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⌫
อดุลย คนแรง
ป.ธ.๙,พธ.บ.,อภิ.บ.,น.บ.,ศษ.บ.,ศศ.ม.
รักษาการหัวหนาภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลอนสุภาพ เปนกลอนประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะคำประพันธของภาษาไทย ที่
เรียบเรียงเขาเปนคณะ ใชถอ ยคำและทำนองเรียบๆ ซึง่ นับไดวา กลอนสุภาพเปนกลอนหลัก
ของกลอนทัง้ หมด เพราะเปนพืน้ ฐานของกลอนหลายชนิด หากเขาใจกลอนสุภาพ ก็สามารถ
เขาใจกลอนอืน่ ๆ ไดงา ยขึน้
คำประพันธ ที่ตอทายวา “สุภาพ” นับวาเปนคำประพันธที่แสดงลักษณะเปนไทย
แท ดวยมีขอบังคับในเรื่อง “รูปวรรณยุกต” ในกลอนสุภาพนอกจากมีบังคับเสียงสระเปน
แบบแผนเชนกลอนปกติแลว ยังบังคับรูปวรรณยุกตเพิ่ม จึงมีขอจำกัดทั้งรูปและเสียง
วรรณยุกต เปนการแสดงไหวพริบปฏิภาณและความแตกฉานในการใชภาษาไทยของผแู ตง
ใหเดนชัดยิง่ ขึน้
คำประพันธกลอนสุภาพนิยมเลนกันมากตั้งแตสมัยอยุธยา จวบจนถึงปจจุบัน ใน
ตนรัตนโกสินทรนนั้ งานกลอนสุภาพเดนชัดในรัชกาลที่ ๒ ซึง่ เฟอ งฟูถงึ ขนาดมีการแขงขันตอ
กลอนสด กลอนกระทู ตลอดรัชสมัยมีผลงานออกมามากมาย เชน กลอนโขน กลอนนิทาน
กลอนละคร กลอนตำราวัดโพธิ์ เปนตน บทพระราชนิพนธเรือ่ ง เงาะปา ก็เกิดขึน้ ในยุคนี้ ยัง
มีกวีทา นอืน่ ทีม่ ชี อื่ เสียง เชน สุนทรภู เปนตน และในสมัยรัชกาลที่ ๖ ก็มปี ราชญกวีทางกลอน
สุภาพที่สำคัญหลายทานเชนกัน
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เราจะเห็นไดวา ดนตรีบางชนิด กอนเลนจะตองเทียบเสียงเพือ่ หาระดับของเสียงให
ฟงไพเราะ กลมกลืน ถาขาดการเทียบเสียงอาจจะทำใหเสียงเพีย้ น ผฟู ง จะรำคาญมากกวา
ความไพเราะ ดังนัน้ ในการเขียนกลอนก็เชนกัน จึงจะตองมีการกำหนดเสียงวา คำทายวรรค
นัน้ จะตองใชเสียงนี้ คำทายวรรคนีจ้ ะตองใชเสียงนัน้
คำทายวรรค จะเปนคำสุดทายของวรรคทุกวรรคซึ่งจะตองกำหนดใหใชเสียง
วรรณยุกตเขามาชวย
วรรคที่ ๑ ใชไดทกุ เสียง แตไมนยิ มเสียงสามัญ
วรรคที่ ๒ ใช เสียงเอก โท จัตวา (หามใชเสียงสามัญ ตรี )
วรรคที่ ๓ ใชเสียงสามัญ ตรี (หามเสียงเอก โท จัตวา)
วรรคที่ ๔ เหมือนวรรคที่ ๓
ถาตองการเขียนกลอนใหไดดีตองจำสูตรการเขียนดังนี้
“เสียงสามัญหามใชในวรรคหนึ่ง แตพอถึงวรรคสองเสียงตองหาม
คือสามัญกับตรีนี้ไมงาม
พอวรรคสามและสี่ ตรี-สามัญ”
เสียงทีห่ า มในวรรคทีส่ องใหใชไดในวรรคทีส่ ามและสี่ ดังนัน้ ในการเขียนกลอนแปด
จะตองรูวา”หัวใจของกลอนแปดอยูที่ เสียงทายวรรค” ซึ่งมักจะเกิดความผิดพลาดบอย
ภาษาไทยเปนภาษาทีล่ ะเมียดละไม มีระดับเสียงสูงต่ำทีเ่ รียกวาเสียงวรรณยุกต เสียง
สูงต่ำในภาษาไทยทำใหถอยคำที่เรียบเรียง มีลักษณะคลายเสียงดนตรี หรือคลายเสียงตัว
โนตดนตรี ซึง่ มีเสียง สูง - ต่ำ (โด เร มี ฟา ซอล ลา ซี โด) เชนกัน มีการเรียกภาษาไทยวา
เปนภาษาเสียงดนตรี กวีบางทานจึงหยิบลักษณะเชนนีม้ าใชในบทกลอนบางตอน แมจะมีการ
ใชไมบอ ยนัก แตกน็ บั วา เปนจุดทีน่ า สนใจเชนกัน
ตอยตะริด ติดตี่ เจาพีเ่ อย
จะละเลย เรรอ น ไปนอนไหน
แอออี อ ย สรอยฟา สุมาลัย
แมนเด็ดได จะไมรา ง ใหหา งเชย
“พระอภัยมณี” ...สุนทรภู

