
การเขียนกวนิีพนธ์



กวนิีพนธ์

• กวีนิพนธ์ คือ งานเขียนประเภทร้อยกรอง  ซ่ึงงานประเภทน้ีมีบทบาทกบัคนไทยมา
ตั้งแต่อดีต เพราะคนไทยมีนิสยัรักในการกวีหรือท่ีเรียกกนัวา่คนไทยเป็น “คนเจ้าบท
เจ้ากลอน”

• เม่ือพบส่ิงใกลต้วัก็มกัจะพูดเป็นค าคลอ้งจองและเรียงร้อยถอ้ยค าข้ึนจนกลายเป็น
ระเบียบแบบแผน ท าใหว้รรณกรรมร้อยกรองมีอายยุนืยาว



กวนิีพนธ์

• รูปแบบของงานเขียนร้อยกรองในปัจจุบนัจะแตกต่างไปจากอดีต คือ เป็นบทส้ันๆไม่ใช่
เร่ืองขนาดยาว ใชค้  าเขา้ใจง่ายแต่มีพลงัและลึกซ้ึงกินใจ 

• ส่วนเน้ือหาสาระจากท่ีเป็นพิธีการหรือสดุดีพระเกียรติ หรือเร่ืองราวเก่ียวกบัความรักท่ี
พลดัพราก หรือเร่ืองราวในแนวนิทาน กก็ลายเป็นร้อยกรองที่มุ่งเน้นถ่ายทอดความคิด
และอารมณ์ความรู้สึกในสังคมและวฒันธรรมแห่งยุคสมยัมากขึน้



สรุปความหมายของกวนิีพนธ์

กวนิีพนธ์ (poetry) คือ งานเขยีนประเภทร้อยกรอง เกดิจากจินตนาการทีเ่กีย่วกบั

โลกและมนุษย์ด้วยการเรียงร้อยถ้อยค าอย่างมจีงัหวะ  การเลือกสรรภาษาทีส่ร้างจินตภาพ

เพ่ือใช้แสดงออกถงึความคดิและความรู้สึกอนัลกึซ้ึง



สรุปความหมายของกวนิีพนธ์

งานกวีนิพนธ์เป็นงานเขียนท่ีมีรูปแบบฉันทลักษณ์ตามที่ก าหนดไว้แต่โบราณ และ
สามารถคดิรูปแบบขึน้ใหม่ตามความคดิสร้างสรรค์ของผู้เขยีนหรือกวแีต่ละยุคสมัย 

งานกวีนิพนธ์จึงมีการพฒันาทั้งรูปแบบ เน้ือหา และความคิดอยู่ตลอดเป็นระยะเวลา    
อนัยาวนาน 

กวีนิพนธ์ อาจมีช่ือเรียกไดห้ลายช่ือ เช่น  “บทกวี” “ค าประพันธ์” “บทร้อยกรอง” ใน
อดีตเรียก กลอนบ้าง กาพย์บ้าง



ลกัษณะบังคบัของกวนิีพนธ์

1. คณะ

2. สัมผสั 5. ค าเป็นค าตาย 

4. ค าเอก-โท 

6. เสียงวรรณยุกต์ 3. ค าครุและลหุ

7. พยางค์ 

9. ค าสร้อย 

8. ค าน า



คือ ข้อก าหนดเร่ืองจ านวนค า วรรค บาท บท เช่น 
กาพย์ยานี 11 ก าหนดคณะไวว้า่ 1 บท จะมี 2 บาท แต่ละบาท จะประกอบดว้ย 2 วรรค 

วรรคแรก 5 ค า วรรคหลงั 6 ค า 

1. คณะ



2.1 สัมผัสสระ คือ ค าท่ีใชส้ระตวัเดียวกนัหรือเสียงเดียวกนั ถา้มีตวัสะกดตอ้งอยู่
ในมาตราเดียวกนั เช่น รัก-ศักดิ ์ มืด-จืด เป็นตน้

2.2 สัมผัสอักษร (สัมผสัพยญัชนะ) คือ ค าท่ีใชพ้ยญัชนะตน้ตวัเดียวกนัหรือเสียง
เดียวกนั โดยไม่ค านึงถึงสระและวรรณยุกต์ เช่น เรียม-แรม-รอน,  แก้ว-เกด-แกม
เป็นตน้

2. สัมผสั



2.3 สัมผัสนอก เป็นสมัผสัท่ีส่งและรับสมัผสักนันอกวรรค คือ ส่งจากค าสุดทา้ย
ของวรรคหนา้ไปยงัค าใดค าหน่ึงในวรรคต่อๆไป สัมผัสนอกเป็นสัมผัสบังคบัใน      
ร้อยกรองทุกชนิดจะขาดไม่ได้ และก าหนดให้ใช้แต่สัมผัสสระเท่าน้ัน

2.4 สัมผัสใน เป็นสมัผสัท่ีคลอ้งจองกนัอยูภ่ายในวรรคเดียวกนั เป็นสัมผัสไม่บังคบั 
ถา้ใชจ้ะช่วยเพ่ิมความไพเราะใหแ้ก่บทร้อยกรองซ่ึงมีทั้งสมัผสัสระและสมัผสัอกัษร 

2. สัมผสั



เป็นค าท่ีบงัคบัใชใ้นการแต่งร้อยกรองประเภทฉนัทเ์ท่านั้น

3. ค าครุและลหุ

ครุ ลหุ
- ค าที่มีเสียงหนัก 

- ค าทุกค าทีม่ีตวัสะกด 

- ค าที่ประสมกบัสระเสียงยาว 

- ค าที่มีสระอ า สระไอ สระเอา ซ่ึงถือว่า
เป็นเสียงมีตัวสะกด

- ค าที่มีเสียงเบา 

- ค าที่ไม่มีตัวสะกด

- ค าที่ประสมกบัสระเสียงส้ัน

- ค าที่ใช้พยญัชนะตัวเดียว เช่น บ่ ณ ธ



เป็นค าท่ีบงัคบัใชใ้นการแต่งโคลง

4. ค าเอก-โท 

ค าเอก ค าโท
- ค าหรือพยางค์ทีม่รูีปวรรณยุกต์เอก เช่น 

ว่า กล่าว ไม่ ใช่ 

- หมายถึงการใช้เอกโทษด้วย เช่น หลา้ 
เปล่ียนเป็น ล่า, ถา้ เปล่ียนเป็น ท่า

- ค าตายทั้งหมด  เช่น  เจ็บ  รัก  

- ค าหรือพยางค์ทีม่รูีปวรรณยุกต์โท เช่น 
แจ้ง แล้ว หน้า 

- หมายถึงพยางค์ทีใ่ช้โทโทษด้วย เช่น เล่น 
เปล่ียนเป็น เหล้น



5. ค าเป็นค าตาย 

ค าเป็น ค าตาย
- ค าท่ีประสมดว้ยสระเสียงยาว เช่น มา

ลา ปี 

- ค าท่ีมีตวัสะกดในแม่ กง กน กม เกย 
เกอว เช่น นารายณ์ จนัทร์แรม แพรว 

- ค าท่ีประสม อ า ไอ เอา

- ค าท่ีประสมดว้ยสระเสียงส้ัน เช่น ขรุขระ 
มะลิ กะปิ

- ค าท่ีมีตวัสะกดในแม่กก กด กบ เช่น มาศ  
เอก  ภพ



เสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง ไดแ้ก่ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียง
จัตวา 

เสียงวรรณยกุตเ์ป็นเสียงส าคญัท่ีใชบ้ังคบัในกลอนและกาพย์บางชนิด 

6. เสียงวรรณยุกต์ 



ตวัอย่างเสียงวรรณยุกต์ ใน “กลอนแปดสุภาพ”

วรรคสดบั ใช้ได้ทุกเสียงวรรณยุกต์ ควรเลีย่ง เสียงสามัญ ด้วยไพเราะน้อยทีสุ่ด

วรรครับ นิยมใช้เสียง เอก โท จัตวา ห้ามใช้เสียงสามัญ

วรรครอง นิยมใช้เสียง สามัญ ตรี ควรเลีย่งเสียง เอก โท จัตวา

วรรคส่ง นิยมใช้เสียง สามัญ ตรี ควรเลีย่งเสียง เอก โท จัตวา



ตวัอย่างเสียงวรรณยุกต์ ใน “กลอนแปด”



• เสียงท่ีเปล่งออกมาคร้ังหน่ึงอาจมีความหมาย หรือไม่มีความหมายกไ็ด้
• ในการแต่งร้อยกรองถือวา่พยางค์คือค า
• ร้อยกรองแต่ละชนิดมีการก าหนดพยางคไ์วแ้น่นอนวา่แต่ละวรรคจะมีก่ีพยางค์

7. พยางค์ 



• ค าทีใ่ช้ขึน้ต้นบทร้อยกรองบางประเภท เพ่ือบอกให้ทราบว่าขึน้เร่ืองใหม่ตอนใหม่ หรือ
บอกชนิดของบทร้อยกรอง เช่น

- กลอนสักวาใช้ค าว่า “สักวา” ขึ้นต้น 

- กลอนดอกสร้อยใช้ค าซ ้าโดยมีค าว่า 

“เอ๋ย” มาคัน่  เช่น  “วังเอ๋ยวังเวง” 

- กลอนบทละครใช้วลี เช่น 

“เมื่อน้ัน”   “บัดน้ัน”  “มาจะกล่าวบทไป”

8. ค าน า



• เป็นค าท่ีใชต่้อทา้ยวรรค  ทา้ยบาท  หรือทา้ยบทในร้อยกรองประเภทโคลงและร่าย
• เพ่ือเพ่ิมความไพเราะหรือท าใหค้วามเตม็  นิยมใหล้งทา้ยดว้ยค าดงัน้ี เฮย  แฮ  ฮา  รา  
ฤา  นา  นอ  พ่อ  แม่  พี ่ เอย ฯลฯ เช่น  แลแม่  พีเ่อย  เรียมฤๅ

9. ค าสร้อย 



ตวัอย่างการใช้ค าสร้อยในโคลงส่ีสุภาพ

วทิยาศาสตร์วเิศษไซร้ สารพดั จริงฤๅ

ถือมัน่อตัตาถนัด แน่วไหว้

นิวเคลยีร์ว่าวเิศษจัด เป็นหน่ึง

ถึงแก่มล้างโลกไหม้ จ่อมม้วยมนุษย์สมยั 



ประเภทของกวนิีพนธ์

1. กาพย์ 2. กลอน 3. โคลง

4. ฉันท์ 5. ร่าย 6. 
กลอนเปล่า



1. กาพย์ 

• เป็นค าประพนัธ์ท่ีก าหนดคณะ พยางค ์และสมัผสั 
• มีลกัษณะคลา้ยฉนัทแ์ต่ไม่ได้ก าหนด ครุ-ลหุเหมือนฉันท์ 

• กาพยท่ี์นิยมใช ้ไดแ้ก่ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16  กาพย์สุรางคนางค์ 28



ตวัอย่างกาพย์สุรางคนางค์ 28

ตัวอย่าง: จากบท “เฉลมิจรรโลงโมล”ี ใน ในเวลา ของแรค า ประโดยค า ว่า
เปลี่ยนแปรเปลี่ยนแปลง เหลืองด่วนส าแดง แซมใบระบาย 

เหมือนแซมเศร้าโศก วิปโยคเหลือหลาย ร่วงฟ้ากระจาย
ห่มให้ธรณี

ร่วงไปร่วงไป ร่วงร้อยอาลัย อดตีเคยสดขจี
ร้างส้ินสุมทุม ประชุมโศกี เทวษร้อนทวี

ทนแล้งระทม



• เป็นร้อยกรองท่ีบงัคบัคณะและสมัผสั 
• ความไพเราะของกลอนอยูท่ี่สัมผัสนอก สัมผัสใน ซ่ึงมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร 
• ตอ้งค านึงถึงเสียงของค าลงทา้ยวรรคแต่ละวรรคในบทกลอน
• กลอนท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ กลอน 8, กลอน 6, กลอน 4

2. กลอน



ตัวอย่างกลอน 8

ตวัอยา่ง ในบท “เดือนดบัในดวงตา” ใน ค าหยาด ของเนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย์
ให้คดิถงึเพยีงใดใจจะขาด กม็ิอาจไปตามความคดิถงึ

ห้ามมาหาแต่อย่าห้ามความคะนึง จะดือ้ดงึโดยถ้อยร้อยร าพนั

.............................................. ........................................

