
การแต่งกลอนสุภาพ 



                                               ตวัอยา่ง 
 
ถึงบางพดูพดูดีเป็นศรีศกัด์ิ                  มีคนรักรสถอ้ยอร่อยจิต 
แมน้พดูชัว่ตวัตายท าลายมิตร              จะชอบผดิในมนุษยเ์พราะพดูจา 
                                                                                 (สุนทรภู่) 



                                                          ตวัอยา่ง 
กลอนสุภาพพึงจ ามีก าหนด                            กลอนหน่ึงบทส่ีวรรคกรองอกัษร 
วรรคละแปดพยางคน์บัศพัทสุ์นทร          อาจยิง่หยอ่นเจด็หรือเกา้เขา้หลกัการ 
หา้แห่งค าคลอ้งจองตอ้งสัมผสั          สลบัจดัรับรองส่งประสงคส์มาน 
เสียงสูงต ่าตอ้งเรียงเยีย่งโบราณ          เป็นกลอนกานทค์รบครันฉนัทน้ี์เอย 
                                                 
                                                                       ฐะปะนีย ์นาครทรรพ 
                                                                       ม.ล.บุญเหลือ เทพสุวรรณ ประพนัธ์ 
 



                                                         ตวัอยา่ง 
 
ถึงโรงเหลา้เตากลัน่ควนัโขมง                   มีคนัโพงผกูสายไวป้ลายเสา  
โอบ้าปกรรมน ้านรกเจียวอกเรา                ใหม้วัเมาเหมือนหน่ึงบา้เป็นน่าอาย  
ท าบุญบวชกรวดน ้าขอส าเร็จ                     สรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย  
ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย                          ไม่ใกลก้รายแกลง้เมินกเ็กินไป  
ไม่เมาเหลา้แลว้แต่เรายงัเมารัก                   สุดจะหกัหา้มจิตคิดไฉน  
ถึงเมาเหลา้เชา้สายกห็ายไป                        แต่เมาใจน้ีประจ าทุกค ่าคืนฯ  
                                                                                            (สุนทรภู่) 
 



ค าถาม 
 
นกัเรียนจะเห็นวา่ กลอนสุภาพจะมีสัมผสัก าหนดไวเ้ป็นท่ีๆ ( ตายตวั ) 
1 วรรค มีก่ีค  า  สังเกตไหม 
มีการใชศิ้ลปะการประพนัธ์หรือไม่   เช่นอะไร 
 



การแต่งกลอน   

• เนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์ กวีซีไรท์  อธิบายวิธีเขียนกลอนอยา่งง่ายๆไว้วา่ 

• การแตง่หรือเขียนกลอนต้องเขียนให้เป็นเร่ืองราว  สื่อความหมายได้ 
และในการเขียนกลอน ๑ บท ให้เป็นเร่ืองราวสื่อความได้นัน้   มีล าดบั
ดงันี ้
– วรรคท่ี ๑ กลา่วถงึความรู้สกึตรง 

– วรรคท่ี ๒ ขยายความรู้สกึนัน้ให้ชดัเจนขึน้ 

– กลา่วถงึเร่ืองอ่ืน นอกไปจากความรู้สกึนัน้ 

– สรุปโยงเร่ืองทัง้หมดให้ได้ 



ตัวอย่าง 

อากาศร้อนร้อนจดัถึงดวงจิต            จะนกึคิดท าอะไรก็ไม่ได้ 

ต้องปิดแอร์แล้วนัง่พดัประหยดัไฟ     แล้วก็ไปอาบน า้ส าราญเอย 
จะเหน็วา่ เขียนเป็นเร่ืองราวตอ่เน่ืองกนัไป คือ พดูวา่อากาศร้อนมากท าอะไรไมไ่หว 

จะเปิดแอร์ก็เปลืองเลยพดัเอา จากนัน้ก็ไปอาบน า้ก็สบายขึน้ 



ฉนัทลกัษณ์ของกลอนสุภาพ 

ฉนัทลกัษณ์ คือ ลกัษณะและข้อบงัคบัของค าประพนัธ์ 

    
  

