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การพจิารณาร้อยกรองปัจจุบัน

•ในการพิจารณาร้อยกรองปัจจุบนั ตอ้งพิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี คือ
1. ความคิด 
2. กลวิธีการเขียน 
3. รูปแบบ



1. ความคดิ

• ร้อยกรองในปัจจุบันเน้นเร่ืองความคดิท่ีถือวา่ใหป้ระโยชน์แก่ผูอ่้าน
เป็นส าคญั
•ต่างไปจากร้อยกรองในอดตีทีม่กัจะเน้นเน้ือเร่ืองเฉพาะบุคคลหรือ
สังคมบางกลุ่ม  กวโีวหาร  เสียงสัมผสั และลลีาจังหวะ 

•ถา้เป็นความคิดธรรมดา ๆ ผูอ่้านกม็กัจะไม่สนใจเท่าใดนกั ร้อยกรอง
ท่ีมีผูส้นใจมกัจะมีความคิดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี



1.1 ความคิดที่แปลกใหม่ คือ ไม่ซ ้ ากับท่ีมีผูคิ้ดกันอยู่เสมอ ๆ 
ความคิดท่ีริเร่ิมและแปลกใหม่จะท าให้ผูอ่้านเกิดความสนใจในบท
ร้อยกรองนั้น 

1.2 ความคิดที่ลึกซ้ึงคมคาย เช่น ในเชิงปรัชญาและจินตนาการ
อนักวา้งไกล จะท าใหบ้ทร้อยกรองนั้นน่าท่ึง น่าเช่ือถือและน่าเล่ือมใส 

1.3 ความคิดที่ให้ประโยชน์ ร้อยกรองไม่ควรจะเป็นประโยชน์
เฉพาะเพ่ือสนองความตอ้งการของผูแ้ต่ง แต่บทร้อยกรองท่ีดีควร“ให้”
อะไรแก่ผูอ่้านบา้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลและสงัคมส่วนใหญ่



ตัวอย่างกวนิีพนธ์ที่มีความคดิลกึซ้ึงและให้ประโยชน์กับผู้อ่าน

ท่ามกลางความมืดยคุสมยั ทางออกอยูไ่หนกนัน่ี
จกัพร่างโดยพรุ่งระพี หรือมืดอยา่งน้ีอีกนาน
บาดแผลระยบัอกยคุ ฝนเลือดตกซุกแดงฉาน
น ้าตานองแตม้แกม้กาล ผาหินวิญญาณทลายลง
มโนธรรมคร ่ าครวญหวนไห้ ศกัด์ิศรีเกลือกในฝุ่ นผง
โลภโมโทสนัมัน่คง ชายธงปิศาจสะบดัปลิว
คนพาลมากพวกอว้นพี คนดีโดดเด่ียวผอมหิว
สาวกปิศาจโห่ฮ้ิว กลบเสียงถอ้ยพล้ิวธรรมเพราะ



•ตวัอยา่งในบท “เปลวไฟและนักฝัน” ใน มา้กา้นกลว้ย ของไพวรินทร์ ขาว
งาม 
•กวีแสดงความคิดท่ีลึกซ้ึง กล่าวถึง ความมืดบอดของยคุสมยัท่ีมนุษยเ์กิด
กิเลสจนละเลยหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้
•มนุษยเ์กิดกิเลส คือมีความอยากไดอ้ยากมีมากจนสงัคมปัจจุบนัเกิดความ
ผิดปกติไปจากเดิม
• คือ “คนพาล” มีมิตรสหายและมีความเป็นอยูท่ี่ดีจน “อ้วนพ”ี 
•ในขณะท่ี “คนด”ี ตอ้งอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวและมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ยากล าบาก
จนร่างกายซูบผอม 



•ความเส่ือมถอยของยคุสมยัท่ีมนุษยมี์กิเลสและละเลย “มโนธรรม” หรือ
ความรู้สึกผดิชอบชัว่ดีไปน้ี  จึงเปรียบเสมือนการปล่อยให ้“ปิศาจ” หรือ
อ านาจอนัชัว่ร้ายเขา้มารุกรานหรือท าลาย “ธรรม” ใหสู้ญส้ินไป 
•มนุษยจึ์งด ารงชีวิตอยูท่่ามกลางความเจบ็ปวดรวดร้าวใจเสมือนมี “บาดแผล” 
อยูท่ี่ใจ 
•และตอ้งเผชิญกบัความโศกเศร้า “น า้ตานองอาบแก้ม” จนกลายเป็นเลือด
เสมือนกบั “ฝนเลือดตกชุก” โดยไม่รู้วา่ความทุกขโ์ศกเศร้าน้ีจะส้ินสุดลง
เม่ือใด



2. กลวธีิการเขียน

•ผูอ่้านสามารถพิจารณาบทร้อยกรองไดจ้ากกลวธีิการเขียนของผูแ้ต่ง
ดงัต่อไปน้ี

2.1 การวางโครงเร่ืองและการด าเนินเร่ือง 
2.2 การใชค้  า 
2.3 การสะทอ้นความรู้สึกและการสร้างบรรยากาศ 
2.4 การตั้งช่ือเร่ือง 



2.1 การวางโครงเร่ืองและการด าเนินเร่ือง ไดแ้ก่
- การเร่ิมเสนอเร่ืองอยา่งเร้าความสนใจ
- การด าเนินเร่ืองต่อเน่ืองกนัไปอยา่งมีเอกภาพ 
- การจบท่ีสร้างความประทบัใจ หรือใหต้ระหนกัรู้ ใหคิ้ด หรือ

แกปั้ญหาต่อไป



ตัวอย่างในบท “ลลีาอกีหน้าหน่ึง” ใน แรค า: รวมบทกวมีีฉันทลกัณณ์ 
ของแรค า ประโดยค า 

แม่เฒ่าบ่นพร ่ าเป็นพร่ังพรู ขณะเสียงลมวูอ่ยูเ่วียนวน
แม่อีหล่านอ้ยนอ้ยเคยน ากน้ ถ่ิมอีหล่านอ้ยนอ้ยเคยน ากน้
ไปเพลินเล่นหมอล าหลายต าบล บ่มายามตูบตนจกัเท่ือเดียว
จะบกใหญ่ไกวลูกหล่นถูกแคร่ ผา่นหลงัคาลงแลแม่เฒ่าเกร้ียว
กระหน ่าฝนเทฟ้ามาจริงเจียว จะหลบเล้ียวหลืบใดกไ็ม่พน้
ปาดน ้าตาบนหนา้อีหล่านอ้ย ปาดน ้าตาแม่เฒ่ายอ้ยกบัฝอยฝน
เฉียบหนาวรุกล ้ามาย  ้ายล ยอ่มพอ่เฒ่าอบัจนทุกหนทาง



