจะต้องรู้ว่าบทกวี

อะไรที่จะนำมาใช้ เพื่อพยายามจะดึงความคิดและความรู้สึกของผู้รับการบำบัด
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ให้ออกมา เช่นเดียวกัน นักบำบัดต้องมีความสามารถที่จะตัดสินใจว่า บทกวีจะ

เป็นส่วนที่จำเป็นเพื่อการบำบัดหรือไม่ 

 
 

การใช้บทกวีเพื่อบำบัด
 

บทกวเีพือ่การบำบดัสามารถใชใ้หเ้ปน็ประโยชนไ์ดก้บัคนจำนวนมาก ทัง้ผูใ้ช้

ชีวิตคู่ ผู้ที่ใช้ชีวิตโสดหรือหย่าร้าง ในงานบำบัดมักนำบทกวีบำบัดไปใช้กับปัญหา

ชีวิตของคู่สมรส เพราะมันทำให้คู่สมรสสื่อสารความคิดความรู้สึกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาเรื่องการสื่อสารยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ชีวิตคู่

ล้มเหลว 

บทกวีบำบัดก็ยังสามารถนำไปใช้อย่างได้ผลกับชีวิตครอบครัว ผู้สูงอายุ 

และเด็ก ซึ่งรวมถึงเด็กพิการด้วย มอร์ริส มอร์ริสัน ผู้เขียน “กวีนิพนธ์ในฐานะ

การบำบัด” (Poetry as Therapy, 1987) มีความเห็นว่า บทกวีบำบัดเหมาะกับ

เด็กพิการ เพราะมันช่วยให้เด็กเผยความเจ็บปวดจากภายในของเขาออกมา 

เนื่องจากบทกวีเป็นการแสดงถ้อยคำจากอารมณ์ เด็กที่พิการไม่ว่าจะลักษณะใด 

สามารถที่จะเลือกได้อย่างอิสรเสรี กล่าวคือ เลือกอ่านเพราะตรงใจและเลือกที่จะ

เขยีนขึน้มาเอง ซึง่จะชว่ยใหค้นอืน่ๆ รบัรูถ้งึความคดิและความรูส้กึของเขาโดยไม่

ตอ้งแสดงออกด้วยการพูด และด้วยความสามารถที่จะควบคุมสิ่งที่พวกเขาเลือกที่

จะเขียน เด็กก็มีโอกาสตระหนักถึงลักษณะบุคลิกภาพของตัวเขาเองด้วย 
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บทกวีบำบัดนำไปใช้ประโยชน์ในการเยียวยารักษาทางการแพทย์ได้ใน

หลายๆ กรณี นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในองค์กรเพื่อเด็ก คู่สมรส ครอบครัว กลุ่ม

เยาวชน สถานพักฟื้น รวมทั้งในเรือนจำหรือคุก ในเรื่องจิตบำบัดด้วยบทกวี 

เลกิน ฟิลลิปส์ ผู้เขียน “ความรัก, บทกวี และจิตบำบัด” (Love, Poetry, and 

Psychotherapy, 1985) ชี้ให้เห็นว่า การใช้บทกวีในกลุ่มบำบัดเป็นเทคนิคที่มี

ประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้คนในกลุ่มได้แบ่งปันความคิดของตนกับผู้อื่น เห็น

ปัญหาที่ผู้อื่นมีเหมือนกับตน เกิดความเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจ

ให้พวกเขาเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของตัวเอง “กลุ่มบทกวี” ยังช่วยกระตุ้น
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ให้สมาชิกแต่ละคนเขียนบทกวีที่แสดงลักษณะทางอารมณ์ของตัวเองออกมา และ

นำไปเปรียบเทียบกับของผู้อื่น ขณะเดียวกันก็ทำให้พวกเขาได้เข้าใจว่า ความคิด

และอารมณ์ของพวกเขานั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนๆ กันทั่วไป 

มอร์ริส มอร์ริสัน แนะนำให้ใช้บทกวีพร้อมๆ ไปกับการออกเสียงแบบขับ

ลำนำเหมือนเพลง เพื่อให้กลุ่มบำบัดซึ่งมาจากพื้นฐานที่ต่างกัน จับอารมณ์จาก

ทว่งทำนอง และรบัรูถ้งึความรูส้กึจากความหนกัเบาของเสยีง นอกจากนีย้งัแนะนำ

ว่า การใช้บทกวีบำบัดในเรือนจำจะมีประสิทธิภาพมาก เพราะมันช่วยให้ผู้ต้องขัง

ได้จัดการอารมณ์และความคิดในการที่ต้องพรากจากครอบครัวมา บทกวีบำบัด

ช่วยให้ผู้ต้องขังพร้อมที่จะเผชิญอยู่กับความโดดเดี่ยวและการถูกจองจำ ขณะ

เดียวกันก็สร้างความหวังจากการได้รับการปลดปล่อยและกลับตัวกลับใจเสียใหม่ 

 

ในปี ค.ศ. ๑๙๗๒ นักจิตเวช แจ็ค ลีดดี ประธานสมาคมบทกวีฯในขณะนั้น 

นำประเด็นเรื่องบทกวีบำบัดที่กำลังโต้แย้งกันอยู่ในขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย 

มีประเด็นที่ถกเถียงกันว่า ‘บทกวี’ แทนที่จะช่วยผู้ป่วย อาจจะเป็นการ

ปลุกให้พวกเขามีแนวโน้มที่อยากจะฆ่าตัวตายหรือคิดทำร้ายตัวเอง โดยเฉพาะ

เมื่อใช้ในทางผิดๆ  

แต่ถ้าอ่านบทกวีที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น

กับผู้ป่วยแล้ว จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้ บทกวีต้องจบอย่างมีความสุขหรือสร้าง
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ความหวัง ผู้ป่วยก็จะมีความหวังฟื้นขึ้นมาหลังจากอ่านบทกวีนั้น เพราะผู้อื่น (ที่

เขียนบทกวี) ก็อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆ กับเขา และสามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้ 

ถ้าคนไข้อ่านบทกวีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่มิได้จบลงอย่างถูกต้อง

หรือควรเป็นไป (เช่น สร้างความหวัง) ผู้ป่วยอาจจะเข้าสู่ภวังค์ลึกเข้าไปอีก นั่น

เป็นหน้าที่ของผู้บำบัดที่จะต้องหาทางแก้ไข 

โรเทนบูร์กเห็นด้วยกับลีดดี แต่เขาแย้งว่า ถ้านักบำบัดเป็นผู้ปัดความรู้สึกที่

ไม่ดีนั้นออกไปจากตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยก็จะไม่ได้เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

นิตยสาร Time ยกคำพูดของอัลเบิร์ต โรเทนบูร์ก จิตแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเยล 

มาอา้งองิ “บทกวโีดยตวัมนัเองแลว้ไมใ่ชย่า แตเ่ปน็นกับำบดัทีไ่ดร้บัการฝกึอยา่งดี

มาแล้วต่างหาก แต่บทกวีก็มีข้อได้เปรียบศิลปะอย่างอื่น เพราะมันกระตุ้นได้ด้วย

การใช้ถ้อยคำ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการบำบัดทางจิตใจ” 

ในหนังสือของโรเบิร์ต เฮเวน ชาฟเฟอร์ (เรื่อง “รักษาด้วยบทกวี : ตู้ยา

ฉบับกระเป๋า”) ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทกวีบำบัด และได้ปัดข้อโต้แย้งนี้ออกไป 

ในฐานะที่เขาเองก็เป็นแพทย์ ชาฟเฟอรเ์หน็วา่ “บทกวไีมใ่ชจ่ะสง่ผลกบัทกุคนใน

แบบเดยีวกนั และการใช้ก็ตอ้งระมดัระวงัดว้ย เชน่เดยีวกบัทีแ่พทยต์า่งกร็ูว้า่ ‘ยา’ 

กใ็ชว่า่จะสง่ผลกบัทกุคนในแบบเดียวกัน” 
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ปญหาหลักคือการเลือกสรรบทกวี
 

การใช้บทกวีเพื่อบำบัดเป็นเทคนิคที่ได้ผลมากกับผู้รับการบำบัด แต่ก็มี

ปัญหาอยู่บ้างเช่นกัน ปัญหาดังกล่าวก็คือ บทกวีที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกรณียัง

มีไม่เพียงพอ และการขาดองค์ความรู้ว่าจะเจาะจงใช้บทกวีบำบัดเมื่อไหร่และ

อย่างไร ที่สำคัญคือ นักบำบัดมีบทกวีเพื่อใช้ในการบำบัดสำหรับแต่ละกลุ่ม 

นอ้ยมาก และการกระตุน้ใหผู้้รับการบำบัดสร้างบทกวีของเขาขึ้นมาเองก็ยังคงเป็น

ปัญหาสำหรับนักบำบัด… 

ตัวอย่างของคนไข้รายหนึ่งซึ่งป่วยด้วยโรคสภาวะทางจิต :- 

แอนน์ ฮาร์วีย์ เซกตัน ได้เขียนบทกวีจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ในชีวิตของตัวเอง ซึ่งเน้นที่ความรู้สึกลึกๆ ของเธอและบันทึกการต่อสู้ของเธอกับ