             



      ฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพ มีดังนี ้

 

        ๑  วรรค มี ๘ หรือ ๙ ค า 

       ๒  วรรค   เรียกวา่   ๑    ค ากลอน 
       ๒  ค ากลอน    =    ๑     บท 

             วรรคแรก   ช่ือวา่    วรรค สดบั หรือสลบั 

             วรรคสอง   ช่ือวา่    วรรค รับ 

             วรรคสาม   ช่ือวา่    วรรค รอง 

             วรรคส่ี       ช่ือวา่     วรรค สง่ 



แผนผงัของกลอนสุภาพ 

                          

                         000   00   000                    000    00    000 

 

                         000   00   000                    000    00    000 

 

                         000   00   000                    000    00    000 

 

                         000   00   000                    000    00    000 

 

 



สัมผสั  มี 2 ลกัษณะ คอื 

-สมัผสันอก  คือ ค าคล้องจองท่ีอยูน่อกวรรค(สมัผสัสระ) 

-สมัผสัใน  คือ ค าคล้องจองท่ีอยูใ่นวรรค(สมัผสัสระ  สมัผสัพยญัชนะ) 

ตวัอยา่ง 

อากาศร้อนร้อนจดัถึงดวงจติ                      จะนกึคิดท าอะไรก็ไม่ได้ 
ต้องปิดแอร์แล้วนัง่พดัประหยดัไฟ               แล้วก็ไปอาบน า้ส าราญเอย 

 

 



ค าท้ายวรรค 
 

ในแตล่ะวรรค   ค าท้ายวรรคจะต้องลงเสียงวรรณยกุต์ให้ถกูต้อง ดงันี ้

วรรค สดบั    เสียงวรรณยกุต์ท้ายวรรคอะไรก็ได้แตไ่ม่นิยมเสียงสามญั 

วรรค รับ       ห้ามเสียงวรรณยกุต์ สามญัและตรี 

วรรค รอง       ต้องเสียงวรรณยกุต์ สามญัและตรี เท่านัน้ 

วรรค สง่       ต้องเสียงวรรณยกุต์สามญัหรือตรี 

 



เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค 

ต้องสามญั,ตรี 

ได้ทกุเสียง ห้ามสามญั,ตรี 

เส้นสีเหลือง  หมายถึง  อนโุลมให้ไปสมัผสัค าท่ีห้าได้ 
แตไ่ม่นิยมเท่าค าท่ีสาม 



ข้อควรระวงัในการแต่งกลอน 

๑.  ไม่ควรใช้ค าไม่สภุาพ, ค าหยาบตา่งๆ มาใช้ เช่น เสือก, ตดู, ถยุ ฯลฯ, ค า
แสลงเช่น มหา'ลยั, แม่ง   กรู  ฯลฯ  เป็นต้น 

๒. ไม่น าค าเสียงสัน้ กบัเสียงยาว มาสมัผสันอกกนั   เช่น รัก สมัผสักบั มาก,  

         ไหว้  สมัผสักบั  หาย, เก้า สมัผสักบั ท้าว    เป็นต้น  

ดงัตวัอยา่ง.. 
 
๐ ศกึสิงห์เหนือเสือใต้ในวนันี ้              ขอสตรีร่วมบทบาทชาตสิขุศานต์ 
ตาร้อยคูต่าคูเ่ดียวเก่ียวร้อยกนั             สงครามนัน้จกัสงบเลกิรบรา.. 
 



ข้อควรระวงัในการแต่งกลอน 

๓.  ไม่ชิงสมัผสัก่อน ในการใช้ค าสมัผสันอกกนันัน้ ต้องระวงัมิให้มีค าท่ีเป็น
เสียงสระเดียวกนั กบัค าท่ีจะใช้สมัผสัปรากฏก่อนค าสมัผสัในวรรคเดียวกนั  
เช่น.. 
 
๐ จะไหวตวักลวัเชยเลยลองนิ่ง            เขากลบัติงวา่นัน่ มนัเชยใหญ่ 
อะไรอะไรก็ตะบนัไป                         ท าฉนัใดหนอพ้นเป็นคนเชย.. 
 
