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การอ่านวเิคราะห์ร้อยกรอง

•การอ่านวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง คือ การอ่านอยา่งวเิคราะห์
สามารถแยกขอ้ดีขอ้เสียและประเมินค่าของร้อยกรองได้
•ในการพิจารณาร้อยกรอง จะตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ

1.  รูปแบบการประพนัธ์
2.  ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง
3.  ความไพเราะ
4.  สาระของเน้ือหา



1.  รูปแบบการประพนัธ์

• รูปแบบของการประพนัธ์มี 2 ลกัษณะ คือ
- รูปแบบท่ีเป็นขอ้บงัคบั เรียกวา่ “ฉันทลกัษณ์” แบ่งออกเป็น

ประเภทใหญ่ได ้5 ประเภท โคลง  ฉนัท ์ กาพย ์ กลอน  ร่าย
- รูปแบบท่ีไม่ใช่ขอ้บงัคบัแต่นิยมกนัวา่ดีงาม 

และท าตามสืบกนัมา เรียกวา่ “ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง”



กลอน

•กลอนเป็นรูปแบบค าประพนัธ์ท่ีคนนิยมมากท่ีสุด ดว้ยแต่งง่ายและ
สรรหาค ามาแต่งใหมี้ความไพเราะไดง่้าย
•บทหน่ึงจะมี 4 วรรค วรรคหน่ึงจะมีก่ีค  ากข้ึ็นอยูก่บัเน้ือความและ
ลกัษณะของกลอน 
•กลอนวรรคหน่ึงจะมีไดต้ั้งแต่ 4 ค า จนถึง 10 ค า แต่ท่ีนิยมแต่งกนัจะ
มีประมาณ 7-9 ค า



แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล ้าเหลือก าหนด
ถงึเถาวัลย์พนัเกีย่วที่เลี้ยวลด กไ็ม่คดเหมือนหน่ึงในน ้าใจคน
มนุษย์น้ีทีรั่กอยู่สองสถาน บิดามารดารักมักเป็นผล
ทีพ่ึง่หน่ึงพึง่ได้แต่กายตน เกดิเป็นคนคดิเห็นจึงเจรจา



•กาพยเ์ป็นรูปแบบค าประพนัธ์ท่ีบงัคบัสมัผสัระหวา่งวรรค ระหวา่งบท 
และจ านวนค าในแต่ละวรรค
•กาพยมี์หลายชนิด เช่น กาพยย์านี 11 กาพยฉ์บงั 16

กาพย์



กาพยย์านีล าน า สิบเอด็ค าจ าอยา่คลาย
วรรคหนา้หา้ค าหมาย วรรคหลงัหกยกแสดง

ครุ ลหุน้ัน ไม่ส าคญัอยา่ระแวง
สมัผสัตอ้งจดัแจง ใหถู้กตอ้งตามวิธี





•โคลง เป็นรูปแบบค าประพนัธ์ท่ีบงัคบัสมัผสัระหวา่งวรรค และ
ระหวา่งบท จ านวนค ารวมถึงบงัคบัต าแหน่งวรรณยกุตเ์อกโทใน     
แต่ละวรรค
•โคลงมีหลายชนิด เช่น โคลงสอง โคลงสาม โคลงส่ี โคลงดั้น โคลง
กระทู้

โคลง





•ฉนัท ์เป็นรูปแบบค าประพนัธ์ท่ีบงัคบัสมัผสัระหวา่งวรรค และ
ระหวา่งบท จ านวนพยางคต์ลอดจนต าแหน่งของเสียงหนกัเบาท่ีเรา
เรียกวา่ครุลหุ
•ค าลหุ คือ ค าท่ีเปล่งออกเสียงเบา หรือค าท่ีไม่มีตวัสะกดและใชส้ระ
เสียงสั้น
•ค าครุ คือ ค าท่ีเปล่งเสียงหนกั หรือค าท่ีมีตวัสะกดใชส้ระเสียงยาว

ฉันท์







• ร่ายเป็นรูปแบบค าประพนัธ์ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงร้อยแกว้มากท่ีสุด
• เขียนแต่ละวรรคเรียงกนัไปแบบร้อยแกว้ โดยไม่จ ากดัวา่จะตอ้งมีก่ีวรรค 
เพียงบงัคบัสมัผสัระหวา่งวรรค คือ ค าสุดทา้ยวรรคส่งสมัผสัไปยงัค าท่ี 1
หรือค าท่ี 2 หรือค าท่ี 3 ของวรรคถดัไป
•ถา้ร่ายชนิดท่ีไม่จ ากดัจ านวนค าในวรรคเรียกวา่ “ร่ายยาว” หรือ “ร่ายโบราณ” 

•ถา้ร่ายชนิดท่ีจ ากดัจ านวนค าในวรรคใหมี้ปริมาณ 5 ค า และจบดว้ยโคลงสอง
สุภาพ เรียกวา่ “ร่ายสุภาพ” และหากจบดว้ยโคลงสองดั้น เรียกวา่ “ร่ายดั้น”

ร่าย



ลูกเอยจงฟังค า เง่ียโสดจ าค าแม่ อยา่แส่สู่เร่ืองราว
อยา่ท าฉาวทางช่ัว อยา่มั่วสุมคนพาล อยา่อวดหาญสูศึ้ก
อยา่เหิมฮึกอวดห้าว จกัเดาะร้าวกลางคนั ขวญัใจจ าวาจา
มารดาสอนส่ังไว้ จงอย่าลืมเลือนให้ หมั่นน้อมค านึง เนืองเทอญ



2. ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง

•ธรรมเนียมนิยมในการแต่งค าประพนัธ์ คือ กลวธีิหรือศิลปะการแต่ง
ค าประพนัธ์ท่ีนิยมและยดึถือสืบ ๆ ต่อกนัมา 
•บทร้อยกรองที่ไม่สอดคล้องกบัธรรมเนียมนิยมไม่ถือว่าผิด แต่กไ็ม่
ถือวา่งามสมบูรณ์ในความนิยมของผูอ่้าน 
•ในการพิจารณาร้อยกรองจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณา                           
ธรรมเนียมนิยมในการแต่งประกอบดว้ยเสมอ 



•ธรรมเนียมนิยมในการแต่งร้อยกรองมีหลายประการ เช่น
2.1 ร้อยกรองประเภทละคร 

- มีธรรมเนียมในการใชค้  าบอกฐานะของตวัละคร                      
คือ มาจะกล่าวบทไป  เม่ือน้ัน  บัดน้ัน 

- มีธรรมเนียมในการบอกท่าร า ท านองร้อง และเพลงดนตรีก ากบั
ไวทุ้กตอน

2. ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง









2.2 ร้อยกรองนิราศค าโคลงเกือบทุกเร่ือง 

- เร่ิมตน้ดว้ยการชมความงาม ความยิง่ใหญ่สมบูรณ์ของบา้นเมือง 
และสรรเสริญกษตัริย ์

- ตอนทา้ยนิยมบอกมูลเหตุทีแ่ต่ง วนั เดือน ปีท่ีแต่ง ช่ือและต าแหน่ง
ของผูแ้ต่ง และมกัปรารภเชิงถ่อมตวัวา่ยงัแต่งไม่ดี



• โคลงนิราศนรินทร์ เร่ิมตน้ดว้ยการชมบา้นเมือง
๏ อยธุยายศล่มแลว้ ลอยสวรรค ์ลงฤๅ

สิงหาสน์ปรางครั์ตนบ์รร เจิดหลา้
บุญเพรงพระหากสรรค์ ศาสนรุ่์ง เรืองแฮ
บงัอบายเบิกฟ้า ฝึกฟ้ืนใจเมือง ฯ

๏ เรืองเรืองไตรรัตน์พน้ พนัแสง
รินรสพระธรรมแสดง ค ่าเชา้
เจดียร์ะดะแซง เสียดยอด
ยลยิง่แสงแกว้เกา้ แก่นหลา้หลากสวรรค์



• โคลงนิราศนรินทร์ จบดว้ยการบอกช่ือผูแ้ต่งและถ่อมตวั
๏ โคลงเร่ืองนิราศน้ี นรินทร์อิน