• ตวัอยา่งบทกวนิีพนธ์ท่ีน าเสนอเร่ืองราวความทุกขร์ะทมของคนชราท่ีตอ้ง
รับภาระเล้ียงดูลูกหลานเพ่ือสะทอ้นปัญหาสงัคมในปัจจุบนั 
•กวีให ้“แม่เฒ่า” คร ่ าครวญถึงลูกสาวท่ีทอดท้ิงลูกใหต้นเล้ียงดูแลว้ไปเท่ียว
เล่น “หมอล า” อยูห่ลายต าบลไม่มาเยีย่มเยยีนหรือดูแลลูกเลย  
•และก่อนท่ีลูกสาวของแม่เฒ่าจะท้ิงลูกไปนั้นกป็ล่อยใหลู้กนอนในเปลไกว
ท่ีผกูอยูก่บั “จะบก” หรือไมย้นืตน้ขนาดใหญ่จนเดก็ตกลงมา “ถูกแคร่” 



•แม่เฒ่าจึงตอ้งรับมาเล้ียงดูอยา่งเล่ียงไม่ได ้แมจ้ะมีชีวติความเป็นอยู่
อยา่งยากล าบาก  ตอ้งเหน็บหนาวในยามฝนตก “กระหน ่า”  กไ็ม่อาจ
หลบเล้ียวหนีไปไหนได ้
•กวีจึงพรรณนาความทุกขร์ะทมดว้ยการร ่าไหข้อง “แม่เฒ่า” ท่ีมีน ้ าตา
ไปพร้อมกบั “ฝอยฝน” รวมทั้งพอ่เฒ่ากต็อ้งร่วมทุกขใ์จไปกบัแม่เฒ่า
ดว้ย เพราะอบัจนหนทาง 



ตัวอย่างในบท “เจียมผู้ไม่ทนเจียม” ใน ลานชเล ของแรค า ประโดยค า 

เจียมจึงจรจากบา้น ไปงมงานอยา่งยอ่ยน่
ความท่ีมีแต่ตน ตอ้งเร่ิมตน้เป็นคนใช้
นายจา้งดูใจดี เสียแต่มีบา้นหลงัใหญ่
ผูค้นเกล่ือนกล่นไป เจียมจึงไม่ไดเ้จียมงาน
เจียมต่ืนก่อนจะตรู่ ยุง่งานอยูจ่นดึกดา้น
เกรียมแดดเกรียมนานาน ช่างต่างการเกรียมงานเรือน



คืนหน่ึงจึงเกิดเร่ือง คืนฝันเฟ่ืองไดฝ้าดเฝ่ือน

นายจา้งยา่งมาเยอืน เอาคาวเป้ือนมาป้ายเจียม

เจบ็ใจพดูไม่ออก เหมือนถูกหลอกถูกลบเหล่ียม

ร้อนเร่าเขาลวงเลียม แต่ตอ้งเขียมกิริยา

คร้ังเดียวฤเดด็ดบั สงัวาสลบัอาภพัค่า

ข่ืนขมอยูค่มคา ใช่ห่ืนหาในอารมณ์
* เฝ่ือน = วางหน้าไม่สนิทเหมือนกนิของมีรสเฝ่ือน
* เขยีม = ประหยดั, กระเหม็ดกระแหม่



•กวีด าเนินเร่ืองโดยใหภ้าพตวัละครช่ือ “เจียม” ท่ีจากบา้นเขา้มาท างานรับจา้ง
เป็นแม่บา้นในเมืองหลวง 
•พรรณนาพฤติกรรมของ “เจียม” ท่ีใส่ใจในหนา้ท่ีการงาน คือท างานแต่เชา้ตรู่
และเลิกงานจนดึก 
•พรรณนาภาพของนายจา้งท่ี “ดูใจดี” แต่กลบัเขา้มาข่มขืน “เจียม” ในค ่าคืนหน่ึง    
•“เจียม” รู้สึก “เจบ็ใจพูดไม่ออก” และ “ข่ืนขม” ท่ีถูกนายจา้งหลอกลวงและย  า่ย ี
• เร่ืองราวของตวัละครท่ีกวีกล่าวถึง จึงช่วยส่ืออารมณ์สะเทือนใจและสะทอ้น
ภาพชีวิตของคนชนบทท่ีเขา้มาพบอุปสรรคในเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน



2.2 การใช้ค า 

ค าท่ีน ามาใชใ้นบทร้อยกรองควรจะเป็นค าท่ีผา่นการคดัเลือก
มาแลว้อยา่งพิถีพิถนั คือ

- มีความหมายถูกตอ้งชดัเจน
- ควรเป็นค าท่ีมีความหมายเขม้ขน้ 
- ค าท่ีมีเสียงมีภาพท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึก 
- ค าท่ีใชย้งัตอ้งเหมาะกบัประเภทของร้อยกรองและเร่ืองราวท่ี

เขียนดว้ย อาจมีการเลือกค า เล่นค า หลากค า



ตวัอย่างกวนิีพนธ์ทีก่่อให้เกดิความรู้สึกและเห็นภาพ

แดดบ่มลมโบยดัง่บา้ ลูกชายชาวนาผิวกร้าน

ตรากตร าท านาชา้นาน จ าตอ้งจากบา้นไปไกล

จากแม่ไปรบในเมืองหลวง ศึกน้ีหนกัหน่วงกวา่ศึกไหน

เพลงศึกกึกกอ้งหวัใจ สมรภูมิเมืองใหญ่ไฟสงคราม

รันทดระทมลมทุ่ง สัง่เสียแลว้มุ่งเดินขา้ม

ลาก่อนแผน่ดินถ่ินคาม อยา่เลยอยา่ปรามหา้มกนั



• บท “เจ้าต้นกล้าไปรบ” ใน ม้าก้านกล้วย ของไพวรินทร์ ขาวงาม ขา้งตน้
•กวกีล่าวถึงความเปล่ียนแปลงของวถีิชาวนา โดยกล่าวถึงลูกชายชาวนา
ท่ียงัอยูใ่นวยัเยาว ์ตอ้งเดินทางจากชนบทมาต่อสูชี้วติใน “เมืองใหญ่” 
• อนัมีสาเหตุมาจากภาวะบีบคั้นของสงัคมและเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้
ชาวนาหมดหวงัในการท ามาหากิน 
• การเดินทางของลูกชายชาวนาในคร้ังน้ีเปรียบเหมือนการ “ไปรบ” 
เพราะตระหนกัแลว้วา่ตอ้งเผชิญกบั “ไฟสงคราม” หรือความทุกขย์าก     
ในเมืองหลวง 



ตัวอย่างกวนิีพนธ์ที่มีการเล่นค า

•ใน “นิราศเมืองนนท”์ ของสุจิตต์ วงษเ์ทศ 
ถึงบางขวางขวางอะไรรึใครขวาง ก าแพงตั้งกั้งกางมาวางกั้น
ท่ีรักร้างขวางหนามนัน่ส าคญั จะฟาดฟันส่ิงขวางกย็งัเกรง

