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หลักและศิลปะการแต่งกลอน 
กลอนแปด กลอนสักวา กลอนดอกสร้อย กลอนนิราศ กลอนเสภา กลอนเพลงยาว 

สมเกียรติ รักษ์มณี 
กลอนคืออะไร 
  (ความหมายแคบ) กลอนคือคำประพันธ์ประเภทหนึ่งท่ีมีโครงสร้างทางฉันทลักษณ์เป็นวรรคคู่และบาท
คู่ เว้นแต่ท่ีมีกำหนดเฉพาะ มีชนิดกลอนต้ังแต่กลอนสอง จนถึง กลอนสิบ (หลวงธรรมภิมณฑ์ หรือ ถึก จิตรก
ถึก) ท่ีนิยมแต่งในปัจจุบันมีเพียงกลอนส่ี กลอนหก และกลอนแปด  
 (ความหมายกว้าง) “กลอน” หากเรียกรวม ๆ อาจหมายถึงร้อยกรองทุกชนิด ทุกประเภท ได้ (ดังเช่น 
ช่ือ สมาคมนักกลอน มิได้หมายความว่าจะแต่งกลอนเพียงอย่างเดียว) 
 ช่ือคำประพันธ์ที่ใช้ในความหมายกว้างนี้ ในปัจจุบันเรียกรวมว่า “ร้อยกรอง” หรือ “คำประพันธ”์ แต่
ในสมัยก่อนใช้ช่ือคำประพันธ์ประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีได้รับคำนิยมมากในยุคนั้นขึ้นมาเป็นชื่อเรียกรวม ดังนี้ 
     “ร่าย” เป็นช่ือร้อยกรองประเภทหนึ่งท่ีมีลักษณะการแต่งเป็นวรรค ๆ คล้องจองต่อกันไป
เรื่อย ๆ และใช้เรียกรวมคำประพันธ์ร้อยกรองทุกประเภทในยุคท่ี “ร่าย” ได้รับความนิยมสูงสุด หรือในยุคนั้น
มีแต่เพียงร่ายก็เป็นได้ ท้ังนี้คงคาบเกี่ยวมาถึงยุคท่ีเริ่มมีร้อยกรองประเภทอื่น เช่น โคลง ขึ้นมาปะปนบ้าง หาก
จะพิเคราะห์ตามข้อสันนิษฐานนี้ น่าจะเป็นยุคสมัยกรุงสุโขทัยและเนื่องมาถึงอยุธยา (สำนวนภาษาท่ีว่า “ร่าย
ไปเรื่อย” จึงน่าจะหมายถึงพูดยาวต่อเนื่องออกไปเรื่อย ๆ ลักษณะดังกล่าวนี้ของร่าย ตรงกับลักษณะภาษาไทย
ท่ีนิยมกล่าวให้มีสัมผัสคล้องจองกัน จึงน่าเช่ือได้ว่า ร่าย เป็นคำประพันธ์ไทยแท้แต่โบราณ) 
    “โคลง” เป็นช่ือร้อยกรองประเภทหนึ่งซึ่งถือบังคับเอก โท เป็นสำคัญ เช่ือว่าเป็นของไทยมา
แต่อดีต บ้างอาจจะเช่ือว่าเป็นของลาว แต่อย่างไรก็ดี ไทยกับลาว ก็ตาจากตระกูล “ไท” เช่นเดียวกัน หากจะ
โต้แย้งประเด็นนี้จึงน่าจะหาข้อยุติได้ยาก โคลงสมัยก่อนหรือโคลงโบราณมีลักษณะพิเศษซึ่งแสดงให้เห็นการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา เป็นอันมาก จนทำให้มีช่ือแตกต่างกันหลายช่ือ เช่น ตรีพิธพรรณ จัตวาทัณฑี บาทกุญชร 
วิวิธมาลี แต่ในปัจจุบันดูเหมือนจะรู้จักแต่เพียงโคลงสอง สาม ส่ี และรู้จักกันมากเพียงโคลงส่ีสุภาพ  ร้อยกรอง