รู้ทัง้รู้ว่ารักจกัให้ทุกข์ ใจยงัรุกเร้าหลอกให้บอกเขา

ช่างไม่เข็ดหรือไรนะใจเรา เขามีเจ้าของแล้วในแววตา



• เป็นร้อยกรองท่ีมีระเบียบเรียงถอ้ยค าเขา้คณะ มีก าหนดค าเอก ค าโท และสัมผสั         
เป็นส าคญั 

• โคลงท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ โคลงส่ีสุภาพ  โคลงกระทู้   และโคลงดั้นบาทกญุชร

3. โคลง



• ตวัอยา่ง ในบท “บันทึก” ใน บางกอกแก้วก าศรวล ขององัคาร กลัยาณพงศ ์
วนัหน่ึงรับข่าวสาร สลดจิตร

คอืแม่เสียชีวติ ป่วยไข้
สอนใจเร่งฉุกคดิ ไตรลกัษณ์
อันพระพุทธเจ้าได้ เปล่งไว้สัจจธรรม ฯ

กรรมเก่าเหตุห่ามสร้าง ผลสนอง
ไหลหลัง่อัสสุชลนอง ตราบม้วย
ชีพกวีน่ีเป็นของ นรกอ่ืน ดงัฤๅ
แรงแต่พษิร้ายด้วย เร่าร้อนผ่อนไฉน ฯ

ตวัอย่างโคลงส่ีสุภาพ



• เป็นบทร้อยกรองท่ีมีระเบียบบังคบั ครุ-ลหุ เป็นส าคญัและบงัคบัคณะ พยางค ์และ
สมัผสั

• ฉนัทเ์ป็นร้อยกรองท่ีแต่งยาก อ่านยาก ปัจจุบนัไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดแต่งฉนัทเ์ป็นเร่ืองราว
เหมือนในอดีต จะมีเพียงบทสั้นๆ

• ฉนัทท่ี์นิยมใช ้ไดแ้ก่ อนิทรวเิชียรฉันท์ 11, วสัตดลิกฉันท์ 14, สัททุลวกิกฬิีตฉันท์ 19

4. ฉันท์



ตัวอย่างฉันท์มีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหา

• วสัตดิลกฉันท์ 14 เหมาะส าหรับเน้ือหาในเชิงพรรณนาความงดงามของส่ิงต่าง ๆ เช่น       
ชมบารมีพระมหากษตัริย ์ ชมพระบรมมหาราชวงั  ชมบา้นเมือง วดัวาอาราม  ชมธรรมชาติ  
ชมความงามของสตรี และค าฉันท์นีนั้บว่ามีความไพเราะที่สุดและมักใช้ในการแต่งเกี่ยวกับ
บทโศก

• สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ 19 เหมาะกับเน้ือหาท่ีเป็นบทอาศิรวาท  บทไหว้ครู ท่ี เรียกว่า              
บทประณามพจน์ หรือจะกล่าวถึงบุคคลและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือบทสดุดีต่าง ๆ

• มาณวกฉันท์ เหมาะส าหรับเน้ือความท่ีสนุกสนาน ร่าเริง  ต่ืนเตน้ เร้าใจ ผจญภยั ผาดโผน



• กวนิีพนธ์สมยัใหม่จะปรับเปลีย่นลลีาของฉันท์กบัเน้ือหาทีส่อดคล้องกับสังคมและ
วฒันธรรมในปัจจุบันมากยิง่ขึน้ 

• ดงัตวัอยา่ง กวไีทยสมยัใหม่น าลีลาของวสันตดิลกฉันท์ 14 มาแสดงค าคร ่ าครวญเพื่อส่ือถึง
ความเศร้าโศกของชีวติเดก็ท่ีตอ้งพลดัพรากจากบา้น  เน่ืองมาจากการขาดไร้ปัจจยัพื้นฐาน
ในการด ารงชีวติ ใน วันวัยในชีวิต ของคมทวน คนัธนู ความว่า

เดก็น้อยพเนจรขนัด กลสัตว์กระเซิงเดนิ

เกดิมาอนาถ(ะ)และเผชิญ วิปโยคบ่หยดุเห็น

วัยเรียนมิเรียนเพราะธนะไร้ ผิว์จะไขว่กล็ าเคญ็

เรียนหิวและโหดประลปุระเดน็ อวิชาน่ะชิมชม



• เป็นร้อยกรองท่ีบงัคบัคณะ สมัผสั พยางค ์ค าเอกและค าโทดว้ย 
• การแต่งร่ายจะแต่งยาวเท่าไรกไ็ด้เพยีงแต่ให้มสัีมผสัทุกวรรคและจบลงตามข้อบังคบั 
• ค าประพนัธ์ประเภทร่ายมกัใชใ้นการเล่าเร่ืองราวและใหร้ายละเอียดเป็นส าคญั 
• ร่ายมีอยู ่4 ชนิด คือ ร่ายโบราณ ร่ายสุภาพ ร่ายดั้นและร่ายยาว 

5. ร่าย



ยอดอาคารสูงระดบั   ใกล้ใกล้กบัโพยมกว้าง ท้าเวิ้งว้างโดยรอบ
โดดเด่นตอบหาวหน          ท้าลมบนทุกกระแส ท้าลมแปรร้อนเยน็
วิหคเห็นสะดุ้งปีก รีบบินหลีกเต็มตระหนก ด้วยสะทกสะท้านสถาน
ยอดอาคารคงมั่น ไม่ประหวั่นเพลิงอาทติย์ จวนเทีย่งฤทธ์ิร้อนกล้า
อบอ้าวฟ้าคมิหันต์ เทีย่งทงันน่ิงสงบ ราวไม่สยบยอมระย่อ
ทรหดต่อร้อนแสลง ส าแดงทรงเป็นศรี ตรึงปฐพเีสถยีรสถติ
ราวรังสฤษฏ์มาพเิศษ ใจกลางเขตนครเจริญ

ตวัอยา่ง ในบท “มหามหรสพ” ใน ในเวลา ของแรค า ประโดยค า ความวา่

ตัวอย่างโคลงร่ายยาว



• กลอนเปล่า เป็นบทกวีท่ีไร้สมัผสัและฉนัทลกัษณ์ มีลกัษณะคลา้ยร้อยแกว้ 
• โดดเด่นในดา้นเสียงของค าและจงัหวะท่ีลงตวั 
• ผูเ้ขียนรุ่นใหม่นิยมกลอนเปล่า เพราะสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึก ส่ือความคิด และ
ความหมายท่ีแทจ้ริงของชีวิตอยา่งไม่มีขอบเขตจ ากดัซ่ึงเหมาะกบัสภาพของโลก
ปัจจุบนั

6. กลอนเปล่า



ข้อสังเกต 

• การเขียนกลอนเปล่าจะเขียนเป็นวรรคๆวรรคละบรรทดั 
• บทหน่ึงจะมีก่ีวรรคกไ็ด ้
• ผูเ้ขียนจะเนน้ท่ีความคิด  ค าท่ีส่ือนั้นมกัจะแฝงความหมายโดยนยัไว้

6. กลอนเปล่า



ตัวอย่างกลอนเปล่า
กลอนเปล่าท่ีช่ือวา่ “ล่วงหน้า” ของ ละไมมาด  ค  าฉว ี  ความวา่

ดอกไม้โรยแล้ว
ร่วงหลดุจากกิง่
ทิง้กลีบกบัใบหญ้า
ดอกไม้รู้เวลา
ไม่คอยท่าให้ใครบอก
แม้ต้นที่ผลิดอก
กไ็ม่ออกปากถามให้เขลา



การสร้างสรรค์กวนิีพนธ์: การปรุงแต่งเสียง ค า และความ

• กวนิีพนธ์หรือบทร้อยกรองตอ้งใชภ้าษาเป็นวสัดุในการเขียน 
• ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ธรรมชาติของภาษาอยา่งถ่องแท ้และเลือกใชเ้สียง ค า และความ
เป็นเคร่ืองมือในการถกัร้อยตวับทใหส้มบูรณ์ สามารถส่งสารทางอารมณ์และความนึกคิด
อนัเขม้ขน้ ดงัน้ี

1. การปรุงแต่งเสียง 

2. การปรุงแต่งค า 

3. การปรุงแต่งความ



1. การปรุงแต่งเสียง

• ผูเ้ขียนตอ้งใหค้วามใส่ใจในเร่ืองเสียงเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นหวัใจของการสร้างและการ
ประเมินค่ากวนิีพนธ์   

• วธีิการสร้างความงามทางเสียงท่ีนิยมมากคือ 

- การเล่นเสียงสัมผสัในมีทั้งสมัผสัสระและสมัผสัพยญัชนะ 

- การเล่นเสียงวรรณยุกต์ เป็นการเล่นเสียงสูงๆ ต ่าๆ คลา้ยผนัเสียงวรรณยกุต ์ค าที่เล่น
เสียงวรรณยุกต์ต้องมี 2 หรือ 3 ค าและตอ้งมีเสียงสระและพยญัชนะทา้ยมาตราสะกด
เดียวกนั เช่น ทองท่องท้อง



ตวัอย่างการปรุงแต่งเสียง

• ตัวอย่าง การเล่นเสียงสัมผสัสระ

คลองบางหลวงล่วงไหลไปเลี้ยวลด      ถงึคลองคดน ้าไม่คดคงรสฉ ่า

แต่น ้าเน่าวันน้ีน่ีสิช ้า เกดิจากน ้ามือคดขบถคลอง

สงสารปลาเป็นแพแช่น ้าพษิ วิปริตไปส้ินฟ้าดนิหมอง

วิชาการก้าวเกนิประเมินมอง ไม่ไตร่ตรองจ้องแต่เห็นแก่ตัว

(กรุงเทพทราวดี จารึกไวใ้นปีท่ี 200 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)