• กวใีชว้ธีิเล่นค าเม่ือเดินทางมาถึง “บางขวาง” น าช่ือสถานท่ีน้ีมาเล่น
ค าพอ้งรูปและเสียงกบั “ขวาง” ท่ีหมายถึง กีดกั้นหรือสกดั
• เพ่ือส่ือถึงความรักของกววีา่ ตอ้งร้างราจากคนรักเพราะถูกคนขดัขวาง
หรือถูกส่ิงกีดขวางความรัก 



2.3 การสะท้อนความรู้สึกและการสร้างบรรยากาศ 

ผูแ้ต่งบทร้อยกรอง มกัแสดงความรู้สึกสะเทือนใจอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงออกมาในถอ้ยค า 

ผูอ่้านควรสงัเกตวา่  ผู้แต่งสามารถใช้ถ้อยค าและกลวธีิสะท้อน
ความรู้สึกหรือเร่งเร้าอารมณ์ให้ผู้อ่านรู้สึกประทบัใจ สะเทือนใจอย่างใด
อย่างหน่ึงได้หรือไม่ ถา้ท าไดก้ต็อ้งนบัวา่ผูแ้ต่งมีฝีมือ



ตวัอย่างกวนิีพนธ์ทีส่ะท้อนความรู้สึกของแม่ทีต้่องสูญเสียลูกไป

• ในบท “ในเลีย้งรับน้องใหม่บนฟากฟ้า” ของไพวรินทร์  ขาวงาม วา่
แผน่ดินโลกหมดเวลาของลูกแลว้ เพื่อนพิกลุเกดแกว้ต่างร้าวหนาว
ช่างกระไรชีวนัม่ิงขวญัวาว เพียงหลบัฝันครู่คราวของค ่าคืน

ฝันสมควรแก่เวลาของลูกแลว้ จึงลบัแวววาวฝันเม่ือพลนัต่ืน
แม่สิกลืนน ้าตาไปหลายคืน อ่ิมอ่ืนไม่เท่าอ่ิมน ้าตาตรม
มาสู่แม่ใหแ้ม่รักไม่ทนัไร ลูกกผ็า่นแม่ไปกบัข่ืนขม

ประหน่ึงโลกโหดร้ายไม่หมายชม แกลง้ใหฝั้นลูกล่มลงกลางคนั



•กวส่ืีออารมณ์ความรู้สึกทุกขโ์ศกและพลงัแห่งรักของแม่ท่ีสูญเสียลูกไป
อยา่งรวดเร็ว “ประหน่ึงโลกโหดร้าย” 

•ดว้ยการใหธ้รรมชาติอยา่งดอก “พกิลุ” “เกด” และ “แก้ว” มีอารมณ์
ความรู้สึก “ร้าวหนาว” เหมือนมนุษย ์
•สร้างจินตภาพการร ่าไหใ้นระยะเวลาท่ียาวนานวา่ “กลืนน ้าตาไปหลายคืน” 

• เปรียบเทียบการร ่าไหใ้นปริมาณมากวา่ความอ่ิมใดกไ็ม่เท่า “อิม่น ้าตา”



2.4 การตั้งช่ือเร่ือง 
ช่ือเร่ืองเป็นส่ิงท าใหบ้ทร้อยกรองมีเสน่ห์ 
ช่ือเร่ืองควรจะตรงกบัเน้ือหา สะดุดตาสะดุดใจ เหมาะสมกบั

สมัยและเหตุการณ์ 
ลองสงัเกตดูวา่ช่ือเร่ืองแต่ละช่ือสามารถเรียกร้องความสนใจจาก

ผูอ่้านไดม้ากนอ้ยเพียงไร



3. รูปแบบ

แมว้า่บทร้อยกรองปัจจุบนัจะไม่เนน้เร่ืองรูปแบบในแง่ความถูกผิด 
แต่รูปแบบกมี็ส่วนช่วยใหบ้ทร้อยกรองมีคุณค่าเหมือนกนั

ผูอ่้านควรพิจารณารูปแบบของร้อยกรองต่อไปน้ี
3.1 ความถูกตอ้งตามลกัษณะบงัคบัของร้อยกรองแต่ละประเภท
3.2 ความเหมาะสมกบัเน้ือหา 



3.1 ความถูกต้องตามลักณณะบังคับของร้อยกรองแต่ละประเภท
บทร้อยกรองท่ีดีควรมีรูปแบบถูกตอ้งตามลกัษณะของร้อยกรอง

ประเภทนั้น ๆ เวน้แต่จะตั้ งใจให้มีรูปแบบผิดแปลกไปโดยมีเหตุผล
สมควร

3.2 ความเหมาะสมกบัเน้ือหา 

เช่น ผูอ่้านควรพิจารณาวา่ การท่ีผูแ้ต่งใชค้  าประพนัธ์ประเภทฉนัท์
แต่งเร่ืองการจราจรติดขดัในเมืองหลวงนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ถา้
ไม่เหมาะสม ควรใชร้้อยกรองประเภทใด



ในบท “ขอทานบรรดาศักดิ์”ใน นาฏกรรมบนลานกว้าง ของคมทวน คนัธนู

ลูกโหยหิวโหยไหร้้องโหยหวน แทท้้อครวญครางจอจนท้อถอย

น ้าตาเอ่อเหม่อหาเงินตาลอย ทีละภาพคือร่วงผลอ็ยทีละคน

สายธาร “คาราวานขอทาน”เคล่ือน จากท้องนามาเกล่ือนเตม็ท้องถนน

ตายกฝั็งยงักข็อหิวกท็น ทุกเส้นขนเหลือล าเคญ็ตามเส้นทาง

กวีจดัระบบเสียงและค าใหมี้ลกัษณะท่ีเรียกวา่ “กลบทเสือซ่อนเลบ็” คือ 
ในแต่ละวรรคก าหนดใหมี้ค าซ ้ ากนัหน่ึงคู่อยูใ่นต าแหน่งค าท่ี 2 จากตน้วรรค 
และค าท่ี 2 จากทา้ยวรรค 



•อมัพร สุขเกณม กล่าววา่ แนวทางส าหรับการวิจารณ์บทร้อยกรองนั้น
ควรจะไดพิ้จารณาดงัน้ี

1. รูปแบบ 4. ทรรศนะของผูป้ระพนัธ์ 
2. เน้ือเร่ือง 5. กลวิธีในการแสดงออก 
3. ถอ้ยค าส านวน 6. ความไพเราะ 

การพจิารณาร้อยกรองปัจจุบัน



1. รูปแบบ 

การพิจารณารูปแบบร้อยกรอง ในปัจจุบนัน้ีมิไดถื้อเป็นเร่ืองเคร่งครัด
แต่กไ็ม่ควรละเลยฉนัทลกัษณ์ไปเสียทีเดียว 

