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การสังเกตรายละเอียดและความรักที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติ
สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในไฮกุที่ดี กลอนไฮกุจำนวนมากมักจะ
บรรยายเกี่ยวกับโลกที่แสนงดงามแต่จะไม่มีการอธิบายแจกแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับความสวยงามนั้น ยิ่งอธิบายด้วยความถ่อม
ตัวมากเท่าไหร่ จะสามารถทำให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการภาพ
ขึ้นมาเองได้มากขึ้น ไฮกุคือลมหายใจหนึ่งครั้งยาว ดังนั้นนักกวี
ทั้งหลายต้องฟังผ่านหูทั้งสองข้าง เช่นเดียวกับต้องสัมผัสด้วย
ตาและหัวใจเพื่อที่จะเขียนไฮกุให้ออกมาดี

สายลมแผ่วเบา 
เย้าหยอกเต่าทอง  

ประคองกิ่งไม้ เอาไว้ให้ดี

Keoho Bryant, 8 jaar, 
Verenigde Staten (2008)

รูปแบบของไฮกุเป็นรูปแบบท่ีเรียบง่ายแบบด้ังเดิมจะมีท้ังหมด 3 บรรทัด
17 พยางค์  และแบ่งเป็นรูป 5-7-5

กลอนนี้เป็นรูปแบบสั้น-ยาว-สั้น ไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถที่จะ
แต่งไฮกุได้ สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับไฮกุคือ กลอนนี้ไม่มีเสียงสัมผัส
ท้ายบรรทัด นักแต่งบางคนเขียนมากกว่าหรือน้อยกว่า 17 
พยางค์ตามแบบดั้งเดิม ซึ่งก็ยังนับว่าเป็นไฮกุตราบใดที่ยังยึด
รูปแบบสั้น-ยาว-สั้น 
ในการแต่งไฮกุบ่อยครั้งมักมีการใช้สัญลักษณ์แทนความคิด
ต่างๆ เช่นเดียวกับการใช้รูปภาพเพื่อแสดงออกทางภาษาอย่าง
ง่ายๆหรือการแอบซ่อนนัยยะต่างๆไว้อย่างแนบเนียน

รูปแบบของไฮกุ

Guy Peppiatt, 6 jaar, Verenigd 
Koninkrijk (2008)

“ ยามลมพัด
โชยมา 

พาให้ใจสุขสันต์

ในบทกวีท่ีลึกซ้ึงไฮกุได้ให้คุณค่ากับ ธรรมชาติ สีสัน ความแตกต่าง และ
ความประหลาดใจ ส่ิงน้ีเองท่ีได้พัฒนามาเป็นบทกลอนซ่ึงแสดงออกมา
เป็นความรู้สึกลึกซ้ึงต่อธรรมชาติและรวมถึงการมีอยู่ของมนุษย์ด้วย ส่ิงน้ี
เป็นผลมาจากแนวคิดด้ังเดิมของญ่ีปุ่น ท่ีกล่าวว่ามนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของ
โลกธรรมชาติ ดังน้ันมนุษย์จึงควรอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยความสงบสุข  

มาซึโอะ บาโช (ค.ศ. 1644-ค.ศ.1964) บุคคลผู้เป็นท่ีรู้จักว่าเป็นนักกวีคน
สำคัญท่ีสุดในประวัติศาสตร์ไฮกุ เขาเกิดมาในครอบครัว ซามูไรท่ียากจน
ในทางใต้ของญ่ีปุ่น ตอนท่ียังเป็นหนุ่ม เขาได้ศึกษาเก่ียวกับไฮกุและหลัง
จากน้ันไม่นานก็ได้เปิดโรงเรียน ท่ีมีนักเรียนอยู่ภาย ใต้การดูแลของเขา
ประมาณ 2,000 คน  บาโชเขียนนกลอนโดยใช้มุกตลกและการเล่นคำใน
ช่วงแรกๆท่ีเป็นท่ีนิยมในขณะน้ัน แต่หลังจากน้ันได้มีการเร่ิมให้ความ
สำคัญกับท่อนต่างๆในบทกลอนของเขาในช่วงปีค.ศ. 1680

อย่างไรก็ตามมาซาโอะ ชิกิ(ค.ศ.1867-ค.ศ1902) ผู้เป็นบุคคล
สำคัญในศิลปินไฮกุสมัยใหม่ได้แก้ต่างว่า "ไฮกุคือวรรณกรรม"
นับจากนั้นไฮกุจึงได้ กลายเป็นหนึ่งในรูปแบบวรรณกรรมดั้งเดิม
ของญี่ปุ่น
รูปแบบบทกวีของไฮกุนั้นเป็นการเก็บช่วงเวลาต่างๆในชีวิต
ประจำวันของนักกวีในทุกช่วง ด้วยการพรรณนาเป็นบทกลอน
บทกวีนี้จะแช่แข็งช่วงเวลาต่างๆเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นสำหรับ
จินตนาการของคุณแต่ละคำจะค่อยๆละลายชั้นบางๆ และส่งผู้
อ่านไปสู่อาณาจักรของผู้เขียนราวกับใช้เวทย์มนตร์ โดยผ่าน
บทกวีเพียงแค่สามบรรทัดเท่านั้น

Мой золотой одуванчик
Разлетелся

По всему свету

กลีบดอกแดน
ดิไลอันสีทอง 

ปลิวล่องทั่วหล้า

Inna Yegaj, 5 jaar,Rusland (2008)

ไฮกุ หรือ การเขียนบทกวี เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 17 เนื่องจาก
มีการประกวดแต่งบทกวี ไฮกุเคยถูกนับว่าเป็นการละเล่นที่
ใช้คำหรือเหตุผลต่างๆและถูกมองว่าเป็นวรรณกรรมชั้นสอง

?วิธีการแต่งกลอนไฮกุ

I adore the wind
It makes me feel excited

When it blows at me

Playful spring breezes
Sorry little ladybug
Hold on to the stem

?
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วิธีการแต่งกลอนไฮกุ
ไฮกุคืออะไร

วิธีดื่มด่ำไปกับบทกลอนไฮกุ
   กฎข้อที่ 1 สี่ฤดู

    กฎข้อที่ 2 สะท้อนโลกของคุณและหัวใจของคุณ

    กฎข้อที่ 3 เก็บช่วงเวลาไว้

ไฮกุสำหรับโอกาสต่างๆ 
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เป็นความรู้สึกลึกซ้ึงต่อธรรมชาติและรวมถึงการมีอยู่ของมนุษย์ด้วย ส่ิงน้ี
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มาซึโอะ บาโช (ค.ศ. 1644-ค.ศ.1964) บุคคลผู้เป็นท่ีรู้จักว่าเป็นนักกวีคน
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นับจากนั้นไฮกุจึงได้ กลายเป็นหนึ่งในรูปแบบวรรณกรรมดั้งเดิม
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รูปแบบบทกวีของไฮกุนั้นเป็นการเก็บช่วงเวลาต่างๆในชีวิต
ประจำวันของนักกวีในทุกช่วง ด้วยการพรรณนาเป็นบทกลอน
บทกวีนี้จะแช่แข็งช่วงเวลาต่างๆเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นสำหรับ
จินตนาการของคุณแต่ละคำจะค่อยๆละลายชั้นบางๆ และส่งผู้
อ่านไปสู่อาณาจักรของผู้เขียนราวกับใช้เวทย์มนตร์ โดยผ่าน
บทกวีเพียงแค่สามบรรทัดเท่านั้น