ประเภทโคลงได้รับความนิยมมากในสมัยอยุธยา นับต้ังแต่อยุธยาตอนต้นมี “ลิลิตพระลอ” “ลิลิตยวนพ่าย” 
เป็นอาทิ  ยุคนั้นจึงน่าจะใช้คำว่า “โคลง” แทนการเรียกร้อยกรองทุกประเภทในภาพรวม คำเรียกนี้ได้ตกทอด
มาถึงในยุคหลัง ดังเช่น น.ม.ส. ได้ทรงพระนพินธ์เรื่อง “รส” ในวรรณคดีไทยไว้ว่า มี ๒ รส คือ รสคำ กับ รส
ความ ว่า “โคลงดีดีด้วยรจ-   นานัย  ไฉนนอ” ในท่ีนี้คำ “โคลง” กินความรวมถึงร้อยกรองท่ัวไป  
  “กาพย์” หรือ “กาวฺย” เป็นร้อยกรองท่ีได้รับอิทธพิลมาจากอินเดีย น่าจะเข้ามาพร้อม ๆ กับ “ฉันท์” 
ด้วยเหตุท่ีว่า กาพย์ กับ ฉันท์ มีลักษณะทางโครงสร้างไม่ต่างกันนัก ในภาษาไทยมีความแตกต่างกันชัดเจนท่ี
การบังคับครู ลหุ คำ “กาพย์” หรือ “กาวฺย” นี้เคยมีนำมาใช้เรียกร้อยกรองแบบรวม ๆ ว่า “กาพย์” “กาพย์
เหล่านี้” เช่นเดียวกัน 
  “ฉันท์” มีท่ีมาเช่นเดียวกับ “กาพย์” ต่างกันท่ีมีครุลหุบังคับชัดเจนในภาษาไทย ฉันท์โบราณอาจมีรูป
คำท่ีบังคับครุ ลหุ ต่างไปจากปัจจุบันบ้าน เพราะถือเสียงอ่านเป็นสำคัญ ซึ่งผู้อ่านจะต้องตระหนักรู้และอ่านไม่
ผิด แต่คนปัจจุบันจะเน้นท่ีรูปคำเป็นสำคัญเพราะความเข้าใจและเข้าถึงต่างจากคนโบราณ รูปคำจึงกลายเป็น
เครื่องกำกับท่ีสำคัญ การใช้คำ “ฉันท์” เรียกแทนร้อยกรองทุกประเภทนั้นชัดเจนมาก จากการเรียกข้อบังคับ
ของร้อยกรองว่า “ฉันทลักษณ์” หมายถึง “ลักษณะ (บังคับ) ของฉันท์” แต่อันท่ีจริงกลับนำมาใช้กับร้องกรอง
ทุกประเภท เหตุใดเล่าจึงไม่เรียกว่า ร่ายลักษณ์ โคลงลักษณ์ กาพยลักษณ์ และ กลอนลักษณ์ นั่นก็เพราะว่า
เป็นเรื่องของการกลายความหมายกว้างออกในแต่ละยุคสมัยนั่นเอง   
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  “กลอน” เป็นช่ือเรียกร้อยกรองประเภทหนึ่งซึง่นา่จะเริ่มปรากฏเพียงสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา
เท่านั้น และได้รับความนิยมมากกว่าร้อยกรองประเภทอื่น ๆ จนแทบจะพูดได้ว่าบางคนไม่รู้จักร้อยกรองอื่น
นอกจาก “กลอน” ดังนั้นไม่ว่าจะเห็นร้อยกรองประเภทใดก็ล้วนแต่เข้าใจว่าคือ “กลอน” ท้ังส้ิน 
  ดังท่ีกล่าวมานี้จึงไม่แปลกท่ีจะพบเห็นใคร ๆ เรียกโคลง ฉันท์ กาพย์ ร่าย ว่า “กลอน” เพียงแต่ผู้ท่ีรู้
จะต้องทำความเข้าใจว่าผู้พูดกำลังส่ือความหมาย กว้าง หรือ แคบ และอาจจะช่วยให้การส่ือความหมายนั้น
ถูกต้องหากเห็นว่าเป็นปัญหา 
 