ภาวะวกิฤตทิางอารมณแ์ละจติใจ เซกตนัเริม่เขยีนบทกวเีปน็ครัง้แรก ซึง่เปน็สว่นหนึง่ 

ของการรักษา ตลอดช่วงที่เธอพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและในศูนย์ผู้ป่วยทาง

จิต การเขียนบทกวีไม่ใช่เพียงแค่การระบายความรู้สึกของเธอออกมาเท่านั้น แต่

มันยังกลายเป็นอาชีพของเธอในภายหลังด้วย 

สำหรับเซกตัน เธอยืนยันหนักแน่นว่า “บทกวีบำบัดนั้นใช้ได้ผล และมี

พลัง” 
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นับเป็นพันๆ ปีมาแล้ว ที่มีการใช้บทกวีเพื่อการบำบัดรักษาและเยียวยา

สภาวะทางจิตใจ ให้เอาชนะและขจัดความทุกข์ทรมานออกไป แต่บทกวีบำบัดก็

ไม่ใช่การรักษาที่เป็นทางการ จนกระทั่งเมื่อราว ๒๐ ปีมานี้เอง ตั้งแต่บทกวีบำบัด

เป็นวิชาชีพที่มีใบรับรองให้นักบำบัดด้วยบทกวีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่

ว่าจะทำงานกับโรงพยาบาล ศูนย์ผู้ลี้ภัย ห้องสมุด โรงเรียน สถานพักฟื้นคนชรา 

หรือในกลุ่มชุมชนต่างๆ 

ผู้สนใจเป็นนักวิชาชีพด้านบทกวีบำบัด จะต้องผ่านกระบวนการฝึกเพื่อรับ

ใบรับรองการเป็น “นักบำบัดด้วยบทกวี” หรือ “นักกวีบำบัด” แต่นอกเหนือจากนี้ 

เขาต้องสามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกในจิตใจของผู้ป่วย และนำข้อมูลออกมา ซึ่ง

แพทย์ต้องการอย่างมากเพื่อช่วยในการเยียวยารักษา 

Anne Harvey Sexton (ค.ศ. ๑๙๒๘-๑๙๗๔) ชาว

อเมริกันที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็น กวีแห่งการสารภาพ 

(Confessional Poet) ผลงานของเธอจะให้ประสบการณ์

ทางสุนทรียภาพที่แปลกไปจากบทกวีทั่วไป 

aw03.indd   62 1/25/12   9:22:06 AM



��  |  บทกวีพลังรักษ์สขุภาวะกาย ใจ และจติวิญญาณ
��  |  บทกวีพลังรักษ์สขุภาวะกาย ใจ และจติวิญญาณ

����

สภาวะที่อยู่ลึกๆ ในจิตใจของผู้ป่วย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเชื่อกันว่าไม่สามารถ

จะเข้าถึง หากแต่โดยผ่านการบำบัดด้วยบทกวี ผู้ป่วยจะเห็นชัดเจนขึ้นถึงปัญหา

ของตนเอง และหาทางออกจากปัญหานั้นๆ ซึ่งอาจเกิดจากการกระตุ้นโดย 

นักบำบัด หรือเกิดจากบทกวีโดยตัวมันเองก็เป็นได ้! 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงจาก  
“History of Poetry Therapy : Helping Those in Need” 

โดย Patrick Salkeld (September 30, 2010)  
ใน http://www.associatedcontent.com/article/5848416/

history_of_poetry_therapy_helping_those.html?cat=68 
“A Brief Overview of Poetry Therapy” 

โดย The National Association for Poetry Therapy (January 19, 2004)  
ใน http://www.poetrytherapy.org/articles/pt.htm 

และ “Poetry Therapy” โดย Robert Flickes  
ในวารสาร Paradigm (Summer 2007, p.8-9)  
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ปี ค.ศ. ๑๙๑๖ เกิดคำว่า “การบำบัดด้วยหนังสือ” (Bibliotherapy) ขึ้น

เป็นครั้งแรก โดยแซมมวล แมคคอร์ด โครเธอร์ส บัญญัติศัพท์นี้ในบทความที่

เขาเขียนลงวารสารรายเดือน Atlantic ฉบับเดือนสิงหาคม ค.ศ. ๑๙๑๖ (คำว่า 

biblion มาจากรากศัพท์ภาษากรีก แปลว่า หนังสือ) พจนานุกรมทางการ

แพทย์เริ่มบรรจุคำนี้เข้าไว้ในพจนานุกรมเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๔๑ และให้

ความหมายว่า การใช้หนังสือและการอ่านเพื่อบำบัดผู้ป่วยทางประสาท 
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ปี ค.ศ. ๑๙๒๘ อีลิ กรีเฟอร์ ซึ่งเป็นทั้งเภสัชกร ทนายความ และกวี 

เริ่มโครงการเพื่อแสดงให้เห็นว่า เนื้อหาสาระเชิงวิภาษ (dialectic) ในบทกวีมี

พลังในการรักษาโรค 

กรเีฟอรต์ัง้กลุม่ขึน้มาในชมุชนหลายแหง่ของนวิยอรค์ซติ ี ใชช้ือ่วา่ Village 

Art Center, The Messagist Club และ Remedy Rhyme Gallery เพื่อ

พิสูจน์ทฤษÆีของเขา 

ในทศวรรษ ๑๙๕๐ กรีเฟอร์เริ่มจัดให้มีกลุ่ม “โคลงกลอนบำบัด” 

(Poemtherapy) ขึ้นที่โรงพยาบาลครีดมอร์ ในนิวยอร์คซิตี 

ปี ๑๙๕๙ กรีเฟอร์จัดให้มีกลุ่ม “บทกวีบำบัด” (Poetry Therapy) ที่

โรงพยาบาลคัมเบอร์แลนด์ ในบรุคลิน ให้ดำเนินงานโดยนักจิตเวช ๒ คน คือ 

นายแพทย์แจ็ค เจ. ลีดดี และนายแพทย์แซม สเป็คเตอร์ 

กรีเฟอร์จัดว่าเป็นบุคคลสำคัญที่พยายามรณรงค์ให้ “บทกวีบำบัด” 

แพร่หลายขึ้น เขาเสียชีวิตในปี ค.ศ. ๑๙๖๖ ผู้ที่รับเอาความรักใน “บทกวี

บำบัด” ของเขามาสานต่อ คือ นายแพทย์ลีดดี ซึ่งได้รวบรวมแพทย์ร่วมกัน 

ก่อตั้งสมาคมบทกวีบำบัดในปี ค.ศ. ๑๙๖๙ 

ในทศวรรษ ๑๙๖๐-๑๙๗๐ คำว่า “บทกวีบำบัด” เริ่มเป็นคำที่นิยมใช้กัน

อย่างแพร่หลาย 

ทศวรรษ ๑๙๗๐-๑๙๘๐ อาเธอร์ ลีเมอร์ ก่อตั้งสถาบันการบำบัดด้วย 

บทกวี ในฝัòงแคลิฟอร์เนีย และเขียนหนังสือเรื่อง “บทกวีจากประสบการณ์ใน

การรักษา”  
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ปี ๑๙๘๐ มีการประชุมระดับประเทศเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ในการอบรมและ

รับรองวิชาชีพนักกวีบำบัด และจัดตั้ง สมาคมบทกวีบำบัดแห่งชาติ (The National 

Association for Poetry Therapy -NAPT) ขึ้น 

 

คำว่า “การบำบัดด้วยหนังสือ” หรือ “บรรณบำบัด” หมายถึง การใช้หนังสือ

หรือวรรณกรรมเพื่อช่วยในการรักษาทางการแพทย์ โดยมากจะมีบรรณารักษ์เข้ามา

เกี่ยวข้องด้วย เช่น เป็นผู้คัดเลือกหนังสือ หรือเป็นนักบำบัดร่วมกับแพทย์ 

ส่วนคำว่า “บทกวีบำบัด” หรือ “การบำบัดด้วยบทกวี” เป็นรูปแบบเฉพาะและมี

พลังรูปแบบหนึ่งของการบำบัดด้วยหนังสือ บทกวีบำบัดมีลักษณะเฉพาะของตัวมันเอง

ในด้านการใช้อุปมา จินตภาพ จังหวะ และข้อบังคับทางฉันทลักษณ์ 

ส่วนที่เหมือนกันของทั้งสองรูปแบบนี้ คือ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้รับการ

บำบัด ซึ่งก็คือ เป้าหมายเดียวกัน แต่สิ่งที่ต่างกัน คือ “วิธีการ” การบำบัดด้วยหนังสือ 