ลีลาคติธรรมคำกลอน

387

ระลึกทน โทนทับ ฉิง่ ฉับฉิง่
เจาพลายงาม ศรีมาลา ไมมาฟง

ติงทัง่ ติง ทัง่ ติง ทัง่ ติงทัง่
เพลงก็พราก จากวัง บางขุนพรหม
“บางขุนพรหม” ...เนาวรัตน พงษไพบูลย

วาวดยุ ดยุ ดยุ ดน บนปลายไผ
พอลมหวน ขลยุ ก็โหย มาโรยริน

ฉวัดไกว กังหัน ไมทนั สิน้
ซอเสียงพิณ ไผสี ระรีร่ บั
“เพลงขลยุ ผิว” ..เนาวรัตน พงษไพบูลย

เพื่อลบรอยคราบน้ำตาประชาราษฏร
สักพันชาติจักสูมวยดวยหฤหรรษ
แมชีพใหมมีเหมือนหวังอีกครั้งครัน
จักนอมพลีชีพนั้นเพื่อมวลชน
กวีโดย. อาเวตีก อีสากยัน กวีประชาชนแหงอารเมเนีย
แปลโดย จิตร ภูมศิ กั ดิ์
สัมผัสทีไ่ มพงึ ปรารถนาในกลอนนัน้ มีอยู ๖ ชนิด คือ
๑. สัมผัสเลือน ตามคำอธิบายของพระยาอุปกิตศิลปสาร หมายถึงสัมผัสทีอ่ ยใู กล
กันหลายคำจนทำใหเลอะเลือนไปหมด เชน
“โอเจาพวงบุปผามณฑาทิพย
สูงลิบลิบเหลือหยิบถึงตะลึงแหงน”
คำ “ลิบลิบ”กับ “หยิบ” นัน้ เปนสัมผัสรับไดทงั้ นัน้ จึงทำใหพราไมไพเราะ แตบาง
ทานวาสัมผัสเลือนหมายถึง การสัมผัสถึงคำที่ ๓ และที่ ๕ พรอมกันในวรรครับหรือวรรคสง
เชน
“แมเธอเปนดอกฟานาถนอม
เหลาชายลอมอยูพรอมพรั่งดังฝูงผึ้ง
อยาคิดฉันต่ำตอยพลอยคะนึง
เอื้อมไมถึงก็พึงเจียมเสงี่ยมใจ”
จะเห็นวาคำทีเ่ ปนเสียง “อึง” นัน้ มีดาษดืน่ ทัว่ ทัง้ กลอน ก็ถอื วาไมไพเราะ
๒. สัมผัสซ้ำ หมายถึง คำทีเ่ หมือนกันมาใชซ้ำกันในกลอนบทเดียวกัน ทัง้ นีเ้ พงแล
เสียงเปนสำคัญ เชน
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“ถาฉันเปนนักกลอนกระฉอนชื่อ
ฉันคงคุยฉอดฉอดตลอดวัน