การจำแนกชนิดของกลอน 
  ๑. จำแนกตามจำนวนคำ เป็น กลอนสอง กลอนสาม กลอนส่ี จนถึง กลอนสิบ 
  ๒. จำแนกตามรูปแบบเฉพาะและวัตุประสงค์เฉพาะ เป็นรูปแบบและเนื้อหาท่ีกำหนดขึ้นตามเจตนา
การนำไปใช้ มีหลายชนิด เช่น กลอนสุภาพ (กลอนแปดท่ีนำไปใช้ท่ัวไป) กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา กลอน
นิราศ กลอนเพลงยาว กลอนเสภา กลอนบทละคร 
 
ลักษณะของกลอน 
  กลอนทุกชนิดล้วนมีลักษณะร่วมอันเดียวกันดังต่อไปนี ้
  ๑. มีวรรคคู่และบาทคู่ กลอนทุกชนิดมีโครงสร้างบาทละ ๒ วรรค เสมอ และใน ๑ บท มี ๒ วรรค
เสมอ หากไม่เป็นไปตามนี้ย่อมไม่ใช่กลอน  ท้ังนี้ต้องเว้นกลอนท่ีกำหนดพิเศษซึ่งต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติม 
  ๒. มีจำนวนคำท่ีกำหนดเท่ากันทุกวรรคเสมอ กรณีท่ีแตกต่างไปจากนี้เป็นเพียงการอนุโลม เว้นแต่
กลอนในรูปแบบเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีกำหนดจำนวนคำในบางวรรค เช่นวรรคแรกของกลอนดอกสร้าย 
กลอนสักวา และกลอนท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น กลอนบทละคร 
 
หลักการแต่งกลอน 
 ๑. แต่งให้ได้จำนวนคำครบและถูกต้องตามแผนผังบังคับ  
  ๒. แต่งให้ถูกต้องตามค่านิยมท่ีถือว่าเป็นลักษณะไพเราะของกลอน 
 
ศิลปะการแต่งกลอน 
  ๑. วางคำให้ตกจังหวะตามจังหวะของกลอนแต่ละชนิด ไม่ฉีกคำ เช่น 
   “เกิดเป็นคน  ไทยรัก  สมัครสมาน” จะเห็นว่า “คนไทย” ซึ่งควรจะอยู่ติดกันนัน้ถูกฉีกคำ 
ทำให้เสียความไพเราะและอาจขัดเคืองในอารมณ์ของผู้อ่าน ผู้ฟัง ดังนั้นเพื่อให้ได้จังหวะท่ีดีจึงควรคิดคำให้คก
จังหวะท่ีท้ายคำ จึงอาจต้องใช้ศิลปะการตัดคำท่ีไม่ทำให้เสียความ ในท่ีนี้ “เกิดเป็นคนไทย” หากตัดคำออกไป
เป็น “เกิดเป็นไทย” ก็ยังมีความหมายดังเดิมแต่จังหวะดีขึ้น และหาคำใหม่มาเติมในจังหวะท่ีสองให้ครูและได้
ความ ในท่ีนี้จึงอาจแก้ไขเป็น “เกิดเป็นไทย  รู้รัก  สมัครสมาน” 
 ๒. เลือกคำท้ายวรรคให้ได้เสียงวรรณยุกต์ตามค่านิยมท่ีถือว่าไพเราะ (ตามแบบกลอนของสุนทรภู่) 
ดังนี ้
 คำสุดท้ายวรรคหนึ่งพึงเสียงเต้น  วรรคสองเล่นจัตวาพาสุขสันต์ 
วรรคท่ีสามตามมาเสียงสามัญ   ส่ีเช่นกันสามัญจบเป็นครบความ 
                                                     (จำมาจาก ช่อประยงค์ กลอนและวิธีเขียนกลอนชนะประกวด) 
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 หมายความว่ากลอนตามแบบสุนทรภู่ท่ีถือว่าไพเราะ คือ ท้ายวรรคแรกควรเป็นเสียงเอก หรือโท 
(ตามท่ี ช่อประยงค์อธิบาย ในท่ีนี้คำ “เต้น” หมายถึงคำเสียงโท) ท้ายวรรคสองควรเป็นเสียงจัตวา ท้ายวรรค
สามและส่ีควรเป็นเสียงสามัญ นี่คือแบบฉบับกลอนประกวดท่ีถือว่าไพเราะและมีโอกาสได้คะแนนสูง 
  ต่อไปนี้จะกล่าวถึงเสียงท้ายวรรคท่ีถือว่าใช้ได้ ไม่ผิด เพียงแต่ความไพเราะอาจจะแปรเปล่ียนไปบ้าง
ตามเสียงท้ายวรรคท่ีใช้ ดังนี้ 
  ท้ายวรรคหนึ่งพึงใช้ได้ทุกเสียง  วรรคสองเล่ียง “ตรี” ไว้อย่าให้เห็น 
วรรคท่ีสาม “สามัญ” “ตรี” นี้แต่งเป็น  ตรงประเด็น ท้ายวรรคส่ี “ตรี” “สามัญ” 
                                                    (สมเกียรติ รักษ์มณี)  
 