เน้นที่การอ่านหรือรับสาร เพียงด้านเดียว ส่วน การบำบัดด้วยบทกวี ให้ความสนใจทั้ง

การอ่านและการเขียน (แต่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขียนออกมามากกว่า) 

 

 

เรียบเรียงจาก 
“About NAPT : History” โดย The National Association for Poetry Therapy  

ใน http://www.poetrytherapy.org/ history.html 
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บทกวี„นวงการการ»ึกษา·æท¬์
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นักการศึกษาทางด้านการแพทย์ มักจะทดลองหาวิธีการต่างๆ เพื่อพัฒนา

คุณภาพของบุคลากรแพทย์ให้เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และมี

ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หนึ่งในวิธีการเหล่านี้ก็คือ การเรียนรู้ผ่าน “บทกวี” ซึ่ง

มคีณุสมบตัพิเิศษเฉพาะตวัทีส่ามารถชว่ยใหน้กัศกึษาแพทยไ์ดส้ำรวจตวัเอง สำรวจ

ผู้อื่น และสำรวจสิ่งรอบๆ ตัว ความสำคัญของบทกวีในทางการแพทย์กำลังได้รับ

ความสนใจอย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากการ

จัดเวทีสัมมนาต่างๆ ตัวอย่างเช่น “การสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง

บทกวกีบัการแพทย”์ ทีม่หาวทิยาลยัวอรร์คิ มหาวทิยาลยัชัน้นำในสหราชอาณาจกัร 

ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๒* 
 

 

ทำไมต้องเปนบทกวี


 ทำไมนักศึกษาแพทย์ต้อง เขียนบทกวี เกี่ยวกับประสบการณ์

ในทางการแพทย์ แทนที่จะเอาเวลาไปเตรียมเสนองานอื่นๆ ที่จะ

* รายละเอียดของการสัมมนาระดับนานาชาติในเรื่องบทกวีและการแพทย์” (International 
Symposium on Poetry and Medicine) ดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวอร์ริค http:/
/www2.warwick.ac.uk/fac/med/research/csri/research/cpt/poetry/symp/ 
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ต้องเรียนในรอบเช้า? ทำไมนักศึกษาแพทย์ที่มีงานมากมายอยู่แล้ว ยังจะต้อง 

อ่านบทกวี อีก แทนที่จะเอาเวลานั้นไปเขียนรายงานเกี่ยวกับกรณีของคนไข้ที่พวก

เขาไปตรวจมาตามวอร์ดต่างๆ ? 

ถึงแม้ว่าหลักสูตรของวิทยาลัยแพทย์หลายแห่งได้รวมเอา “บทกวี” เข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาแพทย์ และบางแห่งก็ได้จัดพิมพ์งานบทกวีของนักศึกษา

แพทย์รวมเป็นเล่มออกมาด้วย แต่ทว่านักศึกษาแพทย์ที่จะหันไปใช้บทกวีเพื่อให้

เข้าใจในวิชาชีพของตัวเองดีขึ้นก็ยังมีไม่มากนัก  

อย่างไรก็ตาม บทกวีซึ่งกำลังก้าวเข้ามาในวงการการศึกษาทางการแพทย์นี้ 

สามารถช่วยนักศึกษาที่รู้สึกโดดเดี่ยวและเบื่อหน่ายกับชีวิตให้รู้สึกบรรเทาลงได้ 

นอกจากนี้ บทกวีช่วยให้เข้าใจ‰ด้แจ่มชัดข÷้นถ÷งกระบวนการเข้าร่วมทาง

สังคมและสิ่งที่แพทย์ควรจะปØิบัติ นั่นกÁค◊อ เข้าใจในความเปìนมนุ…ย์และ

มีความเหÁนอกเหÁนใจผู้ป่วย 
 

 

คุณหมอนักเขียนบทกวี


ในปี ค.ศ. ๑๙๙๔ มีงานวิจัยสำรวจจำนวนแพทย์ที่เป็นนักเขียนบทกวี โดย

สำรวจแพทย์ของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๓๐ เป็นต้นมา พบว่าในจำนวนแพทย์ 

๑๐,๐๐๐ คน มี ๑-๒ คน ที่เป็นนักเขียนบทกวี ที่ได้นำสถิติมาพูดถึงนี้มิใช่ว่า 
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ควรคาดหวังว่าอาชีพแพทย์จะต้องเป็นนักเขียนบทกวีด้วย หากแต่มีประเด็นที่ชี้ว่า 

นักศึกษาแพทย์ควรจะอ่านและเขียนบทกวี เพื่อจะให้เห็นว่า การเขียนและอ่าน

บทกวีจะช่วยให้พวกเขาเป็นหมอที่ดีขึ้นได้หรือไม่ 

 
 

บทกวีกับการเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด


การเขียนบทกวีมีส่วนคล้ายกันมากกับการเขียนสะท้อนความรู้สึก 

(reflective writing) ซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไปในวิทยาลัยแพทย์ บทกวีอาจจัดว่าเป็นรูป

แบบหนึ่งของการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา เพราะบทกวีจะกระตุ้นให้

พวกเขาได้พิจารณาไตร่ตรองกับประสบการณ์ของตัวเอง บทกวีมีลักษณะพิเศษที่

จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของการใช้ภาษา เกิดความชอบในการใช้อุปมา และ

ให้ความสนใจกับเสียงและจังหวะ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เราคิดถึงสิ่งใดๆ 

ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 

การเขียนแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึก (reflective writing) มี

ประโยชน์มากในการศึกษาทางการแพทย์ โดยเฉพาะเมื่อได้รับการวิจารณ์หรือ

สะท้อนกลับ (feedback) จากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม การเขียนแบบนี้เป็น

ลักษณะของการบรรยายความไปตาม “สูตร” ในแบบที่อาจารย์ผู้สอนคาดหวัง

และถือว่า “ดี” ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการผลิตงานเขียนของนักศึกษา เพื่อให้
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ความเรียงนั้นเป็นไปตาม “สูตรที่ดี” ตามที่อาจารย์คาดหมาย มากกว่าการเขียน

แสดงความคิดและความรู้สึกจริงๆ ออกมา 

ทว่าบทกวีให้คุณค่าของจินตภาพและอารมณ์อยู่เหนือการให้เหตุผลเชิง

ตรรกะ บทกวีจึงฝ่าฝืน “กÆ” ได้มากกว่าร้อยแก้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ตรรกะ

หรือเหตุและผลซึ่งจำเป็นอย่างมากในการเขียนแบบร้อยแก้วนั้น จะไปกัดกร่อน

ความคิดที่จะเขียนออกมา เช่น เมื่อต้องการจะแทรกการอุปมาหรือแสดงถึงความ

รู้สึกที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเข้าไป ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้งานเขียนนั้น

ขาดเหตุผลและดูประหลาดไป ในขณะที่การเขียนบทกวี ผู้เขียนมีอิสระในการ

เขียนสิ่งที่คิดได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลถึงลำดับก่อนหลังของเหตุและผล 

 

นักศึกษาแพทยกับบทกวี

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บทความวิจัยเรื่อง “โลกภายในของนักศึกษาแพทย์ : ฟังเสียง

ของพวกเขาในบทกวี” (The inner world of medical students : Listening to 

their voices in poetry, 2009) พญ.โจฮันนา แชพริโอ ได้เขียนถึงการวิเคราะห์

งานเขียนบทกวีที่เขียนโดยนักศึกษาแพทย์ประมาณ ๖๐๐ ชิ้น พบว่า แก่นของ

เนื้อหา (theme) ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการมาเป็นหมอ สิ่งที่ได้และความกดดัน

จากการเป็นแพทย์ฝึกหัด สถาบันผลิตแพทย์จะเปลี่ยนแปลงนักศึกษาได้อย่างไร 
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ความสัมพันธ์กับคนไข้ บทบาทของหมอ (ทั้งด้านบวกและด้านลบ) ความตาย 

และ ความหมายของชีวิต 

ในด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน นพ.แจ็ค คูเลฮัน แห่งมหาวิทยาลัย

แห่งรัฐนิวยอร์ค ได้สอนนักศึกษาแพทย์ให้ชื่นชมในพลังของบทกวี ซึ่งเป็นสิ่งที่

วิทยาลัยแพทย์หลายแห่งกำลังทำกันอยู่ เมื่อเร็วๆ นี้ เขามอบหมายงานให้  

นักศึกษาแพทย์ปี ๑ ที่เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ เขียนความเรียง บทกวี หรือ

เรื่องสั้น ที่เกี่ยวกับความรู้สึกสะท้อนใจจากการผ่าศพมนุษย์ พร้อมๆ ไปกับการ

มอบหมายให้นักศึกษาไปอ่านบทกวีชุดที่เกี่ยวข้องกับศพที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งส่วน