Мой золотой одуванчик
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Mark Rotitka, 11 jaar, Verenigde Staten (2008)

น้ำตกส่องแสงระยิบระยับ 
พร้อมกับสายน้ำไหลสู่ลำธาร 

พัดพากบมาถึงใบบัว

ในบทกวีของเขา มาร์คใช้คำว่า กบ ซ่ึงทำให้เรารู้ว่าไฮกุน้ีกล่าว
ถึงฤดูใบไม้ผลิ โดยใช้คำศัพท์ เช่น แสงระยิบระยับ และ 
ระลอกคล่ืน ซ่ึงคำเหล่าน้ีแสดงถึง ความสดใสและบรรยากาศ
ท่ีมีความสุข
โปรดจำไว้ว่าภาษาท่ีคุณใช้จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ไฮกุของ
คุณ บางทีมาร์คอาจจะกำลังไล่จับกบ และสนุกกับการล่องเรือ
ไปตามกระแสน้ำก็เป็นได้

ในญี่ปุ่น คนแต่งไฮกุใช้ ไซจิกิ ซึ่งคือ พจนานุกรมคำศัพท์เกี่ยว
กับฤดูกาล ช่วยในการเขียนไฮกุ แต่อย่างไรก็ตาม บทกวีของ
แต่ละประเทศก็มักจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลของตนเองซึ่ง
ได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลในสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ดังนั้นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฤดูกาลของแต่ละประเทศก็จะ
แตกต่างกันเล็กน้อย
ในบทกวีของเดลเรามักจะพบการกล่าวถึงฤดูร้อน เช่น 
แสงแดดที่ร้อนแรง และ เล่นกระดานโต้คลื่นบนเกลียวคลื่น 
เขามักจะทำให้เรามองเห็นภาพว่าอะไรคือกิจกรรมที่ชาว
ออสเตรเลียมักจะทำกันในช่วงหน้าร้อน โดยใช้คำว่า เล่น
กระดานโต้คลื่น โดยเขาได้จินตนาการภาพทะเลในวันที่แดด
ร้อนแรง โดยการไม่ใช้คำว่า หน้าร้อน ซึ่งนี่แหละคือเสน่ห์ของ
คิโกะ!

Dale Jasch, 11 jaar, Australië (2008)

“
”

ภายใต้แสงพระอาทิตย์ 
ฉันเล่นกระดานโต้คลื่น
กับฝูงโลมาเพื่อนรัก
Under the hot sun

I am surfing on the waves
With my dolphin pals

Waterfalls glitter
And swirl the frogs down the stream

To the lily pads

ไฮกุเป็นช่องทางหน่ึงท่ีทำให้เราได้เช่ือมโยงกับธรรมชาติเช่นเดียวกับ
ท่ีให้เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน
ไฮกุแบบด้ังเดิมจะมีการอ้างอิงถึงฤดูกาล ซ่ึงในภาษาญ่ีปุ่นเรียกว่า 
คิโกะ หรือ คำท่ีเก่ียวกับฤดูกาลในภาษาอังกฤษ การท่ีมีคิโกะในไฮกุ ทำ
ให้ไฮกุมีใจความท่ีลึกซ้ึงและเป็นสากลมากข้ึน

หัวข้อของไฮกุท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบได้แก่ความไม่ย่ังยืนของชีวิต นก
และสัตว์อ่ืนๆแมลง ต้นไม้และดอกไม้ หมอกและมุมมองอ่ืนๆ
ของ ธรรมชาติ ในไฮกุมักจะมีการกล่าวถึงธรรมชาติอยู่เสมอๆ
หรือกล่าวถึงคิโกะในบางคร้ัง โดยมักจะพูดอย่างอ้อมๆ เช่น 
พระจันทร์อันเยือกเย็น หมายถึง ฤดูหนาว การเติบโตของต้นพลัม
หมายถึง ฤดูใบไม้ผลิ ห่ิงห้อย หมายถึง ฤดูร้อน และ ใบเมเป้ิลหรือใบไม้สีแดง 
หมายถึง ฤดูใบไม้ร่วงคิโกะเป็นลักษณะเด่นในการแต่งบทกวีญ่ีปุ่นต้ังแต่ช่วงแรกๆ
ซ่ึงการรับรู้เก่ียวกับส่ีฤดูกาลน้ันเป็นส่ิงท่ีสำคัญในวัฒนธรรมญ่ีปุ่น
โดยบาโชมักจะพูดถึงความสำคัญของความรู้สึกท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ดังท่ีกล่าวว่าการเขียนเก่ียวกับต้นสนทำให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกับ
ต้นสน ซ่ึงบอกได้ว่าเราควรจะใกล้ชิดมากกับธรรมชาติ

สี่ี ่ฤดูกฎข้อที่ี่ 1

♥วิธีดื่มด่ำไปกับบทกลอนไฮกุ

02

เธอได้ใช้ภาษาท่ีเรียบง่ายเพ่ือท่ีจะแสดงชีวิตประจำวันของตัวเธอ
เองและรูปท่ีมีสีสันสวยงามน้ีก็แสดงออกถึงส่ิงงดงามต่างๆท่ีเธอ
ได้พบเห็นทุกๆ ปี เด็กจำนวนพันกว่าคนจากท่ัวทุกมุมโลก จะส่ง
ไฮกุของตัวเองพร้อมกับรูปภาพเข้าประกวดการแข่งขันไฮกุ
สำหรับเยาวชน

Nutchanard Wongsricha, 12 jaar, Thailand (2008)

เมื่อคุณลองแต่งไฮกุ ลองวาดภาพไฮกุที่คุณเขียนดูสิ

รูปที่วาดออกมาอาจจะไม่ใช่ผลงานชิ้นเอกก็จริงแต่รูปนั้นจะ
สะท้อนบางอย่างที่อยู่ในจิตใจของคุณออกมารูปอาจจะเต็ม
ไปด้วยสีสีสันหรือว่าอาจจะเป็นรูปขาวดำก็ได้ทั้งนั้น  
ในรูปภาพนี้ Nutchanard วาดรูปนี้จากกลอนไฮกุของตัวเอง
“สายลมอ่อนโยนพัดผ่านทุ่งหญ้า รวงข้าวชูช่อปลิวไสวตาม
แรงลม