ตวัอย่างการปรุงแต่งเสียง

• ตัวอย่าง การเล่นเสียงสัมผสัพยญัชนะ

สังคมช่างเฟะฟอน เราร้าวรอนและลืมหลง

คนฆ่ากนัตรงตรง เราจึงลงบัญชีตาย

รุนแรงและเร่าร้อน ร้าวรอนเสียเหลือหลาย

เร่ือยเร่ือยและเรียงราย ไร้ร่างกายร่ายลีลา

(แรค า: รวมบทกวีมีฉันทลักษณ์)



2. การปรุงแต่งค า

• ผูเ้ขียนตอ้งใส่ใจปรุงแต่งถอ้ยค าดว้ยความประณีตพิถีพิถนั ซ่ึงตอ้งผา่นกระบวนการคิด
กลัน่กรองเลือกเฟ้นและสร้างสรรค์มากเป็นพิเศษยิ่งกว่าภาษาสามญัท่ีใช้กันอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนั แบ่งได ้3 ประเดน็ 

2.1 การสรรค า 

2.2 การเล่นค า 

2.3 การซ ้าค าและซ ้าความ 



• คือ การเลือกสรรค ามาเรียงร้อยเป็นบทกวเีพ่ือให้ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตามจุดมุ่งหมายของกวหีรือผู้เขยีน 

• ผูเ้ขียนควรเลือกใชค้  าท่ีมีความหมาย  มีความสมบูรณ์ในแง่ของการส่ือสาร ทั้งการ
ส่ือภาพและส่ืออารมณ์

2.1 การสรรค า



ตัวอย่างการสรรค า
อรุารานร้าวแยก ยลสยบ

เอนพระองค์ลงทบ ท่าวดิน้
เหนือคอคชซรอนซรบ สังเวช
วายชีวาตม์สุดส้ิน สู่ฟ้าเสวยสวรรค์

(ลิลิตตะเลงพ่าย)
ชุดค ากริยา ราน ร้าว แยก เสนอภาพของการปริแตกของกล้ามเน้ือให้เห็นอย่างชัดเจน 

แม้กระทัง่ภาพพระสรีระทีก่ระตุกเสือกดิน้ในเฮือกสุดท้ายของลมหายใจ
ชิวาตม์ เป็นค าสมาส ประกอบศัพท์ ชีว กบั อาตม 



• การน าค าท่ีมีรูปหรือเสียงพอ้งกนัหรือใกลเ้คียงกนัมาเล่นในเชิงเสียงและความหมาย 
แบ่งเป็น

- การเล่นค าพ้องรูปพ้องเสียง 

- การเล่นค าหลายความหมาย 

2.2 การเล่นค า



• ตวัอย่าง การเล่นค าพ้องรูปพ้องเสียง
ใตร่้มโศกโศกแสน ส้ินดินแดนแผน่น ้าฟ้า

จ าไวถึ้งชาติหนา้ วา่เขาฆ่าเราทั้งเป็น
โศกเอยเคยแต่เศร้า โศกเสมอ

พอพี่เผลอกล็ะเมอ แต่นอ้ง
เพชฆาตนัน่คือเธอ หฤโหด
เราดัง่นกมาขอ้ง ข่ายแร้วเสน่หา

ตัวอย่างการเล่นค า



• ตัวอย่าง การเล่นค าหลายความหมาย

ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายงัเมารัก สุดจะห้ามจิตคิดไฉน
ถึงเมาเหล้าเช้าสายกห็ายไป         แต่เมาใจนีป้ระจ าทุกค า่คืน

(นิราศภูเขาทอง)
** “เมาเหล้า”  คอืดืม่สุราเมามาย ไม่ได้สติ 

** “เมารัก”  “เมาใจ”  ส่ือความหมายว่า ลุ่มหลงในความรัก

ตัวอย่างการเล่นค า



2.3 การซ ้าค าและซ ้าความ
• การซ ้าค า คือ การใช้ค าเดยีวกนักล่าวซ ้าหลายแห่งในบทกวีหน่ึงบทหรือหลายบท 
การซ ้ าค  าในแง่วรรณศิลป์มักจะซ ้าค าที่ส าคญัเพ่ือย  ้าความท่ีกวีตอ้งการส่ือสารใหห้นกั
แน่นข้ึน

• การซ ้าความ คือ การใช้ค ามากกว่าหน่ึงค าหรือประโยคส้ันๆกล่าวซ ้ากันหลายแห่งในบท
ประพนัธ์หน่ึงบทหรือหลายบทก็ได ้เพ่ือช่วยสร้างความชดัเจนของอารมณ์ความรู้สึกท่ี
ลึกซ้ึงและช่วยเนน้ย  ้าสารส าคญัของเร่ืองท่ีกวีตอ้งการน าเสนอ



ตัวอย่างการซ ้าค า
• ตัวอย่าง ในบท “ขอทาน” ใน เจ้านกกวี ของไพวรินทร์ ขาวงาม 

ยามจน ทนชีพใช้ อนาถา
ขอเถิด ยติุธรรมา มอบบา้ง
ขอความปลอดภยัครา ครองชีพ
ขอศกัด์ิ ขอศรีสร้าง สิทธ์ิบา้งเถิดหนอ

ขอเถิด อิสรภาพใช้ ชีวติ
ขอพบสนัติภาพสถิต ทัว่หลา้
ขอ ขอ ยิง่ขอคิด ขอทุกข ์เทวษฤๅ
เห็นแต่เงา เฝ้าควา้ คว  ่าควา้งกะลาเหงา ฯ



ความรักกจ็ักลด เม่ือรักหมดโปรโมชัน่
ความรักกจ็ักรัน เม่ือมีโปรโมชัน่ใหม่ใหม่
แรกตาป๊ิงกนั โปรโมชัน่กมี็
ผา่นไปไม่ทนัถึงปี ท่ีเคยใหม่กไ็ม่

(ไม่รู้เลยวา่รัก, 2554, น. 13)
• กวซี ้ าความบางส่วนวา่ “ความรักกจ็ัก...เม่ือ...” ซ่ึงเป็นลกัษณะของประโยคความรวมท่ีมี
เน้ือความสอดคลอ้งกนั

ตัวอย่างการซ ้าความ



• การเขียนกวนิีพนธ์ยงัตอ้งค านึงถึงการปรุงแต่งเน้ือความใหมี้ความลึกซ้ึงซ่ึงสารและอารมณ์ 
โดยอาศยัเคร่ืองมือส าคญัคือ

3. การปรุงแต่งความ

3.1 การใช้ภาพพจน์

3.2 การใช้สัญลกัษณ์



• “ส านวนภาษารูปแบบหน่ึง เกิดจากการเรียบเรียงถอ้ยค าดว้ยวิธีการต่างๆ ใหผ้ิดแผกไป
จากการเรียงล าดบัค าหรือความหมายของค าตามปรกติ เพ่ือใหเ้กิดภาพหรือใหมี้
ความหมายพิเศษ” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2539, น. 109) 

อุปมา อุปลกัษณ์

อติพจน์ บุคคลวตัหิรือบุคลาธิษฐาน

ปฏิพจน์ ปฏิทรรศน์ ภาวะแย้ง

สมมุตภิาวะ

3.1 การใช้ภาพพจน์



• กวีนิพนธ์มีความส าคญัอยูท่ี่อารมณ์ความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงและความคิดท่ีซบัซอ้น  การ
แสดงออกถึงส่ิงที่เป็นนามธรรม ผู้เขยีนกวนิีพนธ์จงึต้องอาศัยการใช้ภาพพจน์เป็น    
ส่ือถ่ายทอดอารมณ์และความคดิให้เป็นรูปธรรม 

• ท าใหเ้กิดภาพในใจและเกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผูอ่้าน  ตลอดจนน าไปสู่ความเขา้ใจ
ในสารท่ีกวีตอ้งการน าเสนอไดอ้ยา่งเด่นชดัยิง่ข้ึน 

3.1 การใช้ภาพพจน์



• การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนอีกส่ิงหน่ึง โดยมีค าเช่ือมโยง เช่น เหมือน ดุจ ดัง่ 
เช่น ปาน ประหน่ึง กล เพียง ฯลฯ

สวรรคโ์ลกโศกสลดก าสรดไห้

พระภูวไนยเสด็จฟ้ามหาสวรรค์

ประชาราษฎร์กลายก าพร้าสุดจาบลัย์
ดัง่บุตรน้ันเสียบิดาผู้อารี

อปุมา



• คือ การน าเอาส่ิงท่ีต่างกนั 2 ส่ิงหรือมากกวา่ แต่มีคุณสมบติับางประการร่วมกนัมา
เปรียบเทียบกนั โดยเปรียบเทียบวา่ส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงโดยตรง มกัมีค าเช่ือมวา่ คือ  เป็น

ตัวอย่าง ในบท “บุพการี” ใน ปณธิานกวี ขององัคาร กลัยาณพงศ์ ความว่า

ใครแทนพ่อแม่ได้ ไป่มีเลยท่าน
คอืคู่จนัทร์สุรีย์ศรี สว่างหล้า
ส้ินท่านท่ัวปฐพี มืดหม่น
หมองม่ิงขวัญซ่อนหน้า น่ิงน า้ตาไหล ฯ

อุปลกัษณ์



• คือ การกล่าวท่ีเกินจริง ภาพพจนป์ระเภทน้ีมิไดมุ่้งใหเ้ห็นภาพท่ีเป็นจริงตามตวัหนงัสือ 
แต่ตอ้งการสร้างพลงัแห่งอารมณ์ความรู้สึกท่ีอยูเ่หนือเหตุผลใหผู้อ่้านไดรู้้สึก 

ในบทกวขีอง เกียรตินคร ความวา่
จักรวาลหลัง่แล้ว น ้าตา

ท่วมทั้งไตรโลกา ห่มไห้
สรรพชีวิตมิดมหา มืดบอด
กราบแทบพระบาทไท ้ ส่งหว้งทิพยพ์ิมาน

(พระเสดจ็สู่ฟ้า ราษฎร์ลว้นอาลยั, 2560, น. 66)

อติพจน์



• การสมมุติส่ิงไม่มีชีวติ  ความคิด  นามธรรม หรือสตัวใ์หมี้สติปัญญา อารมณ์ หรือกิริยาอาการ
เยีย่งมนุษย ์ทั้งน้ีเพื่อสร้างความกระทบอารมณ์ความรู้สึกและความคิดใหแ้ก่ผูอ่้าน  

