ความสําคัญของการศึกษาเรื่องการเขียนเชิงสรางสรรค
ความสําคัญของเรื่องนี้เริ่มจากการมีความคิดเชิงสรางสรรค ประเทศที่มีความเจริญกาวหนาเพราะ
ประชาชนมีความคิดสรางสรรค กลาคิด กลาพูดกลาทํา กลารับคําวิจารณ และพรอมที่จะรับฟงคําวิจารณและ
พรอมที่จะปรับปรุงดานการสวนตัวและดานหนาที่การงาน
ลําดับการศึกษา
ความคิดเชิงสรางสรรค
การเขียนเชิงสรางสรรค
ประเภทขอเขียนเชิงสรางสรรค
ตัวอยางขอเขียนเชิงสรางสรรค
ความคิดเชิงสรางสรรค
ความหมาย
ระดับความคิดเชิงสรางสรรค
กระบวนความคิดเชิงสรางสรรคลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค
การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค
ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค การสงเสริมใหเกิดความคิดเชิงสรางสรรคอุปสรรคที่สกัดกั้นความคิดเชิง
สรางสรรค
ความหมายของความคิดเชิงสรางสรรค
“คือความคิดจินตนาการประยุกตที่สามารถนําไปสูสิ่งประดิษฐคิดคนใหมๆ ทางเทคโนโลยีซึ่งเปน
ความคิดในลักษณะที่คนอื่นคาดไมถึงหรือมองขามเปนความคาดคิดหลากหลายกวางไกล เนนทั้งปริมาณและ
คุณภาพอาจเกิดความคิดผสมผสานเชื่อมโยงระหวางความคิดเดิมกับความคิดใหม เพื่อแกปญหา และเอื้ออํานวย
ตอตนเองและสังคม” (อารี รังสีนันท ความคิดสรางสรรคกรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร มศว. 2526 หนา 2-4)
“หมายถึงความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆโดยมมีสิ่งเราเปนตัวกระตุน ทําให
เกิดความคิดใหมตอเนื่องกันไป และความคิดสรางสรรคนี้ประกอบดวยความคลองในการคิดความคิดยืดหยุน
และความคิดที่เปนของตนเองโดยเฉพาะความคิดริเริ่ม”
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ความคิดสรางสรรค หลักการ ทฤษฎีการเรียนการสอนการลัดผลประเมินผล
,กรุงเทพฯ:2543, หนา 2)
สรุปความหมายความคิดสรางสรรคจากคําจํากัดความที่ยกมาเปนตัวอยาง พอสรุปความหมายของ
ความคิดสรางสรรค

ไดดังนี้
1. ความคิดสรางสรรค เกิดจากจินตนาการที่ตั้งอยูบนสมมติฐานของความเปนไปได และตองควบคูไป
กับความพยายาม(ที่จะทําใหเปนไปได)
2. ความคิดสรางสรรคจะเนนที่ความแปลกใหม/ใชโครงเกาวางรูปใหม
3. เปนความคิดที่มีคุณคาแกสวนรวมในแงแกปญหาและใหคุณในการดําเนินชีวิตใหมในแงนามธรรม
หรือสุนทรียะกอเกิดสุข
ระดับความคิดเชิงสรางสรรคอาจกําหนดระดับความคิดสรางสรรคได 3 ระดับดังนี้
1. ระดับบุคคล ระดับต่ําสุด คิดคนเดียวไมคํานึงวาใครจะคลอยตามหรือไม
2. ระดับกลุม คนอื่นในกลุมเห็นดวยวาสามารถแกปญหาไดและเห็นวามีคุณคาทางสุนทรียะ
3. ระดับสังคมถือวาเปนระดับสูงสุด เปนที่ยอมรับของคนทั่วไป เชนเปนประโยชนตอ มนุษยชาติ เปน
ตน
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค
1. ความคิดริเริ่ม
2. มีความคลองแคลว
3. มีความยืดหยุน
4. มีความละเอียดลออ
กระบวนการของความคิดสรางสรรค (Creative Process) นักการศึกษาไดประมวลกระบวนการความคิด
สรางสรรคไวดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1. การคนหาความจริง
ขั้นที่ 2. การคนหาปญหา
ขั้นที่ 3. การตั้งสมมติฐาน
ขั้นที่ 4. การคนหาคําตอบ
ขั้นที่ 5. การยอมรับผลจากการคนพบ
นักการศึกษามีความเห็นแตกตางกัน บางรายก็บอกวามี 4 ขั้น บางรายบอกวามี 7 ขั้นตอน อยางไรก็ตามแตละคน
มีความเห็นคลายๆกัน

ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค
นักการศึกษาหลายทานไดใหทัศนะไว พอสรุปได 9 ประการดังนี้
1. เปนตัวของตัวเอง
2. รักที่จะหาวไปขางหนา
3. ไวตอปญหา
4. มีความสามารถในการใชสมาธิ
5. มีความคิดริเริ่ม
6. ยอมรับในสิ่งที่ไมแนนอน
7. ไมชอบทําตามระเบียบหรือกฎเกณฑ
8. มีอารมณขัน
9. ควรมีพื้นฐานหลายอยางดังตอไปนี้
9.1 ความรูพื้นฐาน (Knowledge)
9.2 จินตนาการ (Imagination)
9.3 วิจารณญาณ (Judgment)
การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค นักการศึกษาหลายทานไดใหทัศนะวาความคิดสรางสรรคเปน
สิ่งที่สามารถพัฒนาเพิ่มพูนไดทั้งทางตรงและทางออมทางตรงกระทําไดโดยการสอนและฝกอบรม สวน
ทางออมเปนขั้นตอนที่ตองใชเวลาและความมานะพยายาม ดังนี้
1. ยอมรับคุณคาและความสามารถของบุคคลอยางไมมีเงื่อนไข
2. แสดงและเนนใหเห็นวาความคิดของเขามีคุณคา และสามารถนําไปใชประโยชนได
3. ใหความเขาใจและเห็นใจในตัวบุคคลที่มีความคิดแหวกแนวจากผูอื่น
4. อยาพยายามกําหนดแบบเพื่อใหทุกคนมีความคิดและบุคลิกภาพเดียวกัน
5. อยาสนับสนุนใหรางวัลเฉพาะผลงานที่มีผูทดลองทําเปนที่ยอมรับกันแลว ควรใหผลงานแปลกใหมมี
โอกาสบาง
6. สงเสริมใหใชจินตนาการตนเอง โดยยกยองชมเชยเมื่อมีจินตนาการแปลกและมีคุณคา
7. กระตุนและใหเรียนรูดวยตนเอง
8. สงเสริมใหถามและใหความสนใจตอคําถาม รวมทั้งชี้แนะแหลงคําตอบ
9. ตั้งใจและเอาใจใสความแปลกๆของบุคคล และยอมรับวาการพัฒนาควมคิดสรางสรรค

ตองการเวลาอุปสรรคที่สกัดกั้นความคิดสรางสรรค
1. การตองการคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว
2. การจํากัดความคิดตนเอง
3. ความเคยชิน
4. การไมสนใจสิ่งที่ทาทายความคิด
ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค
ความคิดสรางสรรคกับการเขียน (จําไมจึงเรียนการเขียนเชิงสรางสรรค)
1. เมื่อเรามีคิดสรางสรรค เรามักจะตองการจะบอกคนอื่นใหรับทราบ
2. หรือตองการสื่อสารใหคนอื่นไดรูไดเขาใจเพื่อจะไดนําไปใชประโยชน
3. การสื่อสารกับคนอื่นการทําไดหลายวิธี หนึ่งในจํานวนนั้น คือ“การเขียน”
4. เปนเรื่องนาเสียดายมาก หากผูมีความคิดเชิงสรางสรรคขาดทักษะในการสื่อสาร
5. การสื่อสารที่ตองการทักษะมากเปนพิเศษเห็นจะไดแกการสื่อสารดวยการเขียน
6. หากเขียนในเชิงสรางสรรคไมเปน ไมเกง จะไมสามารถสื่อสิ่งที่มีคาออกมาเปนรูปธรรมไดเลย
ความคิดเชิงสรางสรรคก็จะไมเกิดประโยชนอันใด
7. เราตองกําหนดหรือจัดระเบียบภาษา(เขียน)แทนความคิดที่ตองการสงออกไป
8. ดวยเหตุนี้เรานักนิเทศศาสตรจึงตองเรียนการเขียนเชิงสรางสรรค
9. การเขียนอยางสรางสรรค/เชิงสรางสรรคเปนพลังเสริมอันสําคัญตอมวลมนุษยชาติ
ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค
“การเขียนเชิงสรางสรรคหมายถึงการเขียนทีผ่ ูเขียนสรางคํา แนวคิด จากจินตนาการของตนเองโดย
มิไดลอกเลียนแบบอยางของผูอื่น อีกทั้งยังมีอิสระที่จะคิดรูปแบบใหมๆที่แหวกแนวจากของเดิมที่มีอยู เปฯ
ผลงานที่มีคุณคาทางความคิดริเริ่มอยางเดนชัด”
(ผศ.ปราณี สุรสิทธิ,์ การเขียนเชิงสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร, กรุงเทพฯ:สํานักพิมพแสงดาว, 2541)
“มีความหมายตรงขามกับการเขียนที่มุงประโยชนทางธุรกิจหรือวิชาการตางๆในความเรียงเชิง
สรางสรรค ผูเขียนตองสามารถใชจินตนาการ หรือความคิดคํานึงของตน เขียนสารออกมาดวยถอยคําที่
สละสลวยประทับในผูอานผูฟง และใหความรูสึกในทางเพลิดเพลินเจริญใจและประดับสติปญญาไปดวยในตัว”
(ฐะปะนีย นาครทรรพ. การประพันธ กรุงเทพฯ โรงพิมพอักษรทัศน, 2519)