ลองวาดภาพจากไฮกุกันเถอะ

Wind gently   sweeps the field,
Protruding rice ears bow along,
Buffalo ride cools me down

ลมโชยโบยโบกทุ่งหญ้า 
พัดพารวงข้าวล่ิวลม 

พักผ่อนชมวิวบนหลังควาย

Ana Simik, 12 jaar, Slovenië (2008)

“
”

ค่ำคืนที่ยาวนาน 
มีเพียงสายลมพัดผ่าน

 ไร้ซึ่งเงาจันทร์

การแปลไฮกุนั้นขึ้นอยู่กับผู้อ่าน เพื่อที่จะสามารถตระหนัก
ถึงคุณค่าของไฮกุที่มาจากนานาประเทศได้เราควรเข้าใจ
เบื้องหลังวัฒนธรรมของศิลปินที่มาจากประเทศนั้นๆด้วย

เมื่อมีการแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลาย 
พวกเราจึงควรคิดว่าไฮกุนั้น เป็นวิธีทั่วไปวิธีหนึ่งใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนทั่วโลกจากสิ่งนี้เองเรา
สามารถแบ่งปันความสุขและเผยแพร่ความเข้าใจ
ต่างๆร่วมกันกับความงดงามของกลอนไฮกุได้
ในศตวรรษที่ 21 สิ่งที่สำคัญในยุคนั้นเป็นอย่างมากคือ
การที่เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่กีดขวาง
ระหว่างคนแต่ละชนชาติได้ถูกทำลายลง 

ดังนั้นพวกเราจึงสามารถร่วมมือกันทำให้เป้าหมาย
บรรลุผลได้ เผื่อที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้น พวกเราจะต้อง
ทลายกำแพงที่ขวางกั้นจิตใจของเราลงด้วย บางทีการ
ที่เราตระหนักในคุณค่าของไฮกุ จะสร้างสรรค์ให้เกิด
สังคมโลกที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้

ความงดงามของไฮกุ

A long dark night
Full of whistling wind

No moon
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Mark Rotitka, 11 jaar, Verenigde Staten (2008)

น้ำตกส่องแสงระยิบระยับ 
พร้อมกับสายน้ำไหลสู่ลำธาร 

พัดพากบมาถึงใบบัว

ในบทกวีของเขา มาร์คใช้คำว่า กบ ซ่ึงทำให้เรารู้ว่าไฮกุน้ีกล่าว
ถึงฤดูใบไม้ผลิ โดยใช้คำศัพท์ เช่น แสงระยิบระยับ และ 
ระลอกคล่ืน ซ่ึงคำเหล่าน้ีแสดงถึง ความสดใสและบรรยากาศ
ท่ีมีความสุข
โปรดจำไว้ว่าภาษาท่ีคุณใช้จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ไฮกุของ
คุณ บางทีมาร์คอาจจะกำลังไล่จับกบ และสนุกกับการล่องเรือ
ไปตามกระแสน้ำก็เป็นได้

ในญี่ปุ่น คนแต่งไฮกุใช้ ไซจิกิ ซึ่งคือ พจนานุกรมคำศัพท์เกี่ยว
กับฤดูกาล ช่วยในการเขียนไฮกุ แต่อย่างไรก็ตาม บทกวีของ
แต่ละประเทศก็มักจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลของตนเองซึ่ง
ได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลในสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ดังนั้นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฤดูกาลของแต่ละประเทศก็จะ
แตกต่างกันเล็กน้อย
ในบทกวีของเดลเรามักจะพบการกล่าวถึงฤดูร้อน เช่น 
แสงแดดที่ร้อนแรง และ เล่นกระดานโต้คลื่นบนเกลียวคลื่น 
เขามักจะทำให้เรามองเห็นภาพว่าอะไรคือกิจกรรมที่ชาว
ออสเตรเลียมักจะทำกันในช่วงหน้าร้อน โดยใช้คำว่า เล่น
กระดานโต้คลื่น โดยเขาได้จินตนาการภาพทะเลในวันที่แดด
ร้อนแรง โดยการไม่ใช้คำว่า หน้าร้อน ซึ่งนี่แหละคือเสน่ห์ของ
คิโกะ!

Dale Jasch, 11 jaar, Australië (2008)

“
”

ภายใต้แสงพระอาทิตย์ 
ฉันเล่นกระดานโต้คลื่น
กับฝูงโลมาเพื่อนรัก
Under the hot sun

I am surfing on the waves
With my dolphin pals

Waterfalls glitter
And swirl the frogs down the stream

To the lily pads

ไฮกุเป็นช่องทางหน่ึงท่ีทำให้เราได้เช่ือมโยงกับธรรมชาติเช่นเดียวกับ
ท่ีให้เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน
ไฮกุแบบด้ังเดิมจะมีการอ้างอิงถึงฤดูกาล ซ่ึงในภาษาญ่ีปุ่นเรียกว่า 
คิโกะ หรือ คำท่ีเก่ียวกับฤดูกาลในภาษาอังกฤษ การท่ีมีคิโกะในไฮกุ ทำ
ให้ไฮกุมีใจความท่ีลึกซ้ึงและเป็นสากลมากข้ึน

หัวข้อของไฮกุท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบได้แก่ความไม่ย่ังยืนของชีวิต นก
และสัตว์อ่ืนๆแมลง ต้นไม้และดอกไม้ หมอกและมุมมองอ่ืนๆ
ของ ธรรมชาติ ในไฮกุมักจะมีการกล่าวถึงธรรมชาติอยู่เสมอๆ
หรือกล่าวถึงคิโกะในบางคร้ัง โดยมักจะพูดอย่างอ้อมๆ เช่น 
พระจันทร์อันเยือกเย็น หมายถึง ฤดูหนาว การเติบโตของต้นพลัม
หมายถึง ฤดูใบไม้ผลิ ห่ิงห้อย หมายถึง ฤดูร้อน และ ใบเมเป้ิลหรือใบไม้สีแดง 
หมายถึง ฤดูใบไม้ร่วงคิโกะเป็นลักษณะเด่นในการแต่งบทกวีญ่ีปุ่นต้ังแต่ช่วงแรกๆ
ซ่ึงการรับรู้เก่ียวกับส่ีฤดูกาลน้ันเป็นส่ิงท่ีสำคัญในวัฒนธรรมญ่ีปุ่น
โดยบาโชมักจะพูดถึงความสำคัญของความรู้สึกท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ดังท่ีกล่าวว่าการเขียนเก่ียวกับต้นสนทำให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกับ
ต้นสน ซ่ึงบอกได้ว่าเราควรจะใกล้ชิดมากกับธรรมชาติ