หนึ่งเขียนโดยแพทย์ 

ในกลุ่ม ๑๐ คน นักศึกษาจะถกกันถึงประเด็นที่บทกวียกมาพูด เช่น อายุ 

และการเสียชีวิต “มันทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น” อาจารย์ผู้สอน

ให้คำอธิบาย 

อย่างไรก็ดี ในการเขียนบทกวีของนักศึกษาแพทย์ ความเป็นเลิศในทาง

วรรณกรรมคงไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างแน่นอน กินนี บอลตัน ผู้สอนการ

เขียนเชิงสร้างสรรค์และการเขียนแสดงความเห็นในวิทยาลัยแพทย์ ให้ความเห็น

เชิงสรุปเกี่ยวกับบทกวี ในหนังสือ “ปฏิบัติการเขียนเพื่อพัฒนาวิชาชีพแพทย์” 

(Reflective practice : Writing for professional development, 2001) “บทกวี

จะไม่มีคุณค่าใดเลย ตราบใดที่ไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อผู้เขียน และไม่เป็นประโยชน์

ที่เหมาะสมกับผู้อ่าน” 
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อนาคตของบทกวี
ในการศึกษาทางการแพทย

 

สมาคมวิทยาลัยแพทย์อเมริกัน รายงานไว้ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ ว่า วิทยาลัย

แพทย์ในสหรัฐและแคนาดา มีอย่างน้อย ๓ ใน ๔ แห่ง ที่มีหลักสูตรในด้าน 

เวชปฏิบัติทางด้านมนุษยศาสตร์ (medical humanities) แต่ก็ไม่มีข้อมูลที่ชี้

เฉพาะว่าได้รวมเอา “บทกวี” เข้าไปในหลักสูตรมากน้อยเท่าใด อย่างไรก็ตาม มี

อาจารย์แพทย์จำนวนมากที่ชอบนำเอาบทกวีเข้าไปในการสอน เพราะมันสั้นและ

อ่านได้รวดเร็ว แม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นในการทำความเข้าใจ 

Medical Humanities หรือ มนุษยศาสตร์ในเชิงเวชศาสตร์ คืออะไร  

คือสหสาขาวิชาในการศึกษาทางการแพทย์ ซึ่งรวมเอาวิชาต่างๆ ใน

ทางมนุษยศาสตร์ (ได้แก่ วรรณกรรม ปรัชญา จริยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

และศาสนา) สังคมศาสตร์ (ได้แก่ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วัฒนธรรม

ศึกษา จิตวิทยา) และ ศาสตร์ทางด้านศิลปะ (ได้แก่ วรรณกรรม ละคร 

ภาพยนตร์ และศิลปะประเภททัศนศิลปá) มาประยุกต์กับปฏิบัติการทางการ

แพทย ์
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มีงานวิจัยอยู่ไม่มากนักที่พยายามศึกษาและประเมินผลจากการใช้บทกวี

กับนักศึกษาแพทย์ หนึ่งในจำนวนนี้คืองานวิจัยเชิงปริมาณของวิลเลียม ฟอสเตอร์ 

และอีเลียน ฟรีแมน เรื่อง “กวีนิพนธ์ในการศึกษาทั่วไปเชิงปฏิบัติการ : การรับรู้

ของผู้เรียน” (Poetry in general practice education : Perceptions of 

learners, 2008) ซึ่งดำเนินการวิจัยในอังกฤษ โดยให้นักศึกษาอ่านบทกวี และ

รายงานผลว่าการอ่านบทกวีนั้นๆ ช่วยให้พวกเขาได้สำรวจอารมณ์ เข้าใจมุมมอง

ทีแ่ตกตา่ง และเขา้ใจตวัเองดขีึน้หรอืไม ่ อยา่งไร นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มในการทดสอบ

เป็นผู้อ่านบทกวี มีความเห็นว่าทักษะเช่นนี้ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับ

คนไข้ได้ดีขึ้น และจะนำมาซึ่งการดูแลรักษาที่ดีขึ้นด้วย 

งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง โดยโจฮันนา แชพริโอ และคณะ ชื่องานวิจัยน่าสนใจ 

“เพยีงแคช่อ้นเดยีวของมนษุยศาสตร ์ ทำใหก้ารใชย้ารกัษาโรคลดลง : วรรณกรรม

เบื้องต้นสู่นักศึกษาแพทย์” (Just a spoonful of humanities makes the 

medicine go down : Introducing literature into a family medicine 

clerkship, 2005) ผูว้จิยัใหน้กัศกึษาแพทยอ์า่นบทกวจีำนวน ๔ ชิน้ ซึง่เปน็บทกวทีี่

เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยในทางการแพทย์ โดยให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ ภาค

ปลาย ในแผนกเวชศาสตรค์รอบครวัไดอ้า่นบทกวดีงักลา่ว พบวา่ ประมาณ ๒ ใน 

๓ ถงึ ๓ ใน ๔ ของนกัศกึษาเหน็วา่ การอา่นบทกว ีสง่ผลดตีอ่การดแูลรกัษาคนไข้

ให้เพิ่มขึ้นได้ การอ่านบทกวีช่วยเพิ่มความเห็นอกเห็นใจคนไข้มากขึ้น และการ

อ่านบทกวียังช่วยลดระดับความเครียดของพวกเขาได้ด้วย 
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ในการประเมินผลมนุษยศาสตร์เชิงเวชปฏิบัติ (medical humanities) นี้

ยังเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งกันอยู่ มีความเห็นที่แตกต่างกัน

ออกไปว่า “ความสามารถในการเล่า” (narrative competence) หรือความ

สามารถในการรับรู้ ตีความ และจับประเด็นในเรื่องความเจ็บป่วยของคนไข้ จะ

ได้มาโดยผ่านการอ่านและการเขียนบทกวีหรือโดยผ่านทางวรรณกรรมอื่นๆ ได้

จริงหรือ และยังถกเถียงกันในแง่ที่ว่า ความสามารถที่กล่าวนี้จะเชื่อมโยงไปถึง

การดูแลรักษาที่ดีขึ้นต่อคนไข้ได้แน่หรือ? 

งานวิจัยในด้านนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และยังต้องหาวิธีการอันเหมาะสมที่

จะนำเอาลักษณะที่เป็นความพิเศษเฉพาะตัวของบทกวีมาพิสูจน์ และยังต้องการ

การแสดงผลที่พิสูจน์ได้เพื่อนำมาพัฒนาการศึกษาทางการแพทย์ เพื่อพัฒนา

แพทย์ที่จะก้าวออกไปสู่โลกแห่งการเยียวยารักษาสุขภาวะของคนในสังคม ให้มี

คุณภาพยิ่งขึ้น... 

 
เก็บความจาก  

“Doctor doggerel : Can poems make you a better doctor?” 
โดย Johanna Shapiro, Sarah Mourra 

จาก British Medical Journal (November 10, 2010)  
และบางส่วนจาก “Poetry as Healer” โดย Deborah L. Shelton 

ในวารสาร American Medical News (May 17, 1999) 
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“ใจผมล่องลอยออกไปนอกหน้าต่าง 

เท้าของผมแตะพื้นไปเป็นจังหวะ 

และยิ่งเข้าสู่จังหวะก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้น 

จากนั้นถ้อยคำและภาพมากมายก็แหวกว่ายขึ้นมาในใจผม... 

หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปี 

ผมถึงเข้าใจว่า การตกเข้าไปในภวังค์แห่งจังหวะ 

เป็นที่ที่มีบทกวีอยู่...” 
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บันทึกรักษ์
ของนักกวีบำบัด
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ลำบากยากยุ่ง 

หากจะมุ่งหาข่าวจากบทกวี 

เวทนาผู้สิ้นลมทุกวันนี้ 

ที่ไม่ได้พบอะไรในกาพย์กลอน 

วิลเลียม คาร์ลอส วิลเลียมส์ 

 

นักกวีบำบัด เพอร์รี เจ.ลองโก (ดุษฏีบัณฑิตสาขากวีนิพนธ์บำบัด) ได้ริเริ่ม

จัดประชุมกลุ่มการอ่านและเขียนบทกวีที่ศูนย์จิตเวชซังชวลลีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 

๑๙๙๑ และได้รับความสนใจเรื่อยมา หากทว่านั่นไม่ใช่การเริ่มต้น ย้อนกลับไป

เท่าที่จำความได้ ความสนใจด้านนี้ของเขาเริ่มมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะรู้ว่ามีศิลปะ

แห่งการรักษาสุขภาวะที่เรียกว่า “บทกวีบำบัด” เสียอีก 
 

 

บทกวีกับการเข้าถึงความเปน“ฉัน”