“การเขียนเชิงสรางสรรคหมายถึงการเขียนที่ผูเขียนสรางคํา และความจากจินตนาการของตนเอง โดย
มิไดลอกเลียนแบบอยางของผูอื่น (ผูเขียน) มีอิสระที่จะเลือกรูปแบบการเขียนโดยไมอยูในกรอบของลักษณะคํา
ประพันธนัก ผลงานเชนนี้จึงมีความประณีต มีคุณคาทางความคิดริเริ่มอยางเดนชัด”
(รศ.ประภาศรี สีหอําไพ, การเขียนแบบสรางสรรค, กรุงเทพฯ:สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2531)
จากคําอธิบายขางตน อาจสรุปความหมายของการเขียนฯไดดังนี้
1. เขียนจากจินตนาการ เขียนใหผูอานจินตนาการคลอยตาม
2. มีความแปลกใหม แสดงออกตามทํานองหรือลีลาของผูเขียน
3. อาจเปนงานเขียนที่เปนรอยแกวหรือรอยกรองก็ได
4. สํานวนภาษาดี ทั้งคํา และความ
5. มีคุณคาทางจิตใจและสติปญญา อานแลวมีความรูสึกจรรโลงความดีงาม และมองโลกในแงดี
การเขียนเชิงสรางสรรคมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ตั้งวัตถุประสงคเชิงสรางสรรค
2. สรางคํา สอดใสวิญญาณในคํา
3. สรางแนวคิด เปนแนวคิดเชิงสรางสรรค เบิกปญญา
ที่มาของการเขียนเชิงสรางสรรค
เวอรนอน (P.E.Vernon.Creative (New York:Penguin Books Ltd., 1980) อธิบายวาบุคคลที่จะมี
ความคิดสรางสรรค โดยเฉพาะในงานเขียน
ตองมีพื้นฐานความคิดดังตอไปนี้
1.แรงบันดาลใจ (Inspiration) ความรูสึกที่เกิดจากประสบการณ ทําใหสะเทือนอารมณ
2.ความทรงจํา (Memory) คือความคิดถึงสิ่งที่ผานมา อดีตซับซอนสะเทือนใจ จึงเปนที่มาของความคิด
สรางสรรค
3.ความเชื่อมั่นในอุดมการณ (Faith) คือความคิดที่เกิดจากศรัทธาที่ผูเขียนมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเขียน
ไปตามแนวคิดที่มุงมั่น จะเปนเอกลักษณของนักเขียนผูนั้น
4.ลํานําเพลง (Song) คือทํานองถอยคําที่เกิดขึ้นในใจของนักเขียนขณะที่ปลอยอารมณไปถึงเรื่องใด
เรื่องหนึ่งก็จะเกิดจินตนาการขึ้น กวีที่เขียนงานที่ออกมาในลักษณะที่เรียกวา“จินตกวี”
ลักษณะของงานเขียนที่เขาขายเชิงสรางสรรคผลงานที่เขาขายงานเขียนเชิงสรางสรรคมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
1.มีแนวเขียนเปนอัตวิสัย (subjective) คือผูเขียนมีขอสังเกต นึกคิด ประสบการณความเห็น หรือ
จินตนาการ เปนของตนเองแลวเขียนชิ้นงานนั้นขึ้นมา