รองบาทบวรวงัถวิล วา่ไว้
บทใดปราชญป์วงฉิน เชิญเปล่ียน แปลงพอ่
ปรุงเปรียบเสาวคนธไล้ เลือกล้ิมดมดู



2.3 ความนิยมใช้ค าในฉันทลกัษณ์

- โคลงนิยมใชค้  าท่ีมีน ้ าหนกัและมกัเป็นศพัทเ์ก่า นิยมสมัผสัใน
แบบสมัผสัอกัษร นิยมซ ้ าค  าในบางแห่ง และนิยมเสียงสูงในทา้ยวรรค
สุดทา้ย 

- ฉันท์ใชศ้พัทสู์ง ค าโบราณ ค าบาลีสนัสกฤต และค าแผลง มกัใช้
แต่งขอ้ความท่ีเป็นแบบแผนสูงส่งและสง่างาม 

- กาพย์และร่ายมีธรรมเนียมคลา้ยฉนัท ์ร่ายนิยมแต่งประกอบโคลง 
- กลอนนิยมใชค้  าพ้ืน ๆ 



อนัชายใดประกาศรักแก่หญิง  ถ้าฝ่ายหญิงชอบกจ็ะรับรัก แต่ถ้าหากไม่รัก
แล้วไปว่ารับรัก กจ็ะเป็นการหลอกลวง ท าให้ฝ่ายชายหลงดีใจไป



เราควรเอาเวลาไปใส่ใจกบัการเรียนมากกว่าเร่ืองเล่น



2.4 ร้อยกรองประเภทมีโครงเร่ืองและตัวละคร เช่น

- นิทานและบทละคร มกัคิดถึงธรรมเนียมเหมือน ๆ กนั คือการวาง
โครงเร่ืองใหญ่มกัเป็นเร่ืองครอบครัววงศต์ระกลู 

- ตวัเอกเป็นเจา้ชายไปเล่าเรียนวิชาจนจบ เดินทางกลบับา้นเมืองได้
พบอุปสรรคขวากหนาม พบนางเอกแลว้ต่อสูจ้นเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง
และจบลงดว้ยดี 

- ส่วนการสร้างตวัละครมกัมี ฤๅษี  เจา้ชาย  เจา้หญิง  เทวดา  สตัว์
ประหลาดหรือไม่ประหลาดต่าง ๆ 

- มีขอ้สงัเกตวา่นางเอกมกัเป็นลูกสุดทอ้ง / ฝ่ายร้ายมกัเป็นยกัษ์



2.5 ธรรมเนียมในการแทรกบท

บทนิราศ  บทตลกขบขนั  และบทชมความงาม ซ่ึงอาจเป็นการชม
ความงามของตวัละคร  กองทพั  ธรรมชาติ  หรือบา้นเมืองกไ็ดล้งไปใน
เน้ือเร่ืองแต่ละตอน 

เช่น ลลิติตะเลงพ่าย เป็นวรรณคดียอพระเกียรติสมเดจ็พระนเรศวร 
แต่มีการแทรกบทนิราศ

ตอนท่ีพระมหาอุปราชาทรงคร ่าครวญถึงนางสนม  เพราะตอ้งจาก
นางอนัเป็นท่ีรักไปท าศึกและตระหนกัดีวา่แทบจะไม่โอกาสไดรั้บชยัชนะ
กลบัมา



๏ มาเดียวเปล่ียวอกอา้ อายสู
สถิตอยูเ่ออ้งคดู์ ละหอ้ย
พิศโพน้พฤกษพ์บู บานเบิก ใจนา
พลางคะนึงนุชนอ้ย แน่งเน้ือนวลสงวน

๏ สลดัไดใดสลดันอ้ง แหนงนอน ไพรฤๅ
เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไสร้
สละสละสมร เสมอช่ือ ไมน้า
นึกระก านามไม้ แม่นแมน้ทรวงเรียม



แปลตัวบทพระมหาอุปราชาคดิถงึนางสนม

•พระมหาอุปราชายกทพัผา่นด่านเจดียส์ามองค ์ทรงร าพนัถึงนางสนม
วา่ เสดจ็มาล าพงัพระองคเ์ดียวเปล่าเปล่ียวใจและน่าเศร้านกั 
• เม่ือทรงชมตน้ไมแ้ละดอกไมท่ี้ทรงพบเห็นระหวา่งทางท าใหเ้บิกบาน
พระทยัข้ึนมาบา้ง แต่กย็งัคิดถึงนางสนมก านลัทั้งหลาย 
•ทรงเห็นต้นสลดัไดทรงด าริถึงสาเหตุท่ีตอ้งจากนางมาเพื่อท าสงคราม
กบัขา้ศึก  เห็นต้นสละเหมือนพระองคส์ละนางมา  เห็นต้นระก าท่ีช่ือ
ตน้ไมเ้หมือนใจของพระองคท่ี์ระก าเพราะคิดถึงนาง



2.6 ธรรมเนียมการพรรณนาบทอศัจรรย์โดยใช้สัญลกัษณ์ต่าง ๆ

กวกีไ็ดใ้ชธ้รรมชาติอยา่ง  
- ดอกไม้  สระ  เป็นสญัลกัษณ์แทนอวยัวะเพศหญิง  
- แมลงภู่  ปลา  เป็นสญัลกัษณ์แทนอวยัวะเพศชาย  
ดงัปรากฏในบทพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์ ระหวา่งพระลอกบั

พระเพื่อนพระแพง  ในลลิติพระลอดงัน้ี



บุษบาบานคล่ีคลอ้ย สร้อยแลสร้อยซอ้นสร้อย
เสียดสร้อยสระศรี

ภุมรีคลึงคู่เคลา้ กลางกมลยรรเยา้
ย ัว่ร้องขานกนั

สรงสระสวรรคไ์ป่เพ้ียง สระพระนุชเน้ือเกล้ียง
อาบโอเ้อาใจ

แสนสนุกในสระนอ้ง ปลาช่ืนชมเตน้ตอ้ง
ดอกไมบ้วับาน



•ธรรมเนียมในการแต่งร้อยกรองดงักล่าวน้ี ไม่ถือเป็นการลอกเลียนแบบ
จากของเก่า เพราะกวรุ่ีนหลงัพยายามประยกุตข์องเก่าใหเ้ขา้กบัของใหม่
อนัเป็นความคิดของตนเอง 
• เช่น สุนทรภู่ เขียนเร่ืองพระอภัยมณี ไดแ้สดงความเป็นกวีท่ีมีความคิด
ริเร่ิมและสร้างสรรค ์ส่วนธรรมเนียมนิยมเป็นเพียงวธีิการเท่านั้น

2. ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง



•สุนทรภู่ท่านก าหนดใหพ้ระเอกเป็นโอรสกษตัริย ์
•แทนท่ีจะเป็นนกัรบผูเ้จนจบการต่อสู ้ เรียนรู้วชิาปกครองบา้นเมือง กใ็ห้
เป็นนกัดนตรีเช่ียวชาญการเป่าป่ี 
•ทดลองเป่าป่ีคร้ังแรกใหน้อ้งชายและสามพราหมณ์ฟังเพ่ือแสดงคุณอนั
วเิศษของดนตรีกเ็ป็นเร่ืองเลย  ท าใหค้นฟังทั้งส่ีสู่นิทราดว้ยความซาบซ้ึง 
ดงัท่ีบรรยายวา่

“เจา้พราหมณ์ฟังวงัเวงวะแวว่เสียง   ส าเนียงเพียงการเวกกงัวานหวาน
หวาดประหวดัสตรีฤดีดาล ใหซ้าบซ่านเสียวสดบัจนหลบัไป
ศรีสุวรรณนั้นนัง่อยูข่า้งพ่ี ฟังเสียงป่ีวาบวบักห็ลบัใหล”