นักกวีบำบัดผู้นี้เล่าย้อนทวนความทรงจำรำลึกในเยาว์วัยว่า  

ผมจำได้ว่าตอนเด็กผมนั่งฝันกลางวันในห้องเรียน ใจผมลอยออกไปนอก

หน้าต่าง เท้าของผมเดินแตะพื้นไปเป็นจังหวะ และยิ่งเข้าสู่จังหวะก็ยิ่งซับซ้อน

มากขึ้น จากนั้นถ้อยคำและภาพมากมายก็แหวกว่ายขึ้นมาในใจผม แต่แล้วก่อนที่
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ผมจะเขียนมันออกมา ครูก็เรียกผมกลับเข้าสู่ชั้นเรียน ที่ที่มีความผิดหวังอย่างแรง

มาแทนที่ ความสุขนั้นหายวับไปทันที 

หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปีผมถึงเข้าใจว่า การตกเข้าไปในภวังค์แห่งจังหวะ

เป็นที่ที่มีบทกวีอยู่ และที่นั่นจะสกัดกั้นความคิดเห็นของทุกคนนอกจากของตัวเอง 

สร้างสรรค์ด้วยตัวเองที่เรียกว่า “ฉัน” 

ในหลายๆ ปีที่ผมร่วมเขียนบทกวีกับกลุ่มที่แตกต่างกันหลายๆ กลุ่ม ผม

ถึงยอมรับได้มากขึ้นและมากขึ้นว่า ไม่สามารถนิยามได้ว่าบทกวีมาจากแหล่งใด 

(ซึ่งผมอยากจะเรียกว่า “ที่ลึกลับ”) ความสามารถของแต่ละคนที่จะท่องไปหา

แหล่งของความคิดสร้างสรรค์นั้นง่ายและเป็นธรรมชาติ และบทกวีจะต้องสอนเรา

เกี่ยวกับตัวเราเองและโลกมากเพียงใด เพราะรูปแบบและเสียงทำให้เกิดความ

เงียบ  

ประโยชน์อย่างหนึ่งของการอ่านและเขียนบทกวีไม่ใช่เพียงช่วยให้รู้ความ

หมายของ “ฉัน” เท่านั้น แต่ยังทำให้เราหนักแน่นขึ้น นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการ

ยืนอยู่บนโลกใบนี้ กระบวนการที่จะเชื่อมเรากับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา กับทั้งหลาย

ทั้งปวงที่ดีงาม และเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเรามิได้อยู่เพียงลำพังบนโลก แต่เป็นส่วน

หนึ่ง และรวมกันเป็นหนึ่งกับสรรพสิ่งรายรอบ การรักและเคารพตัวเองก็จะมาก

ขึ้น ข่าวดีก็คือเราค้นพบว่า เราก็เหมือนกับวีรบุรุษวีรสตรีของเทพนิยายโบราณ 

และในการเขียนของเราเอง เราได้ขยายมันเข้ามาสู่ปัจจุบันและต่อไปภายหน้า  
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สมาชิกบางคนของกลุ่มบทกวีที่ศูนย์จิตเวชซังชวลลีเข้าร่วมกลุ่มต่อเนื่องมา 

๒-๓ ปีแล้ว ในแต่ละสัปดาห์งานบทกวีของพวกเขาจะพิมพ์ออกมา หรือเก็บไว้ใน

โน้ตบุ๊ค บางคนก็มีหลายตอน นับเป็นงานสำคัญสำหรับผมที่จะต้องใช้เชือกมัด

รวบรวมบทกวีของพวกเขาไว้ เพื่อว่าเวลาที่พวกเขาย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 

เขาจะได้นำบทกวีไปด้วยเพื่อความต่อเนื่อง เมื่อกิจกรรมนี้เริ่มในตอนแรก  

ผมถามสมาชกิกลุม่หนึง่วา่รูส้กึอยา่งไรทีเ่กบ็งานของพวกเขาในรปูแบบนี ้ ชายหนุม่

คนที่ชอบบอกให้เขียนตามคำพูดเขามาโดยตลอด คว้าแฟ้มมัดงานเขียนของเขา

ขึ้นมาแนบอกแล้วพูดว่า “ในที่สุด ผมก็รู้สึกว่าผมคือคนๆ หนึ่ง” 

มันสำคัญที่ต้องกล่าวถึงในที่นี้ว่า การเน้นของบทกวีเพื่อการรักษาคือการ

แสดงออกของตัวเองและการเพิ่มความเป็นตัวของตัวเอง 

ในขณะที่การเน้นบทกวีในฐานะศิลปะก็เป็นไป 

โดยตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่ทั้งคู่ใช้ 

เครื่องมือและเทคนิคเหมือนกัน คือ 

ภาษา จังหวะ อุปมา เสียง และภาพ 

เป็นต้น แต่สุดท้ายผลที่ออกมาก็มักจะ 

เหมือนกัน 
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ความหมายอันสำคัญยิ่งของการบำบัดด้วยบทกวี
 

คำว่า “บำบัด - therapy” มาจากภาษากรีกที่ว่า therapeia หมายถึง 

พยาบาลหรือรักษาโดยการเต้นรำ ร้องเพลง บทกวี และการละคร ซึ่งเป็นศิลปะ

แห่งการแสดงออก ชาวกรีกบอกเราว่า อัสคลีปิอัส เทพเจ้าแห่งการรักษา เป็น

บุตรของอะพอลโล เทพเจ้าแห่งบทกวี การแพทย์และศิลปะมีความเกี่ยวพันกัน

ทางประวัติศาสตร์มายาวนาน 

ถึงแม้ว่าการใช้บทกวีมาบำบัดโรคจะเป็นพัฒนาการที่ค่อนข้างใหม่ในทาง

ศิลปะที่เกี่ยวกับการแสดงออก แต่มันก็เก่าพอๆ กับครั้งแรกที่มีการร้องเพลงรอบ

กองไฟของชนเผ่าโบราณ บทสวด เพลง บทกวี คือสิ่งที่รักษาจิตวิญญาณ แม้แต่

คำว่า “จิตวิทยา - psychology” ก็บอกเราให้เข้าใจถึงรากคำที่มีนัยยะบ่งชี้ถึงพลงั

ของถอ้ยคำ กลา่วคอื คำวา่ psyche หมายถงึ วญิญาณ และ logos หมายถงึ 

คำพูดหรือถ้อยคำ ในเทพปกรณัมกรีก เทพโอเชียนัส (เทพแห่งน้ำ) บอกกับ 

โพรมีธีอัส (เทพแห่งไฟ) ว่า “คำพูดคือหมอของโรคทางใจ” 

จิตแพทย์สมัยใหม่อย่าง ซิกมันด์ ฟรอยด์ ก็เคยกล่าวไว้ในหนังสือของเขา

ว่า “ไม่ใช่ข้าพเจ้าหรอก แต่เป็นกวีที่ค้นพบจิตใต้สำนึก” และอีกครั้งที่เขาพูดว่า 

“จิตคืออวัยวะที่สร้างบทกวี” หลังจากนั้นนักทฤษÆีทางจิตวิทยาอื่นๆ อีกหลายคน 

เช่น แอดเลอร์, จุง, อาไรตี้ และรีก ก็เขียนเกี่ยวกับการที่วิทยาศาสตร์จำเป็นต้อง

ได้รับจากการศึกษาบทกวีมากเพียงใด 
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ต่อไปนี้คือข้อความที่พรรณนาว่าด้วยบทกวี ที่ทำให้เข้าใจได้ว่านี่แหละคือ 

“สื่อ” ที่มีคุณลักษณ์พิเศษ เชื่อมประสานองค์ประกอบในตัวคน คนกับโลก ให้

เป็นหนึ่งเดียว ทั้งยังสมานความแปลกแยกแห่งตัวตนของผู้คนด้วย 
 

บทกวีคือการตอบสนองของสิ่งที่ซ่อนเร้นภายในที่มีต่อความปิติ 

ความทุกข์ และสิ่งลี้ลับทั้งหมดที่โอบล้อมชีวิตไว้ มันเป็นเพลง หรือการถอน

หายใจ หรือการร้องไห้ และมักจะรวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน 

ชาร์ลส์ อังกอฟฟ์ (๑๙๙๔) 
 

บทกวทีำใหบ้รรเทา เพราะมนัเชือ่มความเปน็ตวัของตวัเองกบัสิง่อืน่ๆ 

โดยประสบการณ์ที่ถูกกลั่นออกมา โดยจังหวะ และโดยถ้อยคำ ในรูปแบบ

ที่ไม่มีการสื่อสารอื่นใดจะทำได้ และบทกวีก็ช่วยบรรเทาความโดดเดี่ยว ซึ่ง

เราทุกคนเป็นเหมือนๆ กัน 

มิรา คอห์น ลิวิงสตัน (๑๙๙๔)  

ขา้พเจา้เชือ่วา่บทกวคีอืการแสดงออกทางรา่งกาย ปญัญา และอารมณ ์

ทีค่าดหวงัใหส้มัผสัใจของผูอ้า่น และคาดหวงัวา่ผูอ้า่นกเ็คยมปีระสบการณท์ี่

เหมือนกันเช่นนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าบทกวีคือหน้าต่างที่แขวนอยู่ระหว่าง