2.มีความแปลกใหม เปนงานทีแ่ หวกแนว ขอใหสังเกตตารางตอไปนี้
- แนวเขียนที่ไมใชเชิงสรางสรรค งานเขียนนวนิยายที่มีโครงเรื่องงายๆเกี่ยวกับความรัก การตอสู
โลดโผน ตื่นเตน จบลงดวยสุขสมหวังหรือความเศราของตัวละคร ผูอานเดาเรื่องได
- การเขียนเชิงสรางสรรค พลอตเรื่อง ดําเนินเรื่องแหวกแนว เชนเรื่อง “สี่แผนดิน” ของ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือ “ลอดลายมังกร” ของประภัสสร เสวิกุล เปนตน จัดเปนงานเขียน
เชิงสรางสรรคงานเขียนเชิงสรางสรรคเปนงานที่เปนรอยแกว (ไมใชโคลงฉันทลักษณกาพ
กลอน) และรอยกรอง
3.เปนงานเขียนที่ประณีต แตไมตองถึงขั้นกวีนิพนธเสมอไป คือเริ่มแตระดับคุณภาพ แคพอที่จะ
สะทอนศิลปะในการเขียนจนกระทั่งถึงระดับกวีนิพนธ ก็ถือวาใชไดแลว
4.มีความแปลกใหมเปนงานที่แหวกแนว ขอใหสังเกตตารางตอไปนี้
สรุปเรื่องงานเขียนเชิงสรางสรรค(เบื้องตน)
ใหผูอานเกิดความเขาใจและมีจิตสํานึก
เมื่อบุคคลใดเกิดความคิดแปลกใหมและความคิด
ในทางที่ดีงาม บุคคลนั้นยอมเปนนัก
เห็นนั้นเปนความคิดเห็นที่มีคุณคาในการผดุง
เขียนสรางสรรคได และผลงานของเขา
สังคมใหเจริญขึ้น และเขาไดสื่อความคิดนั้นดวย
ยอมเปนที่ปรารถนาของผูอานตลอดไป
ขอเขียนที่ไดเลือกสรรคํา นํามาเขียนหรือนํามาเรียบเรียงใหสละสลวยถายทอดความคิดโนมนํา

1. ความคิดสรางสรรคในเรื่องคําและหารใชคํา
“คําคือสมบัติของนักเขียน นักเขียนรูคํามากเทาใด วงที่เขาจะพูดจะเขียนก็มากขึ้นเทานั้น” นักเขียนจึงตองเปน
นักสะสมคํา ความหมายของคํา ระมัดระวังในการเลือกสรรใชคํา รูความหมายของคําสามารถสรางคําขึ้นมาใหม
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 นักเขียนจึงตองเปนนักสะสมคํา
+ การสําสมคําเกิดจากการอานมาก
+ รีบจดบันทึกคําที่ สะดุดตา สะดุดใจ สะดุดความรูสึก
+ จัดหมวดหมูคํา เชน คําสามานยนาม, คํากริยา (คํากริยาที่แสดงอาการของสัตวนํามาใช
เปรียบเทียบกับคน เชน “กัด” = มัวแตกัดกันอยูได หรือ “คาบ” เชน ใครคาบขาวนี้
ไปบอกเขา)
1.2 ความหมายของคํา
+ ความหมายตรง ความหมายตามที่พจนานุกรมกําหนด หรือที่เขาใจกัน เชน หมดจด,

ผองใส, ฯลฯ
+ ความหมายโดยนัย เชน “เสือผูหญิง”
+ ความหมายตามปริบท ความหมายที่กําหนดไวโดยพจนานุกรม แตมีหลายความหมาย
ตองพิจารณาขอความแวดลอมประกอบ เชน เธอไมชวยทํางาน แตขอใสชื่ออยางนี้มัน
“กินแรง” กันนีน่ ะ
1.3 รูจักการใชคํา รูจักการใชคํา ขอใหสังเกตการใชคําที่เหมาะสมดัง ตัวอยาง ตอไปนี้
“จึงสุนทรออนหวานชาญฉลาด
ดวยแรกเริ่มเดิมก็ไดเปนไมตรี
มาขัดของหมองดวยนางหนึ่ง
อันวิสัยในพิภพแมนรบกัน
ถึงครั้งนี้พพี่ าเจามาไว
ใหนองหายคลายเคืองเรื่องธุระ

เราเหมือนญาติกันดอกนองอยางหมองศรี
เจากับพี่เลาก็รักกันหนักครัน
จนไดถึงรบสูเปนคูขัน
ก็หมายมั่นจะไดชัยชนะ
หวังจะไดสนทนาวิสาสะ
และก็จะรักกันจนวันตาย”