ตัวอย่าง ในบท “วมิานน า้ค้าง” ใน ปณธิานกวี ขององัคาร  กลัยาณพงศ์ 

น า้ค้างดงดึกด่ืนสะอืน้โศก ชลเนตรโลกวปิโยคหรือไฉน

หมู่มนุษยน์อ้ยอหงัการ์ฆ่าใคร ฆ่าพิภพสบสมยัสุดสมานยฯ์

ไม่รักทะนุถนอมคุณค่าโลก จะทุกขโ์ศกไปตราบฟ้าอวสาน

ยคุมนุษยจ์ะสุดส้ินมิชา้มินาน เป็นพยานเถอะสายธารท่ีจาบลัย์

บุคคลวตัหิรือบุคลาธิษฐาน



• การเจรจาหรือกล่าวกบัส่ิงของ สถานท่ี นามธรรม ขอ้คิดเห็น บุคคลท่ีถึงแก่กรรมไปแลว้ หรือ
บุคคลท่ีมิไดป้รากฏตวัอยูใ่นท่ีนั้น เสมือนวา่เป็นส่ิงมีชีวติหรือปรากฏตวัอยูใ่นท่ีนั้นดว้ย

ตวัอย่างในนิราศกรุงเก่า

แขกเต้าไต่เต้า ตามลม ไปรา

เป็นแขกไปเยือนผทม ท่ีชู้

แถลงสารว่าเรียมกรม ใจนัก ณ แม่

ให้อนงค์นุชรู้ เร่ืองร้อนเรียมถวิล   

สมมุตภิาวะ



• การน าเอาค าท่ีมีความหมายไม่สอดคลอ้งกนัและดูเหมือนจะขดัแยง้กนัมารวมไวด้ว้ยกนั
เพื่อใหเ้กิดผลเป็นพิเศษ 

ตัวอย่าง ในบท “จารึกไว้ในหินผา” ใน กวีนิพนธ์ ขององัคาร  กลัยาณพงศ์ ว่า
แจ่มจนัทร์เจา้เขา้เมฆ วเิวกหวัน่ใจไป่รู้หาย

โลกร้างเอวบางนางไม้ จนหม่นไหมใ้นใจเรา ฯ
จะโดดเด่ียวเปล่ียวจิตร มิผดิไมด้งพงเขา

ตายทั้งยืนซบเซา หงอยเหงาเปล่าส้ินวญิญาณ ฯ

ปฏพิจน์



• การน าเอาข้อความท่ีมองแลว้จะขดักนัเอง หรือไม่น่าจะเป็นไปไดม้าประสานกลมกลืนกนั 
เพื่อใหเ้กิดความหมายลึกซ้ึงและเป็นไปได้
ตัวอย่าง ในบท “พนัธนาการใหม่”  ใน ฤดกีาล ของไพวรินทร์ ขาวงาม ความว่า

ปฏิทรรศน์



ยิง่ก้าวยิง่ยาวนาน ยิง่เหมือนยิง่อยู่จ านน
พร้อมพร้อมท่ีขา้รู้ เรียนไปสู่การเร่ิมตน้
ยิง่รู้ยิง่อบัจน ยิง่อบัใจในทิศทาง
พร้อมพร้อมท่ีขา้คิด วา่ชีวติจะปล่อยวา่ง
ยิง่ว่างยิง่อ้างว้าง ยิง่ผูกมดั ยิง่รัดใจ
ขา้มีเสรีหน่ึง เพื่อจะถึงพนัธะใหม่
วิง่วนมิพน้ไป จากขอบเขตแห่งเสรี
ขา้เป็นขา้เจบ็ปวด ขา้ร้าวรวดในชีวี
ทนไดโ้ดยดุษณี ต่อความเป็นท่ีจะเป็น



• กลการประพนัธ์ท่ีใชค้  าหรือขอ้ความท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม หรือแตกต่างกนัมาเทียบกนั
เพื่อใหค้วามหมายคมชดัข้ึน

ตัวอย่าง ในบท “บ่นบ้าประสาใบ้” ของคมทวน คนัธนู ความว่า

โลกน้ีร้ายนกัดว้ย ความดี
พบัพา่ยจนผดิผี ผดิเส้น
ใครมทีรัพย์ย่อมมี มือมาก มายเฮย

ใครขาดถูกบีบเค้น บีบคั้นบั่นแขน

ภาวะแย้ง



• การใชภ้าพพจน์ ปฏิพจน์  ปฏิทรรศน์  และ ภาวะแย้งมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาก พอจะสรุป
เป็นตารางเพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน ดงัน้ี

ปฏิพจน์ 
(oxymoron)

การใชค้  าท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัน ามาคู่กนัไดอ้ยา่งกลมกลืน

ปฏิทรรศน์
(paradox)

การใชข้อ้ความท่ีดูขดัแยง้กนัมาประสานกลมกลืน

ภาวะแย้ง
(antithesis)

การใชค้  าหรือขอ้ความท่ีมีความหมายตรงกนัขา้มหรือแตกต่างกนัมา
เทียบกนั



• การใชส่ิ้งหน่ึงแทนอีกส่ิงหน่ึง เป็นการสร้างจินตภาพซ่ึงใชรู้ปธรรมชกัน าไปสู่
ความหมายอีกชั้นหน่ึง ส่วนใหญ่มกัจะเป็นท่ีเขา้ใจในสงัคม เช่น
➢ใช้ดอกไม้แทนผู้หญงิ เพราะมีคุณสมบติัร่วมกนั คือความสวยงามและบอบบาง
➢ใช้ราชสีห์แทนผู้มอี านาจ เพราะราชสีห์และผูมี้อ  านาจต่างมีคุณสมบติัร่วมกนัคือ   

ความเกรงขาม

• สญัลกัษณ์มีลกัษณะท่ีเป็นทั้งลกัษณะสากลและลกัษณะเฉพาะ 

3.2 การใช้สัญลกัษณ์



สัญลกัษณ์ทีเ่ป็นลกัษณะสากล

“นกพริาบ” แทน

“รุ้ง” แทน

“หมอก” แทน 

“ฤดูใบไม้ผล”ิ แทน

สันติภาพ

ความหวงั ก าลงัใจ 

มายา อุปสรรค

การเร่ิมต้นหรือความเบิกบาน



สัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว

• กวหีรือผูเ้ขียนตอ้งอาศยับริบทในการตีความ
โลกน้ีมิอยูด่ว้ย มณี เดียวนา

ทรายและส่ิงอ่ืนมี ส่วนสร้าง
ปวงธาตุต ่ากลางดี ดุลยภาพ
ภาคจกัรพาลมิร้าง เพราะน ้าแรงไหน ฯ

ภพน้ีมิใช่หลา้ หงส์ทอง เดียวเลย
กากเ็จา้ของครอง ชีพดว้ย
สมมุติจองหอง หินชาติ
น ้ามิตรแลง้โลกมว้ย หมดส้ินสุขศานต์



ข้อควรค านึงถงึการเขยีนกวนิีพนธ์

• การเขียนกวีนิพนธ์นั้น ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบหลายอยา่ง ดงัน้ี

1.  ผูเ้ขียนควรค านึงถึงลกัษณะบังคบัทางฉันทลกัษณ์  รู้จกัประเภทของกวีนิพนธ์ 

2. ผูเ้ขียนควรค านึงถึงจุดมุ่งหมายในการแต่งวา่จะใหอ้ะไรแก่ผูอ่้าน เช่น

- มุ่งให้ความเพลดิเพลนิ 

- มุ่งให้สาระความรู้ แง่คดิต่างๆ



ข้อควรค านึงถงึการเขียนกวนิีพนธ์

3. ผูเ้ขียนตอ้งวางโครงเร่ือง ซ่ึงประกอบไปดว้ย การเร่ิมเร่ือง การด าเนินเร่ือง และการจบเร่ือง
เช่นเดียวกบัการเขียนงานทัว่ๆไป ไม่ว่าบทกวน้ัีนจะส้ันหรือยาว

ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งรู้จกัวธีิเปิดเร่ือง-ปิดเร่ืองใหเ้หมาะสมโดยถือหลกัวา่     

การเปิดเร่ืองตอ้งเปิดใหน่้าสนใจ เพื่อเร้าความสนใจใหผู้อ่้านอยากติดตามอ่านต่อไป 

การปิดเร่ืองตอ้งท าใหผู้อ่้านประทบัใจ รวมทั้งกระตุน้เร้าใหเ้กิดขอ้คิดในแง่มุมใดมุมหน่ึง 
จึงควรจบดว้ยค าหรือความท่ีหนกัแน่นและลึกซ้ึงกินใจ 



4. ผูเ้ขียนตอ้งค านึงถึงลกัษณะทางเน้ือหา ดงัน้ี

✓ เน้ือหาเป็นสากล

✓ เน้ือหาเสนอมุมมองแปลกใหม่ หรือลึกซ้ึงกว่าธรรมดา

✓ เน้ือหาส่ือสะท้อนความจริงอย่างเทีย่งธรรม

✓ เน้ือหาต้องสร้างความงอกงามในจิตวิญญาณของผู้อ่าน

✓ เน้ือหาน้ันต้องไม่ลอกเลียนใคร

ข้อควรค านึงถงึการเขียนกวนิีพนธ์



การตั้งช่ือเร่ืองกวนิีพนธ์
• ผูเ้ขียนตอ้งค านึงถึงการตั้งช่ือเร่ือง ซ่ึงมีแนวคิดในการตั้งช่ือ 

ช่ือเป็นปริศนา 

ช่ือทีฟั่งดูหวานและคม

ช่ือประชดประชัน 

ช่ือมคีวามสง่าอลงัการ 



• เป็นการตั้งช่ือเพ่ือกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นใหผู้อ่้านสนใจ

• ตัวอย่าง 

การตั้งช่ือเร่ือง “อยู่น่ี! อยู่ไหน!” ในงานของไพวรินทร์ ขาวงาม ซ่ึงท าให้ผู้อ่าน
อยากรู้ว่าผู้เขยีนต้องการค้นหาส่ิงใดอยู่ 

เป็นการตั้งช่ือสอดคลอ้งกบัเน้ือความของบทกวีท่ีผูเ้ขียนตอ้งการถามหาสนัติภาพ 
เสรีภาพ และสุนทรียภาพ

ช่ือเป็นปริศนา 



• ตัวอย่าง 

การตั้งช่ือเร่ืองว่า “ใหม่ไม่รู้สุด” ในงานของแรค า ประโดยค า ซ่ึงท าให้ผู้อ่าน
อยากรู้ว่าอะไรใหม่ และเร่ืองทีไ่ม่รู้จกัส้ินสุดน้ันคืออะไร

เป็นการตั้งช่ือท่ีเหมาะกบัเน้ือความในบทกวีท่ีกล่าวถึงเร่ืองชีวิตของมนุษยท่ี์เป็น
เหมือนนอ้งใหม่ในสงัคมอยูต่ลอดเวลา  แมจ้ะฝ่าฟันอุปสรรคทางดา้นการศึกษามาแลว้
กย็งัตอ้งเรียนรู้การใชชี้วิตใหม่อยูไ่ม่รู้ส้ินสุด

ช่ือเป็นปริศนา (ต่อ)