ความเป็นมนุษย์สองคนหรือมากกว่า ที่มิได้อาศัยอยู่ในห้องอันมืดมิด และ

ขา้พเจา้กเ็ชือ่วา่บทกวคีอืเสยีง และเสยีงนัน้มรีปูรา่ง 

สตีเฟน ดอบินส์ (๑๙๙๗) 
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องคประกอบในการบำบัดด้วยบทกวี
 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า กลุ่มผู้ที่มาบำบัดมักจะไม่เคยเขียนบทกวีมาก่อน หรือ

ถา้เคยพวกเขากม็กัรูส้กึวา่เปน็งานเขยีนที ่ “ไมด่”ี จนไมอ่ยากใหค้นในกลุม่รว่มรบัรู้

ดว้ย ดงันัน้ในกระบวนการบำบดัจงึนบัวา่เปน็เรือ่งสำคญัทีจ่ะตอ้งอธบิายวา่ ผูเ้ขา้มา

ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเขียนบทกวีก็ได้ ขอเพียงให้เข้ามาร่วมในการพูดคุยใน

กลุ่ม และก็ต้องเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่ต้องบอกทุกคน ว่า ที่นี่ไม่ใช่ห้องเรียน

และไม่มีการให้คะแนน ไม่มีการตรวจแก้ นอกจากเขาอยากจะแก้ด้วยตัวเอง ที่นี่

ไม่ใช่สถานที่เพื่อการวิจารณ์ แต่เพื่อการแสดงออกและสำรวจตัวเอง  

เมื่อทำความตกลงร่วมกันแล้ว หลังจากนั้นเราจึงเริ่มต้น 

การประชุมในแต่ละครั้งจะมีการนำเสนอบทกวี การคัดเลือกเนื้อหาขึ้นอยู่

กับ “หลักความเหมือนกัน” ซึ่งใช้ได้ผลเช่นเดียวกันกับดนตรีบำบัด นี่หมายความ

ว่าอารมณ์ของบทกวีคือสิ่งที่คาดหวังว่าจะจับอารมณ์ของทั้งกลุ่ม ถ้าความซึมเศร้า

เป็นอารมณ์ที่ครอบงำอยู่ บทกวีที่เกี่ยวกับความซึมเศร้าก็จะเป็นประโยชน์ ถ้ามี

วรรคทีส่ะทอ้นถงึความหวงัและการมองโลกในแงด่ ี บทกวนีัน่กจ็ะปลอบประโลมใจ

ได้ เพราะมันทำให้ผู้เข้าร่วมตระหนักว่า เขามิใช่เพียงผู้เดียวที่ทุกข์ทรมาน แต่มี

ใครบางคนเขา้ใจเขา เพราะมปีระสบการณน์ัน้และเขยีนความรูส้กึนัน้ออกมา ผูเ้ขยีน

เหล่านั้นมีส่วนร่วมในความผิดหวังของพวกเขาด้วย  
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ผู้ดำเนินการกลุ่มอาจแสดงเหตุผลในการเลือกบทกวีในวันนั้น หรือรอจน

กระทั่งมีผู้อ่านแล้วให้กลุ่มตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งที่ปรากฏในบทกวี บทกวี

แต่ละบทมักจะมีการอ่าน ๒ ครั้ง โดยคนๆ เดียว หรือโดยสมาชิก ๒ คน เพื่อให้

จังหวะ ท่วงทำนองของบทกวีเข้าไปช่วยดึงความสนใจ แทนที่ความคิดที่สับสน 

ความเงียบมักจะเกิดขึ้นหลังการอ่าน เพราะสมาชิกกำลังสำรวจสิ่งที่อยู่ใน

ถ้อยคำเหล่านั้น ราวกับว่ามันเป็นทะเลสาบหรือทุ่งหญ้าหรือทิวทัศน์ที่ต้องค้นหา 

ความเงียบเกิดขึ้นชั่วครู่แล้วก็ผ่านไป สมาชิกเริ่มพูดกันถึงภาพหรือสิ่งที่ปรากฏแก่

พวกเขา บางทีแค่คำเพียงคำเดียวก็ทำให้พวกเขาสนใจ หรือบางครั้งพวกเขาก็ไม่

ชอบอะไรเลย 

มักจะมีการพูดคุยกันถึงความลึกเร้นของบทกวี พวกเขาชอบถามว่า “มัน

หมายความว่าอย่างไร” และเราพยายามที่จะตอบ ไม่ใช่เพื่อคำตอบที่ถูกต้อง 

เพราะบทกวีไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง แต่เพื่อหาความเป็นได้ต่างๆ ประดามี และ

ความเป็นไปได้ที่ได้ร่วมกันมองนี้ ก็กลายเป็นหนทางในการมองสิ่งต่างๆ ในแง่  

มุมใหม่ แม้แต่สภาพการณ์อันลำบากยากเข็ญที่พวกเขาต้องประสบ อะไรก็ตามที่

พวกเขาพูดหรือไม่พูด จะได้รับการรับฟังและยอมรับ แต่ไม่ใช่เพื่อการตัดสิน

วินิจฉัย 

ผู้รู้บอกไว้ว่า กวีนิพนธ์มีองค์ประกอบสำคัญได้แก่ รูป-รส-พจน์-เสียง ไม่ว่า

จะเป็นบทกวีของไทย หรือชาติใดภาษาใด ก็อิงอาศัยองค์ประกอบสี่อย่างนี้ เกี่ยว
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ร้อยกันเกิดเป็นบทกวีขึ้นมา หลายคนสามารถ “ร้อยรสบทมาลย์เขียนความหอม 

แม้ไม่ดอมก็รวยรื่นชื่นนาสา ครั้นปิดตาก็ยิ่งหอมสุคนธา ด้วยว่าได้ดมดอมหอม

ด้วยใจ” นี่เป็นการปล่อยให้คำไหลพรูออกมา หากก็ยึดการสัมผัสแบบกลอนแปด

เอาไว้ 

 

สัมผัสของบทกวี

แต่บทกวีไม่จำเป็นต้องมีสัมผัสก็ได้ หากต้องทำให้มีจังหวะ ผู้เชี่ยวชาญพบ

ว่าเมื่อคนพูดออกมาจากใจแล้วละก็ มันมักจะมีจังหวะจะโคน แม้จะตีความได้

ต่างกันก็ตาม จังหวะเกิดได้หลายแบบในบทกวี และมักจะมาพร้อมกับความรู้สึก

ที่เก็บกักเอาไว้ เป็นความรู้สึกที่ผสานความสับสนทั้งจากเหตุการณ์ภายในและ

ภายนอกที่คนๆ หนึ่งได้ประสบพบพาน  

การเปลี่ยนจังหวะสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมย้ายอารมณ์จากที่หนึ่ง

ไปอีกที่หนึ่งได้เสมอ หรือช่วยให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกอันเป็นเหตุแห่งความ 

เจ็บป่วย ความอ่อนล้า และความท้อแท้สิ้นหวัง จังหวะจะช่วยลดความตึงเครียด

ในตอนเริ่มต้นของกลุ่มได้เป็นอย่างดี จังหวะถูกนำมาใช้ในการย้ำคำ หรือการซ้ำ

ของเสียงเดียวกัน และการซ้ำของเสียงนั้นมีคุณสมบัติในการสะกดจิตที่จะช่วยให้ 

“ที่ลึกลับ” หรือสะพานที่นำไปสู่จิตใต้สำนึก สร้างสรรค์บทกวีให้พรั่งพรูออกมาได้ 
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เมื่อสมาชิกในกลุ่มรับฟังคำแนะนำง่ายๆ ว่าเขาเห็นอะไรในบทกวี การ

ยอมรับก็เกิดขึ้น พวกเขาจะเริ่มพูดกับคนอื่นๆ มากขึ้น การแยกตัวอยู่คนเดียวก็

จะถูกทลายลง บทกวีไม่เพียงแต่จะนำพวกเขาให้ไปสัมผัสกับดนตรีของตัวเอง

เท่านั้น แต่จะเป็นการสัมผัสซึ่งกันและกันกับของคนอื่นๆ ด้วย 

นักเขียนบทกวี โดนัลด์ ฮอลล์ อธิบายว่า “จังหวะ” เกิดจาก “จิต” คนเรา

เพลิดเพลินและรู้จัก “จังหวะ” มาตั้งแต่เล็ก เด็กทารกถีบเท้าเป็นจังหวะโดยไม่ได้

คิด เปล่งเสียงอ้อแอ้ คว้าไม้คว้ามือ ทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อร้องขออาหาร  