คําอธิบาย เปนวาจาที่สุภาพออนโยน: ใช ญาติ แทน เชลย
ขัดของหมองหมาง แทน โกรธ, พา แทน จับ, คําเหลานี้ชวยใหความโกรธคลายลง
ถอยคําในภาษาไทยมีพลังอํานาจถาใชถูก คําไทยมีหลายระดับ คือ
3.1 คําสูง เปนคําขลัง เชน อัสสุชล (น้ํา ตา) วิหค (นก)
3.2 คําต่ํา เปนคําไทยแท แตอาจฟงดูไมสุภาพ เชน ตีน (เทา) โกหก (เท็จ มุสา พูดปด)
3.3 คําหยาบ คําระหายหู เชน อาย อี มึง กู
3.4 คําละเอียด เปนประณีต เชน คําราชาศัพท
3.5 คําคะนอง คือ คําสแลงใชในกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ แบงออกเปนสามระดับยอย คือ คะนอง คือ
คําสแลง ใชในกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยเฉพาะ แบงออกเปนสามระดับยอย คือ
3.5.1 ภาษาปาก ใชในการพูด บทสนทนา เชน “จําอวด” “ปาหี”่
3.5.2 ภาษากึ่งแบบแผน เปนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เชน “คุณวุฒ”ิ “วัยวุฒ”ิ
3.5.3 ภาษาแบบแผน คือภาษาที่ยอมรับโดยทั่วไป เชน ปาฐกถา โอวาทใชในวงราชการ
การรูจักใชคําอยางถูกตอง นอกจากจะไดรูศิลปะในเรื่องระดับของภาษาแลว ยังตองคํานึงถึง
หลักการใชคําเพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. ใชคําใหตรงกับความหมาย คําภาษาไทยมีความหมายใกลเคียงกันแตใชแทนกันไมได เชน คับ-คับ
แคบ,คลาด-คลาดเคลื่อน, ใกล-ชิด

2. ไมใชคําฟุมเฟอย การแปลง คํากริยาเปนคํานามแลวใชคํากริยาอื่นมาชวย เชน“คณะรัฐมนตรีไดมร
การลงมตินําโครงการเขื่อนแกงเสือเตนมาพิจารณาอีกครั้งเพื่อแกไขอุทกภัยซ้ําซากในจังหวัดภาคเหนือ”
3. ควรรูความหมายที่แทจริงของคําศัพท
4. ไมซ้ําคําผิดประเภท
5. เลือกใชคําที่มีน้ําหนัก
6. ใชคําใหถูกตองตามตําแหนงหนาที่
7. เรียงลําดับคําหรือพยางคใหถูกตอง
8. ใชคําซ้ําอยางศิลปะ เพื่อไมใหนาเบื่อ
9. รูวิธีหลากคํา คือการคําที่มีความหมายคลายคลึงกันมาใช เพื่อไมใหใชคําซ้ําๆ เชน“ทะเล
หญา” แทน “ทุงหญา”
1.4 การสรางคําใหม จากการรูความหมายคํา การรูจักใชคํา และอื่นๆ ยังไมเปนการเพียงพอสําหรับนักเขียนที่
จะผลิตงานเขียนเชิงสรางสรรค ดังนั้นอาจจะจําเปนตองสรางคําขึ้นมาใชใหม และเพื่อเปนเอกลักษณของตนเอง
อีกดวย ดังตอไปนี้
1.4.1 การแผลงคํา เชน ทลาย-ทําลาย จรัส-จํารัส เถลิง-ดําเกิง
1.4.2 การผสานคํา เชน ผูราย นักเลง (ไดคําใหม ความหมายใหม)
1.4.3 การประสมคํา เชน ทองฟา ทองตลาด (มีความหมายใหม)
1.4.4 การซอนคํา นําคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือคลายกันมาซอนกัน เชน เล็กนอย หลัดพราก
1.4.5 การซ้ําคํา เชน วับๆ แวบๆ วาบๆ
1.4.6 คําสแลง เปนคําที่เกิดขึ้นตามอารมณเด็กวัยรุน มีคําเกิดใหมแตบางคําก็กลายเปนคําสามัญไป
ความคิดสรางสรรคดานฉันทลักษณ
คําวา “ฉันทลักษณ” จะใชกับงานเขียนประเภทรอยกรอง ใชมาหลายยุคหลายสมัยปรากฏวาไดรับการ
เปลี่ยนแปลงไป
ในลักษณะที่เขียนงายขึ้น รอยกรองที่นิยมแตงกันมากที่สุดในทุกวันนี้คือกลอนแปด ซึงยึ
่ ด 2 แนว คือ
1. แนวที่นิยมยึดความสัมผัสแพรวพราวตามแบบของสุนทรภู
2. แนวที่เกิดจากความคิดสรางสรรคและแหวกแนว
1. แนวที่นิยมสัมผัสแพรวพราวแบบของสุนทรภู
+ นักกลอนที่เริ่มหัดแตงมักจะเริ่มแนวนี้กอน
+ นักประพันธแนวนี้ที่ควรรูจักไดแก