• การตั้งช่ือดว้ยถอ้ยค าท่ีใหค้วามรู้สึกทั้งหวาน และคมคายเป็นเสน่ห์ชวนใหคิ้ดวา่ บทกวี
นั้นคงจะหวานไพเราะและคมคายดุจช่ือ

• ตัวอย่าง

การตั้งช่ือเร่ืองวา่ “ขอรัก” ในงานของเนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์

ซ่ึงเหมาะสมกบัเน้ือความท่ีกวีกล่าววา่ชีวิตของตนอาจอยูไ่ดไ้ม่นานจึงแสดงค าร้อง
ขอความรักจากนางเพื่อใหต้วัเองไดมี้วนัร่ืนรมย ์ และกวีพร้อมจะสละชีวิตใหแ้ก่นางอนั
เป็นท่ีรัก

ช่ือทีฟั่งดูหวานและคม



• ตัวอย่าง

การตั้งช่ือเร่ืองวา่ “ลมพดัรวงข้าว” ในงานของไพวรินทร์ ขาวงาม
ซ่ึงเป็นการตั้งช่ือเหมาะกบัเน้ือความท่ีกวีกล่าวถึงภาพบรรยากาศของทุ่งนาท่ีมีลม

หนาวพดัรวงขา้วจนเห็นเป็นคล่ืนสีทองเตม็ผืนนา 
และใหภ้าพของชาวนาก าลงักม้เก่ียวขา้ว แต่ภาพบรรยากาศน้ีกลบัเป็นภาพของทุ่งนา

ทุ่งสุดทา้ยท่ีจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นผลจากการความแปรเปล่ียนของระบบเศรษฐกิจ

ช่ือทีฟั่งดูหวานและคม (ต่อ)



• การประชดประชนัอยา่งมีศิลปะเป็นส่ิงทา้ทายผูอ่้าน  ซ่ึงกวนิีพนธ์แนวการเมืองและ
สังคมมักจะตั้งช่ือในเชิงเสียดสี ประชดประชันเพื่อกระตุน้เร้าอารมณ์และความคิดของ
ผูอ่้าน

• ตัวอย่าง การตั้งช่ือเร่ืองวา่ “สันดานดบิ” ในงานของแรค า ประโดยค า 

เพื่อจะส่ือความถงึการประชดประชันเสียดสีพฤตกิรรมของมนุษย์ท่ีมุ่งหวงัแต่    
เสวยสุข  มีความเห็นแก่ตวัเกินจะหยดุได้

ช่ือประชดประชัน 



• ตัวอย่าง

การตั้งช่ือเร่ืองวา่ “ข้าวยากหมากแพง” ในงานของสุจิตต ์วงษเ์ทศ

เพื่อจะส่ือความถึงปัญหาของชาวนาท่ีตอ้งตกอยูใ่นช่วงขา้วยากหมากแพง แมข้า้วสาร
จะขายราคาแพงแต่ชาวนากลบัไดร้ายไดจ้ากการขายขา้วในราคาถูก 

ชาวนายงัตอ้งทุกขย์ากล าบากไม่มีอาหารท่ีดีกินเพราะหมู ปลา ไก่ และผกัมีราคาแพง
ไปหมด ชาวนาจึงหมดสิทธ์ิจะซ้ือ ไดแ้ก่กินผกับุง้ริมทางกบัเกลือ

ช่ือประชดประชัน (ต่อ) 



• ความสง่าความอลงัการนั้นท าใหเ้กิดความเกรงขาม ขลงั และศกัด์ิสิทธ์ิ
• ตัวอย่าง

การตั้งช่ือเร่ืองวา่  “แก้วมณีแห่งชีวิต”  “พุทธารมณ์”  “เจียระไน” ในงานของ
องัคาร กลัยาณพงศ์

ช่ือมีความสง่าอลงัการ 



*** การตั้งช่ือกวีนิพนธ์ไม่ว่าจะเลือกแนววิธีใดก็ตาม  ช่ือน้ันไม่ควรบอกความ
กระจ่างชัดของเน้ือหาจนหมด 

*** การหยิบยกเอาวลีหรือความในวรรคใดวรรคหน่ึงของบทกวีน้ันมาเป็นช่ือ   
กเ็ป็นการช่วยให้การตั้งช่ือง่ายขึน้ 

*** ช่ือทีด่ต้ีองเป็นเสมือนแก่นหรือหัวใจของเร่ืองเสมอ

ข้อค านึงถงึการตั้งช่ือเร่ืองกวนิีพนธ์



คุณสมบัตขิองผู้เขยีนกวนิีพนธ์

1. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

2. เป็นตัวของตัวเอง 

3.สามารถถ่ายทอดอารมณ์ 

4. รู้จักถ้อยค า 5.รู้จักเลือกประเดน็มาเขยีน

6. สามารถสร้างความเป็นเอกภาพในเน้ืองาน 

7. มีประสาทสัมผสัทางเสียงที่ดี 



1. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

➢สามารถเขียนหรือแสดงออกทางการประพนัธ์ไดแ้ตกต่างจากกวีในอดีต 
➢สามารถน างานประพนัธ์ในอดีตมาสร้างสรรคใ์หม่ใหเ้ขา้กบับริบทงานของตน

• ตัวอย่าง ในบท “บันทกึป่าแก้ว” ใน บางกอกแก้วก าศรวล ขององัคาร  กลัยาณพงศ์ 
ทีน่ าโคลงสยามมานุสติ มาดดัแปลงเพ่ือส่ือความใหม่ ดงัเปรียบเทยีบเป็นตาราง



บางกอกแก้วก าศรวล
หากฝร่ังยงัอยู่ยัง้    ยืนยง

ไทยถ่อยเสมอทาสคง              ชีพด้วย
หากฝร่ังไม่วินาศลง                ลอกกาก
กินเยีย่วขีฝ้ร่ังม้วย                  หมดส้ินโคตรสยาม

โคลงสยามมานุสติ
หากสยามยงัอยู่ยัง้                 ยืนยง

เรากเ็หมือนอยู่คง                       ชีพด้วย
หากสยามพินาศลงเราอยู่ ได้ฤๅ
เรากเ็หมือนมอดม้วย หมดส้ินสกลุไทย

ส่ือความถึงอานุภาพความเป็น
สยามว่าจะ “ยืนยง” หรือ 
“พนิาศ” ขึน้อยู่กบัพลงัของ
ประเทศหรือประชาชน

ส่ือถึงวถิีไทยทีก่ลายเป็น “ทาส” 
ของวฒันธรรมตะวนัตกจนสูญ
ส้ินความเป็นไทย



นาฏกรรมบนลานกว้าง
สายหยดุหยดุกล่ินฟุ้ง          ยามสาย

สายบ่หยดุกระหน า่หาย             ห่างเศร้า
กี่วนักี่คืนวาย                             วางทวิ เทวษเพ่ือน
ถวิลทุกขวบค า่เช้า                     หยดุได้ใดเฉลย

ลลิติตะเลงพ่าย
สายหยดุหยดุกล่ินฟุ้ง           ยามสาย

สายบ่หยดุเสน่ห์หาย                 ห่างเศร้า
กี่คืนกี่วนัวาย                            วางเทวศ ราแม่
ถวิลทุกขวบค า่เช้า                    หยดุได้  ฉันใด

ส่ือความถึงพระมหาอุปราชา
เดนิทัพได้คร ่าครวญถึงนางสนม
ทีจ่ากมา

ส่ือถึงความทุกข์โศกถึงวีรชนที ่ 
ถูกสังหารในเหตุการณ์นองเลือด  
6 ตุลาคม 2519 ในบท “ตุลาร าพงึ”



นาฏกรรมบนลานกว้าง
ตราบขนุคิริข้น                    ขาดสลาย 

แค้นบ่หายตราบระเหย             ระเหิดฟ้า
วรีภาพพลุ่มก าจาย                   จารึก
ไฟแล่นล้างท้ังหล้า                  เร่ืองขจร          

นิราศนรินทร์
ตราบขนุคิริข้น                    ขาดสลาย แลแม่

รักบ่หายตราบหาย                     หกฟ้า
สุริยจันทรขจาย                         จากโลก ไปฤๅ
ไฟแล่นล้างส่ีหล้า                      ห่อนล้างอาลยั

กวพีรรณนาเหตุการณ์ทีฝ่่ายชายต้อง
พลดัพรากจากหญิงคนรักได้ครวญคร ่า
แสดงความรักความอาลยัที่มต่ีอนางที่
รัก

กวีน าบทข้างต้นมาปรับเปลี่ยนเป็น
การคร ่ าครวญของประชาชนที่ ถูก
สั งหารในเหตุการณ์นอง เ ลือด  6 
ตุลาคม 2519 



2. เป็นตัวของตัวเอง 

• ผูเ้ขียนสามารถสร้างสรรคบ์ทกวโีดยไม่ลอกเลียนหรืออิงรูปแบบของผูอ่ื้น
• ตัวอย่าง งานของอังคาร กัลยาณพงศ์ จะมีลีลาใชถ้อ้ยค าท่ีรุนแรง มีพลงั เพื่อสะทอ้น เสียดสี 
ประชดประชนัดา้นมืดของสงัคมและพฤติกรรมอนัเลวร้ายของคนในสงัคม 

• อีกตัวอย่างหน่ึง คือ งานของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จะมีลีลาการใช้ถ้อยค าท่ีอ่อนหวาน 
นุ่มนวล และยดึรูปแบบฉนัทลกัษณ์ตามขนบนิยมเล่นเสียงสัมผสัใน เน้ือหาส่วนใหญ่ของบท
กวจีะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรัก  การเมือง  ตลอดจนปรัชญาทางพทุธศาสนา



• ตัวอย่างใน  ล าน าภูกระดงึ ของอังคาร  กลัยาณพงศ์ ว่า

งกโลภบ้าอ านาจวาสนา เก่งกล้าแต่โกงกนิหลากหลาย

รักชาติบังหน้าน่าอับอาย มากมายแล้ววรีะบุรุษไทย

.....................................