การกระท าเช่นนี ้จะท าให้กลอนด้อยความไพเราะในเชิงค าสมัผสัเพราะมี
การ ชิงสมัผสั กนัก่อน 



ข้อควรระวงัในการแต่งกลอน 

๔.  ไม่สมัผสัเลือน   ค าวา่ "สมัผสัเลือน“  หมายถึง ตามฉนัทลกัษณ์นัน้ ครู
บาอาจารย์ ท่านให้รับสมัผสับงัคบัไว้แคเ่พียง"ต าแหน่งเดียว"....แตผู่้แตง่ 
ไปเพิ่มค ารับสมัผสัมากวา่ ๑ ต าแหน่งสง่ผลให้กลอนในวรรคนัน้จะไม่
กระชบั  และ..ค าสมัผสัเลือน จะเกิดขึน้ในวรรค ๒ - ๔ ของบทเท่านัน้ 

 เช่น 

๐ ชิงสมัผสัใสเ่กลื่อนเหมือนงานเด็ก          ชินเขียนมาแตเ่ลก็เดก็ยงัขนั 

สมัผสัเลือนโลเลเร่ใสย่นั                            เธอรู้ทนัลดขัน้ผลงานกลอน 



ข้อควรระวงัในการแต่งกลอน 

๕. สมัผสัซ า้ หมายถึงค าท่ีเหมือนกนัมาซ า้กนัในสมัผสันอกของกลอนบท
เดียวกนั   เช่น 

 

 ถ้าฉนัเป็นนกักลอนกระฉ่อนช่ือ            คนนบัถือทัว่หล้าพากลา่วขวัญ 

 ฉนัคงคยุฉอดฉอดตลอดวนั                 คงมีขวัญท่ีจะฝันเสกสรรกลอน 
 

ขวญั  กบั ฝัน ถือวา่เป็นสมัผสัซ า้ 



กลอนต่อไปนีถู้กสลบัทีก่นั ช่วยเรียงใหม่ให้ถูกต้อง 

๑. ฉนัจะทนเพื่อเธอไมไ่ปไหน 

 ๒. จะท าไมก็ฉนันัน้รักเธอ 

๓. แม้นเธอจะรักใครฉนัไมส่น 

 ๔. แม้นใจฉนันัน้จะช า้ซกัเท่าไร 

 ค าตอบ คือ 
 

 



กลอนต่อไปน้ีถูกสลบัท่ีกนั ช่วยเรียงใหม่ใหถู้กตอ้ง 

๑. อปุสรรคแคไ่หน ก็ไม่หวัน่ 
๒. ร้อยและพนั ปัญหาจะฝ่าไป 
๓. เพียงมีเธอ ยิม้ให้ ท่ีปลายทาง 
๔. คืนและวนัจะโหดร้าย สกัเพียงไหน 

ค าตอบ คือ 
 



กลอนต่อไปน้ีถูกสลบัท่ีกนั ช่วยเรียงใหม่ใหถู้กตอ้ง 

๑.  หกัอาลยันีไ้ม่หลดุสดุจะหกั 

๒.  จะหกัอ่ืนขืนหกัก็จกัได้ 

๓.  แตต่ดัรักนีไ้ม่ขาดประหลาดใจ 

๔.  สารพดัตดัขาดประหลาดนกั 

ค าตอบ คือ 
 



กลอนต่อไปน้ีถูกสลบัท่ีกนั ช่วยเรียงใหม่ใหถู้กตอ้ง 

๑.  ถึงเถาวลัย์พนัเก่ียวท่ีเลีย้วลด  

๒.  มนัแสนสดุลกึล า้เหลือก าหนด 

๓.  แล้วสอนวา่อยา่ไว้ใจมนษุย์ 

๔.  ก็ไม่คดเหมือนหนึง่ในน า้ใจคน 

ค าตอบ คือ 
 



กลอนต่อไปน้ีถูกสลบัท่ีกนั ช่วยเรียงใหม่ใหถู้กตอ้ง 

๑.  คนเดินดนิหรือจะสิน้คนนินทา 

๒.  ไมช่อกช า้เหมือนเอามีดมากรีดหิน 

๓.  แตอ่งค์พระปฏิมายงัราคิน 

๔.  อนันินทากาเลเหมือนเทน า้ 

 