บทร้อยกรองจึงควรมีความถูกต้องตามฉันทลกัณณ์เป็นพืน้ฐาน แต่
มิไดห้มายความวา่ ร้อยกรองท่ีมีรูปแบบถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์เท่านั้นท่ีจะ
เป็นร้อยกรองท่ีดีได ้เพราะกวีมีวิธีแสดงออกท่ีเป็นสญัลกัษณ์หรือรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้



2. เน้ือเร่ือง 
คือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูแ้ต่งน ามาแต่งให้ต่อเน่ืองกนัตามวิธีการ

ของผูแ้ต่ง 
มีการบรรยายและพรรณนาความประกอบ เพ่ือแสดงทั้งโดยตรง

และโดยออ้มวา่เหตุการณ์และตวัละครนั้น ๆ ไดค้ล่ีคลา้ยไปอยา่งไร เพ่ือ
ใหแ้จ่มแจง้ตั้งแต่ตน้จนจบ

ลักณณะเน้ือเร่ืองที่ดีในบทร้อยกรอง คือ เน้ือเร่ืองจะตอ้งคล่ีคลาย
ไปโดยไม่สบัสน  ตอ้งมีรายละเอียดท่ีสอดประสานกนั ไม่ขดัแยง้กนั 
ซ่ึงผูว้จิารณ์จะตอ้งช้ีใหเ้ห็นลกัษณะเด่นและดอ้ยในเร่ืองเหล่าน้ี



ในบท “คนขายความหวาน” ใน แรค า: รวมบทกวีมีฉันทลักษณ์ ของแรค า
ประโดยค า วา่

กยุเฮง, หมอ้ฮ่อมลว้นซอมซ่อ ช้ืนเหง่ือเหลือพอเกินรอได้
หมวกสานเก่าเก่าอาจเขา้ใจ จึงอบเหง่ือเอาไวมิ้ไหลริน
เร่ขายความหวานทุกบา้นช่อง เหมือนขายความหม่นหมองไม่หมดส้ิน
ผูซ้ื้ออาจปล้ืมเม่ือด่ืมกิน แต่ผูข้ายหน่ายล้ินท่ีร้องชวน
กวา่จะเป็นน ้าตาลสดทุกหยดหยาด ช่างยากเขญ็เหลือคาดไดถู้กถว้น
กวา่น ้าตาลจะเป็นเงินเกินทบทวน ช่างยากเขญ็ทุกส่วนกระบวนการ
ตอ้งหาบหมอ้ด าด าจนค ่าคลอ้ย หาบอยา่งเล่ือนลอยทุกหยอ่มยา่น
ขมชีวติเหลือข่มขมน ้าตาล ขมความหวานเหลือลน้จนหวัน่กลวั



3. ถ้อยค าส านวน 

การใชถ้อ้ยค าส านวน “ต้องใช้ค าเหมาะ ในที่เหมาะ” โดยทัว่ไปแลว้ คือ
- ใชค้  าท่ีไดรั้บการเลือกสรรมาเป็นอยา่งดี 
- ไม่จ าเป็นตอ้งใชค้  ายากหรือศพัทสู์งเสมอไป 
- ใชถ้อ้ยค าท่ีส่ือสารความคิดและถ่ายทอดอารมณ์ของผูแ้ต่งมายงัผูอ่้าน

ไดดี้เป็นส าคญั 



ใน ซับทรวงเป็นสรวงสร้อย ของคมทวน คนัธนู ความวา่
มีมากผูย้ากหมอง ท่ีห้ิวทอ้งเตม็หนทาง
ไขวข่วกัตกคลัก่ขวาง ระกะเห็นล าเคญ็โหย
เร่ร่อนสญัจรราว อุระร้าวเหลือราโรย
โดนเบียดถูกเฆ่ียนโบย ประหน่ึงทาสอนาถสถุล
ซ ้ าเหงาเปล่ียวเศร้าหงอย จิตร้าวร่อยเจบ็ทารุณ
ทนทุกขเ์พราะถูกทุน- นิยมท่ีโหมบีฑา

* บีฑา = เบียดเบียน, บีบคั้น, เจ็บปวด



กวเีลือกใชค้  าวา่ “ยาก” “ล าเคญ็” เพื่อส่ือถึงความล าบากยากแคน้ในชีวิต
ของคนในสงัคมชนบทท่ีตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงของความเจริญกา้วหนา้
ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

กวเีลือกใชค้  ามาส่ือภาพวา่ “หิว้ท้องเต็มหนทาง” และ“โหย” ท่ีช่วยส่ือ
ความรู้สึกอ่อนเพลียเพราะหิวมากของคนชนบทในขณะท่ีอพยพเขา้สู่เมือง

กวเีลือกใชค้  าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัวา่ “เหงา” “เปลีย่ว” “เศร้า” 
“หงอย” ส่ือถึงคนชนบทเหลือเพียงความรู้สึกอา้งวา้ง ซึมเศร้า และ “ทนทุกข์”

กวเีลือกสรรค าวา่ “ร้าว” “ร่อย” “เจ็บ” เพ่ือเสนอภาพของการค่อย ๆ มีรอย
แตกลึกเป็นทางลงไปของใจใหเ้ห็นถึงความเจบ็ปวดรวดร้าวท่ีตอ้งตกเป็นทาสของ
ระบบทุนนิยม



4. ทรรศนะของผู้ประพนัธ์ 

การวจิารณ์บทร้อยกรอง ผูว้จิารณ์จะตอ้งช้ีใหผู้อ่้านเห็นทรรศนะ
ของผูป้ระพนัธ์ (แต่ไม่ควรจะเป็นผู้ตดัสินทรรศนะของผู้ประพนัธ์ว่า
ถูกหรือผดิ) 

บทร้อยกรองท่ีดีจะแสดงทรรศนะของผูป้ระพนัธ์อยา่งแจ่มชดั 
แมจ้ะเสนอมาในรูปแบบท่ีตอ้งตีความ และท าความเขา้ใจกต็าม



5. กลวธีิในการแสดงออก 

ผูแ้ต่งบทร้อยกรองมีวธีิแสดงออกมากมาย และดูเหมือนจะเป็น
สิทธิของกวีท่ีจะเลือกวิธีแสดงออกท่ีตนพอใจ 

ในฐานะผูอ่้าน ผูว้จิารณ์ ควรจะเนน้เพ่ือแสดงใหผู้อ่้านไดเ้ห็นวา่ 
- กวีแสดงออกดว้ยวิธีใด 
- วธีิแสดงออกดงักล่าวเป็นวธีิท่ีผูรั้บจะเขา้ใจหรือไม่ 
- เป็นวธีิท่ีเหมาะสมกบังานเพียงใดดว้ย



ในบท “เหตุแห่งองศา” ใน ชานชเล ของแรค า ประโดยค า ความวา่

ลม้ลุกคลุกคลานมานานวนั ทนการบีบคั้นทุกขั้นตอน

เข็นเข็ญไม่เคล่ือนเหมือนเขด็เข็ญ จึงเคียดแคน้ล าเคญ็และคิดค่อน

เป็นเขญ็เช่นนั้นนิรันดร ดัง่ไฟสุมขอนมิฟอนไฟ

กวเีล่นค าพอ้งเสียงวา่ “เข็น” หมายถึง ดนัใหเ้คล่ือนท่ีไป กบัค าวา่ “เข็ญ” 
หมายถึง ความยากล าบาก ความยากจน เพื่อจะส่ือความวา่