จากแม่ รู้สึกสนุกกับการเล่นจ๊ะเอ๋ที่ใช้มือปิดหน้า แล้วเปิดมือออกพร้อมกับพูดว่า 

จ๊ะเอ๋ กิริยากับคำพูดจะปรากฏและหายไปเป็นจังหวะ  

ฮอลล์เห็นว่า “จิตกวี” มีอยู่ในตัวทุกคน การสร้างบทกวีก็เหมือนนำฟืนที่

พร้อมจะไหม้ไปวางไว้กลางกองไฟ และลุกขึ้นมาร่ายรำรอบกองไฟนั้น ลักษณะ

ของบทกวีประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ จังหวะ เสียง และสัมผัส  จังหวะ ก็เหมือน

การเดินไปรอบกองไฟ ลงด้วยเท้าหนักเบาไม่เท่ากัน กลายเป็นท่วงทำนองและมี

พลังในการปลดปล่อย เสียง คือถ้อยคำที่บอกความเป็น ‘ตัวฉัน’ เป็นแรงผลัก

จากสญัชาตญาณ จากจติใตส้ำนกึไปสูค่วามมสีต ิ จากปรศินาทีถ่กูหุม้ไวค้ลีอ่อกไป

ปรากฏเป็นภาพ และ สัมผัสในบทกวี คือการประสานของเสียงและจังหวะจาก

หลายๆ ขอ้ความนำมาเชือ่มตอ่กนั กจ็ะกลายเปน็ทว่งทำนองทีไ่พเราะและงดงาม

ยิ่งขึ้น 
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ความสามารถที่จะเป็นกวีนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ และนี่คืองานของ 

ผู้ดำเนินการกลุ่มที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมเข้ากิจกรรมไปสู่คลังสมบัติที่มีมาแต่เกิดนี้ได้

ง่ายขึ้น เพื่อจะดึงเอาความคิดของพวกเขาออกมา และเขียนความคิดเหล่านั้น

ด้วยตัวเขาเอง หรือให้ใครสักคนเขียนให้ก็ได้ ในรูปแบบที่ไม่ปิดกั้นความคิด 

 

รูปแบบของบทกวี

รูปแบบของบทกวีหมายถึงแบบแผนหรือฉันทลักษณ์นั่นเอง นับเป็นองค์

ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง บางครั้งถ้ายังคิดอะไรไม่ออก อาจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ได้โดยการวาดรูปกล่องสี่เหลี่ยมเป็นช่องๆ ลงบนหน้ากระดาษ และจำกัดใหเ้ทา่

จำนวนคำทีต่อ้งการ จากนัน้คอ่ยหาคำมาเตมิลงในชอ่งนัน้ๆ ทำแบบนีอ้ารมณ์จะ

ได้ไม่เตลิดออก แต่จะถูกป้องกันให้อยู่ในกรอบตามลักษณะบังคับของบทกวี ใน

กลอนเปล่าไม่มีการบังคับว่าบทหนึ่งจะต้องมีกี่บรรทัด และไม่บังคับการสัมผัสสระ

หรือเสียงแต่อย่างใด แต่หากเรามีความเข้าใจในฉันทลักษณ์อย่างง่ายๆ ของบท

กว ี เชน่ของไทยกจ็ะมกีลอนสี ่ กลอนหก กลอนสภุาพ (กลอน

แปด) กาพยย์าน ี๑๑ เราก็จะสามารถขับขานงานเขียน

ที่ออกมาจากเนื้อนาใจ ให้มีจังหวะและภาพพจน์ที่

เป็นธรรมชาติ ภายใต้รูปแบบของกาพย์กลอน 

กล่าวอีกแง่หนึ่งก็คือ การเขียนที่เป็นธรรมชาติ

สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหา 

หรือเสียงแต่อย่างใด แต่หากเรามีความเข้าใจในฉันทลักษณ์อย่างง่ายๆ ของ

กว ี เชน่ของไทยกจ็ะมกีลอนสี ่ กลอนหก กลอนสภุาพ (กลอน

แปด) กาพยย์าน ี๑๑
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โอเวน เฮนิงเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ให้ความสำคัญ

กบัการบำบดัดว้ยบทกวอีกีผูห้นึง่ ไดก้ลา่วถงึความสำคญัในเรือ่งรปูแบบของบทกวี

ไว้ว่า “รูปแบบทำให้มีการจัดระเบียบออกจากความยุ่งเหยิง ความกลมกลืนออก

จากความไม่สอดคล้อง และมีการจัดลำดับออกจากความสับสน” เมื่ออารมณ์ที่

รุนแรงถูกแสดงออกมาในลักษณะที่ยอมรับได้และรู้สึกปลอดภัย ความรู้สึกรุนแรง

นั้นๆ จะสงบลงได้ มันช่วยให้ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี และรู้สึกสนุกกับการได้

ร่วมกับคนอื่นๆ ที่แสดงออกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ความสมดุลของสุขภาวะก็จะ

กลับฟื้นคืนมา 

รปูทรง กส็ามารถนำมาสรา้งเปน็สว่นหนึง่ของบทกวไีด ้ เดก็ๆ ชอบลากเสน้

เล่นบนหน้ากระดาษ เป็นรูปวงกลมหรือก้นหอย ลากลูกศรโยงจากคำหนึ่งไปอีก

คำหนึ่ง การเล่นแบบนี้มีลักษณะของการปลดปล่อยความรู้สึก บทกวีก็เช่น

เดียวกัน ไม่จำเป็นเลยสักนิดว่าจะต้องเป็นงานที่เคร่งครัดอย่างที่เราเคยคิด

กัน กÆเกณฑ์ทั้งหลายทิ้งออกไปนอกหน้าต่างเสีย แล้วก็สร้างของเราขึ้นมา

เองได้ เราอาจจะเขียนบทกวีเป็นรูปทรงอะไรต่างๆ เป็นอะไรก็ได้ที่ใจนึก

ฝันไปถึง แล้วดึงมันออกมาเป็นรูปทรงบนหน้ากระดาษ ด้วยมือของ 

เราเอง  
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จากเพียงหนึ่งวลี

ณ ศูนย์จิตเวชฯ ที่ลองโกนักกวีบำบัดประจำอยู่ บ่อยครั้งที่เขานำเอาวรรค

หรือวลีหนึ่งของบทกวีมาอ่านให้สมาชิกในกลุ่มฟัง พร้อมกับให้แต่ละคนต่อวลีนั้น

ด้วยปากเปล่าตามความคิดของแต่ละคน ก่อนที่จะลงมือเขียนบทกวีของตัวเอง  

วันหนึ่งขณะนั่งล้อมกันเป็นวงกลมในห้องนั่งเล่น เขาเริ่มต้นด้วยวลีที่ว่า 

“ฉันมีสิทธิÏ...” แล้วให้เวียนแต่ละคนเติมความต่อ ใครคิดออกก่อนก็พูดก่อน 

“ฉันมีสิทธิ์ที่จะดื่มนมสักแก้วในยามดึก” 

“ฉันมีสิทธิ์ที่จะสูดอากาศหายใจ” 

“ฉันมีสิทธิ์ที่จะที่จะบรรเลงเพลงด้วยกีตาร์” 

“ฉันมีสิทธิ์ที่จะหวีผมของฉันเอง”  

......ทันใดนั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เคยคิด¶่าตัวตายก็โพล่งออกมาว่า  

“ฉันมีสิทธิ์ที่จะเอาปืนมาจ่อหัวตัวเอง” 

หญิงคนที่มักนั่งเงียบขรึมอยู่กับตัวเองแทบทุกครั้งที่มาเข้ากลุ่ม หันไปทาง

เด็กหนุ่มคนนั้น แล้วพูดขึ้นอย่างสุภาพและหนักแน่น 

“ฉันมีสิทธิที่จะยึดปืนนั้นมาจากเธอ” 

ณ เวลานั้นทุกคนตะลึงด้วยความเงียบ ทุกคนรู้สึกถึงผลกระทบจากถ้อยคำ

งา่ยๆ ซึง่แนน่อน นีค่อืบทกว ีเสยีงและภาพนัน้ยงัคงกอ้งกงัวานอยูใ่นตวัของทกุคน 
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เสียงจากภายใน

คำในบทกวี โดยตัวมันเองจะมีความหมายเต็มที่เมื่อผสาน เชื่อมโยงกับ 

คำอื่นๆ เป็นภาษาที่สื่อสารได้กับตนเองและกับผู้อื่น ให้ความรู้สึก ความเข้าใจ

ดว้ยการเชือ่มโยงกบัประสบการณท์ีอ่ดตี ปจัจบุนั และอนาคตมาประจวบเหมาะกนั 

คอนสแตนติน สตานิสลาฟสกี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนการแสดงที่ได้รับยกย่องไปทั่วโลก 