•ธรรมเนียมนิยมยอ่มมีการเปล่ียนแปลง ในการแต่งร้อยกรองกเ็ช่นกนั 
•กลวิธีในการแต่งบางอย่างอาจซ ้ าซากจ าเจในกรอบแบบต่าง ๆ ซ่ึงท าให้
ทางผูแ้ต่งและผูอ่้านเบ่ือหน่ายได ้เม่ือหมดยุคสมยัหน่ึงแลว้ ธรรมเนียม
นิยมนั้น ๆ อาจเปล่ียนแปลงกไ็ด้
•แต่ถึงอยา่งไร วรรณกรรมท่ีมีคุณค่า ควรมีลกัษณะสอดคลอ้งผสมผสาน
ระหวา่งประดิษฐการ คือแนวคดิใหม่กบัธรรมเนียมนิยมเดมิ

2. ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง



ตวัอยา่งในบท “ขอขา้วสาร” ของ สุจิตต์ วงษเ์ทศ วา่
โอ้ละหนอ เจ้านายเอย

ข้อยมาเว้า ขอข้าวสารสักทะนาน
โอ้ว่าดึกแล้วหนอ ลูกรอกนิข้าวที่บ้าน
ขอข้าวสักทะนาน อิม่ทั้งบ้านนะนายเอย

หิวข้าวแล้ว หรือแก้วกลอยใจเอ๋ย
แม่นีรั้กหนักหนา ห่วงอาลยั
โปรดประทานข้าวสารให้ เถิดเจ้านายของข้อยเอย
ขอหน่อยจะเป็นไร นะเจ้านายของข้อยเอย

(หอมกลิน่เกสร เกสรดอกไม้
หอมกลิน่คล้าย คล้ายข้าวสารเต็มทะนาน)
หอมกลิน่มาไกล หอมในครัวภัตตาคาร

(ได้แต่หอมนาน ๆ กว็ายปราณเป็นศพเอย)



บทกวีขา้งตน้ กวีคร ่ าครวญดว้ยการร้องขอ “ขา้วสาร” จาก “เจา้นาย” เพื่อ
น ามาประทงัชีวิตให้ตนและครอบครัว ซ่ึงกวีไดส้รรคส์ร้างข้ึนใหม่จากการดดัแปลง
เน้ือหาของเพลงลาวดวงเดือน ดงัความวา่

โอล้ะหนอดวงเดือนเอย พี่มาเวา้รักเจา้สาวค าดวง
โอว้า่ดึกแลว้หนอพี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วงรักเจา้ดวงเดือนเอย

ขอลาแลว้เจา้แกว้โกสุม (เอ้ือน) พี่น้ีรักเจา้หนอขวญัตาเรียม
จะหาไหนมาเทียมเจา้ดวงเดือนเอย
หอมกล่ินเกสร เกสรดอกไม้ หอมกล่ินคลา้ย

คลา้ยเจา้สูเรียมเอย หอมกล่ินกรุ่นครัน หอมนั้นยงับ่เคย
เน้ือหอมทรามเชย เอ๋ยเราละหนอ



3. ความไพเราะ

•ความไพเราะหรือแง่งามของร้อยกรอง อาจแยกเป็น 2 ประการคือ 
3.1 ความงามจากรสของค า 
3.2 ความงามจากความลึกซ้ึงของขอ้ความ



3.1 ความงามจากรสของค า 

เกิดจากการเลือกใชค้  าภาษากวซ่ึีงเป็นกลุ่มค าพิเศษ ท่ีกวีได้
เลือกสรรหรือดดัแปลงส าหรับร้อยกรองโดยเฉพาะ โดยเลือกค าจาก

- เสียงและความหมายของค า
- การสมัผสัเสียงสระ เสียงพยญัชนะ
- ลีลา จงัหวะ 
- การเลียนเสียงธรรมชาติ 
- การเล่นค า



เสียงและความหมายของค า

• เสียงพยญัชนะตน้ในภาษาไทย ลว้นมีเสียงท่ีช่วยท าใหค้  าสามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์มายงัผูอ่้าน ได ้เช่น
•พยญัชนะเสียงนาสิก – พยญัชนะตน้  น   ม   ง  มกัใชค้วามรู้สึก
นุ่มนวล ค่อยเป็นค่อยไป เช่น

เนิบนาบ  นุ่มน่ิม   มิดเมีย้น  งนั   งวัเงยี  งุนงง



•พยญัชนะเสียงเสียดแทรก – พยญัชนะตน้  ซ  ส  ฟ  มกัใหค้วามรู้สึก
สอดแทรก  ซึมซาบ  เสียดสี เช่น

ซอกซอน  ซ่าน  (แล่นกระจายไปทั่ว)  เสียว  สอดแนม สอดไส้สอดรู้
สอดเห็น  เฟ้ียว  ฟ้าว

•พยญัชนะเสียงข้างลิน้ – พยญัชนะตน้  ล  มกัใหค้วามรู้สึกไหลล่ืน ไม่
มัน่คง เช่น

ล้ม   ลาด   ละเลง   ลุกลน (กระสับกระส่าย, กระวนกระวาย)

ละล้าละหลงั  (ห่วงหน้าห่วงหลงั, พะวงหน้าพะวงหลงั)

ละล า่ละลกั (อาการทีพู่ดไม่ได้เร็วอย่างใจกระอกึกระอกัตดิ ๆ ขัด ๆ )



•พยญัชนะเสียงลิน้สะบัด– พยญัชนะตน้  ร  มกัใหค้วามรู้สึกความไม่
มัน่คง ค่อย ๆ เคล่ือนไป เช่น

ร่อน   เรือง (มีแสงน้อย ๆ)   รอน ๆ (อ่อนแสง)  เร่ือย
•พยญัชนะเสียงเปิด – พยญัชนะตน้  ว  มกัใหค้วามรู้สึกไม่เป็น
ระเบียบ  สัน่ไหว  เป็นประกาย เช่น

วูบวาบ   วาบหวาม   วาววบั   วกวน   วอกแวก  



• ตอนพระอภยัมณีเป่าป่ีเก้ียวนางละเวง สุนทรภู่แต่งกลอนบรรยาย       
เสียงป่ีวา่

ต้อยตะริดติดตีเ่จา้พี่เอ๋ย          จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน
แอ้อีอ่่อยสร้อยฟ้าสุมาลยั                 แมน้เดด็ไดแ้ลว้ไม่ร้างใหห่้างเชย
ฉุยฉายช่ืนร่ืนรวยระทวยทอด         จะกล่อมกอดกวา่จะหลบักนัเขนย

เลยีนเสียงธรรมชาติ



•การเลียนเสียงเสียดสีของตน้ไผ่
ไผซ่ออ้อเอยีดเบียดออด ลมลอดไล่เล้ียวเรียวไผ่

ออดแอดแอดออดยอดไกล แพใบไลน้ ้ าล  าคลอง

เลยีนเสียงธรรมชาติ



•ดังความในบท “สุคนัธมาลยม์าลัยโศก” ใน กวีนิพนธ์ของอังคาร      
กัลยาณพงศ์ วา่

ใตร่้มโศกโศกแสน ส้ินดินแดนแผน่น ้าฟ้า
จ าไวถึ้งชาติหนา้ วา่เขาฆ่าเราทั้งเป็น ฯ

โศกเอยเคยแต่เศร้า โศกเสมอ
พอพ่ีเผลอกล็ะเมอ แต่นอ้ง
เพชฌฆาตนัน่คือเธอ หฤโหด
เราดัง่นกมาขอ้ง ข่ายแร้วเสน่หา ฯ

เล่นค า



นอกจากน้ี ยงัมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ “กริยานุโลม” คือ 
- การท่ีกวมีีสิทธ์ิท่ีจะตดัเติมค าประพนัธ์ใหส้ั้นลง เช่น อนุช เป็น นุช, 

อภิรมย์ เป็น ภิรมย์ 
- การใชค้  าซ ้ ามากมาย เช่น ธิบดนิทร์นรินทร์ป่ินธเรศ

- ในดา้นการออกเสียงกจ็ าเป็นตอ้งเช่ือมต่อท านองกลอนแต่ละวรรค 
เช่น ในวรรควา่ “คดิถึงบาทบพติรอดศิร” ตอ้งอ่านวา่ “บอพดิอะดดิสอน” 
จะอ่านตรง ๆ ตามค าเดิมไม่ได ้

