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กลอนสุภาพ เปนกลอนประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะคำประพันธของภาษาไทย ที่
เรยีบเรยีงเขาเปนคณะ ใชถอยคำและทำนองเรยีบๆ ซึง่นบัไดวากลอนสภุาพเปนกลอนหลกั
ของกลอนทัง้หมด เพราะเปนพืน้ฐานของกลอนหลายชนดิ หากเขาใจกลอนสภุาพ กส็ามารถ
เขาใจกลอนอืน่ๆ ไดงายขึน้

คำประพันธ ที่ตอทายวา “สุภาพ” นับวาเปนคำประพันธที่แสดงลักษณะเปนไทย
แท ดวยมีขอบังคับในเรื่อง “รูปวรรณยุกต” ในกลอนสุภาพนอกจากมีบังคับเสียงสระเปน
แบบแผนเชนกลอนปกติแลว ยังบังคับรูปวรรณยุกตเพิ่ม จึงมีขอจำกัดทั้งรูปและเสียง
วรรณยกุต  เปนการแสดงไหวพรบิปฏภิาณและความแตกฉานในการใชภาษาไทยของผแูตง
ใหเดนชดัยิง่ขึน้

คำประพันธกลอนสุภาพนิยมเลนกันมากตั้งแตสมัยอยุธยา จวบจนถึงปจจุบัน ใน
ตนรตันโกสนิทรนัน้งานกลอนสภุาพเดนชดัในรชักาลที ่๒ ซึง่เฟองฟถูงึขนาดมกีารแขงขันตอ
กลอนสด กลอนกระท ูตลอดรชัสมยัมผีลงานออกมามากมาย เชน กลอนโขน กลอนนทิาน
กลอนละคร กลอนตำราวดัโพธิ ์เปนตน บทพระราชนพินธเรือ่ง เงาะปา กเ็กดิขึน้ในยคุนี ้ยงั
มกีวทีานอืน่ทีม่ชีือ่เสยีง เชน สนุทรภ ูเปนตน และในสมยัรชักาลที ่๖ กม็ปีราชญกวทีางกลอน
สุภาพที่สำคัญหลายทานเชนกัน
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⌫
เราจะเหน็ไดวาดนตรบีางชนดิ กอนเลนจะตองเทยีบเสยีงเพือ่หาระดบัของเสยีงให

ฟงไพเราะ กลมกลนื ถาขาดการเทยีบเสยีงอาจจะทำใหเสยีงเพีย้น ผฟูงจะรำคาญมากกวา
ความไพเราะ ดงันัน้ในการเขยีนกลอนกเ็ชนกนั จงึจะตองมกีารกำหนดเสยีงวา คำทายวรรค
นัน้จะตองใชเสยีงนี ้คำทายวรรคนีจ้ะตองใชเสยีงนัน้

คำทายวรรค จะเปนคำสุดทายของวรรคทุกวรรคซึ่งจะตองกำหนดใหใชเสียง
วรรณยุกตเขามาชวย

วรรคที ่๑ ใชไดทกุเสยีง แตไมนยิมเสยีงสามญั
วรรคที ่๒ ใช เสยีงเอก โท จตัวา (หามใชเสยีงสามญั ตร ี)
วรรคที ่๓ ใชเสยีงสามญั ตร ี(หามเสยีงเอก โท จตัวา)
วรรคที ่๔ เหมอืนวรรคที ่๓
ถาตองการเขียนกลอนใหไดดีตองจำสูตรการเขียนดังนี้

“เสียงสามัญหามใชในวรรคหนึ่ง แตพอถึงวรรคสองเสียงตองหาม
คือสามัญกับตรีนี้ไมงาม พอวรรคสามและสี่ ตรี-สามัญ”
เสยีงทีห่ามในวรรคทีส่องใหใชไดในวรรคทีส่ามและสี ่ดงันัน้ในการเขยีนกลอนแปด

จะตองรูวา”หัวใจของกลอนแปดอยูที่ เสียงทายวรรค” ซึ่งมักจะเกิดความผิดพลาดบอย
ภาษาไทยเปนภาษาทีล่ะเมยีดละไม มรีะดบัเสยีงสงูต่ำทีเ่รยีกวาเสยีงวรรณยกุต เสยีง

สูงต่ำในภาษาไทยทำใหถอยคำที่เรียบเรียง มีลักษณะคลายเสียงดนตรี หรือคลายเสียงตัว
โนตดนตร ีซึง่มเีสยีง สงู - ต่ำ (โด เร ม ีฟา ซอล ลา ซ ีโด) เชนกนั มกีารเรียกภาษาไทยวา
เปนภาษาเสยีงดนตร ีกวบีางทานจงึหยบิลกัษณะเชนนีม้าใชในบทกลอนบางตอน แมจะมกีาร
ใชไมบอยนกั แตกน็บัวา เปนจดุทีน่าสนใจเชนกนั   