สี่ี ่ฤดูกฎข้อที่ี่ 1

♥วิธีดื่มด่ำไปกับบทกลอนไฮกุ

02

เธอได้ใช้ภาษาท่ีเรียบง่ายเพ่ือท่ีจะแสดงชีวิตประจำวันของตัวเธอ
เองและรูปท่ีมีสีสันสวยงามน้ีก็แสดงออกถึงส่ิงงดงามต่างๆท่ีเธอ
ได้พบเห็นทุกๆ ปี เด็กจำนวนพันกว่าคนจากท่ัวทุกมุมโลก จะส่ง
ไฮกุของตัวเองพร้อมกับรูปภาพเข้าประกวดการแข่งขันไฮกุ
สำหรับเยาวชน

Nutchanard Wongsricha, 12 jaar, Thailand (2008)

เมื่อคุณลองแต่งไฮกุ ลองวาดภาพไฮกุที่คุณเขียนดูสิ

รูปที่วาดออกมาอาจจะไม่ใช่ผลงานชิ้นเอกก็จริงแต่รูปนั้นจะ
สะท้อนบางอย่างที่อยู่ในจิตใจของคุณออกมารูปอาจจะเต็ม
ไปด้วยสีสีสันหรือว่าอาจจะเป็นรูปขาวดำก็ได้ทั้งนั้น  
ในรูปภาพนี้ Nutchanard วาดรูปนี้จากกลอนไฮกุของตัวเอง
“สายลมอ่อนโยนพัดผ่านทุ่งหญ้า รวงข้าวชูช่อปลิวไสวตาม
แรงลม

ลองวาดภาพจากไฮกุกันเถอะ

Wind gently   sweeps the field,
Protruding rice ears bow along,
Buffalo ride cools me down

ลมโชยโบยโบกทุ่งหญ้า 
พัดพารวงข้าวล่ิวลม 

พักผ่อนชมวิวบนหลังควาย

Ana Simik, 12 jaar, Slovenië (2008)

“
”

ค่ำคืนที่ยาวนาน 
มีเพียงสายลมพัดผ่าน

 ไร้ซึ่งเงาจันทร์

การแปลไฮกุนั้นขึ้นอยู่กับผู้อ่าน เพื่อที่จะสามารถตระหนัก
ถึงคุณค่าของไฮกุที่มาจากนานาประเทศได้เราควรเข้าใจ
เบื้องหลังวัฒนธรรมของศิลปินที่มาจากประเทศนั้นๆด้วย

เมื่อมีการแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลาย 
พวกเราจึงควรคิดว่าไฮกุนั้น เป็นวิธีทั่วไปวิธีหนึ่งใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนทั่วโลกจากสิ่งนี้เองเรา
สามารถแบ่งปันความสุขและเผยแพร่ความเข้าใจ
ต่างๆร่วมกันกับความงดงามของกลอนไฮกุได้
ในศตวรรษที่ 21 สิ่งที่สำคัญในยุคนั้นเป็นอย่างมากคือ
การที่เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่กีดขวาง
ระหว่างคนแต่ละชนชาติได้ถูกทำลายลง 

ดังนั้นพวกเราจึงสามารถร่วมมือกันทำให้เป้าหมาย
บรรลุผลได้ เผื่อที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้น พวกเราจะต้อง
ทลายกำแพงที่ขวางกั้นจิตใจของเราลงด้วย บางทีการ
ที่เราตระหนักในคุณค่าของไฮกุ จะสร้างสรรค์ให้เกิด
สังคมโลกที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้

ความงดงามของไฮกุ

A long dark night
Full of whistling wind

No moon
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Claudya Sanchez, 11 jaar, Verenigde Staten (2008)

“
”

การถูกกล่ันแกล้งท่ีโรงเรียน 
ขับไสให้ฉันกลับบ้าน 
เหมือนพายุท่ีถาโถม

ไฮกุเป็นที่ถูกกล่าวขานว่า เป็นสิ่งที่แสดงถึงมุมมองที่เป็น
กลาง กล่าวคือเป็นสิ่งที่แสดงออกให้ภายนอกได้รับรู้ถึงเรื่อง
ราวหรือความรู้สึกต่างๆ แต่ว่าไฮกุที่ดีนั้นจะต้องสามารถ
ทำให้ผู้อ่านรู้สึกซาบซึ้ง หรือสามารถปลุกความรู้สึกต่างๆได้
แม้ว่าจะเป็นเวลาที่รู้สึกเศร้าหรือโดดเดี่ยว แต่ความรู้สึก
งดงาม ความสุข ความยินดีหรืออารมณ์ขันก็ยังคงมีอยู่ ความ
รู้สึกนี้เองไม่ได้เป็นความรู้สึกที่มาจากการอธิบาย แต่มาจาก
การใช้คำศัพท์ จินตนาการ และความรู้สึกที่สัมผัสได้เป็นตัว
ถ่ายทอด

Tobias Bockmann, 11 jaar, Duitsland (2008)

Es scheppert laut
im Schulgelände

Der Wind treibt eine leere Büchse

Like school bully
Wrestling me to my home
The tough wind pushes

เสียงเด็กเจี๊ยวจ๊าวในสนามเด็กเล่น 
และสายลมทำให้ใจเป็นสุข

Ekaparb Uawisaswathana, 12 jaar, Thailand (2008)

“
”

Close-eyed Dad laid still
Mom and I hugged him tightly

He breathed his last

พ่อหลับตานิ่งทิ้งฉันกับแม่
ทำได้เพียงแค่

กอดพ่อที่สิ้นลม

04

Pruksachart Pratoomnan, 10 jaar, Thailand (2008)

วิธีการเขียนไฮกุท่ีดี  ผู้เขียนจะต้องมองโลกได้อย่างทะลุปรุโปร่งและเขียน
ออกมาให้เข้าใจง่าย ใช้ภาพท่ีเฉพาะเจาะจงและสร้างมโนภาพข้ึนมา ซ่ึง
ภาพน้ันจะใช้คำหรือกลุ่มคำท่ีเข้าใจง่าย โดยจะนำเสนอส่ิงท่ีดึงดูดให้เกิด
การรับรู้ทางประสาทสัมผัสท้ังห้าท่ีสามารถมองเห็น สัมผัส ได้ยิน ได้กล่ิน
และรับรสได้

Gently The breezes move
Masses of fluffy clouds enjoy the float
Celestial tell-tale enjoyed down below

สายลมพัดแผ่วพลิ้ว
ก้อนเมฆลอยละลิ่วเล่นลม

นอนชมนิทานจากฟ้า

ไฮกุไม่ใช่แค่วิธีที่จะเชื่อมโยงกับธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีที่จะทำให้มองเห็นและอธิบายโลกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากไฮกุเป็นบทกวีที่สั้นผู้อ่านจึงจำเป็นต้องสามารถเข้าถึงบทกลอนที่เต็มไปด้วยจินตนาการ ที่ผู้แต่งต้องการจะ
สื่อสารได้ภายในสามบรรทัด