พระมหากษัตริย์ / พระเจ้าแผ่นดนิ



3.2 ความงามที่เกดิจากความลกึซ้ึงของข้อความ 

- เกิดจากการใชก้ารเปรียบเทียบ การใชส้ญัลกัษณ์ การเสนอ
ภาพพจน์ต่าง ๆ 

- เกิดจากการพรรณนาและการบรรยายท่ีแจ่มแจง้ชดัเจน จน
สามารถแลเห็นภาพ ใหเ้ห็นนาฏการ หรือใหเ้กิดความหยัง่เห็น



•ตวัอยา่งการน าค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัมาวางเรียงกนั ท าใหเ้กิด
ภาพเคล่ือนไหว ใน ลลิติตะเลงพ่าย เช่น

อุรารานร้าวแยก ยลสยบ
เอนพระองคล์งทบ                 ท่าวด้ิน
เหนือคอคชซอนซบ               สังเวช
วายชิวาตมสุ์ดส้ิน                   สู่ฟ้าเสวยสวรรค์

•การน าค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั คือ “ราน  ร้าว  แยก” มาอยูด่ว้ยกนั 
ช่วยใหเ้กิดลีลาของภาพการส้ินพระชนมข์องพระมหาอุปราชา 



•ผูแ้ต่งใชก้ลวธีิการวางค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัท าใหเ้กิดภาพชา้ลง คือ 
•ผูอ่้านเห็นภาพพระอุระของพระมหาอุปราชาท่ีค่อย ๆ “ราน” คือ เห็นเป็น
รอยบาง ๆ ตามรอยพระแสงของา้วท่ีก าลงัจะผา่น
•แลว้รอยนั้นก ็“ร้าว” คือรอยลึกลง ๆ จนเห็นถนดัตา 
• ท่ีสุดพระอุระของพระมหาอุปราชาจึง  “แยก”  ออกจากกนัเม่ือพระแสง   
ของา้วผา่นไป
•การพรรณนาภาพใหช้า้ลงท าใหผู้อ่้านซึมซาบความเจบ็ปวดและความ
สูญเสียไดม้ากกวา่ภาพท่ีเคล่ือนผา่นอยา่งรวดเร็ว



•ตวัอยา่งการพรรณนาในมิติท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว มีการแสดงกิริยาของ
อิเหนาเม่ือพบบุษบา

๏ เม่ือนั้น ระเด่นมนตรีเรืองศรี
เหลียวไปรับไหวเ้ทวี ภูมีดูนางไม่วางตา
งามจริงยิง่เทพนิมิต ใหคิ้ดเสียดายเป็นหนกัหนา
เสโทไหลหลัง่ทั้งกายา สะบดัปลายเกศาเนืองไป
กรกอดอนุชากต็กลง จะรู้สึกพระองคก์ห็าไม่
แต่เวยีนจูบสียะตรายาใจ ส าคญัพระทยัวา่เทวี
ความรักรุมจิตพิศวง จนลืมองคลื์มอายนางโฉมศรี
ไม่เป็นอารมณ์สมประดี ภูมีหลงขบัข้ึนฉบัพลนั ฯ



4. สาระของเน้ือหา

•สาระของวรรณกรรม คือประโยชน์อนัเป็นผลพลอยไดท่ี้ผูอ่้านจะพึง
ไดรั้บจากการอ่านวรรณกรรมนอกเหนือจากความบนัเทิงใจ
•สาระทางเน้ือหาของวรรณกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ

4.1 สาระดา้นความคิด 
4.2 สาระดา้นหลกัฐานความเป็นจริง 



4.1 สาระด้านความคดิ คือ
ความคิดท่ีปรากฏในวรรณกรรมอนัเป็นประโยชน์ทั้งโดยตรง

และโดยออ้มแก่มนุษยชาติและสงัคม เช่น ทศันะของผู้แต่งทีช่วนให้
ผู้อ่านฉุกคดิ เกดิความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ มีคตธิรรม 

กวจีะแสดงความคิดผา่นกลวธีิต่าง ๆ กนั เช่น 
- กล่าวอยา่งตรงไปตรงมา 
- การใชส้ญัลกัษณ์ 
- การกล่าวเปรียบเทียบและอา้งอุทาหรณ์



• เร่ืองทศันะของกวีนั้น เปล้ือง ณ นคร แบ่งออก 2 ชนิด คือ
4.1.1 สัมพันธทัศนะ เป็นทศันะท่ีถือตวัเองเป็นใหญ่ รวมทั้งถือตามโลก

ดว้ย  คุณลกัษณะต่าง ๆ เช่น  สวย  ดี  ชัว่ ใกล ้ ไกล  สุข  ทุกข ์ ซ่ึงเป็นนามธรรม
นั้น  ต่างคนต่างเห็นผดิกนั  แลว้แต่ฐานะ นิสยัและผลประโยชนข์องตน เช่น

ถงึบางพรหมพรหมมีอยู่ส่ีพกัตร์ คนประจักษ์แจ้งจิตทุกทศิา

ทุกวนันีม้ีมนุษย์อยธุยา เป็นร้อยหน้าพนัพนัหน้ายิง่กว่าพรหม



4.1.2 วสุิทธิทัศนะ คือ ทศันะท่ีถือธรรมเป็นใหญ่ ไม่เอาความ
เขา้ขา้งตนหรือผลประโยชนเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง 

บทกวีจึงเป็นประหน่ึงคติธรรม เพราะกวีน าความจริงในโลกมาสู่
สายตาและความคิดของเรา เช่น
อนัวสัิยในประเทศทุกเขตแคว้น ถึงโกรธแค้นความรักย่อมหักหาย

อนัความเจริญหญิงกม้็วยลงด้วยชาย ชายกต็ายลงด้วยหญิงจริงดังนี้



•ประจกัษ ์ประภาพิทยากร ใหค้วามเห็นวา่ ทัศนะของกวหีรือกวทีัศน์ คือ   
การท่ีกวีแสดงความคิดเห็นตามแนวนึกคิดของกวี 
•ปกตเิม่ือเราเห็นอะไร เรากแ็ลเห็นรูปร่าง หรือกริิยาอาการต่าง ๆ ทีป่รากฏ   
แก่ตา  แต่กวเีห็นได้ด้วยใจและนึกคดิ เป็นการเห็นพเิศษนอกเหนือไปจาก 
รูปและกริิยา 

•ความนึกคิดนั้นแสดงออกมาในลกัษณะความซ้ึงใจ หรือความงดงามของ
ความหมายท่ีแฝงอยู ่ หรือในลกัษณะปรัชญาใหเ้ห็นวสิยัของโลกและมนุษย์



ชมแขคิดใช่หนา้ นวลนาง

เดือนต าหนิวงกลาง ต่ายแตม้

พิมพพ์กัตร์แม่เพญ็ปราง จกัเปรียบ ใดเอย

ข ากวา่แขไขแยม้ ยิง่ยิม้อปัสร

(นิราศนรินทร์)

•จะเห็นวา่โคลงบทน้ีมีคมข าดว้ยกวทีศัน ์ดวงจนัทร์นั้นเราทุกคนก็
มองเห็นกนัมาแลว้ แต่ไม่สะดุดใจเราจนเกิดจินตนาการอยา่งกวี 



•การศึกษาดา้นกวทีศัน์ช่วยใหเ้รางอกงามในดา้นความคิดไดอ้ยา่ง
วเิศษ อยา่งดวงจันทร์น้ีกวบีางท่านกเ็ห็นวา่

- ดวงจนัทร์งามเหมือนใบหนา้ของนางท่ีรัก 
- บางทีกเ็ห็นวา่หนา้ของนางท่ีรักงามกวา่ดวงจนัทร์ 
- บางท่านกเ็ปรียบกระต่ายท่ีชอบเล่นแสงจนัทร์ ประหน่ึงวา่

หลงใหลในแสงจนัทร์เหมือนกบัท่ีหลงนอ้งท่ีรัก 
- บางท่านเช่น น.ม.ส. เห็นพิเศษไปกวา่นั้นอีกคือ กระต่ายนั้น