ตอยตะรดิ ตดิตี ่เจาพีเ่อย จะละเลย เรรอน ไปนอนไหน
แอออีอย สรอยฟา สมุาลยั แมนเดด็ได จะไมราง ใหหางเชย

“พระอภยัมณ”ี ...สนุทรภ ู
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ระลกึทน โทนทบั ฉิง่ฉบัฉิง่ ตงิทัง่ตงิ ทัง่ตงิ ทัง่ตงิทัง่
เจาพลายงาม ศรมีาลา ไมมาฟง เพลงกพ็ราก จากวงั บางขนุพรหม

“บางขนุพรหม” ...เนาวรตัน   พงษไพบลูย

วาวดยุดยุ ดยุดน บนปลายไผ ฉวดัไกว กงัหนั ไมทนัสิน้
พอลมหวน ขลยุกโ็หย มาโรยรนิ ซอเสยีงพณิ ไผส ีระรีร่บั

“เพลงขลยุผวิ” ..เนาวรตัน   พงษไพบลูย

เพื่อลบรอยคราบน้ำตาประชาราษฏร สักพันชาติจักสูมวยดวยหฤหรรษ
แมชีพใหมมีเหมือนหวังอีกครั้งครัน จักนอมพลีชีพนั้นเพื่อมวลชน

กวีโดย. อาเวตกี อสีากยนั กวปีระชาชนแหงอารเมเนยี
แปลโดย จติร ภมูศิกัดิ์

สมัผสัทีไ่มพงึปรารถนาในกลอนนัน้มอีย ู๖ ชนดิ คอื
๑. สมัผสัเลอืน ตามคำอธบิายของพระยาอปุกติศลิปสาร หมายถงึสมัผสัทีอ่ยใูกล

กนัหลายคำจนทำใหเลอะเลอืนไปหมด เชน
“โอเจาพวงบุปผามณฑาทิพย สูงลิบลิบเหลือหยิบถึงตะลึงแหงน”

คำ “ลบิลบิ”กบั “หยบิ” นัน้เปนสมัผสัรบัไดทัง้นัน้ จงึทำใหพราไมไพเราะ แตบาง
ทานวาสมัผสัเลอืนหมายถงึ การสมัผสัถงึคำที ่๓ และที ่๕ พรอมกนัในวรรครบัหรอืวรรคสง
เชน

“แมเธอเปนดอกฟานาถนอม เหลาชายลอมอยูพรอมพรั่งดังฝูงผึ้ง
อยาคิดฉันต่ำตอยพลอยคะนึง เอื้อมไมถึงก็พึงเจียมเสงี่ยมใจ”
จะเหน็วาคำทีเ่ปนเสยีง “องึ” นัน้มดีาษดืน่ทัว่ทัง้กลอน กถ็อืวาไมไพเราะ

๒. สมัผสัซ้ำ หมายถงึ คำทีเ่หมอืนกนัมาใชซ้ำกนัในกลอนบทเดยีวกนั ทัง้นีเ้พงแล
เสยีงเปนสำคญั เชน
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“ถาฉันเปนนักกลอนกระฉอนชื่อ คนทั่วหลานับถือพากลาวขวัญ
ฉันคงคุยฉอดฉอดตลอดวัน คงมีขวัญที่จะฝนเสกสรรกลอน”

ในทีน่ีค้ำวา “ขวญั”มรีปูและเสยีงซ้ำกนัเปนสมัผสัซ้ำ ในขณะเดยีวกนั “ขวญั” กบั
“ฝน” ก็ถือเปนสัมผัสซ้ำดวย

๓. สมัผสัเกนิ หมายถงึการใชคำทีม่เีสยีงสระหรอือกัษรอยชูดิกนัในวรรค มทีัง้สมัผสั
เกนิสระและเกนิอกัษร แตสมัผสัเกนิอกัษรไมถอืวาเปนขอหาม สมัผสัเกนิสระนัน้แทจรงิกใ็ช
ได แตนกักลอนรนุหลงัไมนยิมใชกนั ตวัอยาง เชน

“ไมเคยคิดบิดเบือนวาเพื่อนเบง ถึงเพื่อนเกงเครงครัดไมขัดขวาง
จะคิดแปลกแหวกออกไปนอกทาง ใจก็วางอยางนั้นไมผันแปร”
“เครง”ไปรวมสมัผัสกบั “เกง” และ “อยาง”ไปรวมสมัผสักบั “อยาง” และ “วาง”