ค าตอบ คือ 
 



กลอนต่อไปน้ีถูกเขียนติดกนั ช่วยเรียงใหม่ใหถู้กตอ้งแลว้โยงค าสัมผสั 

ตวัอยา่ง          
อนัอ้อยตาลหวานลิน้แล้วสิน้ซากแตล่มปากหวานหไูม่รู้หายแม้นเจ็บอ่ืนหม่ืน
แสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายเพราะเหน็บให้เจ็บใจ 
  
ค าตอบ  
อนัอ้อยตาลหวานลิน้แล้วสิน้ซาก             แตล่มปากหวานหไูม่รู้หาย 
 
แม้นเจ็บอ่ืนหม่ืนแสนจะแคลนคลาย         เจ็บจนตายก็เพราะเหน็บให้เจ็บใจ 
 
 



กลอนต่อไปน้ีถูกเขียนติดกนั ช่วยเรียงใหม่ใหถู้กตอ้งแลว้โยงค าสัมผสั 

ฟ้าสลบัปรับแสงแปลงหมอกเมฆเทวดาเสกพายพุน่ปนลมหนาวน า้ค้างฟ้า
จนัทร์คงเปียกร้องเรียกดาวแตต่วัเราคงโดดเดี่ยวเปลา่เปลี่ยวใจ 



กลอนต่อไปน้ีถูกเขียนติดกนั ช่วยเรียงใหม่ใหถู้กตอ้งแลว้โยงค าสมัผสั 

 มีสลงึพงึบรรจบให้ครบบาทอยา่ให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมกัน้อยกิน
น้อยคอ่ยบรรจงอยา่จ่ายลงให้มากจะยากนาน 

ค าตอบ คือ 
 



กลอนต่อไปน้ีถูกเขียนติดกนั ช่วยเรียงใหม่ใหถู้กตอ้งแลว้โยงค าสมัผสั 

ค าวา่รักคืออะไรใครรู้บ้างเปิดหน้าตา่งถามข้างบ้านวา่รู้ไหมเปิดหนงัสือ
ออกดเูลยเข้าใจค าวา่รักอยูใ่กล้ใกล้ค าวา่เธอ 

ค าตอบ คือ 
 



กลอนต่อไปน้ีถูกเขียนติดกนั ช่วยเรียงใหม่ใหถู้กตอ้งแลว้โยงค าสมัผสั 

ก่อนเคยคดิไม่รักไม่อยากคบยิ่งได้พบหน้าเธอเมินหน้าหนีแตเ่ธอก็อดทนรอ
เป็นปีรอคนท่ีไม่สนใจใยดเีธอจนวนัหนึง่ฉนัเจอความทกุข์เศร้าเธอก็เข้ามา
ปลอบตอบปัญหาทัง้อดทนรักแคฉ่นัตลอดเวลาพอไม่ช้าต้องแพ้ใจให้กบัเธอ 

 

ค าตอบ คือ 
 



กลอนน้ีผดิตรงไหน? 

ยามหลบัตา เห็นแตภ่าพ ใบหน้าเธอ      ค ่าคืนนี ้ใจของฉนั เพ้อเรียกหา 
วนัพรุ่งนี ้ดวงตะวนั ยงัคูฟ้่า                   เม่ือไหร่หนา เธอจะมา คูก่บัฉนั  

ค าตอบคือ 

 



กลอนน้ีผดิตรงไหน? 

ค าตอบคือ 

 



 



กลอนน้ีผดิตรงไหน? 

ยามหลบัตา เห็นแตภ่าพ ใบหน้าเธอ      ค ่าคืนนี ้ใจของฉนั เพ้อเรียกหา 
วนัพรุ่งนี ้ดวงตะวนั ยงัคูฟ้่า                   เม่ือไหร่หนา เธอจะมา คูก่บัฉนั  

ค าตอบคือ 

 



กลอนน้ีผดิตรงไหน? 