ตัวอย่างกลอนของสุนทรภู่ท่ีไพเราะและคนท่ัวไปจำได้ติดปาก 
 
  ถึงหน้าวังดังหนึง่ใจจะขาด  คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 
โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร    แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น 
  บทนี้ใช้เสียงท้ายวรรคตามท่ีช่อประยงค์ต้ังข้อสังเกต ทุกวรรค  
 
  ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์  มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 
แม้นพูดช่ัวตัวตายทำลายมิตร   จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 
  บทนี้ใช้เสียงท้ายวรรคตามแบบท่ีใช้ได้ท่ัวไป ถือว่าไม่ผิด และเมื่อไม่ผิดก็ไม่เสียคะแนน หรือไม่เสีย
ความไพเราะ เพียงแต่จะต้องประเมินความไพเราะประสานกันท้ังบท ดังเช่นบทนี้วรรคสองลงท้ายด้วย “จิต” 
ซึ่งเป็นเสียงเอก และท่ีสำคัญเป็นคำตาย จึงต้องมาดูเสียงท้ายของวรรคสาม ปรากฏว่าเป็นเสียงตรี “มิตร” ก็
ถือว่าไพเราะ ใช้ได้ หากคำนี้เป็นเสียงเอก จะทำให้เสียงกลืนกับ “จิต” ใช้ไม่ได้เพราะเอกเหมือนกัน แล้ว
เช่ือมโยงไปยังคำท่ีสามวรรคส่ี คือ “ผิด” เป็นเสียงเอก อย่างนี้ คือ เอก-ตรี-เอก ใช้ได้   
  ๓. ใช้ทักษะการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะเข้ามาช่วย หมายความว่า คำประพันธ์ร้องกรองท้ังหลาย
จะไพเราะได้ก็เนื่องด้วยมีเสียงของคำไพเราะนั่นเอง การอ่านทำนองเสนาะจะช่วยให้ได้ออกเสียงจริง และ
เข้าใจได้ว่าเสียงของแต่ละคำท่ีบรรจุไว้นั้น เข้ากันได้ไหม หากเข้ากันได้จะทำให้ฟังรื่นหูนอกจากเสียงของคำ
แล้วยังมีจังหวะของคำด้วย คือ หากอ่านออกเสียงกลอนรวมทั้งอ่านเป็นทำนองเสนาะจะช่วยให้เห็นจังหวะของ
คำในแต่ละวรรคของบทกลอน ว่าลงจังหวะคำได้ตกจังหวะ (ดังท่ีกล่าวแล้วในข้อ ๑.) หรือไม่ การแต่งกลอนไม่
จำเป็นต้องนั่งนับคำ เพียงแต่อ่านในใจและเลือกคำให้ตกจังหวะก็พอ จังหวะของกลอนแปด ก็คือ ๓/๒/๓ 
เสมอ แต่บางทีอาจอนุโลมให้ต่างไปจากนี้บ้างก็ได้ ผู้ท่ีเข้าใจจังหวะดีแล้วก็จะเข้าใจการอนุโลมได้เอง เมื่อเข้าใจ
แล้วก็จะสามารถยืดได้ หดได้ ยืดได้ หมายความว่าถ้าคำไม่ลงจังหวะก็หาคำมาเติมได้หดได้ หมายความว่า ถ้า
คำเกิดจังหวะก็มีทักษะท่ีจะตัดคำบางคำออกได้โดยไม่เสียความ ดังตัวอย่าง 