หลงพระจนัทร์เฉพาะขา้งข้ึนเท่านั้น แต่ “น ้าใจขา้เมามึนทั้งข้ึนแรม”



4.2 สาระด้านหลกัฐานความเป็นจริง หมายถึง 
การท่ีท าใหผู้อ่้านไดท้ราบความจริงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของ

สงัคม  ค่านิยม  และทศันะของบุคคลในยคุสมยัของวรรณกรรมนั้น ๆ 
กล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ วรรณกรรมในแต่ละยคุสมยัยอ่มเป็นเคร่ือง

สะทอ้นถึงสภาพสงัคมและชีวติของยคุสมยันั้น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี



•ตวัอยา่งใน นิราศลอนดอน ของ หม่อมราโชทยั กวีพรรณนาสองขา้งทาง   
ตามสภาพท่ีเป็นจริง ดงัความวา่

ระหวา่งสองขา้งทางวิถี มีไร่นาสาลีแลไสว
นาขา้วโพดบา้งเป็นนาหญา้ร าไร เขาปลูกไวข้ายกนัพานจะแพง
เม่ือถึงเทศกาลหนาวเป็นคราวขดั ทุกสิงสตัวม์า้ลากินหญา้แหง้
ทัว่ทั้งเมืองซ้ือหาราคาแพง ต่อหนา้แลง้หญา้สดจ่ึงงดงาม
บา้งท าสวนท าไร่ไวป้ลูกผกั เป็นดอกฝักผอ่นแก่แลออกหลาม
มีบา้นเรือนดูพิลึกลว้นตึกราม ในท่ีตามทางรถบทจร



วรรณกรรมร้อยกรองปัจจุบัน (กวนิีพนธ์)

• ร้อยกรองปัจจุบนั หมายถึง ร้อยกรองท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากร้อยกรอง
สมยัก่อน 
•ความเปล่ียนแปลงของร้อยกรองเร่ิมตั้งแต่รัชกาลท่ี 6 เป็นตน้มา 
• ซ่ึง กหุลาบ มลัลิกะมาส กล่าวถึง ความเปล่ียนแปลงในดา้นความคิด
และรูปแบบของวรรณกรรมร้อยกรอง ดงัน้ี



1. ร้อยกรองมีขนาดส้ันลง และเน้น “ข้อคดิ” หรือ “ความคดิ” 
เป็นท านองการส่ือสารความคิดนั้น ๆ ระหวา่งผูแ้ต่งและผูอ่้าน 

ส่วนศิลปะในการแต่งร้อยกรองอนัเป็นความนิยมดั้งเดิม 
ถือวา่มีความส าคญัเป็นอนัดบัรองลงไปจาก “ความคิด” 

จึงเป็นกาพย์กลอนแห่ง “ความคดิ” มากกว่า                                                   
ที่จะเป็นกาพย์กลอนแห่ง “อารมณ์”



•ขนาดของร้อยกรองเร่ิมสั้นลง เร่ืองเล่ายาว ๆ หรือนิราศขนาดยาวมี
นอ้ยลงเป็นอนัมาก 
•ล าน าภูกระดงึ ของ องัคาร กลัยาณพงศ ์แมเ้ป็นเร่ืองยาว แต่แยกเป็น
บทสั้น ๆ บทหน่ึง ความคิดหน่ึงไดต้ลอดนิราศขนาดยาว 

อนิจจาขา้นอ้ยละหอ้ยจิต วปิริตยิง่คิดร้ายหม่นหมอง
น ้าท่วมปากมิอยากขอร้อง พ่ีนอ้งมนุษยชาติอนาถส้ินดี ฯ
บา้งฆ่าภูผาท ากอลฟ์สนาม ท าบาร์งามบนเขาเอาเตม็ท่ี
ฆ่าตน้น ้ าล าธารไปทุกที ไม่มีการศึกษาอาธรรม ์ฯ



โลกระย  าท าแต่ระเบิด จกัเกิดฉิบหายมากมายมหนัต์
ปรมาณูจะประลยักลัป์ วารนั้นรู้พิษอ ามหิตคน ฯ
โอโ้ลกน้ีแหง้แลง้น ้าใจ จะเกิดไฟไหมทุ้กแห่งหน
เลือดตายอ้ยยอ่ยยบัอบัจน เพราะผลวิทยาศาสตร์ฉกาจฉกรรจ ์ฯ
แมว้ิทยาศาสตร์วิเศษมากมาย แต่คราวร้ายกอ็  ามหิตมหนัต์
อาจเผาไหมห้ลายชาติโคตรพนัธ์ุ มนุษยส์ตัวน์ั้นจะอนัตรธาน ฯ

(ล าน าภูกระดึง, 2516, น. 56)



อธิบายกวนิีพนธ์ขา้งตน้ 
กวกีล่าวถึงความ “วปิริต” ท่ีเกิดข้ึนบนโลกน้ี โดยเฉพาะมนุษยท่ี์ “คิดร้าย” 

ท าลายธรรมชาติทั้ง  “ฆ่าภูผา” และ “ฆ่าตน้น ้ าล  าธาร”เพื่อสร้าง “สนามกอลฟ์” 
และ “บาร์” แสดงใหเ้ห็นถึงความโลภและความเห็นแก่ตวัของมนุษยท่ี์สร้างวตัถุ
มาแทนท่ีธรรมชาติ 

นอกจากน้ีมนุษยย์งั “แลง้น ้ าใจ” มุ่งท่ีจะพฒันาโลกให้เจริญกา้วหนา้ตาม
วิถีแห่งวิทยาศาสตร์คิดสร้าง “ระเบิดปรมาณู” โดยไม่ค านึงว่าระบบคิดทาง
วิทยาศาสตร์อาจเป็นภยัท าลาย “หลายชาติโคตรพนัธุ์” หรือน าไปสู่ความหายนะ
ของสรรพส่ิงบนโลกได ้

กวีจึงคร ่ าครวญถึงสภาวการณ์น้ีดว้ยความรู้สึกโศกเศร้าจน “เลือดตายอ้ย” 
เพราะ “อบัจน” หนทางท่ีจะตา้นทานความ “อ ามหิต” ของมนุษย์



2. มคีวามเปลีย่นแปลงด้านฉันทลกัษณ์และการวางรูป
นกัเขียนร้อยกรองรุ่นใหม่สนใจในเร่ืองก าหนดคณะต่าง ๆ 
นอ้ยลงกวา่เร่ืองความคิด จึงอาจเขียนผดิแบบแผนไปบา้ง เช่น 

ในบท “เมืองไทยนีด้”ี ของ สุจิตต์ วงษเ์ทศ 



ในน ้ามีปลาในนามีขา้ว
ใตโ้ตะ๊ เตม็อาหารทั้งหวานคาว
มีเงินทองกองราวเจา้พระคลงั
ใตดิ้น สินทรัพยน์บัไม่ไหว
นึกจะใชใ้ชไ้ดต้ามใจสัง่...