แตถือวาสัมผัสชนิดนี้ยังพอใหอภัยไดเพราะอาจไมเจตนาหรืออาจมีเจตนาเพื่อ ย้ำคำหนาให
เดน , ขยายความใหชดั , เปนกลมุคำคลองจอง , เปนคำสมัผสัทีแ่ยกไมออก

๔. สมัผสัแยง คอืจะมกีารสงสมัผสัใหคำทีเ่หมาะสมในตำแหนงทีถ่กูตอง แตเกดิมี
คำที่มีเสียงสระตัวเดียวกันมาตัดหนาแยงรับสัมผัสเสียกอน เชน

“เปนนักเรียนไมพอริกอรัก มันดีนักหรือไฉนใครขอถาม
ถามันงามหรือทำใหเรียนไดความ ก็นาตามใจดูอยูเหมือนกัน
แตรูกันความจริงนั้นมันไมเหมาะ เพราะรกัเกาะเรยีนกอ็อนหยอนเหหนั
ดีไมดีอาจดับลับชีวัน จึงสำคัญคิดใหหนักเถิดนักเรียน”
“ความ”ควรรบัสมัผสักบั “ถาม” แตมคีำวา “งาม”มาแยงสมัผสั หรอื “หนั”และ

“เกาะ” กม็คีำวา “นัน้” , “มนั” และ “เพราะ” แยงสมัผสั

๕. สัมผัสเผลอ คือ สัมผัสระหวางคำที่ผสมสระเสียงสั้น (รัสสระ) กับสระเสียง
ยาว (ฑฆีสระ) เชน น้ำ กบั ความ, จาว กบั เจา, กาย กบั ใต เปนตน
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๖. สมัผสัเพีย้น คอืสมัผสัคำทีม่เีสยีงสมัผสัใกลเคยีงกนั แตความจรงิแลวเปนเสยีง
คนละเสยีงกนั เชน

“พริกขี้หนูเม็ดเดียวแมจะเล็ก มีรสเผ็ดหนักหนาคราเคี้ยวเขา”

คือคำวา “เล็ก” กับ “เผ็ด” มีเสียงคลายกัน แตไมถือวาเปนสัมผัสครับ หรืออีก
ประเภทหนึ่ง คือ “แข็ง” กับ “แรง” ก็ถือวาเปนสัมผัสเพี้ยน เพราะ “แข็ง” มาจากสระ
“แอะ” แต “แรง” มาจากสระ “แอ” ยกเวนอาจจะมใีชในกลอนปฏพิากยเหมอืนกบัสมัผัส
เผลอซึ่งจะอนุโลมใหไดในกลอนชาวบาน แตถาตามฉันทลักษณแลวถือวา “ผิด”

⌫   
๑. เสาวรจนี (บทชมโฉม) คือการเลาชมความงามของตัวละครในเรื่อง ซึ่งอาจ

เปนตัวละครที่เปนมนุษย อมนุษย หรือสัตวซึ่งการชมนี้อาจจะเปนการชมความเกงกลาของ
กษตัรยิ ความงามของปราสาทราชวงัหรอืความเจรญิรงุเรอืงของบานเมอืง เชน บทชมโฉม
นางมทัมา โดยทาวชัยเสนรำพนัไว ในวรรคดเีรือ่งมทันะพาธา

เสียงเจาสิเพรากวา ดุริยางคะดีดใน
ฟากฟาสุราลัย สุรศัพทะเริงรมย
ยามเดินบนเขินขัด กละนจัจะนาชม
กรายกรก็เรารม ยะประหนึ่งระบำสรวย
ยามนั่งก็นั่งเรียบ และระเบียบเขินขวย
แขนออนฤเปรียบดวย ธนุกงกระชับไว
พิศโฉมและฟงเสียง ละก็เพียงจะขาดใจ...

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว)
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บทชมนางเงอืก ซึง่ตติามพอแมมาเพือ่พาพระอภยัมณหีนนีางผเีสือ้สมทุร จากเร่ือง
พระอภัยมณี

บทกษัตริยทัศนานางเงือกนอย ดูแชมชอยโฉมลาทั้งเผาผม
ประไพพักตรลักษณล้ำลวนขำคม ทั้งเนื้อนมนวลเปลปงออกเตงทรวง
ขนงเนตรเกศกรออนสะอาด ดังสุรางคนางนาฏในวังหลวง
พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง แลวหนกัหนวงนกึทีจ่ะหนไีป

(พระสุนทรโวหาร(ภู))