ไม่สามารถผลกัดนัความยากล าบากใหอ้อกไปจากตนได ้หากตอ้ง “ล้มลุก
คลุกคลาน” มาอยา่งยาวนาน ส่งผลใหก้วรู้ีสึก "เข็ด" หรือไม่กลา้สู้กบัความ
ยากล าบาก น าไปสู่ความทุกขร้์อนใจเปรียบดัง่ “ไฟสุมขอนมฟิอนไฟ”



6. ความไพเราะ 
เสียงเสนาะในร้อยกรองนั้นมีข้ึนไดโ้ดยอาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญั 

คือ 
- การใชส้มัผสัท่ีเหมาะสม 
- การวางลีลาจงัหวะใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
- การเลียนเสียงตามธรรมชาติ และการซ ้ าค  า ซ ้ าความ ซ่ึงจะช่วยให้

เกิดความไพเราะไดเ้ป็นอยา่งดี



ในบท “ขอทาน” ใน เจ้านกกวี ของไพวรินทร์ ขาวงาม ความวา่
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



•ประจักณ์ ประภาพิทยากร ให้ความเห็นว่าการพิจารณาหรือการมอง
ความงดงามของบทร้อยกรองนั้น อาจจะจ าแนกไดด้งัน้ี

1. ความไพเราะในเชิงลลีาของค าประพนัธ์แต่ละประเภท
2. การใช้ค า หมายถึง เราตดัส่วนย่อยท่ีสุดของบทร้อยกรองมา

พินิจวา่ กวมีีเคลด็ในการใชถ้อ้ยค าอยา่งไร

การพจิารณาร้อยกรองปัจจุบัน



3. สัมผสั 

เร่ืองสมัผสัน้ีไทยเรานิยม เพราะเป็นเจา้บทเจา้กลอนอยูแ่ลว้ แต่ก็
ไม่ควรถือสมัผสัมากจนความเสีย 

ความนิยมในเร่ืองสมัผสักต็อ้งข้ึนอยูก่บัค  าประพนัธ์แต่ละประเภท 
- ถา้เป็นโคลงกนิ็ยมสัมผสัอกัณร 

- ถา้เป็นกลอนนิยมสัมผสัสระ สัมผสัในยิง่ไพเราะขึน้



4. พรรณนาก่อให้เกดิภาพพจน์ กล่าวคือ กวพีรรณนาไดอ้ยา่ง
แจ่มแจง้ จนผูอ่้านสร้างมโนภาพได ้

5. กวทีัศน์ คือการท่ีกวีแสดงความคิดเห็นตามแนวนึกคิดของกวี
6. ความรู้สึกสะเทือนใจของกว ีหมายถึงกวีสามารถสร้างบท

ร้อยกรองใหผู้อ่้านเกิดอารมณ์ร่วมไปดว้ย



7. ด้านจินตนาการ 
จินตนาการของกวีมีลกัษณะความเพอ้ฝันหรืออุดมคติแฝงอยูด่ว้ย กวี

อาจจะ
- สร้างทะเลใหส่้งเสียงดว้ยความเศร้าโศก 
- สร้างทอ้งฟ้าใหห้ลัง่น ้าตา
8. ความเปรียบ 
ค าประพนัธ์ไม่ใช่แต่อาศยั  เสียง  จงัหวะ  สมัผสั  เท่านั้น ตอ้งอาศยั

ความเปรียบท่ีคมคายดว้ย เพราะความเปรียบท าใหผู้อ่้านเกิดความซาบซ้ึงใจ
โดยไม่ตอ้งอธิบายยดืเยื้อ



9. โวหาร 

โวหารคือการท่ีกวกีล่าวอยา่งเลียบเคียง ไม่กล่าวอยา่งตรงไปตรงมา 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้ความนั้นน่าฟังหรือสะดุดใจ  กินใจ  และรู้สึกสะเทือนอารมณ์
เป็นส าคญั

10. การแสดงออก 
เป็นศิลปะอยา่งหน่ึงของกวี  เป็นพาหนะท่ีกวีน าเอาจินตนาการและ

อารมณ์สะเทือนใจไปสู่ผูอ่้าน เพ่ือโน้มน้าวอารมณ์ของผูอ่้านให้เกิด
ความรู้สึกของกวี



การพจิารณากลวธีิการเขียนในกวนิีพนธ์



ความหมายของสัญลกัณณ์

•ค าว่า “สัญลักณณ์” หมายถึง บางส่ิงท่ีใช้แทนบางส่ิง โดยเฉพาะใช้
แทนความคิด คุณลกัษณะ หรือสภาพ เช่น

สิงโต แทน

ลูกแกะ แทน

ก่ิงโอลีฟ แทน สันติภาพ

ความกล้าหาญ

ความอ่อนแอ



“สัญลกัณณ์” ในวรรณกรรม หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึง มกัจะเป็น
รูปธรรมท่ีแทนนามธรรม เช่น 

ความหมายของสัญลกัณณ์



“ดอกไม้” แทนหญิงงาม 
“น ้าค้าง”   แทนความบริสุทธ์ิ 
“พระเพลงิ”  แทนความร้อนแรง 
“ทศกณัฐ์” เป็นตวัแทนความเลวร้ายของผูมี้อ  านาจท่ีไม่มีธรรมะ 
“สีดา”  เป็นตวัแทนหญิงท่ีซ่ือตรงต่อสามี 
“จรกา”  แทนความอปัลกัษณ์

ความหมายของสัญลกัณณ์



“สัญลกัณณ์” เป็นเคร่ืองใชข้องศิลปะทุกแขนง แต่ละวฒันธรรมก็
จะมีสญัลกัษณ์ท่ีมีความหมายต่างกนั หากเราไม่เขา้ใจความหมายของ
สญัลกัษณ์ในวฒันธรรมหน่ึง ๆ เรามกัไม่สามารถตีความศิลปะของชาติ
หน่ึงชาติใดได ้แต่บางอยา่งกพ็อเดาได้

ความหมายของสัญลกัณณ์



“สัญลักณณ์” คือ ส่ิงท่ีกวียกข้ึนกล่าวแทนอีกส่ิงหน่ึง เป็นการ
ช้ีน าใหคิ้ด ใหพิ้จารณาวา่ส่ิงท่ีกวตีอ้งการใหห้มายถึงนั้นคืออะไร เช่น