ชูชกกลบัชาติเกดิใหม่ กนิเมืองไทยเสียจนบ้าคลั่ง

ร้อยล้านพนัล้านหวานอร่อยจัง ทัง้โคตรขาดศีลธรรมจรรยา



• บท “หยดุ” ใน ไม่รู้เลยว่ารัก ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ว่า

หยดุเดอืนดาวมิให้พราวในราตรี หยดุรวีมิให้ส่องห้องเวหา

หยดุคนืวันมิให้เลื่อนเคลื่อนเวลา หยดุชีวามิให้มีแม้ชีวิต

หยดุทุกสรรพส่ิงได้ในจกัรวาล หยดุบันดาลทุกข์สุข หยดุถูกผดิ

แต่มิอาจหยดุพกัแม้สักนิด คอืหยดุคดิถงึเธอ...คดิถงึเธอ



3. สามารถถ่ายทอดอารมณ์ 

• กวีหรือผูเ้ขียนสามารถถ่ายทอดอารมณ์ใหผู้อ่้านเกิดความสะเทือนใจหรือร่วมรู้สึกไปกบั
กวีได้

• ดงัตวัอยา่งในบท “คนขายความหวาน” ใน แรค า: รวมบทกวีมีฉนัทลกัษณ์ ของแรค า
ประโดยค า ท่ีพรรณนารูปลกัษณะและพฤติกรรมของตวัละครท่ีตอ้งทนทุกขห์าบเร่ขาย
ของดว้ยความยากล าบาก 



กยุเฮง, หมอ้ฮ่อมลว้นซอมซ่อ ช้ืนเหง่ือเหลือพอเกินรอได้
หมวกสานเก่าเก่าอาจเขา้ใจ จึงอบเหง่ือเอาไวมิ้ไหลริน
เร่ขายความหวานทุกบา้นช่อง เหมือนขายความหม่นหมองไม่หมดส้ิน
ผู้ซ้ืออาจปล้ืมเม่ือด่ืมกิน แต่ผู้ขายหน่ายล้ินท่ีร้องชวน
กว่าจะเป็นน ้าตาลสดทุกหยดหยาด     ช่างยากเขญ็เหลือคาดไดถู้กถว้น
กว่าน ้าตาลจะเป็นเงินเกินทบทวน      ช่างยากเข็ญทุกส่วนกระบวนการ
ตอ้งหาบหมอ้ด าด าจนค ่าคลอ้ย หาบอยา่งเล่ือนลอยทุกหยอ่มยา่น
ขมชีวติเหลือข่มขมน ้าตาล ขมความหวานเหลือลน้จนหวัน่กลวั



• ในบท “หญิงสาว” ใน ค าใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ ของไพวรินทร์ ขาวงาม ความวา่

หนุ่มชาวนาหนา้ด าท าแต่นา รอการมาของหญิงสาวกเ็งียบส้ิน

หญิงคนรักจากไปเหมือนโบยบิน น่ีไดย้นิเพียงข่าวเขาเล่าลือ

ข่าววา่เธอไปท างานในเมืองหลวง วนัคืนล่วงทนรอไปดว้ยใจซ่ือ

ยามลมฝนสาดซดัพดักระพือ หลงวา่คือความรักจากคนไกล

ตอนสงกรานตบ์อกจะมากไ็ม่มา ถึงยามฝนจะเห็นหนา้กห็าไม่

พอ่แม่ห่วงเธอนั้นกนัสุดใจ สะอ้ืนไห-้กลบัมาเถิดกลบัมา



กวีพรรณนารูปลกัษณะของ “หนุ่มชาวนา” ท่ีมีผิวหน้าด า เน่ืองจากตากแดดท านา  
และพรรณนาพฤติกรรมว่า “หนุ่มชาวนา” รอคอยหญิงคนรักท่ีจากบา้นเกิดไปท างานใน
เมืองหลวง ซ่ึงเขาเฝ้ารอทั้ง “ยามฝน” และยามร้อน แมแ้ต่ช่วงเทศกาล “สงกรานต”์  หญิงคน
รักก็ไม่มา อนัน าไปสู่ความทุกขใ์จของ “หนุ่มชาวนา” ดงัท่ีกวีพรรณนาให้เห็นพฤติกรรม
ร้องไหว้ิงวอนขอใหค้นรักกลบัมา ดงัความว่า “สะอ้ืนไห-้กลบัมาเถิดกลบัมา” เพ่ือใหผู้อ่้าน
เห็นภาพความซ่ือสัตยใ์นความรักของหนุ่มชาวนาท่ีมีให้กบัหญิงสาวอนัก่อให้เกิดอารมณ์
สะเทือนใจร่วมไปกบัตวัละครดว้ย



4. รู้จักถ้อยค า 

• ผูเ้ขียนตอ้งมีความรุ่มรวยทางภาษาหรือมีคลงัค าศพัทม์าก สามารถเลือกค ามาใชแ้ต่ง
กวีนิพนธ์ใหต้รงกบัความหมายและความรู้สึกไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น

- ค าเรียก “ผู้หญิง” กวีสามารถเลือกใชค้  าเรียกว่า เยาวมาลย์  ดวงสมร  ยอดสร้อย      
เน้ือนวล   สายสวาท  

- ค าวา่ “น า้” กวีสามารถเลือกใชค้  าเรียกวา่ ชลธาร  มหรรณพ  อุทก สินธุ ละหาน 



• ดงัความในบท “พิลาปพิไรครวญ” ใน ในเวลา ของแรค า ประโดยค า วา่
เปลีย่วจิตจ าเจเอกา อบัเฉาเหยา้อุรา
เปลีย่วเปล่าเหงาหมองครองวยั
เปล่าวา่งร้างการงานใด เปล่าเปลืองคิดไป
อ้างว้างอารมณ์จมคะนึง
คิดเล่ห์เสน่หาตราตรึง ระก าร าพึง
วงัเวงว้าเหว่เสน่ห์ลวง
คิดอดีตข่ืนขมระทมทวง ช ้าชอกยอกทรวง
เจ็บอดีตล าดบัอปัระมาณ



5. รู้จกัเลือกประเดน็มาเขยีน

• ผูเ้ขียนตอ้งมีมุมมองภาพชีวิตท่ีแปลกแตกต่างไปจากคนธรรมดา สามารถเลือกน าเอา
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีเกิดจากการสงัเกตมาเป็นประเดน็ในการเขียนได้

• ผูเ้ขียนตอ้งสร้างสรรคง์านกวีใหเ้กิดความสอดคลอ้งกลมกลืนกนัหรือเกิดความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัของรูปแบบและเน้ือหา

6. สามารถสร้างความเป็นเอกภาพในเน้ืองาน 



7. มีประสาทสัมผสัทางเสียงที่ดี 

• ผูเ้ขียนกวีตอ้ง รู้จกัจงัหวะ  รู้เสียงสูงต า่หรือเสียงวรรณยุกต์  รู้น า้หนักเสียงของค า 
• ซ่ึงการเขียนบทกวีใหมี้ความไพเราะสามารถฝึกฝนไดจ้ากการอ่านออกเสียงและ
สงัเกตลีลาจงัหวะสมัผสัท่ีส่งและรับกนัวา่มี “เสียงเสนาะ” หรือไม่ เพื่อจะไดข้ดัเกลา
ถอ้ยค าใหส้ละสลวยยิง่ข้ึน



คุณค่าของกวนิีพนธ์

แมใ้นปัจจุบนักวีนิพนธ์จะไดรั้บความนิยมนอ้ยกวา่งานเขียนประเภทร้อยแกว้ แต่
กวีนิพนธ์ชั้นดีกใ็หคุ้ณค่าต่อผูอ่้านหลายประการ คือ

1. ช่วยให้เข้าใจผู้อ่ืน การอ่านกวีนิพนธ์จะช่วยให้ผู้อ่านรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของ
มนุษย์ทีม่ทีั้งรัก  โกรธ  เกลยีดชัง  เศร้า เห็นอกเห็นใจ อนัจะน าไปสู่ความเขา้ใจตนเอง
และเขา้ใจปัญหาของผูอ่ื้นไดง่้าย



คุณค่าของกวนิีพนธ์

2. ช่วยให้เกดิความคดิ การอ่านกวนิีพนธ์จะท าให้ผู้อ่านเห็นสาระส าคญัของเร่ืองหรือ
ความคดิเห็นของกวทีีม่ต่ีอสังคม ธรรมชาต ิการเมือง  ชีวติ  ตลอดจนพทุธธรรม กวนิีพนธ์
จึงช่วยเสริมสร้างสติปัญญาใหก้บัผูอ่้านดว้ย

3. ช่วยสร้างจินตนาการ ส่ิงหน่ึงท่ีผูแ้ต่งกวนิีพนธ์แสดงออกคือ จินตนาการ ในบทกวี
จึงช่วยช้ีให้ผู้อ่านสังเกตในส่ิงทีไ่ม่เคยเห็นหรือมองข้ามไป และได้คดิในส่ิงทีไ่ม่เคยนึกถึงมา
ก่อน บทกวจึีงช่วยเสริมสร้างจินตนาการและช่วยยกระดบัจิตใจของผูอ่้านไดอ้ยา่งดี



4. ช่วยให้เกดิความเพลดิเพลนิ กวนิีพนธ์ท าใหผู้อ่้านไดพ้บบรรยากาศท่ีแปลกใหม่ ซ่ึง
ช่วยใหเ้กิดความเพลิดเพลินและผอ่นคลายความตึงเครียดภายในจิตใจไดเ้ป็นอยา่งดี

5. ช่วยให้รู้คุณค่าของวรรณศิลป์ไทย กวหีรือผูแ้ต่งมกัจะแสดงฝีมือในการสร้างสรรค์
บทกวดีว้ยกลวธีิทางวรรณศิลป์ทั้ง
➢ ตามแบบแผนหรือขนบนิยม 

➢ การสร้างสรรค์ผลงานอนัเป็นลกัษณะเฉพาะโดยไม่ทิง้รากเหง้าทางวรรณศิลป์ของไทย 

➢ การค านึงการเลือกใช้ค ามาสร้างความงามทางเสียง 

คุณค่าของกวนิีพนธ์



ดงันั้นผูอ่้านจะไดเ้รียนรู้และซึมซบักลวธีิทางวรรณศิลป์ของไทยจนรู้คุณค่าและเกิด
ความหวงแหนต่อภูมิปัญญาของกวไีทยท่ีสัง่สมมาอยา่งยาวนาน

หรืออาจสรุปไดว้า่กวนิีพนธ์ทีม่คุีณค่าต้องมคีวามสมบูรณ์ด้วยหลกั 3 ประการ คือ

✓ มคีวามคดิดคืีอ มกีารแสดงความคดิออกมาด ี

✓ กระตุ้นเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่าน 

✓ มคีวามไพเราะท าให้เกดิผลทางสุนทรียภาพ



แนวคดิส าคญัในกวนิีพนธ์

• กวนิีพนธ์เกิดข้ึนจากผูส้ร้างงานท่ีเรียกวา่กวหีรือนักประพนัธ์
• ซ่ึงมีคุณสมบติัคือ เป็นผู้มคีวามรอบรู้จากการสังเกต  ค้นคว้า  ศึกษาเรียนรู้หรือเป็นผู้ที่

ส่ังสมประสบการณ์ชีวติจนสามารถใชภ้าษามาถ่ายทอดความรู้ ความคิด และอารมณ์
ความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงของตนท่ีมีต่อโลกและชีวิตไดอ้ยา่งมีชั้นเชิงทางศิลปะ 



• กวใีนฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมยอ่มไดรั้บอิทธิพลในการรับรู้ตีความปรากฏการณ์ต่างๆ 
ทั้งทางสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกจิ การเมือง และส่ือ “สาร” ความคิดเหล่าน้ี
ผสานกบัการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจเพื่อช้ีใหเ้ห็นปัญหาของมนุษยแ์ละสงัคม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบทแห่งยคุสมยั 