 มีคำถามว่า “เธอจะไปไหน” และต้องการให้คำถามนี้เป็นกลอน อาจทำได้ดังนี้ 
 “ใคร่อยากถาม เธอว่า จะไปไหน”  หรือ  “จะขอถาม เธอว่า จะไปไหน” 
 อย่างนี้ก็ทำให้คำพูดท่ัวไปกลายเป็นกลอนได้แล้ว เพราะเลือกคำได้พอดี ตกจังหวะ ได้ความตามท่ี
ต้ังใจ อ่านออกเสียงได้ อ่านทำนองเสนาะได้ 
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 ๔. เลือกใช้คำให้มีความหมายกินใจ กระทบใจ และใช้ศิลปะทางภาษาเข้าช่วย  
      ๔.๑ การเลือกใช้คำ หากผู้แต่งสามารถเลือกใช้คำได้ความหมายดีอย่างลงตัว กลอนจะไพเราะและ
ความหมายของกลอนก็จะมีคุณค่าขึ้นมาก ดังเช่นเมื่อได้หัวข้อ “สักวายาเสพติด” มา ก็อาจนำไปแต่งให้ได้
ความ และไพเราะได้ ว่า 
 “สักวายาเสพติดเป็นพิษร้าย  บ่อนทำลายท้ังชาติศาสนา” 
 ตัวอย่างนี้ถือว่าทำได้ดีมากแล้ว แต่การเลือกใช้คำแม้เพียงคำเดียวที่ต่างออกไป อาจทำให้บทกลอนคม
คายข้ึนอีกมากก็เป็นได้ ดังเช่นตัวอย่างข้างต้นนี้ หากเปล่ียนคำเป็นดังนี้ 
 “สักวายาเสพติดพิษเหลือร้าย  บ่อนทำลายสิ้นชาติศาสนา” 
  จะเห็นว่าสำนวนหลังกระทบใจได้มากกว่าสำนวนแรกเป็นอันมาก เพียงเปล่ียน “เป็นพิษร้าย” เป็น 
“พิษเหลือร้าย” คือ ร้ายยิ่งกว่าจะพรรณนาได้  และวรรคหลัง เปล่ียน “ท้ังชาติศาสนา” คือเพียงแค่ทำลายเท่า
นั้นเอง อาจจะทำลายเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ แต่พอเปล่ียนเป็น “ส้ินชาติศาสนา” คือทำลายป่นปี้จนไม่เหลือเลย 
นี่คือตัวอย่างพลังของคำ การเลือกใช้คำท่ีมีพลังมากกว่าในตำแหน่งท่ีพอเหมาะ จะเพิ่มคุณค่าของบทกลอนได้
มากยิ่งขึ้น  “เหลือ” กับ “ส้ิน” ในท่ีนี้กินความได้ลึกซึ้งกว่าคำเดิมอย่างส้ินเชิง  ฉะนั้นการแต่งกลอนท่ีแต่งได้
เพียงเห็นว่าเป็นกลอนก็จะเป็นได้เพียงแต่งกลอน แต่ขาดความกินใจ  
     ๔.๒ การใช้ศิลปะทางภาษา ข้อนี้หมายถึงวรรณศิลป์นั่นเอง ผู้ท่ีใช้วรรณศิลป์เข้ามาประกอบได้ดี 
กลอนก็จะมีความไพเราะ หรืออาจรวมถึงมีความหมายดี ชวนอ่าน  จะขอยกตัวอย่างการใช้ศิลปะทางภาษา
ดังต่อไปนี ้
  ๑) ศิลปะการซ้ำคำ คือ การใช้คำเดิมคำเดียว แต่ซ้ำกันหลายท่ีในบท อาจเป็นคำท่ีมี
ความหมายเดียวกันในทุกท่ี ซ้ำลงไปเพื่อเน้นความหมาย ดังตัวอย่าง 
  “ตลาดขวัญขวัญฉันนี้ขวัญหาย   ใครเขาขายขวัญหรือจะซื้อขวัญ 
 แม้นขวัญฟ้าหน้าอ่อนเหมือนท่อนจันทน์   จะรับขวัญเช้าเย็นไม่เว้นวาง” 
 