“แก้ว” หมายถึง

“หงส์” หมายถึง

“กา” หมายถึง

ความหมายของสัญลกัณณ์

ส่ิงดี ส่ิงงาม ส่ิงมีค่า ส่ิงวิเศษ

ความสูงศกัด์ิ 

ต ่าศกัด์ิ



•การใชส้ญัลกัษณ์ บางทีก็หลีกเล่ียงส่ิงไม่น่าพูด ไม่น่าฟัง วรรณกรรม
เป็นศิลปะบางอย่างก็เฉียดกบัอนาจาร จึงจ าเป็นตอ้งใชส้ัญลกัษณ์ให้
ผูอ่้านคิดเอง เช่น 

“ดอกบัว” หมายถึง ทรวงอก
“คล่ืน  ลม  ฝนตก  ฟ้าร้อง  

แผ่นดินไหว    ส าเภาเอยีง” 
เป็นสญัลกัษณ์ใชแ้สดงอาการหรือความรู้สึกทางเพศ

ความหมายของสัญลกัณณ์



ประเภทของสัญลกัณณ์

•กหุลาบ มลัลิกะมาส ใหค้วามเห็นวา่ สญัลกัษณ์แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ
1. เป็นส่ิงแทนโดยอาศยัความเหมือนในแง่ใดแง่หน่ึงเป็นแนวเทียบ เช่น 

“ทะเลที่ป่ันป่วนกบัเรือน้อย” หมายถึง อุปสรรคของชีวิตท่ีมนุษย์
ตอ้งต่อสู้

2.  เป็นส่ิงแทนของจริง เช่น 





2.  เป็นส่ิงแทนของจริง เช่น 
- โฉนด แทนทรัพยส์มบติั 
- นกพริาบ แทนสนัติภาพ
- พระจันทร์ แทนความงาม
- ดาวบนบ่าทหาร ต ารวจ แทนอ านาจบงัคบับญัชา

ประเภทของสัญลกัณณ์



•สุชาติ พงษพ์านิช สรุปวา่ สญัลกัษณ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี

1. สญัลกัษณ์ตามแบบแผน 
2. สญัลกัษณ์ส่วนตวั 

ประเภทของสัญลกัณณ์



1. สัญลกัณณ์ตามแบบแผน หมายถึง สญัลกัษณ์ท่ีกวส่ีวนใหญ่ใชแ้ทน
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะซ ้ าๆ จนเป็นท่ีเขา้ใจ ง่ายแก่การตีความหมาย 

พระอาทติย์ตก
นกป่า 

นกในกรง 



พระอาทติย์ตก เป็นสญัลกัษณ์แทนความตาย  ความอบัเฉา การ
เสียช่ือเสียง เกียรติยศ

นกป่า เป็นสญัลกัษณ์ของเสรีภาพ
นกในกรง เป็นสญัลกัษณ์ของความไม่มีอิสระ



“ดอกลลิลี”่
เป็นสญัลกัษณ์ของความบอบบางความบริสุทธ์ิใจ

“ดอกกหุลาบ”

เป็นสญัลกัษณ์ของความรักและความสวยงาม



2. สัญลกัณณ์ส่วนตัว หมายถึง สญัลกัษณ์ท่ีกวีคนใดคนหน่ึงสมมุติ
ข้ึนแทนส่ิงท่ีตอ้งการแสดง ใชเ้ป็นของส่วนตวัโดยเฉพาะ ไม่แพร่หลาย
เหมือนสญัลกัษณ์ตามแบบแผน 

สญัลกัษณ์ส่วนตวั เม่ือกวใีชซ้ ้ าๆ หรือมีผูอ่ื้นน าไปใชต้ามแบบอยา่ง
จนเป็นท่ีเขา้ใจกนั สญัลกัษณ์นั้นกจ็ะกลายเป็นสญัลกัษณ์ตามแบบแผน 
สามารถตีความหมายไดง่้ายข้ึน

ประเภทของสัญลกัณณ์



ตวัอยา่ง บทกว ี“โลก” ขององัคาร กลัยาณพงศ์

โลกน้ีมิอยูด่ว้ย มณ ี  เดียวนา
ทรายและส่ิงอ่ืนมี       ส่วนสร้าง
ปวงธาตุต ่ากลางดี        ดุลยภาพ
ภาคจกัรพาลมิร้าง       เพราะน ้าแรงไหนฯ

ภพน้ีมิใช่หลา้        หงส์ทอง เดียวเอย
กากเ็จา้ของครอง        ชีพดว้ย
เมาสมมุติจองหอง      หินชาติ
น ้ามิตรแลง้โลกมว้ย หมดส้ินสุขศานต์



• โคลง 2 บท กวีสามารถใชส้ญัลกัษณ์ตามขนบ คือ 
- “มณ”ี หมายถึงส่ิงสูงค่า มาเทียบกบั “หงส์ทอง” หมายถึง บุคคล

ผูสู้งส่งดีงาม 
- “กา” หมายถึง บุคคลท่ีต ่าตอ้ย  อปัลกัษณ์ มาเทียบสญัลกัษณ์ท่ี

กวสีร้างข้ึนมาใหม่ คือ “ทราย” หมายถึง ส่ิงไร้ค่า 
•แต่ถึงกระนั้น กวกีแ็สดงความคิดของตนอยา่งชดัเจน กวใีหคุ้ณค่าแก่ส่ิง
ท่ีคนทัว่ไปเห็นวา่ต ่าตอ้ย คือ กา และทราย ไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่มณแีละ
หงส์ทองเลย



• กวสีามารถน า “ขนบ” มาใชป้ระโยชน์ เพื่อเสนอความคิดใหม่อนั
แตกต่างจากค่านิยมเดิม 
•กวตีอ้งการเนน้ใหเ้ห็นความจริงท่ีลึกซ้ึงวา่ โลกจะด ารงอยู่ได้กด้็วย
มิตรภาพและความเข้าใจอนัปราศจากอคติ และความถือตนอนัเป็น
มายา เพราะทุกส่ิงในโลกนีย่้อมองิอาศัยกนั ทั้งส่ิงดเีลว สูงต ่า งดงาม
และอปัลกัณณ์



การใช้ภาพพจน์ 

ภาพพจน์ คือถอ้ยค าท่ีท าใหเ้กิดภาพ หรือเป็นถอ้ยค าท่ีเรียบเรียง
อยา่งมีชั้นเชิง เพื่อก่อใหเ้กิดความคิด ความเขา้ใจ ใหจิ้นตนาการและ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอยา่งลึกซ้ึง 



“อุปมา” หมายถึง การเปรียบเทียบระหวา่งของสองอยา่ง ในการเปรียบ
มีค  าท่ีแสดงวา่เหมือนเป็นเคร่ืองเช่ือม เช่น ประหน่ึง  แม้น  ดุจ  ราว  เฉก 

ในบท “สนามหลวง” ใน บางกอกแกว้ก าศรวล ขององัคาร กลัยาณพงศ์
วดัดอนแดนขกุแคน้ แสนเขญ็

อดอยา่งเปรตล าเคญ็ ค ่าเชา้
ซุกหวัซ่อนดุจเป็น เดนกาก
ซึมเซ่อในสุสานเศร้า ปวดร้าววิญญาณฯ



