
ศิลปะการประพนัธ์ในวรรณคดไีทย 

โดย    

ครูสรุางค์  วรรณวิภาพร 

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 



วรรณคดีแต่โบราณมีจุดมุ่งหมายเพื่ออ่านฟังเสียงและการขบั
ร้องเป็นส าคญั  ดงันั้น  กวจึีงตอ้งเลือกสรรถอ้ยค าใหไ้พเราะ
เป็นพิเศษ  นอกจากน้ี วรรณคดีจะตอ้งมีเน้ือหาท่ีส่ือ
ความหมายทั้งเพื่อความบนัเทิงใจและความจรรโลงใจดว้ย  
ดงันั้น  เม่ือกวจีะประพนัธ์วรรณคดีข้ึนมาสกัหน่ึงเร่ือง
จะตอ้งคิดเน้ือหาข้ึนมา  แลว้คิดหากลวธีิการประพนัธ์ให้
ผลงานนั้นออกมาอยา่งเหมาะเจาะ  กลวธีิในการประพนัธ์น้ี
เรียกวา่   วรรณศิลป์ 



ศิลปะการประพนัธ์ในวรรณคดไีทย 

• ที่ควรรู้ในเบือ้งต้น   ได้แก่    

• -  การเล่นเสียง 

• -  การเล่นค า 

• -  การใช้ภาพพจน์ 



การเล่นเสียง คอื การเลอืกสรรค าให้มเีสียงสัมผสัเป็น
พเิศษกว่าปกตเิพือ่ให้เกดิท านองเสียงทีไ่พเราะน่าฟัง 

แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ 

• ๑. เล่นเสียงพยัญชนะหรือเสียงอักษร 

• ๒. เล่นเสียงสระ 

• ๓. เล่นเสียงวรรณยุกต์ 



การเล่นเสียงพยญัชนะเป็นอย่างไร 

• หมายถงึ   การใช้พยัญชนะตัวเดยีวกันหรือกลุ่มเดยีวกัน 
              หลายพยางค์ตดิๆกัน เช่น 

•         นกน้อยนอนแนบน า้.....ในนา (เล่นตัว “น”) 

•         ตมเตอะตดิเตม็ตา.........ตื่นเต้น (เล่นตัว “ต”) 
        จบิจาบจับเจรจา.................จะแจ่ม (เล่นตัว “จ”) 

•         เรไรร่อนร้องเร้น............เรียบร้อยริมวัง(เล่นตัว “ร”) 

 

 



ตัวอย่างเพิม่เติม 

             จ าใจจ าจากเจ้า    จ าจร     (เล่นตัว “จ”)  

              รักเร่เร่รักไร้        รังรัก     (เล่นตัว “ร”) 

 

เมื่อม่ังมีมากมายมติรหมายมอง      เมื่อมัวหมองมติรมองเหมือนหมูหมา  

เมื่อไม่มีมวลมิตรไม่มองมา             เมื่อมอดม้วยแม้หมูหมาไม่มามอง  

                                                  (เล่นตัว “ม”) 

 



ตัวอย่างเพิม่เติม 

      ลางลิงลิงลอดไม้         ลางลิง 

  แลลูกลิงลงชิง            ลูกไม้ 

  ลิงลมไล่ลมตงิ            ลิงโลด หนีนา 

  แลลูกลิงลางไหล้         ลอดเลีย้วลางลิง  

                              (ลิลิตพระลอ) 

 

 



การเล่นเสียงสระเป็นอย่างไร 
•  การเลน่เสียงสระ คือ การใช้สมัผสัสระ หลายพยางค์ติด ๆ กนั   เช่น  

 ดหูนสููรู่ง ู        งสูดุสู้หนสูู้งู 

หนงูสูู้ดอูยู ่      รูปงทูู่หนมูทู ู

ดงูขููฝ่ดูฝู้            พรูพรู 

หนสููรู่งงู ู           สดุสู้  

งสูู้หนหูนสูู้          งอูยู่ 

หนรูู้งงูรูู้             รูปถู้มทู ู    (เลน่เสียงสระ อ ู) 

 



ตัวอย่างเพิม่เติม 

บางครัง้อาจเลน่เสียงสระหรือสมัผสัในในบางจดุ  เช่น 

 

จะหกัอื่น ขืนหกั ก็จกัได้           หกัอาลยั นีไ้ม่หลดุ สดุจะหกั 

สารพดั ตดัขาด ประหลาดนกั   แตต่ดัรัก นีไ้ม่ขาด ประหลาดใจ 

 
(กลอนสนุทรภู ่บางตอนจาก "นิราศอิเหนา“) 

 

 

 



การเล่นเสียงวรรณยุกต์เป็นอย่างไร 
• การใช้เสียงวรรณยกุต์ท่ีแตกตา่งกนั  โดยไลเ่รียงไปตามระดบัเสียง
วรรณยกุต์ เช่น 