เคยเขียนไว้ว่า “สระที่เปล่งออกมาคือสายน้ำของวิญญาณ และพยัญชนะก็คือ

ชายฝัòง” บทกวีคือภาษา และภาษาคือสิ่งที่มนุษย์กระทำกับอากาศ 

ลองโกเล่าว่า ครั้งหนึ่งเขาได้ยินชาวอเมริกันพื้นเมืองคนหนึ่งพูดภาษาเชโรกี 

เขารู้สึกว่าสำเนียงนั้นเหมือนเสียงนกหัวขวานที่มีสียงตัว ค ซ้ำๆ กัน พวกเขาให้

ความหมายของคำนั้นอย่างไร นั่นหมายถึงว่าเขาใช้คำพวกนั้นอย่างไรช่างเป็นสิ่ง

ที่ชวนให้พิศวง และเมื่อพบว่าพวกเขาเขียนโน้ตเหมือนหยดฝน ก็ทำให้ลองโก

จินตนาการไปได้ว่า เราก็สามารถเขียนเป็นพายุเล็กๆ หรือพายุใหญ่ๆ ได้ สร้าง

ความเรียงจากโลกภายในของเราได้ 

เมื่อเราพูดถึงอารมณ์และความเศร้าของเรา อาจจะ 

ออกเสียง โอ ลากยาวๆ เช่นในเรื่อง ชาวนิโกรพูดถึงแม่น้ำ 

ของ แลงสตัน ฮิวส์ “ฉันรู้ว่าแม่น้ำนั้นมีมาช้านานพอๆ  

กับโลก หรือนานกว่า...การไหลของสายเลือดในเส้นเลือด 

ของมนุษย์...วิญญาณของฉันเติบโตอย่างลึกๆ เฉกเช่นแม่น้ำ” 

ชาวนิโกรพูดถึงแม่น้ำ 

ของมนุษย์...วิญญาณของฉันเติบโตอย่างลึกๆ เฉกเช่นแม่น้ำ” 
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ในบทกวีเดียวกันนี้มีตอนที่ว่า “ฉันสร้างกระท่อมของฉันใกล้กับแม่น้ำคองโก และ

มันขับกล่อมฉันให้นอนหลับ” ใช้เสียงที่สูงขึ้น เหล่านี้ทำให้อารมณ์ความรู้สึกไหล

ตาม และปล่อยให้ความเครียดในน้ำเสียง ถ่ายทอดความกดดัน ความโกรธกริ้ว 

และการต่อสู้ดิ้นรน 

และดังนี้เอง ผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ารับการบำบัด จึงสามารถเขียนการสูญเสีย

ลูกน้อยของเธอในบทกวี ที่แสดงออกถึงความเจ็บปวดและความเศร้าโศกโดยผ่าน

เสียงของสระ และความโกรธโดยผ่านการเน้นของพยัญชนะ บทกวีมีความ

สามารถที่จะนำอารมณ์ทุกๆ อย่างออกมาได้ในเวลาเดียวกัน และยึดอารมณ์

เหล่านั้นไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการจริงๆ ในสภาพ

แวดล้อมของการบำบัดรักษา 

หนึ่งในบทกวีที่มักถูกอ้างถึงบ่อยๆ ในวรรณกรรมอเมริกัน ในแง่ของการ

เชื่อมโยงกับอัฉริยลักษณ์ทางจินตภาพและเสียงของคำ คือบทกวีของโรเบิร์ต 

ฟรอสท์ ที่ชื่อ หยุดกลางป่าในเย็นวันที่หิมะตก ซึ่งมักถูกใช้บ่อยๆ ในการบำบัด

ด้วยบทกวี โดยเน้นที่ความตั้งใจที่จะเดินทางต่อไป ไม่ว่าจะได้รับความลำบาก

อย่างไร อากาศจะหนาวเย็นแค่ไหน หรือความต้องการที่จะเข้าไปเดินเล่นในป่า

จะเย้ายวน “งดงาม ลึกลับ และกว้างใหญ่” เพียงใด 
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ไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าใจ

ในความเรียง “ร้องเพลงไม่ไพเราะ” ของกวี เทสส์ กัลลาเกอร์ กล่าวว่า 

ในการเขียนบทกวีไม่มีอะไรจะสำคัญมากไปกว่าใจ เพราะมีตัณหาและการดิ้นรน

ต่อสู้ บ่อยครั้งที่เกิดการตี “ผิดตัวโน้ต” ซึ่งมิใช่การเล่นดนตรีที่ไพเราะ แต่มันก็ไม่

ได้หมายความว่าล้มเหลว 

คุณสามารถร้องเพลงได้ไพเราะ 

และนำเพลงมาร้อง 

แต่เมื่อเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง 

คุณร้องได้ไม่ไพเราะ เสียงเพี้ยนเล็กน้อย  

ใส่พลังเข้าไปให้พอ 

โน้ตตัวนั้นพลาดไปหน่อย  

จากนั้น อะไรบางอย่างก็เกิดขึ้น  

เพลงนั้น ก็ยิ่งใหญ่ 

   กัลลาเกอร์, 1986 
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กวีบทนั้นจะอยู่กับเราตลอดไป
แต่ละครั้งที่เสร็จงานจากกลุ่มที่มาเพื่อรักษาด้วยบทกวี ลองโกจะกลับไป

พร้อมกับบทกวีจำนวนมากที่พูดและเขียนโดยสมาชิกในกลุ่ม พวกเขามีความกล้า

ดังที่กัลลาเกอร์อธิบายไว้ ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะการเน้นที่อารมณ์มากกว่าฝีมือ 

และผลงานก็มิใช่สิ่งที่ถูกกดดันให้ทำ แต่ละคนมีแรงขับตามธรรมชาติที่จะยืนหยัด

ต่อไป และภาษากับเสียงของคำก็ช่วยให้ถึงจุดหมายนั้นได้ 

นักกวีบำบัดผู้นี้ได้บันทึกเรื่องราวกระทบใจอีกเรื่องหนึ่ง ดังนี้ 

มีผู้มารับบริการกวีบำบัดคนหนึ่ง เมื่อไม่กี่ปีก่อนตอนผมเริ่มงานนี้ใหม่ๆ 

เธอมาหาผมเพราะเธอมีสิ่งที่อยากจะพูดและต้องการให้ผมช่วยเอามันออกมา เธอ

รักบทกวีและต้องการที่จะอยู่ร่วมกับมันอย่างอิสระมากขึ้น เราพบกันเกือบทุก

สัปดาห์ เป็นเวลาร่วม ๕ เดือน ตอนที่เธออายุ ๗ ขวบ เธอได้รับเชื้อที่ทำให้

สมองอักเสบจากการถูกยุงกัดเมื่อครั้งอยู่ในเม็กซิโก และป่วยถึงขั้นโคม่าเป็นเวลา

ถงึ ๖ เดอืน หลงัเกดิอาการชกั แลว้เธอกฟ็ืน้ไขอ้ยา่งปาฏหิารยิ ์แตต่อ้งใชเ้วลาเปน็

ปีๆ กว่าเธอจะกลับมาพูดและเดินได้อีกครั้ง 

ตอนผมพบเธอครั้งแรก เธออายุเกือบ ๓๐ ปีแล้ว ถึงแม้ว่าสมองของเธอจะ

ถูกทำลายไปมากซึ่งทำให้กระบวนการคิดของเธอยังคงเหมือนเด็ก แต่เธอยัง

สามารถเขียนได้อยู่บ้าง แขนและมือข้างขวาของเธอเคลื่อนไหวได้อย่างจำกัด ผม

จึงเป็นคนเขียนตามที่เธอพูด 
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แล้ววันหนึ่ง เธอมีอาการชักอย่างหนักและจากโลกไปอย่างกะทันหัน แต่

เธอทิ้งมรดกซึ่งเป็นบทกวีไว้ เป็นบทกวีที่แสดงให้เห็นว่า ถ้อยคำสามารถยกคน

จากความเศร้ามาสู่ความหวังได้อย่างไร บทกวีของเธอบทหนึ่งถูกแกะสลักไว้ที่

สุสานของเธอ เขียนว่า 
 

‘ฉันไม่ร้องไห้ 

เพราะถ้าฉันตาย ฉันก็ไปในฐานะที่มันเป็น 

ร่างกาย ความคิด จิตใจ และวิญญาณ 

เชื่อมต่อกันในตอนนี้ 

สู่ความเป็นอิสระ’ 
 

“นี่กระมังที่เป็นข้อดีของบทกวีที่นำมาใช้ในการบำบัด ถ้อยคำจะคงอยู่

ตลอดกาล เพราะมนัคอืคลืน่เสยีง ไมว่า่จะไปทีใ่ดมนักจ็ะตามเราไป จากหอ้งหนึง่

ไปสู่ห้องหนึ่ง จากจิตใต้สำนึกไปสู่ความมีสติ จากการปฏิเสธไปสู่การยอมรับ 

จากความเศรา้โศกไปสูค่วามรืน่รมย ์และจากการมคีวามหวงัไปสูก่ารมสีขุภาวะทีด่”ี 

 

 

เรียบเรียงจาก  
“Poetry as Therapy” โดย Perie J. Longo  

จาก Sanctuary Psychiatric Centers of Santa Barbara Article : http://www.spcsb.org/article.html 
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