เมืองไทยน้ีดี
ทุกอยา่งมีแดกกนัวนัยงัค ่า
ยดัใตโ้ตะ๊ใตดิ้นกินใตน้ ้ า
บ าเรอบ ารุงเล้ียงอ านาจรัฐ



3. เน้ือเร่ืองของร้อยกรองกว้างขวางออก มีทั้ง บทพรรณนา 
บทบรรยาย ความรู้สึกต่าง ๆ 

- เร่ืองเก่ียวกบัการเมือง 
- เร่ืองเก่ียวกบัสงัคม สภาพการณ์ปัจจุบนั 
- พฤติกรรมของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มแทจ้ริงของมนุษย์

มากกวา่เร่ืองไกลตวั หรือมีอุดมคติ



•ดงัตวัอยา่งความใน รุ้งสายอันรายสรวง ของคมทวน คนัธนู วา่
สงสารภาษาเผา่ถูกเงาแผ่ บดเหล่ือมรากเง่าจนเหงาหงอย
ตอ้งซุกซ่อนซอนซอกตามตรอกซอย ดว้ยเลือดไทยไหลถอยโดนลอยท้ิง
เห็นต่างดา้วเขาดีกระด้ีกระดา้ เห็นปู่ยา่ตายายเบ่ือหน่ายยิง่
ไทยเดิมต ่าซ ้ าเติมเห่อเหิมติง ถูกชายหญิงแห่งยคุดูถูกยบั
ประเพณีน่ีโน่นพลอยโดนกระหน ่า เหมือนผซี ้ าด ้าแทรกช าแรกสบั
ไทยไม่เหลือเช้ือแลว้แตกแถวลบั มวัแต่หลบัใหลหลงงนังงแล
พดูไทยแซมแถมสร้อยองักฤษใส่ ส่งเสียงใสส่อสอซ้ึงซ่อแซ่
ส าเนียงไทยไม่เท่ห์ไขวเ้ขวแท้ คือบาดแผลด่างพร้อยคือรอยพลั้ง



4. การใช้ถ้อยค าและความคดิ 
- มีลกัษณะกร้าวแกร่ง ถึงขั้นกา้วร้าวกมี็ 
- ใชถ้อ้ยค าในชีวิตประจ าวนัไดทุ้กค า แมจ้ะถือเป็นค าไม่

สุภาพบางค า 
- ส่วนความคิดมกัรุนแรงวพิากษว์จิารณ์อยา่งมีอารมณ์ มุ่ง

ใหส้ะเทือนใจดา้นสจัธรรม (ความจริง) มากกวา่ความไพเราะ



• ส่วน ประจกัษ ์ประภาพิทยากร กล่าววา่การแต่งร้อยกรองในปัจจุบนั
จะเห็นความแตกต่างไปจากกวสีมยัก่อน ส่ิงท่ีแตกต่างจะสรุปไดด้งัน้ี

1. ประเภทของร้อยกรอง ร้อยกรองประเภท “กลอน” นิยมแต่งกนั
มากท่ีสุด ถดัไปกเ็ป็น “กาพย์ยานี” ส่วนร้อยกรองอยา่งอ่ืนมีนอ้ย

2. ขนาดความยาว จะไม่ยาวเป็นเร่ืองอยา่งสมยัก่อน โดยมากก็
6 - 10 บท

3. เน้ือเร่ือง ไม่เป็นนิยายมีตวัละครอยา่งสมยัก่อน ในปัจจุบนั
มกัจะมีแง่คิดเพียงแง่เดียว



4. รูปแบบเชิงลีลาของร้อยกรอง ส่วนมากก็ยงัคงเหมือนเดิม แต่
มีนกักลอนบางท่านไดพ้ยายามแหวกใหต่้างไปจากยคุก่อน 

โดยเฉพาะร้อยกรองประเภทกลอน  โคลง  และกาพย์ยานี จะ
เห็นไดช้ดัในเร่ืองการใชค้  าตรงไปตรงมา ไม่น่ิมนวลเหมือนสมยัก่อน 
ไม่เคร่งในเร่ืองจ านวนค าในแต่ละวรรค และแมก้ารรับส่งสมัผสัก็ไม่
เคร่งครัด



•ตวัอยา่งในบท “การเดินทางของชีวิต” ใน ม้าก้านกล้วย ของไพวรินทร์ ขาวงาม 
หมอชิตชีวิตตอ้ง ตามหมอ

เจบ็ป่วยเหน็ดเหน่ือยหนอ ชีพน้ี
เดินทางนัง่นอนรอ ความรัก
หมอก่ีคนจะช้ี ช่องใหห้ายทุกข์

เรียงรายถามไถ่ตน้ เดินทาง
งนังกตกงานพลาง พลาดพลั้ง
เห็นเหยือ่ท่ีพรานวาง วิ่งแยง่
ถูกกบังบัง่ายทั้ง ท่ีรู้ดูเห็น



•กวีเล่นค าพอ้งรูปพอ้งเสียงว่า “หมอ” ในค าว่า “หมอชิต” อนัเป็นช่ือสถานี
ขนส่ง กบัค าว่า “หมอ” หมายถึงผูรั้กษาโรค เพื่อเป็นส่ือความรู้สึกของกว ี  
ในฐานะของคนต่างถ่ินท่ีเดินทางมาหาความส าเร็จในเมืองโดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ี 
“หมอชิต” 
•แต่กลบัประสบกบัความ “เจ็บป่วย” “เหน็ดเหน่ือย” ไม่มีใครให้ความรัก
ความเมตตา อีกทั้งประสบกบัผูค้นต่างถ่ินท่ีเผชิญกบัการตกงานเหมือนกนั 
•ความรู้สึก “พลาดพลั้ง” ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตน้ี กวีจึงรู้สึกกลายเป็น 

“เหยื่อ” ของ “พราน” ท่ีวางไว ้และก่อเกิดเป็นความทุกขใ์จ โดยไม่รู้ว่าจะมี 
“หมอก่ีคน” ท่ีคอยช่วยแนะน าใหค้วามทุกขข์องกวใีหห้ายไป



ประเภทของร้อยกรองปัจจุบัน (กวนิีพนธ์)

• ในเร่ืองประเภทของร้อยกรองปัจจุบนั ได้แยกบทร้อยกรองตาม
ลกัษณะเน้ือหา ดงัน้ี

1. ประเภทอาเศียรวาท เป็นการแต่งเพ่ือสดุดีเน่ืองในวนัเวลาท่ี
ก าหนดไว ้โดยมากนิยมแต่งเป็นฉนัทซ่ึ์งเป็นร้อยกรองประเภทสูง แต่ก็
มีร้อยกรองประเภทอ่ืนทั้งกลอน กาพย ์และโคลง





2. ประเภทเกีย่วกบัธรรมชาติ กวีจะแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
มนุษยก์บัธรรมชาติในฐานะท่ีมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ โดย
จะส่ือสารเก่ียวกบัธรรมชาติ ดงัน้ี

- การชมความงามของธรรมชาติ
- ธรรมชาติมีอ านาจเหนือมนุษย์
- ธรรมชาติถูกท าลายจากโลภจริตของมนุษย์
- ธรรมชาติส่ือความจริงแทข้องชีวิต



•การพรรณนาธรรมชาติเป็นส่ือใหเ้ห็นทั้งความงดงามและการส่ือความหมาย 
ดงัความในบท “เมฆ” ในล าน าภูกระดึง วา่

เมฆน้ีมีคุณค่าแทจ้ริง คือธาตุยิง่ใหญ่ชลาลยัฝัน
เป็นฝนโปรยไปทั้งไกวลั สร้างสรรคเ์กษมสุขทุกชีวา

ยิง่จริงค่ากวา่รัตนาร่วงรุ้ง คือมุ่งประโยชนใ์หญ่ภายหนา้
ถึงกะละลายตวัเองมรณา เพื่อแก่นหลา้วจิิตรนิจนิรันดร์

ฉนัใดอจัฉริยาปราชญเ์ปร่ือง   ท่ีฟูเฟ่ืองบารมีกฉ็นันั้น
เพื่อประโยชนม์นุษยท์ัว่หนา้กนั บรรลุขั้นกายสิทธ์ิพทุธปัญญา



•ดงัตวัอยา่งธรรมชาติมีอ านาจเหนือมนุษย์ในบท “ความคิดค านึงของ
เดก็หนุ่มชาวนา” ของ แรค า ประโดยค า ความวา่

ล าบากล าบน ฝ่าแดดกร าฝน ไปทัว่ทอ้งทุ่ง
ชาวนาหนา้หมอง ต่างกร็ ่ าร้อง จา้วป่าจา้วทุ่ง
โปรดจงเมตตา ฝนเทลงมา น ้าท่าเตม็ทุ่ง
บางทีฝนมาก จนเป็นน ้าหลาก เขา้ท่วมทอ้งทุ่ง
ขา้วกลา้จมน ้า ชาวนาร้องร ่า จา้วป่าจา้วทุ่ง
โปรดจงเมตตา น ้าลดจากนา อยา่ฆ่าชาวทุ่ง