• การอ่านกวนิีพนธ์จึงท าให้ผู้อ่านเข้าใจความคดิของกวแีละเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของ
มนุษย์  ตลอดจนมองเห็นปัญหาหรือสภาพการณ์ของสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป

แนวคดิส าคญัในกวนิีพนธ์



แนวคดิส าคญัในกวนิีพนธ์

1. แนวคดิเกีย่วกบัสังคมและวฒันธรรม

2. แนวคดิเกีย่วกบัธรรมชาติ

3. แนวคดิเกีย่วกบัการเมืองการปกครอง

4. แนวคดิเกีย่วกบัพทุธธรรม



1. แนวคดิเกีย่วกบัสังคมและวฒันธรรม

• การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรมในรอบหลายปีทีผ่่านมา  ประเทศไทยต้องปรับตัว
ตามโลกตะวนัตกโดยรับเอา “ภูมิปัญญาใหม่”  เขา้มาเปล่ียนแปลงวถีิชีวติเพื่อให ้ “ทนัสมัย” 
เท่าเทียมนานาอารยประเทศตามมาตรฐานของชาวตะวนัตก 

• โดยการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติข้ึน  ซ่ึงให้ความส าคญัในการพฒันา
อุตสาหกรรมเป็นอนัดบัหน่ึง เพื่อสนบัสนุนความเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายดา้น
การเมืองและส่ิงแวดลอ้มไดใ้หค้วามส าคญัในอนัดบัรองลงมา 



• การพฒันาประเทศใหท้นัสมยัเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับนบัถือนั้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงของสงัคม และไดส่้งผลกระทบต่อระบบคุณค่าของวฒันธรรมไทย
ดั้งเดิม ซ่ึงปรากฏการณ์ดงักล่าวยงัคงเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

• กวีในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไดรั้บรู้และตีความปรากฏการณ์ดงักล่าวโดยการ
ถ่ายทอดมุมมองความคิดอารมณ์ความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงผา่นบทกวี

1. แนวคดิเกีย่วกบัสังคมและวฒันธรรม



➢ การพฒันาสู่การเปลีย่นแปลงทางสังคม

ตวัอยา่งใน ขา้งคลองคนันายาว กระบวนท่ี 1 ของเนาวรัตน์  พงษไ์พบูลย ์วา่

ส้ินแม่ใหญ่นาใหญ่กย้็ายแยก    ทลีะแปลงเปลีย่นแปลกเป็นรุ่นรุ่น

คนใหม่ใหม่มากมายชุลมุน ทั้งโรงงานควนักรุ่นกต็ั้งโรง

บ้านจัดสรรร้านค้ากม็าถึง           รถตะบึงแล้วตะบันควนัโขมง

พ่อกบัแม่จากนามาอยู่โยง ชีวติโคลงเคลงเคล่ือนเหมือนเรือลอย



➢ การพฒันาสู่ความหลงลืมวฒันธรรมไทย

ตวัอยา่งในบท  “มกราคม: ซมซานส่งความสุข”  ใน นิราศ 12 เดือน  ฉบับไพร่ ของสุจิตต ์
วงษเ์ทศ วา่

เถลิงศกมกราคมมาถึง เป็นเดือนซ่ึงสร้างรสนิยมสูญ
ทรัพยท่ี์สะสมไวไ้ดม้ากมูน เอามาทูนท้ิงขวา้งอยา่งมากมาย
ทั้งท่ีจนขน้แคน้ถึงแสนเขญ็ กม็าเนน้กนัป้ีป่นจนเสียหาย
ต่างซ้ือหาสาระพนัอนัตราย เศรษฐกิจกรอบตายกนัเดือนน้ี



แยง่กนัส่ง ส.ค.ส. ขอความสุข      แต่คนส่งแสนทุกขเ์พราะเป็นหน้ี
คร้ันไม่ส่งกไ็ม่ไดเ้หมือนไม่ดี       ธรรมเนียมสร้างมาอยา่งน้ีจึงท าไป
......................................... ...............................................
ธรรมเนียมสอน่ังสมมานมนาน     ต้องซมซานเสริมตามสังคม

เอาฝร่ังเขามาเน้นกนัเป็นฝร่ัง        ไม่ยบัยั้งสืบเสาะความเหมาะสม



➢ความเหล่ือมล า้ทางสังคมในกระแสการพฒันา
ดงัตวัอยา่งใน พ่อสอนลกู ของเนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์วา่

ท่ีคนท าตร าตรากอยูด่กัดาน ไม่อาจตั้งมาตรฐานการขายได้
เป็นผูซ้ื้อก าหนดทุกบทไป ชาวนาไร่ไร้หลกัจกัประกนั
คนก ารวงแต่มิไดก้ าไรดว้ย กินขา้วสวยแต่ไม่ช่วยใหส้วยสวรรค์
ขา้วเปลือกป้อนปากยกัษ์ตกัตวงตนั   ยกัษ์มารมนัก าชะตาผูน้าชน
.................................................          .............................................
จึงท่ีกินถ่ินเก่าเคยเคร่าครอง เขาเอาเงินมากองกต็อ้งขาย
ท่ีตีกบเปล่ียนเป็นท่ีตีกอลฟ์กราย        บา้นจดัสรรเรียงรายขยายเมือง
เคยก ารวงกร้านกร ามาก าเหลก็          โรงงานใหญ่ใจเลก็มนัเศกเคร่ือง
เอาคนเป็นสายพานเป็นฟันเฟือง        น่ีคือเร่ืองข่ืนขมสังคมไทย



➢ ความตกต า่ทางจติวญิญาณของมนุษย์ (การลุ่มหลงในกระแสวตัถุนิยม)
ตวัอยา่งในบท “โฉนดของฉนัอยูป่รโลก”  ใน บางกอกแก้วก าศรวล ขององัคาร กลัยาณพงศ์ วา่

วหิคเหินหาวบ่เช่าซ้ือฟ้า มจัฉามิเช่าน ้ าอยา่สงสยั
แต่มนุษยส์ามญัในเมืองไทย นายทุนใหญ่ขดูเลือดทุกนาที ฯ

ตอ้งเช่าดินกินเดนเช่นหมู คุดคูรู้ยิง่จ้ิงหรีดผี
ยา้ยบา้นแสบแทบทุกเดือนปี ไม่มีท่ีดินทรัพยสิ์นตนเอง ฯ

ค่านิยมยิง่ใหญ่คือเงินทอง หยิง่ผยองยดึเงินช่ัวโฉงเฉง
ร้อนพษิเศรษฐกจิหม่นอลเวง ข่มเหงชีวติอยู่นิจนิรันดร์ ฯ

สะดุง้ต่ืนข่ืนขมบรมอุปสรรค     ทุกขห์นกัทั้งต่ืนและหลบัฝัน
โลกน้ีมีโฉนดท่านทั้งนั้น โฉนดฉนัอยูป่รโลกโชคทมิฬ ฯ



2. แนวคดิเกีย่วกบัธรรมชาติ

• ในกวนิีพนธ์ส่วนใหญ่กวจีะส่ือแนวคิดเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติใน
ฐานะท่ีมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ โดยจะส่ือสารวา่

- ธรรมชาตมิคีวามยิง่ใหญ่และมอีทิธิพลต่อการด ารงชีวติของมนุษย์ 
- มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างฟุ่มเฟือยหรือสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติ
- การเป็นส่ือแสดงความจริงให้มนุษย์ได้เรียนรู้ถึงกฎธรรมชาตผ่ิานความเส่ือมสลายของ

ธรรมชาตทิีเ่ปลีย่นแปลงไป ดงัน้ี



➢ธรรมชาตมิีอ านาจเหนือมนุษย์
ดงัตวัอยา่งในบท “บทเพลงแห่งปีศาจ” ใน ค าหยาด ของเนาวรัตน์   พงษไ์พบูลย ์วา่

เสียงโหยเสียงไหม่ี้ คือเสียงผท่ีีวูโ่หวย
สมโภชอึงโอดโอย ลอ้ลมหนาวระร้าวรุก
นครจะไดย้าก และบางจากจะไดทุ้กข์
ปากพนังจะสนุก ตะลุมพุกจะเป็นวงั
ลมบา้ทรหวล ชะเลครวญสะพดัคลัง่
เพลงพล่านบนัดาลดงั ประเลงฟ้าและฟากดิน
พี่นอ้งผองเพื่อนเอย แลสิเหวยดา้วทกัษิณ
ละโหยละไหย้นิ ประหน่ึงเปรตทุเรศไทย



➢ธรรมชาตถูิกท าลายจากโลภจริตของมนุษย์

ดงัตวัอยา่ง  มนุษยพ์ยายามเขา้มาควบคุมและครอบครองธรรมชาติเพื่อตอบสนองความ
โลภของตนปรากฏใน ซับทรวงเป็นสรวงสร้อย ของคมทวน คนัธนู 

เหม่อมองแลว้หมองหม่น ทวคีนทวคูีณ
โลกสวยพลนัมว้นสูญ มิหอมหวานเช่นวานวนั

ถือสุขใยถูกสาป ใหเ้ห็นภาพแห่งเผา่พนัธ์ุ
พฤกษ์ – สัตว์โดนคดัสรร สังเวยคนเพ่ือผลคาว

หมอกมวัสลวัเมือง ทุกราวเร่ืองมีเร่ืองราว
ใจเหน็บจึงเจบ็หนาว แลหดหู่มิรู้หาย



➢ธรรมชาติส่ือความจริงแท้ของชีวติ

ตวัอยา่ง กวเีปรียบชีวติมนุษยผ์า่นความเส่ือมสลายของใบไม ้ในบท “เกวยีนคร ่า” ใน น า้พรุุ้ง
ของแรค า  ประโดยค า ความวา่

บ้างกซี็ดจางต่างจากหมู่ บ้างเหลืองพอดูอยูเ่ป็นหยอ่ม
บ้างกเ็หลืองเข้มเหลืองเต็มตรอม บ้างเกือบจะพร้อมย้อมน า้ตาล

เร่ียรายราร้างอยูอ่ยา่งนั้น ห่มแสงตะวนัอนัอ่อนหวาน
เงียบจนหงอยเหงาเงียบร้าวราน น่ิงในหมอกม่านหวานละไม
อากาศยงัชุ่มยงัอุม้ช้ืน เงาไมพ้ลิกฟ้ืนยงัต่ืนไหว
น ้าคา้งพร่างระยบัยงัวบัไว แต่ไม้ร่วงทุกใบไม่ไหวตงิ



3. แนวคดิเกีย่วกบัการเมืองการปกครอง

ในกวนิีพนธ์ส่วนใหญ่พบวา่
• กวพียายามช้ีใหเ้ห็นความบกพร่องของระบบการเมืองการปกครองท่ีไร้ประสิทธิภาพใน
การบริหารประเทศ 