ประยอม ซอมทอง
นิภา บางยี่ขัน

จินตนา ปนเฉลียว
อุชเชนี เปลื้อง วรรณศรี

เนาวรัตน พงษไพบูลย (ยุคแรก) เปนตน
ตัวอยาง
เอนระนาบอาบน้ําคางกลางแดดหนาว
ทอดรวงยาวยอดระยาราน้ําใส
ละลานรอบขอบฟาคราพลิ้วใบ
เพียงพรมใหญไหวระยาบทาบเปลวทอง
เพรียกเพลงเรือเมื่อสางหมอกจางสี
ระเรื่อยรี่เลียบลัดตัดชายหนอง
สาวเจาพายยายเยื้องชําเลืองมอง
หนุมก็พรองเพลงเกี่ยวเกี้ยวแกกัน
โ อชอทิพยรวงทองชะนองเอย
พี่ควงเคียวเกี่ยวเ กยไมเคยหวั่น
ห วาดแตเจาไมจริงมิ่งแจมจันทร
จะเกี่ยวคางเสียกลางคันเทานั้นเอย
(ความบางตอนจาก “หวานคมเคียว” เนาวรัตน พงษไพบูลย)
2. แนวที่เกิดจากความคิดสรางสรรคและแหวกแนว
ความคลี่คลายดานฉันทลักษณแนวนี้ ปจจุบันมองได 4 ประการ คือ
2.1 การนําเอาทํานองกลอนชาวบานมาแตง
2.2 การลดความเครงครัดในฉันทลักษณ
2.3 การสรางฉันทลักษณใหม
2.4 กลอนเปลา
2.1 การนําเอาทํานองกลอนชาวบานมาแตง เชน “ประชาสามัญของเรา (2492)” ของ “ครูเทพ” ความวา
เจาพวงมาลัยเอย
เจารวงพรูไป
กลับกลายเปนลูกจาง
ไรนาหาไม
ไดอาศัยเขาบาง
หรือมิฉะนั้นนายหาง
ก็หาที่อยูให
(ลูกคู) แรงงานไทย
เจาศิวิไลซไปจากนา
ที่ดินทวีคา
ตัวเจาก็นาจนจริง
เจาแรงงานเอย
เปลี่ยนจากงานบาน
กลายเปนงานฉุกละหุก

บอทองบอเงิน
บอน้ํามันเมืองดีบุก
บอพลอยพลอยสนุก
หรือพลอยทุกขก็ตามที ฯลฯ
นักกลอนรุนหลังเจริญรอยตาม “ครูเทพ” หลายคน เชน “สุจินต วงษเทศ นําเพลงกลอมเด็กคือ
เพลง “วัดโบสถ”
มาแตงเปนบทกวีครวญถึงเจาขุนทอง ซึ่งหมายถึงวีระชน 14 ตุลาคม 16 (หนา 82) นอกจากนั้นยังมีนักกลอนอื่น
อีก เชน
เนาวรัตน พงษไพบูลย ในชุด “เพียงความเคลื่อนไหว” เปนตน
2.2 การลดความเครงครัดในฉันทลักษณ
ขอแตกตางที่ชัดเจน คือ จํานวนคําอาจมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนด ไมนิยมสัมผัสแพรวพราวอยาง
สุนทรภู คงสัมผัสนอกเอาไวในสวนคําฉันทไมยึดเสียงครุ ลหุ ตามแบบตายตัวนัก
ตัวอยาง รอยกรองที่ไมเครงครัดฉันทลักษณ(กลอนแปด)
วัฒน วรรลยางกูร นักเขียนรอยกรองที่มีหัวกาวหนา แตงกลอนสี่หรือกลอนหกลงน้ําหนัก
ดวยคําเดียวนาสนใจ ชื่อ “กลวยหาย” ดังตัวอยางบางตอน
บานฉันอยูซอย ชื่อซอยตนกลวย
ขางบานมีลิง
ลิงชอบกินกลวย
ลิงอยูในสวน
สวนไมมีกลวย
กอนนอนทุกวัน
ฉันชอบกินกลวย (หนา 85)
ปญญามีขายที่นี่หรือ
จะแยงยื้อซื้อไดที่ไหน
อยางที่โกหรูหราราคาเทาใด
จะใหพอขายนามาแลกเอา
2.3 การสรางฉันทลักษณใหม
ไมยึดรูปแบบกลอนเดิม พยายามสรางฉันทลักษณใหม พบวามี 11 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1. บทที่หนึ่งมี 2 วรรค วรรคละ 10 คํา คําสุดทายของวรรค ในแตละบทมีเสียงสัมผัสกัน
แบบที่ 2. บทที่หนึ่งมี 3 วรรค วรรคละ 5-7 คํา คําสุดทายของแตละวรรคสัมผัสกันแตไมมีการสัมผัสระหวางบท
ชวงการอาน
แบบที่ 3. คลายกลอนแปด บทหนึง่ มี 4 วรรค คําสุดทายของวรรคที่ 1 สงสัมผัสไปยังคําใดคําหนึ่ง ในวรรคที่ 2
และคําสุดทาย
ของวรรคที่ 2-3-4 สัมผัสกัน