สะท้อนโลกของคุณและหัวใจของคุณกฎข้อที่ 2

ข้อควรระวัง

เราสามารถเห็นได้จากไฮกุเหล่านี้ว่า เราไม่ควรบอกผู้อ่านว่าเขากำลังอ่าน
อะไรอยู่แต่ควรใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่ายแต่มีชีวิตชีวา และบทกวีของคุณก็
จะทำให้ผู้อ่านเกิดภาพที่สวยงาม
แม้ว่ามันอาจจะยาก แต่จงพยายามหมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆและสนุกไปกับ
การเขียนไฮกุ แล้วคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่คุณจะได้

เนลาไม่ใช้คำว่าน้ำค้างแข็งอยู่บนกระจก ในการกล่าวถึงฤดูหนาว แต่
เธอเลือกใช้คำท่ีเข้าใจง่ายแต่สวยงามใช้ภาษาท่ีส่ือโดยนัย โดยปล่อย
ให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการได้ละเอียดมากข้ึนเก่ียวกับทิวทัศน์ในฤดู
หนาว

Nela Zorko, 12 jaar, Slovenië

Na našem oknu
Lepa ledena čipka
Stke jo zimski mraz

เกล็ดหิมะที่งดงาม
บนหน้าต่าง

ถูกทักถอเป็นม่านด้วยสายลมหนาวในบทกวีด้านล่าง แบรนดอนไม่ได้สนใจเพียงแค่หัวข้อของ
ไฮกุเท่านั้น แต่เขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไฮกุ เขา
จินตนาการว่าน้ำหวานของเกสรดอกไม้มีรสชาติหวาน
แม้ว่าเขาอาจจะไม่เคยชิมมันด้วยตัวเองมาก่อนก็ตาม
เขาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำว่าฤดูใบไม้ผลิ เพราะเราสามารถ
รู้ได้ว่ามันคือฤดูใบไม้ผลิจากการใช้คำศัพท์ว่า ผีเสื้อ, ดอก
กุหลาบ, ความหวานของน้ำหวานเกสรดอกไม้ แบรนดอน
มักจะแต่งให้บทกวีของเขาไม่ซับซ้อน เข้าใจง่ายและลึก
ซึ้ง อ่อนโยน

Braedon Stenson, 9 jaar, Canada

“
”

ผีเสื้อบินร่อนลงมา
ลิ้มรสเกสรกุหลาบป่า
ที่แสนหอมหวาน
The butterfly comes

Descending to the wild rose
Tasting sweet nectar
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Claudya Sanchez, 11 jaar, Verenigde Staten (2008)

“
”

การถูกกล่ันแกล้งท่ีโรงเรียน 
ขับไสให้ฉันกลับบ้าน 
เหมือนพายุท่ีถาโถม
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ในการเขียนไฮกุนั้นต้องเข้าใจความเป็นไปของโลก
เพราะเมื่อใดที่จิตใจเราอยู่กับปัจจุบัน ไม่หลับไหลหรือ
ฟุ้งซ่านไปด้วยความคิดต่างๆ  บุคคลนั้นก็จะสามารถ
มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการ “มองเห็นที่
ชัดเจน” จะทำให้เราเกิดความสงสัยและจะทำให้ได้พบ
เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆ   ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้
คนๆหนึ่งชื่นชมชีวิตในทุกๆวัน ได้มากขึ้น แต่เราไม่
ควรจะตื่นตระหนกตกใจ แต่ควรจะสงบนิ่งและสังเกต
รอบข้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร

Hannah Ferguson, 10 jaar, Canada

“
”

ฉันมองเกล็ดหิมะ
ตกลงพื้นแล้วนึกถึง

สิ่งที่เคยทำมา

แม้ว่าบางคนจะแต่งไฮกุจากความทรงจำหรือจินตนาการ
ก็ตาม แต่กลอนที่แต่งออกมานั้นก็มักจะเป็นเรื่องจริง ที่มา
จากประสบการณ์ในปัจจุบันหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นส่วน
หนึ่งของประสบการณ์จริง

Kittamet Thongchom, 12 jaar, Thailand (2008)

Rainstorm and strong cold wind
Sent me shivering on a big 

branch
My family has gone

ลมฝนปนพายุ 
นั่งหนาวสั่นบนกิ่งไม้ใหญ่ 

ครอบครัวฉันหายไป

I watch the snowdrift
Fall to the ground I think of
The things I have done

ไฮกุเป็นหนทางท่ีทำให้โลกท่ีหมุนอย่าง
รวดเร็วในยุคปัจจุบันของเราน้ันหมุน
ช้าลงย่ิงไปกว่าน้ัน ไฮกุยังทำให้เรา
ผ่อนคลายและซาบซ้ึงในชีวิต

บาโชได้กล่าวว่า"ไฮกุคืออะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงเวลาและสถานท่ีหน่ึง
"จริงๆแล้วไฮกุท่ีดีท่ีสุดแต่งข้ึนจาก
ประสบการณ์ของบุคคลท่ีเกิดข้ึนใน
ขณะน้ีหรือในช่วงเวลาหน่ึง

เก็บช่วงเวลาไว้กฎข้อที่ 3

06

ข้อควรระวัง

Shen Hua Ouiang, 12 jaar, Singapore

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า 
ทาร์ซานออกล่าเสือ 

ได้เหยื่อกลายเป็นหนู

บทกวีด้านล่างนี้ เป็นบทกวีที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะเนื้อหามี
องค์ประกอบทั้งสองอย่างด้วยกันคือ อารมณ์ขันและอารมณ์
ประหลาดใจ สองบรรทัดแรกประสบความสำเร็จในการสร้าง
อารมณ์ขันและการคาดหวังให้กับผู้อ่านซึ่งมันทำให้พวกเรา
หวังว่าทาร์ซานจะกลับมาจากการล่าพร้อมกับสัตว์ที่เขาล่ามา
ได้ แต่ในทางกลับกันเขากลับมาพร้อมกับสิ่งอื่น ท่ีมีความยิ่ง
ใหญ่น้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้

บทกวีของ Gianluca เต็มไปด้วยความประหลาดใจและขอบคุณ
ความงดงามของธรรมชาติ เขาได้จินตนาการถึงเหล่าหิ่งห้อยที่ส่อง
แสงเรืองรอง กำลังเกาะอยู่บนตะเกียงที่ไฟลุกโชน และด้วยแสง
สว่างนี้เองทำให้เหล่าทหารเรือพบหนทางที่นำพวกเขากลับบ้าน

Gianluca Sordi, Italië

“
”

หิ่งห้อยนับพัน
ส่องสว่างนำพา

ลูกเรือที่หลงทาง

One two three four five
Tarzan went on a tiger hunt
Came back with a mouse

Persi marinai 
nell' immensa campagna 
lucciole quante!