บทกวีขา้งตน้ กวีใชว้ิธีการเปรียบเทียบความทุกขย์ากล าบากในชีวิต 
ขณะท่ีอาศยัอยูใ่น “วดัดอน” วา่ มีชีวิตท่ีอดอยากทุกขท์นเหมือนกบั “เปรต”
เพ่ือส่ือแสดงใหเ้ห็นภาพความผา่ยผอมของตนจากความอดอยากไม่มีอาหาร
กิน ไม่วา่จะเป็นช่วงเวลาค ่าจวบจนเชา้กต็าม 

กวียงัน า “เดนกาก” หมายถึง ของเหลือท่ีคนไม่ตอ้งการแลว้มาเป็นส่ือ
เปรียบเทียบกบัชีวิตท่ีคนไม่ตอ้งการหรือไม่ให้ความสนใจ กวีจึงตอ้งอาศยั
อยูใ่นสุสานอนัเป็นสถานท่ีส าหรับฝังหรือเผาศพคนตาย 

การใช้ความเปรียบจึงช่วยสร้างพลงักระทบอารมณ์ผูอ่้านให้เขา้ถึง
ความรู้สึกเจบ็ปวดรวดร้าวของกวีท่ีมีชีวิตอยูอ่ยา่งอดอยากยากไร้



อุปลกัณณ์ หมายถึง การกล่าวเปรียบโดยตรงระหวา่งส่ิงท่ีมีคุณสมบติั
ร่วมกนับางประการของสองส่ิง หรือมากกวา่นั้น โดยมีค าแสดงเปรียบเทียบ
นั้นวา่ เป็น คือ เท่ากบั 

ในบท “ในขบวนด่วนพเิศณ” ใน นยัน์ตาฤดูกาล ความวา่
ปล่อยม้าเหลก็ กบุกบั ฉึกฉกั ด่วน   ในขบวนหลบัใหลไดพ้กัผอ่น

รางอรุณหมุนลอ้ต่อต่ืนนอน ห่างคบคอนแสวงหาสถานี



จากตวัอยา่งพบการใช้อุปลักณณ์เพ่ือเปรียบโดยไม่มีค าเช่ือม แต่
สามารถเขา้ใจไดว้า่มีการเปรียบความเร็วกบัเหลก็ของขบวนรถไฟด่วน 
ซ่ึงส่ือความหมายถึงรถไฟท่ีก าลงัเคล่ือนท่ีไปขณะท่ีคนในขบวนต่าง
หลบัใหลพกัผ่อน และเม่ือถึงรุ่งเชา้ลอ้รถไฟก็ยงัคงหมุนต่อไปจนคน
เร่ิมต่ืนนอนข้ึนมาเพ่ือมองหาสถานีท่ีตนตอ้งการจะลง



“บุคคลวตั” หมายถึง ก าหนดใหส่ิ้งท่ีไม่ใช่มนุษยมี์สภาวะเป็นมนุษย ์ท ากิริยา
อาการพดู คิด  มีสติปัญญา และอารมณ์ความรู้สึกอยา่งมนุษยทุ์กประการ 

ในบท “เซ้ิงนางแมว” ใน กลอนลูกทุ่ง ของสุจิตต์ วงษเ์ทศ วา่
ฝนมนัแลง้ทุ่งแลแต่จะร้าง โอ!้ เซ้ิงนางแมวหนอเพ่ือขอฝน

เป็นเคร่ืองเซ่นสรวงเสพยเ์ทพเบ้ืองบน  ฝนหนกัหนกัสกัหนมาปรนโปรย
แมวใส่ขอ้งร้องหง่าวมนัหนาวน ้า ทุ่งสิร ่ าร้องแล่งระแหงโหย
กกุเ็ทียบเพียบพนูอาดูรโดย ระแวงโวยอยูร่ะหวา่งจะวางวาย
* อาดูร = เดือดร้อน, ทนทุกขเวทนาทั้งกายและใจ



กวีใชภ้าพพจนบุ์คคลวตัโดยใหธ้รรมชาติแสดงอากปักิริยาหรือพฤติกรรม
อยา่งบุคคลวา่ “ทุ่งสิ ร ่าร้อง” ซ่ึงเป็นภาพและเสียงท่ีบ่งช้ีวา่ธรรมชาติใหโ้ทษแก่
มนุษยโ์ดยมิอาจยบัย ั้งหรือหลีกเล่ียงได ้ มนุษยจึ์งเกิดความหวาดหวัน่เกรงกลวั
ภยัแลง้ท่ีจะท าลายทุ่งนาหรือน าความวิบติัมาใหม้ากยิง่ข้ึน ดงัความวา่ “กกุเ็ทยีบ
เพยีบพูนอาดูรโดย ระแวงโวยอยู่ระหว่างจะวางวาย”

มนุษยจึ์งจดัใหมี้พิธีกรรม “เซ้ิงนางแมว” หรือพิธีแห่นางแมวข้ึนเพ่ือ
แสดงถึงการเคารพกราบไหว ้ เซ่นสรวง  และออ้นวอนอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเช่ือวา่
มีอยูใ่นธรรมชาติใหบ้นัดาล “ฝนหนักหนัก” เพื่อใหมี้ชีวิตรอดพน้ภยัแลง้และมี
ความเป็นอยูท่ี่ดี



อตพิจน์ หมายถึง การกล่าวเกินจริงอยา่งจงใจ เพื่อเพิ่มน ้าหนกัความและเพื่อให้
ความรู้สึกยิง่ข้ึน ดงัตวัอยา่งในบท  “บทโศลกจากทีร่าบสูง”  ของคมทวน คนัธนู 

เสียงร้องมิรู้ส้ิน สุดอิสาน
ทุ่งกลุาพญาไฟ เฝ้าไห้
เสียงครวญแห่งภูพาน เพียงจะขาด
อกอิสานร้อนไหม้ หม่นหมอง

แลลูกนอนกลาดกล้ิง     กลางกรุง
ล าบากเลือดตาสอง โซกเบา้
รรรเรียงทุกขล์รรลุง ไหลตก ลรรลุง = เป็นทุกข์ เศร้าโศก
ใครจกัช่วยใหเ้จา้ เจบ็หาย



บทกวีขา้งตน้ กวีใหภ้าพของ “อก” หรือใจท่ี “ร้อนไหม้” และแสดง
ภาพชีวติของชาวอีสานท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองกรุงอยา่งทุกขย์ากล าบาก โดยใช้
วธีิการเปรียบเทียบให้เห็นภาพน ้าตาไหลเป็นสายเลือดจนเปียกไปทั่วเบ้าตา 