แบบที่ 4. บทที่หนึ่งมี 4 วรรค วรรคละ 5-9 คํา การสัมผัสจะแบง 4 วรรคนี้ออกเปน 2 คู คือ คําสุดทายของวรรคที่
1 สงสัมผัส
ไปยังคําที่ 2-6 ของวรรคที่ 2 วรรคที่ 3
และ 4 ก็เปนเชนเดียวกัน และคําสุดทายของวรรคที่ 2 และ 4 สัมผัสกัน ไมมีสัมผัสระหวางบท
แบบที่ 5. บทหนึ่งมี 4 บาท บาทละ 4-5 คํา คํา-สุดทายของวรรคที่ 1 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที3่ สวนคํา
สุดทายของ
วรรคที่ 2 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 4
แบบที่ 6. บทหนึ่งมี 5 วรรค คําสุดทายของแตละวรรคสงสัมผัสกันหมด เสียงสูงต่ําแตกตางกัน
แบบที่ 7. บทหนึ่งมี 4 วรรค วรรคละ 2-13 คํา คําสุดทายของวรรคที่ 1-2-3 สัมผัสกันหมด และสงสัมผัสมาถึงคํา
ที่ 2
ของวรรคที่ 4 ดวย
แบบที่ 8. มีลักษณะคลายๆ กลอนแปด 1 บท มี 4 วรรค วรรคแรกมี 2 คํา วรรคที่ 2-3-4 มี 4 คํา
แบบที่ 9. มีลักษณะเหมือนราย
แบบที่ 10. รูปแบบคลานกลอน บทหนึ่งมี 3 วรรคบาง 5 วรรคบาง มีการสงสัมผัสในบท
แบบที่ 11. ใชเลนคําจังหวะกระแทกกระทั้นเหมือนกัน
ตอไป เปนตัวอยางฉันทลักษณใหมทั้ง 11 แบบ
บทหนึ่งมี 2 วรรค วรรคละ 10 คํา คําสุดทายของวรรคในแตละบทมีเสียงสัมผัสกัน
ไดอาแกรม: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(วรรคที่ 1) O O O O OO O O O O
บทที่ 1
(วรรคที่ 2) O O O O OO O O O O
(วรรคที่ 3) O O O O OO O O O O บทที่ 2
(วรรคที่ 4) O O O O OO O O O O

อํานาจเปนความใฝฝนของลูกผูชาย
สําหรับลูกผูหญิงความจริงที่สวยสบาย
ใครมีอํานาจคนนั้นมีแตความสุข
ใครที่สบายคนนั้นก็หายทุกข

แบบที่ 2
หลักการ : บทหนึ่งมี 3 วรรค วรรคละ 5-7 คํา คําสุดทายของแตละวรรคสัมผัสกันแตไมมีการสัมผัสระหวางบท
ชวงการอาน

วรรค 1/1
วรรค 2/1
วรรค 3/1
วรรค 1/2
วรรค 2/2
วรรค 3/2

OOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOO

แบบที่ 3
หลักการ : คลายกลอนแปด บทหนึ่งมี 4 วรรค คําสุดทายของวรรคที่ 1 สงสัมผัสไปยังคําใดคําหนึ่งในวรรคที่ 2
และคําสุดทายของวรรคที่ 2-3-4 สัมผัสกัน
ผังแสดงการสัมผัส
วรรค 1 O O O O O O O O O
วรรค 2 O O O O O O O O O
วรรค 3 O O O O O O O O O
วรรค 4 O O O O O O O O O

1 บท

ฉันไดยินเสมอคําพูดประโยคนั้น
ฟงดูมันเด็ดขาดนาเกรงขาม
ผูพิพากษายอมตัดสินใจไปตามเนื้อความ
ใครอยาไดขังขาวาไมงาม

แบบที่ 4
หลักการ : บทหนึ่งมี 4วรรค วรรคละ 5-9 คํา การสัมผัสจะแบง 4 วรรคนี้ออกเปน 2 คู คือ คําสุดทายของวรรคที่
1 สงสัมผัสไปยังคําที่ 2-6 ของวรรคที่ 2 วรรคที่ 3และ 4 ก็เปนเชนเดียวกัน และคําสุดทายของวรรคที่ 2 และ 4
สัมผัสกัน ไมมีสัมผัสระหวางบ
แบบที่ 5
หลักการ : บทหนึ่งมี 4 วรรค วรรคละ 4-5 คํา คํา-สุดทายของวรรคที่ 1 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 3 สวนคํา
สุดทาย ของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 4