Fathatunnur, 11 jaar, Maleisië (2008)

Angin menderu 
Sinar mentari cerah
Flora pun mekar

เสียงลมพัดหวิว
แสงแดดสาดส่อง

เป็นสัญญาณวันใหม
ดอกไม้เบ่งบาน

Daniel Wood, 12 jaar, Nieuw-Zeeland

อารมณ์ผันแปร 
ความทรงจำหวนกลับมา  

ฝังร่างไร้วิญญาณ

สิ่งที่สำคัญคือ ปล่อยให้ภาพพวกนี้เล่าเรื่องความรู้สึกต่างๆ
อย่างตรงไปตรงมา นุ่มนวล เช่นเดียวกับบทกวีที่อยู่ด้านล่างนี้

จากไฮกุของแดเนียล ทำให้พวกเรารู้สึกถึงอารมณ์เศร้าและรู้สึก
ถึงความสูญเสียเป็นอย่างมาก ตอนที่เขาเขียนกลอนนี้และกล่าว
ไว้ว่า นี่เป็นการ 'ผสมผสานทางอารมณ์'และ โอบกอดความทรง
จำ' ทำให้ในตอนแรกพวกเราไม่รู้อย่างชัดเจนว่าไฮกุนี้เป็น
สถานการณ์แบบไหน แต่ว่าในบทกลอนบรรทัดสุดท้าย ทำให้ผู้
อ่านเกือบทุกคนรู้สึกประหลาดใจมากและบทกวีของเขาก็ช่าง
น่าประทับใจ 

Mixed emotions swirl
Memories embrace my soul

The casket lowers
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ในการเขียนไฮกุนั้นต้องเข้าใจความเป็นไปของโลก
เพราะเมื่อใดที่จิตใจเราอยู่กับปัจจุบัน ไม่หลับไหลหรือ
ฟุ้งซ่านไปด้วยความคิดต่างๆ  บุคคลนั้นก็จะสามารถ
มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการ “มองเห็นที่
ชัดเจน” จะทำให้เราเกิดความสงสัยและจะทำให้ได้พบ
เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆ   ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้
คนๆหนึ่งชื่นชมชีวิตในทุกๆวัน ได้มากขึ้น แต่เราไม่
ควรจะตื่นตระหนกตกใจ แต่ควรจะสงบนิ่งและสังเกต
รอบข้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร

Hannah Ferguson, 10 jaar, Canada

“
”

ฉันมองเกล็ดหิมะ
ตกลงพื้นแล้วนึกถึง

สิ่งที่เคยทำมา

แม้ว่าบางคนจะแต่งไฮกุจากความทรงจำหรือจินตนาการ
ก็ตาม แต่กลอนที่แต่งออกมานั้นก็มักจะเป็นเรื่องจริง ที่มา
จากประสบการณ์ในปัจจุบันหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นส่วน
หนึ่งของประสบการณ์จริง

Kittamet Thongchom, 12 jaar, Thailand (2008)

Rainstorm and strong cold wind
Sent me shivering on a big 

branch
My family has gone

ลมฝนปนพายุ 
นั่งหนาวสั่นบนกิ่งไม้ใหญ่ 

ครอบครัวฉันหายไป

I watch the snowdrift
Fall to the ground I think of
The things I have done

ไฮกุเป็นหนทางท่ีทำให้โลกท่ีหมุนอย่าง
รวดเร็วในยุคปัจจุบันของเราน้ันหมุน
ช้าลงย่ิงไปกว่าน้ัน ไฮกุยังทำให้เรา
ผ่อนคลายและซาบซ้ึงในชีวิต

บาโชได้กล่าวว่า"ไฮกุคืออะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงเวลาและสถานท่ีหน่ึง
"จริงๆแล้วไฮกุท่ีดีท่ีสุดแต่งข้ึนจาก
ประสบการณ์ของบุคคลท่ีเกิดข้ึนใน
ขณะน้ีหรือในช่วงเวลาหน่ึง

เก็บช่วงเวลาไว้กฎข้อที่ 3

06

ข้อควรระวัง

Shen Hua Ouiang, 12 jaar, Singapore

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า 
ทาร์ซานออกล่าเสือ 

ได้เหยื่อกลายเป็นหนู

บทกวีด้านล่างนี้ เป็นบทกวีที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะเนื้อหามี
องค์ประกอบทั้งสองอย่างด้วยกันคือ อารมณ์ขันและอารมณ์
ประหลาดใจ สองบรรทัดแรกประสบความสำเร็จในการสร้าง
อารมณ์ขันและการคาดหวังให้กับผู้อ่านซึ่งมันทำให้พวกเรา
หวังว่าทาร์ซานจะกลับมาจากการล่าพร้อมกับสัตว์ที่เขาล่ามา
ได้ แต่ในทางกลับกันเขากลับมาพร้อมกับสิ่งอื่น ท่ีมีความยิ่ง
ใหญ่น้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้

บทกวีของ Gianluca เต็มไปด้วยความประหลาดใจและขอบคุณ
ความงดงามของธรรมชาติ เขาได้จินตนาการถึงเหล่าหิ่งห้อยที่ส่อง
แสงเรืองรอง กำลังเกาะอยู่บนตะเกียงที่ไฟลุกโชน และด้วยแสง
สว่างนี้เองทำให้เหล่าทหารเรือพบหนทางที่นำพวกเขากลับบ้าน

Gianluca Sordi, Italië

“
”

หิ่งห้อยนับพัน
ส่องสว่างนำพา

ลูกเรือที่หลงทาง

One two three four five
Tarzan went on a tiger hunt
Came back with a mouse

Persi marinai 
nell' immensa campagna 
lucciole quante!

Fathatunnur, 11 jaar, Maleisië (2008)

Angin menderu 
Sinar mentari cerah
Flora pun mekar

เสียงลมพัดหวิว
แสงแดดสาดส่อง

เป็นสัญญาณวันใหม
ดอกไม้เบ่งบาน

Daniel Wood, 12 jaar, Nieuw-Zeeland

อารมณ์ผันแปร 
ความทรงจำหวนกลับมา  

ฝังร่างไร้วิญญาณ

สิ่งที่สำคัญคือ ปล่อยให้ภาพพวกนี้เล่าเรื่องความรู้สึกต่างๆ
อย่างตรงไปตรงมา นุ่มนวล เช่นเดียวกับบทกวีที่อยู่ด้านล่างนี้

จากไฮกุของแดเนียล ทำให้พวกเรารู้สึกถึงอารมณ์เศร้าและรู้สึก
ถึงความสูญเสียเป็นอย่างมาก ตอนที่เขาเขียนกลอนนี้และกล่าว
ไว้ว่า นี่เป็นการ 'ผสมผสานทางอารมณ์'และ โอบกอดความทรง
จำ' ทำให้ในตอนแรกพวกเราไม่รู้อย่างชัดเจนว่าไฮกุนี้เป็น
สถานการณ์แบบไหน แต่ว่าในบทกลอนบรรทัดสุดท้าย ทำให้ผู้
อ่านเกือบทุกคนรู้สึกประหลาดใจมากและบทกวีของเขาก็ช่าง
น่าประทับใจ 

Mixed emotions swirl
Memories embrace my soul

The casket lowers
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ในประเทศของคุณช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวมากหรือไม่?
คุณอาศัยอยู่ในประเทศเขตร้อนใช่ไหม?
อะไรคือกิจกรรมที่คุณชอบเล่นสนุกในช่วงฤดูหนาว?