ลมหายใจมีไว้ให้ความหวงั           สร้างพลงัดวงจิตอย่าคิดถอย 

 อยา่อยูอ่ยา่งชีวิตท่ีเลื่อนลอย       โหยละห้อยเสียกาลและเวลา 

 อปุสรรคเข้าเผชิญจงเดนิสู้            ยอมรับรู้ด้วยใจท่ีอาจหาญ 

 ตรึงและตรองแก้ไขอยา่นิ่งนาน      รีบประสานเข้มแข็งด้วยแรงใจ 

ค าตอบคือ 

 



อนัน้ีเป็นกลอนไหม? 

รัก... แท้  เป็น ...ต านาน                      รัก... สิน้ลมปราน  เป็น ... บทประพนัธ์ 

 รัก... ไม่แปรผนั  เป็น ... นิยาย             รัก... จนวนัตาย   เป็น ... นิทาน 

 รัก... ตลอดกาล  เป็น ... ละคร             รัก... อยูท่กุตอน  เป็น ... ละคนน า้เน่า 

 รัก... ไม่เคยเก่า  เป็น ... จริงช่วงแรก    รัก... ในความแปลก  เป็น ... ค าฮิต 

 รัก... ด้วยชีวิต  เป็น ... ลิเก                  รัก... ไม่โลเล  เป็น ... ความฝัน 

 รัก... เธอนิรันดร์  เป็น... ช่ือเพลง          รัก... นะตวัเอง  เป็น ... เดก็อมมือ 

 รัก... ซื่อสตัย์  เป็น ... ค าลวง               รัก... หมดทรวง  เป็น ... ค าติดปาก 
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นกัเรียนลองท า 

                               กลอนสภุาพเร่ือง  นกัเรียนดี 

 

 เป็นนกัเรียนต้องหมัน่เพียรเรียนหนงัสือ   ............................................. 

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



ถอดรหสัหลกัคิด 

ให้นกัเรียนถอดรหสัหลกัคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การแตง่กลอน 
สภุาพ  ดงัตอ่ไปนี ้

๑. ความพอประมาณ 

การแตง่กลอนสภุาพต้องใช้หลกัความพอประมาณอย่างไร 

๒. ความมีเหตผุล 
การแตง่กลอนสภุาพเหตผุลท่ีต้องเรียนเร่ืองนีเ้พราะอะไร 
๓. การมีภมูิคุ้มกนัตวัท่ีดี 
การแตง่กลอนสภุาพช่วยให้นกัเรียนมีภมูิคุ้มกนัตวัอยา่งไร 



ถอดรหสัหลกัคิด 

๔. การแตง่กลอนสภุาพ จะต้องมีความรู้เร่ืองอะไรบ้างจงึจะแตง่ได้ 

๕. การแตง่กลอนสภุาพ สง่เสริมให้เกิดคณุธรรมเร่ืองใด 



สรุปเร่ือง  กลอนสุภาพ 

• ผงัของกลอน 

• ช่ือกลอนแตล่ะวรรค 

• สมัผสันอก (สมัผสับงัคบั)   

• สมัผสัใน (ไม่บงัคบั) 

• ค าท้ายวรรค 

• สมัผสัต้องห้าม 
 

 



แต่งแบบมีศิลปะการประพนัธ์ 

• เพียงรักแรก……..แรกรักประทบัจิต 
เพียงใจคิด……..คิดน้อยใจเฝ้าใฝ่ฝัน 
เพียงใจฝาก……..ฝากใจสง่ให้กนั 
เพียงแตฝั่น…….ฝันแตว่า่จะได้เจอ 

• เพียงสบเนตร……..เนตรสบก็พบรัก 
เพียงพบพกัตร์…….พกัตร์พบกนัใจพลนัเผลอ 
เพียงบอกรัก……..รักบอกใจให้ละเมอ 
เพียงแตเ่พ้อ……….เพ้อหลงใหลใจพะวง 

 