   “จะว่าโศกโศกอะไรในแดนโลก   ก็ไม่โศกใจหนักเหมือนรักสมร 
 จะว่าหนักหนักอะไรในดินดอน    ถึงสิงขรก็ไม่หนักเหมือนรกักัน” 
 

 ตัวอย่างแรกนี้กวีใช้ศิลปะการซ้ำคำ กับ การเล่นคำ ผสมผสานกัน ซ้ำคำ คือ รูปคำเดียวกัน 
ความหมายเดียวกัน ในท่ีนี้คือคำ “ขวัญ” ท่ีหมายถึงขวัญประจำตัว (กำลังใจหรือความรู้สึกอบอุ่นใจ มั่นใจ ท่ี
อยู่กับตัว) คือ ขวัญฉัน ขวัญหาย  รับขวัญ  ส่วน ขายขวัญ กับ ซื้อขวัญ อาจตีความได้ท้ัง ๒ อย่างคือ ขวัญท่ีอยู่
กับตัว (ซื้อกลับมาเพราะขวัญหายไปแล้ว) ส่วน ตลาดขวัญ เป็นช่ือสถานท่ี ขวัญฟ้า หมายถึงน้องหญิง (คน) 
กรณีท่ีใช้คำเดียวกันแต่ความหมายต่างกัน (คำหลายความหมาย) เช่นนี้ เรียกว่าการเล่นคำ 
  ตัวอย่างหลัง กวีใช้การซ้ำคำ “โศก” กับคำ “หนัก” ทุกท่ีท่ีให้มีความหมายเดียวกัน ศิลปะแบบนี้ใช้
เพื่อเน้นคำเน้นความ   
   ๒) ศิลปะการเล่นคำ  เป็นการใช้คำท่ีมีรูปเดียวกันออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน  
ดังตัวอย่าง 
    ถึงคลองขวางบางจากยิ่งตรมจิต ใครช่างคิดช่ือบางไว้กางกั้น 
  ว่าช่ือจากแล้วไม่รักรู้จักกัน  พิเคราะห์ครันหรือมาพ้องกับคลองบาง 
  ท้ังจากท่ีจากคลองเป็นสองข้อ  ยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง 
  โอ้ว่าจากช่างมารวบประจวบทาง  ท้ังจากบางจากไปใจระบม 
                                                              (นิราศพระบาท สุนทรภู่) 
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  ตัวอย่างนี้กวีใช้ “จาก” ในความหมายสถานท่ี (บางจาก)  ลาร้างห่างกัน (จากท่ี)  และ ช่ือต้นไม้ (จาก
กอ) ทำให้เกิดการเช่ือมโยงความหมายในเชิงเปรียบ และจำติดใจได้ดียิ่งขึ้น  
    ๓) ศิลปะการเล่นเสียง   อาจเป็นเสียงพยัญชนะหรือเสียงวรรณยุกต์ ดังนี้ 
      ๓.๑) เสียงพยัญชนะ คือ ใช้คำหรือพยางค์ท่ีมีเสียงพยัญชนะต้นเดียวกัน  เช่น 
  ต้อยตะริดต๊ิดต่ีเจ้าพี่เอ๋ย   จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน 
 แอ้อี่อ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย    แม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย 
                                                              (พระอภัยมณี สุนทรภู่) 
    ตัวอย่างนี้กวีใช้พยัญชนะต้นเดียวกนัติดต่อกันหลายพยางค์ ได้แก่ ต้อยตะริดต๊ิดต่ี ละเลย  
เร่ร่อน  นอนไหน  แอ้อี่อ่อย  เด็ดได้  ให้ห่าง  ทำให้เพิ่มความไพเราะขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสามารถใช้
เสียงอักษรเดียว (พยัญชนะต้นท่ีมีเสียงเดียวกัน  เช่น  ส  ศ  ษ  ซ  อย่างนี้ก็ถือว่าเสียงเดียวกัน) ติดต่อกันได้
ท้ังวรรคและมีความหมายดีก็จะยิ่งให้ความรู้สึกไพเราะงดงามเพิ่มขึ้นไปอีก  
       ๓.๒) เสียงวรรณยุกต์ คือ เล่นเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์ท่ีมีเสียงเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
ให้มีเสียงวรรณยุกต์ข้ึน ๆ ลง ๆ ใกล้ ๆ กัน ดังตัวอย่างใน ๓.๑ นี้ ก็มีพยางค์ ต๊ิด-ต่ี แอ-้อี-่อ่อย  เป็นต้น  การ
เล่นเสียงวรรณยุกต์ในกลอนอาจมีน้อยกว่าในโคลง เนื่องจากโคลงมีบังคับวรรณยุกต์อยู่แล้วจึงให้ให้การเล่น
วรรณยุกต์มีได้มากกว่า ดังเช่น 
    เสียงซออ๋ออ่ออ้อ  เอื่อยเพลง 
  จับป่ีเตร๋งเตร้งเตร๋ง  เต่งต้อง 
  ขลุ่ยตรุ๋ยตรุ่ยตรุ้ยเหนง   เหน่งเน่ง  รนาดเฮย 
  ฆ้องหน่องหนองน่องหน้อง  ผรึ่งพรึ้งพึง่ตโภน 
                                                               (โคลงนิราศสุพรรณ  สุนทรภู่) 
 