จะท าฉนัใด จะท าอะไร ถา้ไม่มีทุ่ง
นายทุนเร่งรัด เกินจะทานทดั จ านองทอ้งทุ่ง
ไม่มีเงินไถ่ ฝนแลง้เหลือใจ เลยไม่มีทุ่ง
ตอ้งเช่าเขาท า แสนจะระก า ชีวิตชาวทุ่ง
ใครจะช่วยเหลือ ใครจะเอ้ือเฟ้ือ ช่วยชีพชาวทุ่ง
หวานอมขมกลืน ทุกค ่าทุกคืน ไร้ช่ืนกบัทุ่ง



•ขอ้สงัเกตในบทกวีขา้งตน้ คือ
•กวกี าหนดจ านวนค าท่ีตายตัววรรคละ 4 ค าและลงน ้าหนกัเสียงท่ีค าสุดทา้ย
ในแต่ละวรรคเพ่ือใหเ้กิดความล่ืนไหลของเสียงอนัจะช่วยย  ้า “สาร” 
•ยงัใชล้ลีารับส่งสัมผสัท้ายบาทแบบกลอนหัวเดียว  แต่กวมิีไดเ้นน้สมัผสั
ทา้ยบาทเป็นเสียงสระเดียวกนัตามขนบนิยม หากปรับใชเ้ป็นการรับส่ง
สัมผสัด้วยการซ ้าค าค าเดียวว่า “ทุ่ง” เพื่อส่ือความสมัพนัธ์ของชาวนากบั
ทอ้งทุ่ง 



•ดงัตวัอยา่งธรรมชาตถูิกท าลายจากโลภจริตของมนุษย์ใน “น ้าท่วมไทย
เพราะใครอ ามหิตฆ่าป่าไม”้ ใน บางกอกแกว้ก าศรวล ความวา่

ฆ่าป่าไมส้ลายโล่งเตียนแหลก   ดินแยกแตกระแหงแหง้แลง้กร้าน
เทือกขนุผาโลน้ป่าเล่ียนลา้น มินานแหลกลาญเล่ห์ทะเลทราย ฯ

สตัวร้์อยลา้นร่านงกเงินทอง  ปองลา้งผลาญทุกป่าสยามหาย
ฟันฆ่าป่าไมต้ายมากมาย เหนือกฎหมายรัฐไร้เดียงสา ฯ
สบัสนฤดูฝนใหญ่กไ็หลหลัง่ อดีตป่าทั้งหลายไร้คุณค่า

มิอาจซบัซึมธาตุน ้ามหึมา กห็ลากไหลบ่าท่วมบา้นท่วมเมือง ฯ



• ดังธรรมชาติส่ือความจริงแท้ของชีวิตในบท “จากมารดา” ใน 
บางกอกแก้วก าศรวล ของ องัคาร กลัยาณพงศ ์ความวา่

โรยร่วงปวงม่ิงไม้ สุมาลยั

เปรียบช่วงชราผา่นใจ จ่อมไหม้

ชีพมนุษยอ์ยูน่านไฉน ไป่ร่วง ดบัฤๅ

แรงแห่งกาลผลาญได้ ป่นแมจ้กัรวาล ฯ



3. ประเภทส่ืออารมณ์ความรู้สึกหรือเปิดเผยความในใจ
เก่ียวกบัความรัก ความพลาดหวงั ความทุกขร์ะทม แต่ขอ้ส าคญั

ตอ้งซ่อนแง่คิดไว้



• ดงัตวัอยา่งในบท “หญิงสาว” ใน ค าใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ ของไพวรินทร์ 
ขาวงาม ความวา่

หนุ่มชาวนาหนา้ด าท าแต่นา รอการมาของหญิงสาวกเ็งียบส้ิน
หญิงคนรักจากไปเหมือนโบยบิน น่ีไดย้นิเพียงข่าวเขาเล่าลือ
ข่าววา่เธอไปท างานในเมืองหลวง วนัคืนล่วงทนรอไปดว้ยใจซ่ือ
ยามลมฝนสาดซดัพดักระพือ หลงวา่คือความรักจากคนไกล
ตอนสงกรานตบ์อกจะมากไ็ม่มา ถึงยามฝนจะเห็นหนา้กห็าไม่
พอ่แม่ห่วงเธอนั้นกนัสุดใจ สะอ้ืนไห-้กลบัมาเถิดกลบัมา



•บทกวขีา้งตน้ อธิบายความไดว้า่
•กวีพรรณนาพฤติกรรมวา่   “หนุ่มชาวนา” รอคอยหญิงคนรักท่ีจาก
บา้นเกิดไปท างานในเมืองหลวง ซ่ึงเขาเฝ้ารอทั้ง “ยามฝน” และยาม
ร้อน แมแ้ต่ช่วงเทศกาล “สงกรานต”์ หญิงคนรักกไ็ม่มา 
•อนัน าไปสู่ความทุกขใ์จของ “หนุ่มชาวนา” ดงัท่ีกวีพรรณนาใหเ้ห็น
พฤติกรรมร้องไหว้งิวอนขอใหค้นรักกลบัมา ดงัความวา่ “สะอื้นไห้-
กลับมาเถิดกลับมา” เพ่ือใหผู้อ่้านเห็นภาพความซ่ือสตัยใ์นความรัก
ของหนุ่มชาวนาท่ีมีให้กบัหญิงสาวอนัก่อใหเ้กิดอารมณ์สะเทือนใจ
ร่วมไปกบัตวัละครดว้ย



4. ประเภทเกีย่วกบัอาชีพ
- กวอีาจน าเสนอเก่ียวกบัความภาคภูมิใจในอาชีพ บางอาชีพก็

เป็นท่ีสรรเสริญแก่บุคคลอ่ืน
- กวีอาจน าเสนอใหเ้ห็นถึงความยากล าบากในอาชีพใดอาชีพ

หน่ึงกไ็ด้



•ดงัตวัอยา่งในบท “หอมกล่ินชอลก์”
ครูอาจเคยส้ินหวงัเพราะพลั้งรัก และอกหกัเจียนตายมาหลายหน

อาจเคยเพราะช ้าจากค าคน เศร้าหมองหม่นจนเจบ็หนาวเหน็บกาย
บดัน้ีครูรู้แลว้อยา่งแน่วแน่ เพราะรอบแผลกลางใจใกลจ้ะหาย
ทนเปล่ียวจิตนิดเดียวเด๋ียวกค็ลาย เป็นความหมายของครูซ่ึงสู้ทน
จะสอนเดก็เสกเป่าความเง่าโง่ ยอมอดโซความรักผลกัเหตุผล
หอมกล่ินชอลก์แทนขา้วเม่ือคราวจน กลางป่าโพน้แดนไพรห่างไกลตา
แมน้เป็นเทียนหร่ีริบกระพริบแสง กพ็อแจง้แรงฝันแกปั้ญหา
ปลุกเดก็ไพรใหต่ื้นลุกข้ึนมา ระเริงร่าอารมณ์หายตรมตรอม



•ตวัอยา่งในบท “บทโศลกจากท่ีราบสูง” ใน แสงดาวแห่งศรัทธา ของคมทวน 
คนัธนู ความวา่

ฝนแหง้แลง้แดดแผดเผา ผนืนาป่าเขา
ชาวนาหนา้น่ิวหิวโหย

ท้ิงนามากรุงมุ่งโดย ขายแรงแรงโรย
กลบัถูกเขาเถือเหลือทน

ยิง่อยูย่ิง่เจบ็ยิง่จน หากินด้ินรน
เสาะหาอาหารซานเซ

หนีเสือมาปะจรเข้ น ้าตาบ่าเท
แทนฝนลน้ฟ้าฟูมฟาย



5. ประเภทเกีย่วกบัการเสียดสีสังคมและวฒันธรรม

สงัคมในแต่ละยคุสมยัมีความแตกต่างกนั กวไีทยท่ีมีฐานะเป็น
ส่วนหน่ึงของสงัคมยอ่มไดรั้บอิทธิพลจากสงัคมในการรับรู้ ตีความ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสภาวการณ์ของสงัคม และส่ือ “สาร” ความคิด
แก่ผูอ่้านผสานกบัการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั เช่น