• รัฐบาลมีนโยบายท่ีไม่เอ้ือประโยชนต่์อประชาชนส่วนใหญ่
• เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือนกัการเมืองขาดศีลธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี  เห็นแก่อ านาจและ
ประโยชนสุ์ขส่วนตวัและพวกพอ้งมากกวา่การค านึงถึงประโยชนสุ์ขส่วนรวม

• ประชาชนชาวไทยไม่มีสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง 



➢ อ านาจและผลประโยชน์ทางการเมือง
ดงัตวัอยา่งในบท “การเมืองเล่นการเมือง” ใน เล่นค าอ านาจ ของไพวรินทร์ ขาวงาม

การเมืองคือ ชิงต่อรอง ผลประโยชน?์                 การเมืองคือ โลภหลงโทษ โกรธแคน้เขญ็?
การเมืองคือ ความชัว่ร้าย ท่ีจ  าเป็น? การเมืองคือ แข่งคิดเห็น เล่นเลือดเน้ือ?
ประชาธิปไตย  แบบไทยไทย  หลายทศวรรษ  อ านาจรัฐ  อ  านาจราษฎร์  ร้ายกาจเหลือ 
ประวติัศาสตร์ ชนะ-พา่ย  ตายเป็นเบือ            ประชาชน  ยงัเป็นเหยือ่  เพ่ือกลกิน
เพ่ือกลโกง  เพ่ือกลก ู สู่อ  านาจ อุดมการณ์  เพ่ือชาติ  อาจเดือดด้ิน
เพ่ือบา้นเมือง  เพ่ือประชา เพ่ือฟ้าดิน ค าขวญัสวย  อาจเพ่ือส้ิน แผน่ดินไทย



➢ประชาธิปไตยที่ไม่เป็นธรรม

ดงัตวัอยา่ง ในบท  “มิถุนายน: 2475 ร าลึก” ใน นิราศ 12 เดือนฉบับไพร่ ของสุจิตต ์วงษเ์ทศ 
วา่

โอ้ประชาธิปไตยเมืองไทเอ๋ย ยงัไม่เคยรู้รสความสดช่ืน

ช่างไม่มีจีรังไม่ย ัง่ยนื เพราะวา่คนถือปืนเขาไม่ยอม
ประชาชนคนไทกใ็จหาย ตอ้งถูกคนสนตะพายเหมือนควายผอม
บางทีถูกลงโทษจนโตรดตรอม ถูกกั้นลอ้มความคิดถูกปิดตา



4. แนวคดิเกีย่วกบัพทุธธรรม

• กวจีะแนะแนวทางให้มนุษย์ทุกคนเรียนรู้และเข้าใจจนน าหลกัธรรมค าสอนน้ันมาใช้ในทาง
ปฏิบัตดิว้ยตนเองเพื่อเป็นประโยชนใ์นการด าเนินชีวติทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น

• กวยีงัส่ือแนวคดิเกีย่วกบัพทุธธรรมในแง่ของมนุษย์เข้าไปสัมพนัธ์กบัโลกและชีวติด้วยกเิลส
ตัณหาและอุปทานจนก่อใหเ้กิดความทุกขโ์ศก



➢ มนุษย์ไม่ตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงของชีวติ

ตวัอยา่งในบท “สุนทรียแ์ห่งชีวติของมนุษย”์ ใน ปณิธานกว ีขององัคาร กลัยาณพงศ ์
ความวา่

กระจิริดมิรู้แจง้ธุลีผง คือองค์อตัตาตัณหามหาศาล

หลงใหลติดพษิอวชิชาชา้นาน  อุดมการณ์ไม่มีท่ีหมายใด

อนิจจาน่ีหรือคือชีวติ ธุลีนอ้ยนิดวา่ยสายน ้าตาไหล

จะจ่อมจมวนเวรมืดมามืดไป  ไม่พบพทุธเจา้เศร้าโศกนกั



➢ กเิลสตณัหาทีท่ าให้มนุษย์อยู่ในห้วงแห่งความทุกข์โศก 

ดงัความใน ซบัทรวงเป็นสรวงสร้อย ของคมทวน คนัธนู วา่
โลก “เยน็” นั้นเห็นยาก       เพราะแรงอยากคนแผลงยงิ

ความเศร้าจึงเขา้สิง- สถิตรุมแสนรุ่มร้อน
ดว้ยในหวัใจนั้น มีแรงฝันคือไฟฟอน
ตัณหาอุทาหรณ์ ดงัฟืนเสริมใส่เติมซ ้ า



กวนิีพนธ์ในนิตยสาร

• กวนิีพนธ์ท่ีน าเสนอผา่นนิตยสารจะมีขนาดสั้นไม่เกิน 8 บท 
• มุ่งใหเ้ป็นบทกวท่ีีกระตุน้เร้าใหใ้ชส้มองพร้อมกนักบัเร้าอารมณ์อนัประณีต เพราะบทกวี
ของไทยแต่เดิมนั้น มกัจะเร้าอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ 



• ในด้านรูปแบบ จะมีการดดัแปลงรูปแบบฉนัทลกัษณ์บา้ง ไม่เคร่งครัดฉนัทลกัษณ์  รวมทั้ง  
มีการคิดฉนัทลกัษณ์ข้ึนมาใหม่  

• ส่วนกลอนสุภาพมีค าอยูร่ะหวา่ง 7-9 ค า กอ็าจจะมีค าในบางวรรค 6 ค า บางวรรค 10 ค า 
• บางบทกวมีีการใชรู้ปแบบเพลงพื้นบา้นหรือกลอนเปล่า  ความไม่ตายตวัจึงเป็นเสน่ห์ของ
บทกวไีม่ท าใหผู้อ่้านเบ่ือ

กวนิีพนธ์ในนิตยสาร



• ในบท “คนขอฝน” ใน นาฏกรรมบนลานกว้าง ของคมทวน คนัธนู ความวา่
เพลงแห่นางแมว
นางแมวเอย ร้องเสียงแป้วแป้ว  ถึงฟ้าเบ้ืองบน นางแมวสีสวย จงช่วยขอฝน  ฟ้าดบั

สัปดน  แลง้เป็นสัปดาห์ นางแมวสีสวาด  ถูกสาด   เปียกปอน ขนลู่ออนซอน เลียแขง้ เลียขา  
ปีน้ีน ้ าท่า  ขา้วปลาแสนแพง  ลูกเด็กเล็กแดง  นอนร้องหิวนม  ทั้งบา้นมีกลว้ย  สองใบไวต้ม้  
กินแทน น ้ านม  ขนมหวานคาว  ผูบ่้าวผูส้าว  ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  ยกัยนัยกัแย ่ มาแห่นางแมว  ส่งเสียง
แจว้แจว้  ใหฝ้นโปรยลงนา  ใหฝ้นโปรยลงนา  

นางแมวเอย ขอฝนขอฟ้า รดหวันางแมว ตกมาห่าใหญ่ ท่วมไร่ท่วมดิน  ขอปลูกขา้วกิน  
เตม็ยุง้นานนาน  หากฝนบ่มี  จกัหนีกนัดาร ไปเป็นขอทาน ท่ีกรุงเทพฯเอย ฝนฟ้าอยา่เลย รีบ
เทลงมา รีบเทลงมา



กลอนชาวบ้าน
เสียงกรับฆ้องกลองฉ่ิงดังช้ิงฉับ      

ลูกคู่รับลูกคอหัวร่อร่า
ขบวนแห่นางแมวเคล่ือนแถวมา
ร้องขอข้าวขอปลาเป็นพธีิ
นางแมวหัวหางซุกดิน้ขลุกขลกั
ทะเลิก่ทะลัก่ร้องป่ายตะกายหนี
ติดฝาเข่งครอบวิง่อยู่สิงคลี
กลวัน า้สาดจนขีท้ะเลด็เรียง
จากหัวบ้านผ่านกรายถึงท้ายบ้าน   
คอนไม้คานหามเข่งตะเบ็งเสียง
ทุกเรือนชานบ้านช่องมามองเมียง   
เจียดส้มสูกลูกเกลีย้งเป็นรางวลั

ขอดน า้ตักจากตุ่มเข้ากลุ้มรด
นางแมวขดหมอบครางหูหางส่ัน
จวบรุ่งเช้าเข้ามาจรดสายณัห์
แสงตะวนัเร่ิมจะลบัลงไรไร
เทวดาลาหกกอดอกน่ิง
ทุกทุกทีทุ่กทุกส่ิงมิติงไหว
มีแต่เสียงสะทกสะท้อนทอดถอนใจ 
ของผู้คนยากไร้กลางไร่นา
เสียงฆ้องกรับรับฉ่ิงกท็ิง้เสียง
เสียงหัวเราะแปรส าเนียงเป็นเสียงปร่า
ขบวนแห่นางแมวเลกิแถวมา
เพราะเหลือแต่น า้ตาไว้รดแมว



• ในด้านเน้ือหา บทกวใีนนิตยสารมีเน้ือเร่ืองกวา้งขวาง แต่มกัเก่ียวขอ้งกบัชีวติและสงัคมเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น

• เร่ืองเกีย่วกบัปัญหาของคนในสังคมไม่วา่จะเป็นความไม่เท่าเทียมกนั ความยากจน 
ความเห็นแก่ตวั ลุ่มหลงในวตัถุเงินทองตามระบบกระแสพฒันาและเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

• เร่ืองเกีย่วกบัการเมือง 
• เร่ืองเกีย่วกบัศิลปวฒันธรรมท่ีเส่ือมสูญไปเพราะถูกครอบง าจากกระแสโลกตะวนัตก
• เร่ืองเกีย่วกบัธรรมชาติทั้งภยัแลง้ ฝนตก น ้าท่วม เร่ืองเก่ียวกบัชีวติหรือสภาพการณ์ปัจจุบนั
ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม



• ในนิตยสารจะจดับทกวเีป็นคอลมันท่ี์มีช่ือต่างๆกนั  บางคร้ังมีภาพประกอบบทกวเีพื่อเพิ่ม
ความน่าอ่านข้ึนอีก 

• นิตยสารบางฉบบัส่งเสริมการเขียนบทกว ี โดยจดัหนา้ส าหรับบทกวโีดยเฉพาะ  เพื่อเป็น
สนามใหน้กัเขียนหนา้ใหม่ไดแ้สดงฝีมือในเชิงกาพยก์ลอน  และยงัส่งเสริมใหค้นไทยได้
ร่วมกนัรักษามรดกทางวฒันธรรมไทยสืบไป

กวนิีพนธ์ในนิตยสาร



แบบฝึกหัด

• ให้นักศึกษาแต่งกวนิีพนธ์ด้วยรูปแบบค าประพนัธ์ใดกไ็ด้ เช่น กลอน 8, กาพย์ยานี 11, โคลงส่ี

สุภาพ อย่างน้อย 3 บทไม่เกนิ 5 บท โดยแต่งให้สอดคล้องกบันิตยสารที่จะท าด้วยนะคะ

• อย่าลืมตั้งช่ือกวนิีพนธ์

• อย่าลืมเขยีนกวใีห้มแีนวคดิด้วยนะคะ