แบบที่ 6
หลักการ : บทหนึ่งมี 5 วรรค คําสุดทายของแตละวรรคสงสัมผัสกันหมด เสียงสูงต่ําแตกตางกัน
วรรค 1
OOOOOOOOO
(อานไมออก)
วรรค 2 OOOOOOOOO
วรรค 3 OOOOOOOOO
วรรค 4 OOOOOOOOO
วรรค 5 OOOOOOOOO
แบบที่ 7
หลักการ : บทหนึ่งมี 4 วรรค วรรคละ 2-13 คํา คําสุดทายของวรรคที่ 1-2-3 สัมผัสกันหมด และสงสัมผัสมาถึงคํา
ที่ 2 ของวรรคที่ 4 ดวย
แบบที่ 8
หลักการ : มีลักษณะคลายๆกลอนแปด 1 บท มี 4 วรรค วรรคแรกมี 2 คํา วรรคที่ 2-3-4 มี 4 คํา คําทายของวรรค
2 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรค 3 และคําสุดทายของ วรรค 3 สัมผัสกับคําที่ 2 ใน วรรค 4 และคําสุดทายของ
วรรค 4 จะสงสัมผัสกับคําคําสุดทายของวรรค 2 ในบทถัดไป
วรรค 1-2
วรรค 3-4
วรรค 1-2
วรรค 3-4
วรรค 1-2
วรรค 3-4

๐๐
๐๐๐๐
๐๐๐๐ ๐๐๐๐
๐๐
๐๐๐๐
๐๐๐๐ ๐๐๐๐
๐๐
๐๐๐๐
๐๐๐๐ ๐๐๐๐

ดอกไม
บริสุทธิ์กลาหาญ
สีขาว
แนวแนแกไข
เรียนรู
กาวไปขางหนา

ดอกไมจะบาน
จะบานในใจ
หนุมสาวจะใฝ
จุดไฟศรัทธา
ตอสูมายา
เขาหามวลชน

แบบที่ 9
หลักการ: มีลักษณะเหมือนรายคําสุดทายของวรรคแรกสงสัมผัสไปยังคําใดคําหนึ่งในวรรคตอไป
ตั้งแต 5-8 วรรค วรรคหนึ่งๆมีตั้งแต 5 ถึง 10 คํา ขึ้นไป
วรรค 1
๐๐๐๐๐
มะมวงสุดลูกใหญ
วรรค 2
๐๐๐๐๐
แกมซายแหวงกอน

บทหนึ่งมี

วรรค 3
๐๐๐๐๐
แกมขวาแหวางตาม
วรรค 4
๐๐๐๐๐
ลามไปทีละนิด
วรรค 5
๐๐๐๐๐
แหวงเวาเปนรอยฟน
วรรค 6
๐๐๐๐๐
ผลัดกันกัดคนละที
วรรค 7
๐๐๐๐๐
แลวเงยหนามายิ้มหัว
แบบที่ 10 หลักการ : รูปแบบคลายกลอน บทหนึ่งมี 3 วรรคบาง 5 วรรคบาง มีการสงสัมผัสในบท
วรรค 1
๐๐๐๐๐
เหลืองเหลืองปลิวไป
วรรค 2
๐๐๐๐๐
ฉิวหวิวไหวไหว
วรรค 3
๐๐๐๐๐
สงฆขี่มอเตอรไซคซอนสอง
วรรค 1
๐๐๐๐๐
ฉิวฉิวปลิวผานหนา
วรรค 2
๐๐๐๐๐
ขรมเสียงดาวา
วรรค 3
๐๐๐๐๐
ไลหลังสงฆสิงหมอเตอรไซค
วรรค 4
๐๐๐๐๐
โยนฟอนนอมไหว
วรรค 5
๐๐๐๐๐
โยมแมจะขาดใจแลวพระเอ
แบบที่ 11 หลักการ : ไลเลนคํา จังหวะกระแทกกระทั้นเหมือนฉันท เชน อิทิสังขฉันท
วรรค 1
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ตะขลุกตะขลักสะบักสะบอมกระมอมกระแมม
วรรค 2
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
เมื่อไหรหลังคาจะโผลจะแพลม
วรรค 3
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
หลอมแหลมรําไรสักหลังสองหลัง
วรรค 1
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ เกวียนจะถึงครึ่งของครึ่งทางหรือยัง
วรรค 1
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
เกวียนกระแทกกันแทบจะพัง
วรรค 1
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ลุงตอบวายังอีกหนอยอีกรอยหมาเยี่ยว