คนทั่วหลานับถือพากลาวขวัญ
คงมีขวัญที่จะฝนเสกสรรกลอน”

ในทีน่ คี้ ำวา “ขวัญ”มีรปู และเสียงซ้ำกันเปนสัมผัสซ้ำ ในขณะเดียวกัน “ขวัญ” กับ
“ฝน” ก็ถือเปนสัมผัสซ้ำดวย
๓. สัมผัสเกิน หมายถึงการใชคำทีม่ เี สียงสระหรืออักษรอยชู ดิ กันในวรรค มีทงั้ สัมผัส
เกินสระและเกินอักษร แตสมั ผัสเกินอักษรไมถอื วาเปนขอหาม สัมผัสเกินสระนัน้ แทจริงก็ใช
ได แตนกั กลอนรนุ หลังไมนยิ มใชกนั ตัวอยาง เชน
“ไมเคยคิดบิดเบือนวาเพื่อนเบง
ถึงเพื่อนเกงเครงครัดไมขัดขวาง
จะคิดแปลกแหวกออกไปนอกทาง
ใจก็วางอยางนั้นไมผันแปร”
“เครง”ไปรวมสัมผัสกับ “เกง” และ “อยาง”ไปรวมสัมผัสกับ “อยาง” และ “วาง”
แตถือวาสัมผัสชนิดนี้ยังพอใหอภัยไดเพราะอาจไมเจตนาหรืออาจมีเจตนาเพื่อ ย้ำคำหนาให
เดน , ขยายความใหชดั , เปนกลมุ คำคลองจอง , เปนคำสัมผัสทีแ่ ยกไมออก
๔. สัมผัสแยง คือจะมีการสงสัมผัสใหคำทีเ่ หมาะสมในตำแหนงทีถ่ กู ตอง แตเกิดมี
คำที่มีเสียงสระตัวเดียวกันมาตัดหนาแยงรับสัมผัสเสียกอน เชน
“เปนนักเรียนไมพอริกอรัก
มันดีนักหรือไฉนใครขอถาม
ถามันงามหรือทำใหเรียนไดความ
ก็นาตามใจดูอยูเหมือนกัน
แตรูกันความจริงนั้นมันไมเหมาะ
เพราะรักเกาะเรียนก็ออ นหยอนเหหัน
ดีไมดีอาจดับลับชีวัน
จึงสำคัญคิดใหหนักเถิดนักเรียน”
“ความ”ควรรับสัมผัสกับ “ถาม” แตมคี ำวา “งาม”มาแยงสัมผัส หรือ “หัน”และ
“เกาะ” ก็มคี ำวา “นัน้ ” , “มัน” และ “เพราะ” แยงสัมผัส
๕. สัมผัสเผลอ คือ สัมผัสระหวางคำที่ผสมสระเสียงสั้น (รัสสระ) กับสระเสียง
ยาว (ฑีฆสระ) เชน น้ำ กับ ความ, จาว กับ เจา, กาย กับ ใต เปนตน
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๖. สัมผัสเพีย้ น คือสัมผัสคำทีม่ เี สียงสัมผัสใกลเคียงกัน แตความจริงแลวเปนเสียง
คนละเสียงกัน เชน
“พริกขี้หนูเม็ดเดียวแมจะเล็ก
มีรสเผ็ดหนักหนาคราเคี้ยวเขา”
คือคำวา “เล็ก” กับ “เผ็ด” มีเสียงคลายกัน แตไมถือวาเปนสัมผัสครับ หรืออีก
ประเภทหนึ่ง คือ “แข็ง” กับ “แรง” ก็ถือวาเปนสัมผัสเพี้ยน เพราะ “แข็ง” มาจากสระ
“แอะ” แต “แรง” มาจากสระ “แอ” ยกเวนอาจจะมีใชในกลอนปฏิพากยเหมือนกับสัมผัส
เผลอซึ่งจะอนุโลมใหไดในกลอนชาวบาน แตถาตามฉันทลักษณแลวถือวา “ผิด”