 

                 บวัตมูตมุตุม่ตุ้ม                  กลางตม  

                 สงูสง่ทงทานลม                  ลม่ล้ม  

                 แมลงเม้าเมา่เมาฉม            ซมซราบ  

                 รูรู่รู้ริมก้ม                            พาดไม้ไทรทอง 



ตัวอย่างเพิม่เติม 

 เขาขนัคคููคู่้                               เคียงสอง  

 เยือ้งยา่งนางยงูทอง                  ทอ่งท้อง  

 ทิวทุ้งทุง่ทงุมอง                         มจัฉพราศ  

 เทาเทา่เท้ายางหย้อง                 เลียบลิม้ริมทาง 



ตัวอย่างเพิม่เติม 

  จิบจบัเจาเจ่าเจ้า           รังมา 

  จอกจาบจัน่จรรจา         จ่าจ้า 

  เค้าค้อยคอ่ยคอยหา       เห็นโทษ 

  ซอนซอ่นซ้อนสริว้หน้า     น่ิงเร้าเอาขวญั 
    (โคลงอกัษรสามหมู ่ของ พระศรีมโหสถ) 

 

        
 

 



ตัวอย่างเพิม่เติม 

 
 
 
จะจบัจองจ่องจอ้งส่ิงใดนั้น        ดูส าคญัคัน่คั้นใหอ้ยา่งฉงน 
อยา่ลามลวงล่วงลว้งดูเลศกล     ค่อยแคะคนค่าคน้ใหค้วรการ 



การเล่นค า 
• คือ  การเลือกสรรค ามาเรียงร้อยในค าประพนัธ์ โดยพลิกแพลง
ให้เกิดความหมายพิเศษและแปลกออกไปจากที่ใช้กนัอยู ่เพื่อ
อวดฝีมือของกวีเช่นเดียวกบัการเลน่เสียง ได้แก่  

           -  การเลน่ค าพ้อง (พ้องรูป  พ้องเสียง)  

 -  การเลน่ค าซ า้ 
   



ตัวอย่างการเล่นค าพ้อง 

 แก้มช า้ช า้ใครต้อง                   อนัแก้มน้องช า้เพราะชม 
  ปลาทกุทกุข์อกตรม                 เหมือนทกุข์ท่ีพี่จากน้อง 
       กวีใช้การเลน่ค าสองแห่งคือ  เลน่ค าวา่  ช า้  และค าวา่  ทกุข์  โดย
กลา่วถึงปลาท่ีช่ือแก้มช า้ มนัช า้เพราะใคร  แตแ่ก้มของนางนัน้ช า้เพราะถกู
กวีเชยชม  การเลน่ค าในท่ีนีใ้ห้ความรู้สกึวา่กวีและนางมีความสมัพนัธ์กนั
อยา่งใกล้ชิด  และเมื่อกวี   กลา่วถึงปลาทกุ ท าให้ร าลกึถึงความทกุข์ท่ี
เกิดขึน้  คือเสียง  ทกุ  ท าให้นกึถึงความทกุข์ท่ีต้องจากนางมา  เป็นการ 
เลน่ค าโดยอาศยัค าพ้องเสียงท่ีท าให้ความรู้สกึวา่การจากนางท าให้กวีเป็น
ทกุข์  

 



ตัวอย่างการเล่นค าพ้อง 

          ปลาสร้อยลอยลอ่งชล                วา่ยเวียนวนปนกนัไป  

          เหมือนสร้อยทรงทรามวยั           ไม่เห็นเจ้าเศร้าบว่าย 
 

        กวีเลน่ค าวา่  สร้อย เมื่อกลา่วถึงปลาสร้อยคือช่ือของปลาท าให้ร าลกึ
ถึงสร้อยท่ีนางสวมใส ่ เมื่อกวีไม่เห็นนางจงึมีแตค่วามเศร้า  การเลน่ค าท า
ให้ผู้อา่นรู้สกึถึงความรักใคร่  ผกูพนัท่ีมีตอ่นางวา่มากมายยิ่งนกั  พบเห็น
สิ่งใดก็สะกิดใจให้นกึถึงนางอยูร่ ่าไป  

 



ตัวอย่างเพิม่เติม 

        เห็นรอหกัเหมือนหน่ึงรกัพีร่อรา        แต่รอท่ารั้งทกุข์มาตามทาง" 
รอ ค าแรก คือ หลกัปักกัน้กระแสน า้  สว่น "รอ" ในค าวา่ "รอรา" คือหยดุ 
และในค าวา่ "รอท่า" หมายถึง คอย 

         