ตัวอย่างกลอนสุนทรภู่ท่ีประทับใจ 
  
  อนิจจาธานินทร์ส้ินกษัตริย์ เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ์ 
 แม้กรุงยังพรั่งพร้อมประชาชน    จะสับสนแซ่เสียงท้ังเวียงวัง 
    มโหรีปี่กลองจะก้องกึก   จะโครมครึกเซ็งแซ่เหมือนแตรสังข์  
 ดูพาราน่าคิดอนิจจัง      ยังได้ฟังแต่เสียงสกุณา 
       (นิราศพระบาท  สุนทรภู่) 
    เจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้น  ระวังตนตีนมือระมัดมั่น 
 เหมือนคบคนคำหวานรำคาญครัน    ถ้าพล้ังพลันเจ็บอกเหมือนตกตาล 
      (นิราศพระบาท  สุนทรภู่) 
 
  ตัวอย่างข้างต้นนี้ ผู้อ่านผู้ศึกษาคงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เป็นกลอนประทับใจและจำไม่รู้ลืมได้เพราะ
เหตุใด 
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หลักโดยย่อการแต่งกลอนชนิดต่าง ๆ 
 กลอนแปด  แต่งตามลักษณะบังคับของกลอนแปด ต้องแต่งให้จบบท (๔ วรรค) เป็นอย่างน้อยทุกครั้ง 
 กลอนสักว่า  แต่งเหมือนกลอนแปด เพียงแต่ขึ้นต้นด้วย “สักวา” แล้วต่อให้จบวรรค วรรคสุดท้ายจบ
ด้วย “เอย” ความยาวท้ังหมด ๘ วรรค  รวมเป็น ๑ บท  (มีความยาวเท่ากับกลอนแปด ๒ บท) 
 กลอนดอกสร้อย แต่งเหมือนกลอนสักวา ต่างกันท่ีวรรคแรกมีเพียง ๔ - ๕ คำ  คำท่ี ๒ ต้องเป็น “เอ๋ย 
เช่น “มดเอ็ยมดแดง”  “นักเอ๋ยนักศึกษา”   
  กลอนนิราศ เหมือนกลอนแปด แต่ขึ้นต้นด้วยวรรครับ (วรรคท่ี ๒) จบด้วย “เอย” ไม่กำหนดความ
ยาว เนื้อหาของนิราศ มักเป็นการจาก เช่น จากนาง จากสถานท่ี หรือว่าด้วยเรื่องการพลัดพรากเป็นสำคัญ 
  กลอนเพลงยาว เหมือนกลอนนิราศ แต่เนื้อหาเป็นการเกี้ยวพาราสี  
     กลอนเสภา เหมือนกลอนแปดท่ัวไป เพียงแต่เน้นเพื่อขับเสภา จำทำให้พิถีพิถันเรื่องการใช้คำ เพื่อ
ช่วยให้เสียงท่ีขับไ พเราะน่าฟังยิง่ขึ้น 
 
ฉันทลักษณ์ในการแต่งกลอน 
 .ในท่ีนี้จะขอกล่าวถึงเพียงกลอนแปดเท่านั้น ดังนี้ 
 ๑. ฉันทลักษณ์ของกลอนแปด (ฉันทลักษณ์สำคัญ) 
 

 0 0 0  0 0  0 0 0 (สดับ)  0 0 0  0 0  0 0 0 (รับ) 
0 0 0  0 0  0 0 0 (รอง)   0 0 0  0 0  0 0 0 (ส่ง) 
 0 0 0  0 0  0 0 0   0 0 0  0 0  0 0 0 
0 0 0  0 0  0 0 0     0 0 0  0 0  0 0 0 
 
 ฉันทลักษณ์สำคัญนี้ คือ บังคับจำนวนคำในวรรค เป็นวรรคละ ๘ คำ (อนุโลมมากกว่า น้อยกว่า ตาม
สมควร) สัมผัสบังคับคือภาพท่ีทำสีไว้นั้น คือ คำสุดท้ายวรรคหน้า สัมผัสกับท่ี ๓ วรรคหลัง  คำสุดท้ายวรรครับ 
สัมผัสคำสุดท้ายวรรครอง และคำท่ี ๓ วรรคส่ง  คำสุดท้ายวรรคส่งสัมผัสคำสุดท้ายวรรครับของบทต่อไป   
 ตามรูปแบบของฉันทลักษณ์ท่ีกล่าวโดยท่ัวไปนั้น มีไว้เพียงเท่านี้ แต่แท้จริงแล้วในการแต่งกลอนแปด
ถือว่าเรื่องเสียงท้ายวรรคเป็นสำคัญเช่นกัน มิฉะนั้นเมื่ออ่านแล้วอาจขัดกับลีลาของกลอน  ดังนั้นเสียงท้าย
วรรคจึงถือว่าสำคัญเช่นเดียวกัน มีบังคับเสียงดังนี้ (ได้กล่าวข้างต้นแล้ว) 
 ท้ายวรรคสดับใช้ได้ทุกเสียง   ท้ายวรรครับใช้ได้เฉพาะเสียง เอก ตรี จัตวา 
ท้ายวรรครองใช้ได้เฉพาะเสียงสามัญและตรี   ท้ายวรรคส่งใช้ได้เฉพาะเสียงสามัญและตรี 
 หากเสียงผิดไปจากนี้ถือว่ากลอนไม่เป็นกลอน ท้ังนี้ ลักษณะไพเราะของเสียงท้ายวรรคท่ีนิยมได้กล่าว
แล้วข้างต้น 
 