เหลือบเห็นกวางขำดำขลับ งามสรรพสะพรั่งดังเลขา
งามเขาเห็นเปนกิ่งกาญจนา งามตานิลรัตนรูจี
คอกงเปนวงราววาด รูปสะอากราวนางสำอางศรี
เหลียวหนามาดูภูมี งามดังนารีชำเลืองอาย
ยามวิ่งลิ่วล้ำดังลมสง 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. พโิรธวาทงั (บทตดัพอ) คอืการกลาวขอความแสดงอารมณไมพอใจ ตัง้แตนอย
ไปจนมาก จงึเริม่ตัง้แต ไมพอใจ โกรธ ตดัพอ ประชดประชนั กระทบกระเทยีบเปรยีบเปรย
เสียดสี และดาวาอยางรุนแรง

น้ำใจนางเหมือนน้ำคางบนไพรพฤกษ เมื่อยามดึกดังจะรองเขาดื่มได
ครั้งรุงแสงสุรียฉายก็หายไป เพิ่งเห็นใจเสียเมื่อใจจะขาดรอน

(ไมปรากฏนามผูแตง)
ครั้งนี้เสียรักก็ไดรู ถึงเสียรูก็ไดเชาวนที่เฉาฉงน
เปนชายหมิ่นชายตองอายคน จำจนจำจากอาลัยลาน

(เจาพระยาพระคลัง(หน))
บทตัดพอที่แสดงทั้งอารมณรักและแคนของ อังคาร กัลยาณพงศ จากบทกวี

เสียเจา
จะเจ็บจำไปถึงปรโลก ฤๅรอยโศกรูรางจางหาย
จะเกิดกี่ฟามาตรมตาย อยาหมายวาจะใหหัวใจ

(องัคาร กลัยาณพงศ)
บทตดัพอทีแ่ทรกอารมณขนัของ สจุติต วงษเทศ จากบทกว ีปากกบัใจ
เมื่อรักกันไมไดก็ไมรัก ไมเห็นจักเกรงการสถานไหน
ไมรักเราเราจักไมรักใคร เอะน้ำตาเราไหลทำไมฤๅ

(สจุติต วงษเทศ)

๔. สลัลาปงคพไิสย (บทโศก) คอืการกลาวขอความแสดงอารมณโศกเศรา อาลยั
รกั บทโศกของนางวนัทอง ซึง่คร่ำครวญอาลยัรกัตนไมในบางขนุชาง อนัแสดงใหเหน็วานาง
ไมตองการตามขนุแผนไป แตทีต่องไปเพราะขนุแผนรายมนตสะกด กอนลานางไดร่ำลาตนไม
กอนจากไป จากเรือ่งขนุชางขนุแผน  ตอนขนุแผนพานางวนัทองหนี

ลำดวนเอยจะดวนไปกอนแลว ทั้งเกดแกวพิกุลยี่สุนสี่
จะโรยรางหางกลิ่นมาลี จำปเอยกี่ปจะมาพบ

(พระบาทสมเด็จพระเลิศหลานภาลัย)
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สนุทรภคูร่ำครวญถงึรัชกาลที ่๒ ซึง่สวรรคตแลว เปนเหตใุหสนุทรภตูองตกระกำ
ลำบาก เพราะไมเปนที่โปรดปรานของรัชกาลที่ ๓ ตองระเห็ดเตร็ดเตรไปอาศัยในที่ตางๆ
ขณะลองเรอืผานพระราชวงั สนุทรภซูึง่รำลกึความหลงักค็ร่ำครวญอาลยัถงึอดตีทีเ่คยรงุเรือง
จากนิราศภูเขาทอง

เคยหมอบใกลไดกลิ่นสุคนธตลบ ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา
สิ้นแผนดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ

(พระสุนทรโวหาร(ภู)

ทางจิตวิทยาบอกวา สมองเราแบงออกเปน ๒ ซีก คือ ซายและขวา สมอง
ซกีซายจะทำงานทางดานความคดิทีเ่ปนเหตเุปนผล การวเิคราะห การจดัลำดบั ภาษา การ
คำนวณ ตรรกศาสตร พดูงายๆ เดก็วทิยจะใชสมองสวนนีม้าก สมองซกีขวาจะทำงานดาน
ศลิปะ ความคดิสรางสรรค จงัหวะ ความรสูกึนกึคดิ และจนิตนาการ

ถาจะแตงกลอน ใชสมองซกีชายแตงคำรอง เพราะตองมเีหตมุผีล สมัผสัสระ สมัผัส
อกัษรใชสมองซกีขวาแตงทำนองตามจนิตนาการ ความรสูกึนกึคดิการแตงกลอนจะชวยพฒันา
สมองทั้งสองซีก เพราะตองใชจินตนาการโครงเรื่องที่จะแตง ในทำนองเดียวกัน ก็ใชสมอง
ซกีซายคดิแบบแผนตรงตามลกัษณะโครงสรางการสมัผสัการแตงกลอนบอยๆ จะชวยพฒันา
สมอง ทำใหไอควิสงูไดเปนอยางดี
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