      เบญจวรรณจบัวลัย์มาลี          เหมือนวนัเจ้าวอนพีใ่หต้ามกวาง" 
 กวีเลน่ค าท่ีมีเสียง "วนั" ๓ ค า คือ (เบญจ)วรรณ-วลัย์-วนั โดยน ามาใช้ให้มี
ความหมายสมัพนัธ์กนัได้อยา่งกลมกลืน การเลน่ค าพ้องเป็นกลวิธีการ
ประพนัธ์ท่ีกวีนิยมมาก 

 

 



การเล่นค าซ ้า 

คือ การน าค าค าเดียวมาใช้ซ า้ๆในที่ใกล้ๆกนัเพื่อย า้ความหมาย
ของข้อความให้หนกัแน่นมากย่ิงขึน้ เช่น 
 รอนรอนสริุยะโอ้                   อสัดง 

 เร่ือยเร่ือยลบัเมรุลง               ค ่าแล้ว 

 รอนรอนจิตจ านง                  นชุพี่  เพียงแม่ 

 เร่ือยเร่ือยเรียมคอยแก้ว         คลบัคล้ายเรียมเหลียว 



การเล่นค าซ ้า 

  ห้ามเพลิงไว้อย่าให้             มีควนั 

  ห้ามสริุยะแสงจนัทร์            สอ่งไซร้ 

  ห้ามอายใุห้หนั                    คืนเลา่ 

  ห้ามดัง่นีไ้ว้ได้                     จงึห้ามนินทา 



การใช้ภาพพจน์ 
• คือ  การใช้ถ้อยค าเพ่ือสร้างจินตภาพ(ภาพในใจ) แก่ผู้อา่น  โดย
การเรียบเรียงถ้อยค าด้วยวิธีการตา่งๆให้พิเศษกวา่ปกติ  
ภาพพจน์ที่จะกลา่วถึงในที่นี ้คือ 

๑ .  การอปุมา 

๒. การอปุลกัษณ์ 

๓. บคุคลวตั 

๔. สทัพจน์ 



 

๑.  อุปมา (การเปรียบสิ่งหนึง่เหมือนกบัสิ่งหนึง่) โดยน า
สองสิ่งที่ตา่งจ าพวกกนัแตมี่ลกัษณะเดน่เหมือนกนัมา
เปรียบเทียบกนั  โดยใช้ค าแสดงความเปรียบวา่   “เหมือน    
เสมือน   คล้าย   ดงั   ดจุ”  ฯลฯ   เช่น 

      สวยเหมือนนางฟ้า  
      ซนเหมือนลิง  
     ร้องไห้ปานใจจะขาด    
    เขาตะโกนเสียงดงัดัง่ฟ้าร้อง  
     เงียบราวกบัป่าช้า 
 

 

 



ตัวอย่างเพิม่เติม 

ดีใจเหมือนปลากระดี่ได้น า้ 

 

เธอวา่ยน า้เก่งเหมือนปลา  

 

สวยประดจุนางเทพธิดา 
 

 

 

ดวงหน้านวลกระจ่างดจุดวงจนัทร์ 

 

ผมของเธอด าเหมือนความมืดแห่ง
ราตรี 

 

เหม็นเหมือนซากศพ  

 



ตวัอย่างการอุปมา 
  คณุแม่หนาหนกัเพีย้ง             พสธุา  

  คณุบดิรดจุอา                        กาศกว้าง  

  คณุพี่พา่งศขิรา                      เมรุมาศ  

  คณุพระอาจารย์อ้าง               อาจสู้สาคร  

พระคณุเป็นสิง่ท่ีเป็นนามธรรม เรามองไมเ่ห็นและชัว่ตวงวดัไม่ได้  กวีจงึใช้
วิธีเปรียบกบัสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเราเคยเห็นมาก่อน เช่น   แผ่นดิน  ท้องฟ้า  
ภเูขา  และท้องน า้ ซึง่มีลกัษณะใหญ่โตและมีปริมาณมาก เพื่อสื่อ
ความหมายวา่  พระคณุของบคุคลทัง้ ๔ จ าพวกนัน้ยิ่งใหญ่มาก 



๒. อุปลักษณ์  คล้ายกบัอปุมา คือ เป็นการเปรียบเหมือนกนั
แตอ่ปุลกัษณ์จะไมก่ลา่วโดยตรงเหมือนอปุมา หากแตใ่ช้วิธีกลา่ว
เป็นนยัให้เข้าใจเอาเอง  ที่ส าคญั  อปุลกัษณ์จะไม่มีค าแสดงความ
เปรียบวา่  “เหมือน   คล้าย    ดงั  ดจุ   ราวกบั   ฯลฯ    เหมือน
อปุมา แต ่มกัใช้ค าวา่    “เป็น” หรือ “คือ” 
     เช่น      ทหารเป็นรัว้ของชาติ              
                 ลกูเป็นแก้วตาดวงใจของพอ่แม่ 
                 เธอเป็นหงส์ที่สงูศกัด์ิ 
                 ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ  
                 เธอคือดอกฟ้าฉนัคือหมาวดั               
                  