⌫   
๑. เสาวรจนี (บทชมโฉม) คือการเลาชมความงามของตัวละครในเรื่อง ซึ่งอาจ
เปนตัวละครที่เปนมนุษย อมนุษย หรือสัตวซึ่งการชมนี้อาจจะเปนการชมความเกงกลาของ
กษัตริย ความงามของปราสาทราชวังหรือความเจริญรงุ เรืองของบานเมือง เชน บทชมโฉม
นางมัทมา โดยทาวชัยเสนรำพันไว ในวรรคดีเรือ่ งมัทนะพาธา
เสียงเจาสิเพรากวา
ดุริยางคะดีดใน
ฟากฟาสุราลัย
สุรศัพทะเริงรมย
ยามเดินบนเขินขัด
กละนัจจะนาชม
กรายกรก็เรารม
ยะประหนึ่งระบำสรวย
ยามนั่งก็นั่งเรียบ
และระเบียบเขินขวย
แขนออนฤเปรียบดวย
ธนุกงกระชับไว
พิศโฉมและฟงเสียง
ละก็เพียงจะขาดใจ...
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว)
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บทชมนางเงือก ซึง่ ติตามพอแมมาเพือ่ พาพระอภัยมณีหนีนางผีเสือ้ สมุทร จากเรือ่ ง
พระอภัยมณี
บทกษัตริยทัศนานางเงือกนอย
ดูแชมชอยโฉมลาทั้งเผาผม
ประไพพักตรลักษณล้ำลวนขำคม
ทั้งเนื้อนมนวลเปลปงออกเตงทรวง
ขนงเนตรเกศกรออนสะอาด
ดังสุรางคนางนาฏในวังหลวง
พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง
แลวหนักหนวงนึกทีจ่ ะหนีไป
(พระสุนทรโวหาร(ภู))
เหลือบเห็นกวางขำดำขลับ
งามเขาเห็นเปนกิ่งกาญจนา
คอกงเปนวงราววาด
เหลียวหนามาดูภูมี
ยามวิ่งลิ่วล้ำดังลมสง

งามสรรพสะพรั่งดังเลขา
งามตานิลรัตนรูจี
รูปสะอากราวนางสำอางศรี
งามดังนารีชำเลืองอาย
ตัดตรงทุงพลันผันผาย
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว)