- วถีิของการพฒันาสู่ความเปล่ียนแปลงทางสงัคม
- วถีิของการพฒันาสู่ความหลงลืมวฒันธรรมไทย
- ความลุ่มหลงในกระแสวตัถุนิยม



•ดงัตวัอยา่งวิถีของการพฒันาสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน ข้างคลอง
คันนายาว กระบวนท่ี 1 ของเนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์วา่
ส้ินแม่ใหญ่นาใหญ่กย็า้ยแยก ทีละแปลงเปล่ียนแปลกเป็นรุ่นรุ่น
คนใหม่ใหม่มากมายชุลมุน ทั้งโรงงานควนักรุ่นกต็ั้งโรง
บา้นจดัสรรร้านคา้กม็าถึง รถตะบึงแล่นตะบนัควนัโขมง
พอ่กบัแม่จากนามาอยูโ่ยง ชีวิตโคลงเคลงเคล่ือนเหมือนเรือลอย



• ดงัตวัอยา่งวถิขีองการพฒันาสู่ความหลงลืมวฒันธรรมไทยปรากฏในบท “มกราคม: 
ซมซานส่งความสุข”  ใน นิราศ 12 เดือน ฉบบัไพร่ ของสุจิตต์ วงษเ์ทศ วา่

เถลิงศกมกราคมมาถึง เป็นเดือนซ่ึงสร้างรสนิยมสูญ
ทรัพยท่ี์สะสมไวไ้ดม้ากมูน เอามาทูนท้ิงขวา้งอยา่งมากมาย
ทั้งท่ีจนขน้แคน้ถึงแสนเขญ็ กม็าเนน้กนัป้ีป่นจนเสียหาย
ต่างซ้ือหาสาระพนัอนัตราย เศรษฐกิจกรอบตายกนัเดือนน้ี
แยง่กนัส่ง ส.ค.ส. ขอความสุข แต่คนส่งแสนทุกขเ์พราะเป็นหน้ี
คร้ันไม่ส่งกไ็ม่ไดเ้หมือนไม่ดี ธรรมเนียมสร้างมาอยา่งน้ีจึงท าไป
......................................... ...............................................
ธรรมเนียมสอนัง่สมมานมนาน ตอ้งซมซานเสริมตามสังคม
เอาฝร่ังเขามาเนน้กนัเป็นฝร่ัง ไม่ยบัย ั้งสืบเสาะความเหมาะสม



•ดงัตวัอยา่งความลุ่มหลงในกระแสวตัถุนิยมในบท “นวลทรายแกว้” 
ใน บางกอกแกว้ก าศรวล ขององัคาร กลัยาณพงศ ์วา่

เมาวตัถุทุกค ่าเชา้ ชอบไฉน
ลืมแก่นสจัจธรรมไป หมดส้ิน
จกัเปล่ียวเปล่าเขลาใจ จ่อมทุกข์
รู้เม่ือไรเจบ็ด้ิน ดัง่ร้อนไฟแสยง ฯ



6. ประเภทเกีย่วกบัการเมืองการปกครอง
กวส่ีวนใหญ่พยายามช้ีใหเ้ห็นผา่นบทกว ีดงัน้ี
- ช้ีใหเ้ห็นความบกพร่องของระบบการเมืองการปกครองท่ีไร้

ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ 
- ช้ีใหเ้ห็นวา่รัฐบาลมีนโยบายท่ีไม่เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน

ส่วนใหญ่ในประเทศ 
- ช้ีใหเ้ห็นวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือนกัการเมืองขาดศีลธรรมใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีเห็นแก่อ านาจและประโยชน์สุขส่วนตวัและพวกพอ้ง
มากกวา่ค านึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวม



6. ประเภทเกีย่วกบัการเมืองการปกครอง (ต่อ)
- การใชอ้  านาจเผดจ็การท่ีจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

จนน าไปสู่เหตุการณ์ทางการเมืองท่ีประชาชนลุกข้ึนมาต่อสู้เพือ่
เรียกร้องสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย



•ดงัตวัอย่างในบท “นาฏกรรมบนลานกวา้ง”ใน นาฏกรรมบนลานกว้าง ของ    
คมทวน คนัธนู วา่
สงสารสาวอีสานผูก้ร้านแดด ตอ้งทนแปดเป้ือนคาวฉาวอนัฉาวแฉะ
ทั้งฝงูเหลือบร้ินกลุม้เขา้รุมแทะ หวงัพึ่งรัฐ...แค่นั้นแหละกลไกรัฐ
เม่ือต ารวจเมาเหลา้โซเขา้ซ่อง อยากข้ึนหอ้งฮ้ึมฮัม่เปล้ืองก าหนดั
คาวคละคลุง้โสโครกเตม็โลกทศัน์ มองผูห้ญิงเยีย่งสตัวอ์ยา่งส้ินคิด
ถืออ านาจบาตรใหญ่เหยยีบไปทัว่ แมงดาเห็นหดหวัแทบตวับิด
ยดึเคร่ืองแบบ-บารมีเป็นชีวติ อ ามหิตเห้ียมโหดไม่ลดละ



สมเพชสาวอีสานถูกหาญหกั ใหร้ะบายน ้ารักโดยกกัขฬะ
เจอต ารวจเมาเลอะยิง่เงอะงะ เกิดอาการแขยงขยะและหวาดกลวั
กระถดถอยกถู็กโถมปล ้าโจมจู่ ส านึกสาวขืนสู้ชายผูช้ัว่
จึงถูกเตะถูกตบไปทั้งตวั น ้าตากลั้วน ้ากามและความแคน้



•ดงัความในบท “มิถุนายน: 2475 ร าลึก” ใน นิราศ 12 เดือน ฉบับไพร่ ของ   
สุจิตต์ วงษเ์ทศ วา่

และแลว้เดือนมิถุนายนมาถึง เป็นเดือนซ่ึงจ าไดไ้ม่ส้ินสุด

เปล่ียนแปลงการปกครองของสมมุติ เขาวา่เลิศประเสริฐประดุจนิรันดร

โอว้นัท่ี 24 เดือนมิถุนา พ.ศ. 2475 อณุสรณ์

สมบูรณาญาสิทธิราชยก์ข็าดตอน มาเล่นกลอนบทประชาธิปไตย
................................................... ...................................................



โอป้ระชาธิปไตยเมืองไทเอ๋ย ยงัไม่เคยรู้รสความสดช่ืน
ช่างไม่มีจีรังไม่ย ัง่ยนื เพราะวา่คนถือปืนเขาไม่ยอม
ประชาชนคนไทกใ็จหาย ตอ้งถูกคนสนตะพายเหมือนควายผอม
บางทีถูกลงโทษจนโตรดตรอม ถูกกั้นลอ้มความคิดถูกปิดตา
อยูอ่ยา่งคนเขาไม่ใหค้นอยู่ เขาจะใหอุ้ดอูอ้ยูอ่ยา่งหมา
ใครแสดงแจง้วจีมีปัญญา หมายความวา่ชีวนัอนัตราย
....................................... ..........................................
ประชาชนคนไทไม่ไดโ้ง่ ท่ีโง่งัง่นัง่โกน้ัน่คนอ่ืน
ราษฎรอ่อนช ้าทนกล ้ากลืน เพราะคนโง่เขาไม่คืนอ านาจจริง



• ดงัตวัอยา่งในบท “อาทิตยสิ์บส่ีตุลาคม วนัมหาวิปโยค” ใน อาทิตย์ถึงจันทร์ ของ
เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์ความวา่

บดัใจไหววาบหว้ง เวหา
แร้งเหาะระเห็จลง ไล่ห ้ า
กราดมูลกระสุนสา- หสัสตัว์
ร่วงดัง่ใบไมช้ ้า กระชากปลิว
.................................... ....................

เลือดยอ้ยระยบัตอ้ง ตาตะวนั
แดงยิง่กวา่สีแดง ดาดดา้ว
น ้าตาตกผกผนั เพชรพา่ย
ขาวกวา่ขาวแกว้ร้าว ราดไหล