ความหนาวเย็นในฤดูหนาว
ในประเทศของคุณอะไรที่ทำให้คุณนึกถึงฤดูร้อน คุณอยาก
จะให้คนทั่วโลกมองฤดูร้อนในประเทศของคุณว่าเป็น
อย่างไรอะไรคือสิ่งที่คุณชอบทำในช่วงหน้าร้อน

ความอบอุ่นในฤดูร้อน

ในปีใหม่ของทุกประเทศทั่วโลก มักจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามา เช่น การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ภาคการศึกษาใหม่
เพื่อนใหม่ ประสบการณ์ใหม่ ซึ่งวิธีที่ดีที่จะจดจำความรู้สึกในช่วงเวลาเหล่านั้นไว้คือการบันทึกลงไปในรูปแบบไฮกุ

มากกว่าหนึ่งปี3

บางทีวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนชอบ
มากที่สุดไฮกุของคุณสามารถที่จะพูดถึงเกี่ยวกับ
การไปท่องเที่ยวกับครอบครัว ออกไปเที่ยวเล่นกับ
เพื่อน หรือ การพักผ่อน

ในวันหยุดสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ ชีวิตของเรามักจะยุ่งจนอาจจะ
ลืมไปว่าวันอังคารที่แล้วเราทำอะไรไปบ้าง หรือแม้กระทั่ง
เมื่อวานก็ตามไฮกุคือวิธีที่ดีที่ทำให้สังเกตได้ว่าเราทำอะไรไป
บ้างในระหว่างสัปดาห์และเก็บรักษาช่วงเวลานั้นไว้ตลอดไป
ในรูปแบบของการเขียน ซ่ึงสามารถเก็บรักษาได้ดีเช่นเดียว
กับการเก็บไว้ในความทรงจำ

ระหว่างสัปดาห์2

กลางคืนมักนำเสนอตัวเองในหลากหลายรูปแบบและใน
หลากหลายประเทศ  กลางคืนเต็มไปด้วยดวงดาวหรือไม่?
น่ากลัวหรือไม่? คุณชอบทำอะไรตอนกลางคืน?

ในตอนกลางคืน
คุณมักจะทำอะไรเป็นอย่างแรกหลังจากที่คุณตื่นนอนใน
ตอนเช้า วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง?  เป็นวันที่ดีไหมหรือเป็น
วันที่ไม่ค่อยดี? ใครอยู่กับคุณในช่วงเวลานั้นบ้าง คุณอยู่
ที่ไหน โปรดจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องราวที่โดด
เด่น แค่ให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกว่าชีวิตในตอน
กลางวันของคุณเป็นอย่างไรก็เพียงพอแล้ว

ในช่วงเวลากลางวัน

บางคร้ังไฮกุท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดมักได้แรงบันดาลใจมาจากส่ิงท่ีเรียบง่ายท่ีสุดในชีวิตประจำวันของคุณ แม้ว่าคุณจะอยู่ในบ้านท่ีมีสมาชิก 6 คนหรือใน
เมืองท่ีมีผู้คนเป็นพัน การค้นพบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณน้ันจะมีความพิเศษไม่เหมือนใคร ซ่ึงจะทำให้คุณสามารถแสดงให้
เห็นโลกในแบบท่ีคุณเท่าน้ันท่ีสัมผัสมันได้

ไฮกุคือวิธีท่ีบอกให้บุคคลในประเทศอ่ืนๆทราบด้วยเช่นกันว่าคุณทำอะไรบ้างในประเทศของคุณ จากการอ่านไฮกุของคุณทำให้
พวกเขาเข้าใจมากข้ึนเก่ียวกับชีวิตของคุณในอีกส่วนหน่ึงของโลก คุณควรเลือกท่ีจะเขียนเก่ียวกับครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน
บ้าน งานอดิเรก สัตว์เล้ียง หรือสวนหลังบ้านของคุณ เม่ือคุณคิดถึงเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ี ก็จะมีหัวข้อให้คุณเขียนไฮกุได้ไม่มี
วันหมด ดังน้ันส่ิงท่ีคุณต้องทำคือเปิดตาให้กว้าง

ทั้งหมดในหนึ่งวัน 1
ไฮกุสำหรับโอกาสต่างๆ

08

ข้อควรระวัง

Natsuki Toyokawa, 12 jaar, Japan

“
”

トンボの目
アンドロメダを
映している

ภาพที่สะท้อนออกมา
จากนัยน์ตาของแมลงปอ

แอนดรอมิดา

บทกวีด้านล่างนี้ทำให้ผู้อ่านจินตนาการถึงหัวข้อของไฮกุโดย
ไม่บอกโดยตรงว่ามันคืออะไร เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่คนทั่วไปรู้อยู่
แล้วไม่จำเป็นต้องเขียนให้ซับซ้อน เช่น เราทุกคนล้วนรู้ว่า
ผีเสื้อหน้าตาเป็นอย่างไร คุณต้องแสดงให้เห็นถึงความโดด
เด่นของไฮกุที่คุณแต่งให้ชัดเจน

บทกวีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเขียนจากประสบการณ์ตัวเอง
เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยการบอกผู้อ่านโดยตรงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไป ให้พยายามที่จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
แต่มีชีวิตชีวาจะดีกว่า

Alex Malot, 13 jaar, Frankrijk

“
”

Etoile filante
 A voulu se détacher
De la voie lactée

ดาวหางยังคงรอการกลับมาหาโลก
แม้จะอยู่นอกทางช้างเผือก

บางทีอเล็กอาจจะเห็นดาวตกในกลางดึกคืนหน่ึงและจินตนาการ
ว่าดาวกำลังเคล่ือนท่ีไปยังทางช้างเผือก และเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เขาแต่งไฮกุน้ีข้ึนมา

Na Young Moon, 12 jaar, Korea

“
”

해변 음악회
한창 열리고 있네
철 썩 철 썩 쏴

เสียงของคลื่น 
เหมือนคอนเสิร์ตที่

จัดบนพื้นมหาสมุทร

บทกวีสามบทด้านล่างนี้แสดงถึงประสบการณ์ส่วนตัวผ่านทางไฮกุ นาได้เขียนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่กำลังยืนอยู่บนชายฝั่ง
มหาสมุทรและฟังเสียงจากคลื่นที่เหมือนกับกำลังฟังเพลง สังเกตได้ว่าเขาไม่ได้กล่าวว่า มหาสมุทรคือบทเพลง
โดยตรง แต่เขาได้กล่าวโดยนัย
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ในประเทศของคุณช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวมากหรือไม่?
คุณอาศัยอยู่ในประเทศเขตร้อนใช่ไหม?
อะไรคือกิจกรรมที่คุณชอบเล่นสนุกในช่วงฤดูหนาว?