๒. นารีปราโมทย (บทเกี้ยว โอโลม) คือการกลาวขอความแสดงความรัก ทั้งที่
เปนการพบกันในระยะแรกๆ และในโอโลมปฏิโลมกอนจะถึงบทสังวาสนั้นดวย
ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร
ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน
แมนเกิดในใตฟาสุธาธาร
ขอพบพานพิศวาสไมคลาดคลา
แมนเนื้อเย็นเปนหวงมหรรณพ
พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เปนมัจฉา
แมนเปนบัวตัวพี่เปนภุมรา
เชยผกาโกสุมปทุมทอง
เจาเปนถ้ำไพขอใหพี่
เปนราชสีหสมสูเปนคูครอง
จะติดตามทรามสงวนนวลละออง
เปนคูครองพิศวาสทุกชาติไป
(พระสุนทรโวหาร(ภู))
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๓. พิโรธวาทัง (บทตัดพอ) คือการกลาวขอความแสดงอารมณไมพอใจ ตัง้ แตนอ ย
ไปจนมาก จึงเริม่ ตัง้ แต ไมพอใจ โกรธ ตัดพอ ประชดประชัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย
เสียดสี และดาวาอยางรุนแรง
น้ำใจนางเหมือนน้ำคางบนไพรพฤกษ
เมื่อยามดึกดังจะรองเขาดื่มได
ครั้งรุงแสงสุรียฉายก็หายไป
เพิ่งเห็นใจเสียเมื่อใจจะขาดรอน
(ไมปรากฏนามผูแตง)
ครั้งนี้เสียรักก็ไดรู
ถึงเสียรูก็ไดเชาวนที่เฉาฉงน
เปนชายหมิ่นชายตองอายคน
จำจนจำจากอาลัยลาน
(เจาพระยาพระคลัง(หน))
บทตัดพอที่แสดงทั้งอารมณรักและแคนของ อังคาร กัลยาณพงศ จากบทกวี
เสียเจา
จะเจ็บจำไปถึงปรโลก
ฤๅรอยโศกรูรางจางหาย
จะเกิดกี่ฟามาตรมตาย
อยาหมายวาจะใหหัวใจ
(อังคาร กัลยาณพงศ)
บทตัดพอทีแ่ ทรกอารมณขนั ของ สุจติ ต วงษเทศ จากบทกวี ปากกับใจ
เมื่อรักกันไมไดก็ไมรัก
ไมเห็นจักเกรงการสถานไหน
ไมรักเราเราจักไมรักใคร
เอะน้ำตาเราไหลทำไมฤๅ
(สุจติ ต วงษเทศ)
๔. สัลลาปงคพิไสย (บทโศก) คือการกลาวขอความแสดงอารมณโศกเศรา อาลัย
รัก บทโศกของนางวันทอง ซึง่ คร่ำครวญอาลัยรักตนไมในบางขุนชาง อันแสดงใหเห็นวานาง
ไมตอ งการตามขุนแผนไป แตทตี่ อ งไปเพราะขุนแผนรายมนตสะกด กอนลานางไดร่ำลาตนไม
กอนจากไป จากเรือ่ งขุนชางขุนแผน ตอนขุนแผนพานางวันทองหนี
ลำดวนเอยจะดวนไปกอนแลว
ทั้งเกดแกวพิกุลยี่สุนสี่
จะโรยรางหางกลิ่นมาลี
จำปเอยกี่ปจะมาพบ
(พระบาทสมเด็จพระเลิศหลานภาลัย)
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สุนทรภคู ร่ำครวญถึงรัชกาลที่ ๒ ซึง่ สวรรคตแลว เปนเหตุใหสนุ ทรภตู อ งตกระกำ
ลำบาก เพราะไมเปนที่โปรดปรานของรัชกาลที่ ๓ ตองระเห็ดเตร็ดเตรไปอาศัยในที่ตางๆ
ขณะลองเรือผานพระราชวัง สุนทรภซู งึ่ รำลึกความหลังก็คร่ำครวญอาลัยถึงอดีตทีเ่ คยรงุ เรือง
จากนิราศภูเขาทอง
เคยหมอบใกลไดกลิ่นสุคนธตลบ
ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา
สิ้นแผนดินสิ้นรสสุคนธา
วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ
(พระสุนทรโวหาร(ภู)
ทางจิตวิทยาบอกวา สมองเราแบงออกเปน ๒ ซีก คือ ซายและขวา สมอง
ซีกซายจะทำงานทางดานความคิดทีเ่ ปนเหตุเปนผล การวิเคราะห การจัดลำดับ ภาษา การ
คำนวณ ตรรกศาสตร พูดงายๆ เด็กวิทยจะใชสมองสวนนีม้ าก สมองซีกขวาจะทำงานดาน
ศิลปะ ความคิดสรางสรรค จังหวะ ความรสู กึ นึกคิด และจินตนาการ
ถาจะแตงกลอน ใชสมองซีกชายแตงคำรอง เพราะตองมีเหตุมผี ล สัมผัสสระ สัมผัส
อักษรใชสมองซีกขวาแตงทำนองตามจินตนาการ ความรสู กึ นึกคิดการแตงกลอนจะชวยพัฒนา
สมองทั้งสองซีก เพราะตองใชจินตนาการโครงเรื่องที่จะแตง ในทำนองเดียวกัน ก็ใชสมอง
ซีกซายคิดแบบแผนตรงตามลักษณะโครงสรางการสัมผัสการแตงกลอนบอยๆ จะชวยพัฒนา
สมอง ทำใหไอคิวสูงไดเปนอยางดี
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