การเปรียบเทียบท่ีเกินจริงน้ีจึงช่วยเนน้ย  ้าความรู้สึกทุกขท่ี์เป็นความ
รุ่มร้อนกระวนกระวายใจของชาวอีสาน  เม่ือตอ้งต่อสูด้ิ้นรนท่ามกลางความ  
แปลกแยกจากคนในสงัคมเมือง  ซ่ึงด าเนินชีวติแบบปัจเจกชนและไม่มีใคร
คิดจะช่วยเหลือชาวอีสานใหพ้น้ทุกขไ์ด้



สัทพจน์ คือ คือเปรียบโดยการเลียนเสียง 

ในบท “ความทรงจ าของเดก็เล้ียงควาย” ใน นยัน์ตาฤดูกาล ความวา่
‘กะแลง กะเลง เปงเลง โปงโลง กะโหลง กะเหลง เปงเลง แปงแลง’
แวว่กระดึงกระทบใกลพ้ลบแสดง   ตะวนัแสงเหนือคุง้ทุ่งกระบือ
รอยทรงจ าเยา้ยวนชวนเชา้ สาย เชือกนกัสนตะพายเคยไดถื้อ
วธีิการตอ้นควายร่ายดว้ยมือ เปิดคอกคือด่ิงตรงลงหนองบวั



กวีใชภ้าพพจนส์ทัพจน์ เห็นไดจ้าก “กะแลง กะเลง เปงเลง โปงโลง  กะโหลง  
กะเหลง  เปงเลง  แปงแลง” ซ่ึงเป็นเสียงของกระดึงท่ีเกิดการกระทบกนั 

ในบทน้ีมีการส่ือความหมายถึงภาพบรรยากาศในยามเช้าท่ีทุ่งเล้ียงควาย 
ท าใหก้วีไดย้อ้นความทรงจ ากลบัไปในวยัเด็กท่ีเคยไดท้ าหนา้ท่ีเล้ียงควายในช่วง
เชา้  และเม่ือเปิดคอกใหอ้อกมา  ฝงูควายกจ็ะรีบตรงด่ิงไปลงหนองน ้าทนัที

จะเห็นไดว้่า กวีไดน้ าการเลียนเสียงธรรมชาติมาสร้างสรรคผ์ลงานให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของชาวชนบท 



การพาดพงิ

ในการส่ือความคิดหรืออารมณ์ของกวีจะน าตวับทหรือบทพรรณนา
เร่ืองอ่ืนมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือ “สาร” ใหแ้ก่ตวับทใหม่

ตวัอยา่งในบท “วดัวาอาราม” ใน ค าใดจะเอ่ยไดด้ัง่ใจ ของ 
ไพวรินทร์ ขาวงาม วา่



ครองชาติเป็นชาติได้ โดยใด
วตัถุฤๅครองใจ จบัตอ้ง
ยอดโบสถรุ่์งเรืองใน นคเรศ
ภิกษุทุศีลร้อง เร่ืองเศร้าศาสนา
................................... .........................

“ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง”
แมแ้ต่ศาสนายงั หยอ่นได้
ท านุถนอมบงั เบือนบิด
หลอกศรัทธากราบไหว้ วดัร้างวา่งธรรม



ไพวรินทร์ ขาวงาม พาดพิงขอ้ความในลิลิตพระลอ ว่า “ส่ิงใดใน
โลกล้วน อนิจจัง” จากตอนพระลอฟังพระนางลกัษณาวดีทูลทดัทาน 
ไม่ใหพ้ระลอไปหาพระเพ่ือนพระแพง แต่พระลอตรัสตอบนางวา่

ใดใดในโลกล้วน          อนิจจัง

คงแต่บาปบุญยงั                     เทีย่งแท้

คือเงาตดิตวัตรัง                     ตรึงแน่น  อยู่นา

ตามแต่บาปบุญแล้                  ก่อเกือ้รักณา



•การพาดพิงขอ้ความเพื่อเป็นเคร่ืองมือส่ือสารใหแ้ก่ตวับทใหม่ท่ีมิใช่ส่ือ
ถึงความไม่เท่ียงแทแ้น่นอนของสรรพส่ิงและสตัวโ์ลก 
•หากน ามาใช้ส่ือความถึงความไม่เท่ียงแท้แน่นอนของศาสนาท่ียงั 

“หย่อน” หรือเส่ือมคุณค่า 
•อนัมีสาเหตุมาจาก “ภิกณุทุศีล” หลอกลวงพุทธศาสนิกชนให้หลงเช่ือ
และศรัทธา ตลอดจน “บิดเบือน” แก่นแทข้องพุทธศาสนา เพ่ือน าไปสู่
หนทางแห่งการแสวงหาวตัถุเงินทอง 
•กวจึีงร าพนัวา่เป็น “เร่ืองเศร้าศาสนา” เม่ือวดัวาอารามร้างไร้ธรรม



การดดัแปลง

คือ กวีไทยสมยัใหม่น าบทพรรณนาหรือเน้ือความตอนใดตอน
หน่ึงมาดดัแปลงเพื่อส่ืออารมณ์และ “สาร” ตลอดจนความหมายใหม่ 

ตวัอย่าง ในบท “ปลาคนวนว่ายเวิ้งชเลโลก” ใน ฤดีกาล ของ
ไพวรินทร์ ขาวงาม ความวา่



ขอไทไดท้าสซ ้ า ซดัโหม
ขอสุขไดทุ้กขโ์ถม ทบัด้ิน
ขอฝนจากฟากโพยม พายุ สนองนอ
ขอรักไดช้งัส้ิน โศลกน้ีสงสยั

ใครใคร่ซ้ือโศกซ้ือ สนนขาย
ซ้ือหน่อยเถิดเจา้นาย โศกน้ี
ราคาเท่าน ้ าลาย ละเลงปาก
โศกแห่งมวลมนุษยช้ี์ ด่ืมไดอ่ิ้มสนาน



กวไีดน้ าเน้ือความ “ใครจักใคร่ค้า...ค้า” ในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 มา
ดดัแปลงเป็น “ใครใคร่ซ้ือโศกซ้ือ สนนขาย” 

เพื่อส่ือความร้องขอใหผู้อ่ื้นมาช่วยซ้ือความโศกเศร้าของตน เม่ือ
กววีอนขอส่ิงท่ีปรารถนาหรือวอนขอส่ิงท่ีเติมเตม็ความสุขใหแ้ก่ชีวติ  
แต่กลบัไดใ้นส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม 



การพิจารณาร้อยกรองปัจจุบนัตามหลกัการและแนวทางดงักล่าว
ขา้งตน้ เป็นขอ้เสนอแนะท่ีผูอ่้านจะพิจารณาหรือวจิารณ์บทร้อยกรอง
พึงยดึเป็นแนวทางได ้ แต่ข้ึนอยูก่บัทศันะส่วนตวั อนัเป็นผลมาจาก
ความรู้  ภูมิปัญญา  และประสบการณ์ของผูพ้จิารณาหรือผูว้ิจารณ์     
แต่ละคนเป็นประการส าคญัดว้ย

การพจิารณาร้อยกรองปัจจุบัน
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