 ๒. ฉันทลักษณ์รอง เรื่องนี้เป็นข้อห้ามหรือข้อท่ีไม่ควรปฏิบัติในการแต่งกลอน ท่ีเรียกว่าเป็น 
ฉันทลักษณ์รองเนื่องจากเป็นข้อพิจารณาในขอบข่ายของเรื่องฉันทลักษณ์นั่นเอง กล่าวคือหากมีการประกวด
แข่งขัน ผู้ท่ีเขียนกลอนในลักษณะต่อไปนี้จะถูกหักคะแนนฉันทลักษณ์ ลำดับตามความสำคัญดังต่อไปนี้ 



๗ 

 

 - สัมผัสซ้ำ คำใช้คำเสียงเดียวกันสัมผัสกัน  ถือว่าร้ายแรงมาก ไม่ควรทำ แต่ท้ังนี้ก็ต้องพิจารณาเจตนา
ของผู้ประพันธ์ และเนื้อหาการประพนัธ์ ประกอบด้วย  ตัวอย่างสัมผัสซ้ำ เช่น 
  
 ทุกวันนี้ใช้ “มือถือ” เพื่อส่ือสาร  ผสมผสานเทคโนฯ โก้นักหนา 
 
 - สัมผัสเผลอ คือหลงเสียงของคำท่ีมีเสียงใกล้กัน แท้จริงแล้วเป็นคนละคำ เช่น 
 
 เคยอยู่ในแดนดินถิ่นสุขสันต์   บุรีรัมย์ถิ่นนี้มีความหมาย 
 
  - สัมผัสสระเสียงส้ัน กับ สระเสียงยาว เช่น 
 
  คราวจำเป็นแม้ยากล้ำก็ทำได้   จึงดูคล้ายทรหดอดทนสูง 
 
  - สัมผัสเลือน คือสัมผัสตำแหน่งท่ีต้องการแล้ว ยังเลือนไปสัมผัสตำแหน่งอื่นอีก เช่น 
 
  หลงอยู่ในแดนดินถิ่นรุกขา   จึงหรรษาเพราะได้มาในสวนขวัญ 
   
 เรือลำน้อยลอบล่องในท้องน้ำ   มองเห็นปลาแก้มช้ำผุดดำว่าย 
 
 โอ้เชียงรายชายเรียงอยากเคียงเจ้า  เห็นเพียงเงาเท่านี้ดีนกัหนา 
  
 ท้ังสามตัวอย่างข้างต้นนี้ แต่ละคนอาจให้ความสำคัญต่างกัน 
 
  - ชิงสัมผัส  คือใช้เสียงเดียงกันกับคำท่ีจะต้องตกสัมผัส  เช่น 
 
  โบราณกล่าวหนาวลมต้องห่มผ้า   หาเส้ือหนาสวมกายพอให้อุ่น 
 หนุ่มคอยลุ้นจะพบแต่แม่ละมุน   หวังอกอุ่นเคียงข้างไม่ห่างกาย 
 
 
 ท่ีกล่าวมานี้มีท้ังบอกวิธี เสนอแนะ ตัวอย่าง ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ในการแต่งกลอน หากใครพินิจ
พิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วเกิดความเข้าใจเป็นเบ้ืองต้น ต่อไปก็คงจะลึกซึ้งและทำได้ไม่ยากนัก จึงขอให้ผู้ท่ีใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ได้ลองนำความรู้ท่ีได้รับนี้ไปทดลองปฏิบัติกับตนเอง เพื่อการพัฒนาทางภาษาร้อยกรองให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป  
 
 
 
 
   