ความหนาวเย็นในฤดูหนาว
ในประเทศของคุณอะไรที่ทำให้คุณนึกถึงฤดูร้อน คุณอยาก
จะให้คนทั่วโลกมองฤดูร้อนในประเทศของคุณว่าเป็น
อย่างไรอะไรคือสิ่งที่คุณชอบทำในช่วงหน้าร้อน

ความอบอุ่นในฤดูร้อน

ในปีใหม่ของทุกประเทศทั่วโลก มักจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามา เช่น การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ภาคการศึกษาใหม่
เพื่อนใหม่ ประสบการณ์ใหม่ ซึ่งวิธีที่ดีที่จะจดจำความรู้สึกในช่วงเวลาเหล่านั้นไว้คือการบันทึกลงไปในรูปแบบไฮกุ

มากกว่าหนึ่งปี3

บางทีวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนชอบ
มากที่สุดไฮกุของคุณสามารถที่จะพูดถึงเกี่ยวกับ
การไปท่องเที่ยวกับครอบครัว ออกไปเที่ยวเล่นกับ
เพื่อน หรือ การพักผ่อน

ในวันหยุดสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ ชีวิตของเรามักจะยุ่งจนอาจจะ
ลืมไปว่าวันอังคารที่แล้วเราทำอะไรไปบ้าง หรือแม้กระทั่ง
เมื่อวานก็ตามไฮกุคือวิธีที่ดีที่ทำให้สังเกตได้ว่าเราทำอะไรไป
บ้างในระหว่างสัปดาห์และเก็บรักษาช่วงเวลานั้นไว้ตลอดไป
ในรูปแบบของการเขียน ซ่ึงสามารถเก็บรักษาได้ดีเช่นเดียว
กับการเก็บไว้ในความทรงจำ

ระหว่างสัปดาห์2

กลางคืนมักนำเสนอตัวเองในหลากหลายรูปแบบและใน
หลากหลายประเทศ  กลางคืนเต็มไปด้วยดวงดาวหรือไม่?
น่ากลัวหรือไม่? คุณชอบทำอะไรตอนกลางคืน?

ในตอนกลางคืน
คุณมักจะทำอะไรเป็นอย่างแรกหลังจากที่คุณตื่นนอนใน
ตอนเช้า วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง?  เป็นวันที่ดีไหมหรือเป็น
วันที่ไม่ค่อยดี? ใครอยู่กับคุณในช่วงเวลานั้นบ้าง คุณอยู่
ที่ไหน โปรดจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องราวที่โดด
เด่น แค่ให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกว่าชีวิตในตอน
กลางวันของคุณเป็นอย่างไรก็เพียงพอแล้ว

ในช่วงเวลากลางวัน

บางคร้ังไฮกุท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดมักได้แรงบันดาลใจมาจากส่ิงท่ีเรียบง่ายท่ีสุดในชีวิตประจำวันของคุณ แม้ว่าคุณจะอยู่ในบ้านท่ีมีสมาชิก 6 คนหรือใน
เมืองท่ีมีผู้คนเป็นพัน การค้นพบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณน้ันจะมีความพิเศษไม่เหมือนใคร ซ่ึงจะทำให้คุณสามารถแสดงให้
เห็นโลกในแบบท่ีคุณเท่าน้ันท่ีสัมผัสมันได้

ไฮกุคือวิธีท่ีบอกให้บุคคลในประเทศอ่ืนๆทราบด้วยเช่นกันว่าคุณทำอะไรบ้างในประเทศของคุณ จากการอ่านไฮกุของคุณทำให้
พวกเขาเข้าใจมากข้ึนเก่ียวกับชีวิตของคุณในอีกส่วนหน่ึงของโลก คุณควรเลือกท่ีจะเขียนเก่ียวกับครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน
บ้าน งานอดิเรก สัตว์เล้ียง หรือสวนหลังบ้านของคุณ เม่ือคุณคิดถึงเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ี ก็จะมีหัวข้อให้คุณเขียนไฮกุได้ไม่มี
วันหมด ดังน้ันส่ิงท่ีคุณต้องทำคือเปิดตาให้กว้าง

ทั้งหมดในหนึ่งวัน 1
ไฮกุสำหรับโอกาสต่างๆ
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ข้อควรระวัง

Natsuki Toyokawa, 12 jaar, Japan

“
”

トンボの目
アンドロメダを
映している

ภาพที่สะท้อนออกมา
จากนัยน์ตาของแมลงปอ

แอนดรอมิดา

บทกวีด้านล่างนี้ทำให้ผู้อ่านจินตนาการถึงหัวข้อของไฮกุโดย
ไม่บอกโดยตรงว่ามันคืออะไร เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่คนทั่วไปรู้อยู่
แล้วไม่จำเป็นต้องเขียนให้ซับซ้อน เช่น เราทุกคนล้วนรู้ว่า
ผีเสื้อหน้าตาเป็นอย่างไร คุณต้องแสดงให้เห็นถึงความโดด
เด่นของไฮกุที่คุณแต่งให้ชัดเจน

บทกวีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเขียนจากประสบการณ์ตัวเอง
เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยการบอกผู้อ่านโดยตรงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไป ให้พยายามที่จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
แต่มีชีวิตชีวาจะดีกว่า

Alex Malot, 13 jaar, Frankrijk

“
”

Etoile filante
 A voulu se détacher
De la voie lactée

ดาวหางยังคงรอการกลับมาหาโลก
แม้จะอยู่นอกทางช้างเผือก

บางทีอเล็กอาจจะเห็นดาวตกในกลางดึกคืนหน่ึงและจินตนาการ
ว่าดาวกำลังเคล่ือนท่ีไปยังทางช้างเผือก และเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เขาแต่งไฮกุน้ีข้ึนมา

Na Young Moon, 12 jaar, Korea

“
”

해변 음악회
한창 열리고 있네
철 썩 철 썩 쏴

เสียงของคลื่น 
เหมือนคอนเสิร์ตที่

จัดบนพื้นมหาสมุทร

บทกวีสามบทด้านล่างนี้แสดงถึงประสบการณ์ส่วนตัวผ่านทางไฮกุ นาได้เขียนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่กำลังยืนอยู่บนชายฝั่ง
มหาสมุทรและฟังเสียงจากคลื่นที่เหมือนกับกำลังฟังเพลง สังเกตได้ว่าเขาไม่ได้กล่าวว่า มหาสมุทรคือบทเพลง
โดยตรง แต่เขาได้กล่าวโดยนัย
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