๓. บุคคลวตั(แปลว่า เหมอืนบุคคล) 

เป็นการสมมุตสิิ่งไม่มีชีวิต  พืช  สัตว์ หรือความคดิที่เป็นนามธรรม
ให้มีความคดิ  ความรู้สึก  และแสดงออกอย่างมนุษย์  มักพบมากใน
นิทาน ที่สมมุตใิห้สัตว์ต่างๆพูดได้   เช่น 

“และแลว้วนัทีต่อ้งอ าลาเพือ่นๆและสถาบนัอนัเป็นทีร่กัมาถึง ฉนั
เดินออกจากหอ้งเรียนเป็นคนสดุทา้ย  โต๊ะทีเ่คยนัง่ส่งสายตา
ละหอ้ยหา  เก้าอีโ้บกมือลา   กระดานหนา้หอ้งย้ิมอ่อนๆดงัจะบอก
ว่า  อย่าลืมกนันะ   ม่านหนา้ต่างเช็ดน ้าตาก่อนพดูว่า  ลาก่อน    
น ้าตาฉนัค่อยๆไหลริน” 



๔. สัทพจน์ คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ เป็นการถ่ายเสียงต่างๆท่ีไม่ใช่
ค าพดู  เช่น เสียงสตัวร้์อง  เสียงคนร้อง  เสียงดนตรี ฯลฯ ไวใ้นบทประพนัธ์ 

เช่น         เสียงปืนดงั ปัง! ปัง! ขึน้สองนดั     

               ยงุบนิหึง่หึง่ อยูข้่างหนู่าร าคาญ  

               เปรีย้ง ๆ ดงัเสียงฟ้าฟาด 

               ดงูขููฝ่ดูฝู้          พรูพรู 

               เสียงน า้ตกซา่ซา่ไม่ขาดสาย 

              กาสง่เสียงร้องกา กา  แมวร้อง  เหมียว  เหมียว  นกร้อง  จิบ  จิบ 



สรุปการใช้ภาพพจน์  ม.ี..๔....ชนิด  คอื 

    



ประโยชน์ของการศึกษาเร่ือง  

ศิลปะการประพนัธ์ในวรรณคดีไทย คอื 

  ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจศิลปะการประพนัธ์ 
ในวรรณคดีไทย ซ่ึงท าใหส้ามารถอ่านวรรณคดีได้

อยา่งเขา้ถึงอรรถรสและความไพเราะงดงาม 



ขอบคุณข้อมูลอ้างองิ 

• หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย  วรรณคดีวิจักษ์  ชัน้ ม.๒ 

• www.ipesp.ac.th 

 

http://www.ipesp.ac.th/


สวัสด ี



เพลงค าพ้องรูป 

ค าพ้องรูปเขียนรูปเหมือนกนั     ความหมายมนัผนัเวียนเพีย้นไป 

เป็นหลายค าส าเนียงเสียงใด      อา่นแล้วไม่เหมือนกนัทนัที 

เพลารถยนต์พบเพลาเย็น           เสลาเป็นเสลาทนัที 

สระบวัใชส่ระอาสระอี                จอกแหนมีแหนมาเร็วไว    

ลา ล้า ลา ล้า  ลา  ลา  ลา   ลา   ลา ๆ ๆ ๆ 

                                     (ช า้ใหม่ทัง้เพลง) 
 





ของแถม (ชอบใช่ไหม?) อ่านเล่นตลกๆ 

• พระนอนไม่หลบั เลยไปหาหมอใหม่จบมาจากเมืองนอก 
หมอ: เป็นอะไรครับ 
พระ : จ าวดัไม่ได้จ๊ะโยมหมอ 
หมอ: (ท าหน้างง) แล้วจะกลบัวดัยงัไง 
พระ: (ท าหน้างงด้วย) มามอไซค์รับจ้างก็ต้องกลบัมอไซค์นะโยม 
หมอ: (ท าหน้าง๊งงง) แล้วมอไซค์รับจ้างจ าวดัได้เหรอ 
พระ: (ท าหน้าง๊งงงด้วย) มอไซค์รับจ้างจ าวดัไม่ได้หรอกโยม มีแตพ่ระท่ีจ าวดั
ได้ 
หมอ: (ท าหน้างงง๊งงง) อ้าว ไหนบอกวา่จ าวดัไม่ได้ไง 
พระ : !!!!!!! ?????? 
 

 



อกีเร่ือง   ขอไม่ไหม้ 

ลองอ่านข้อความนีด้ ู
  - เรือโคลงเพราะโคลงเรือ 

  - สาวตากลมนัง่ตากลมตากลมตากลม 


