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บทคัดยอ 

 

ในอดีตการแตงบทรอยกรอง หรือคําประพันธที่มีลักษณะบังคับในการแตง หรือที่เรียกวา   

“กวีนิพนธ” ในปจจุบัน     กวีจะตองใหความสําคัญแกรูปแบบคําประพันธเปนอยางยิ่ง เพราะรูปแบบ 

คําประพันธหรือ ฉันทลักษณเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหกวีนิพนธมีคุณคา เปนการแสดงภูมิ

ปญญาและแสดงความสามารถของกวี   เห็นไดจากวรรณคดีเอกของไทยเรื่องตางๆ ไมวาจะเปน ลิลิต

พระลอ กาพยมหาชาติ   รามเกียรติ์ อิเหนา ขุนชางขุนแผน ฯลฯ กวีลวนใชรูปแบบคําประพันธที่ผาน

การคัดสรรกลั่นกรองผานระยะเวลายาวนาน  จนกลายเปนรูปแบบคําประพันธที่นิยมอยาง    

แพรหลายทั้งสิ้น เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย เปนตน   ดวยลักษณะรูปแบบคําประพันธที่เปน

องคประกอบสําคัญในวรรณคดีไทยดังกลาว ไดมีการสืบทอดตอมาในการประพันธกวีนิพนธไทย

สมัยใหมดวย คือกวีไทยสมัยใหมยังคงใชรูปแบบคําประพันธที่สืบตอขนบจากกวีโบราณและกวีชั้นครู 

ในขณะเดียวกันก็สรางสรรค รูปแบบคําประพันธเฉพาะตัวขึ้นในการสรางสรรคงานกวีนิพนธของตน 

ดังผลงานรวมบทกวีนิพนธของกวีไทยรวมสมัยผูหนึ่งคือ  ศักด์ิสิริ  มีสมสืบ ผูซึ่งใชรูปแบบคํา
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ประพันธโดยสืบทอด “ขนบ” จากกวีชั้นครู ในขณะเดียวกันก็สรางสรรค “เอกลักษณ” เฉพาะตัวของตน

ข้ึนดวย  
 
 

Saksiri Meesomsueb’s Writing Style: Upholding the Tradition of Prominent 
Poets while Creating His Own Identity 

 

                   Nichaphorn  Yodmanee 

 
Abstract 

 
In the past, the writing styles used in composing verses of poetry followed certain rules. A 

poet had to strictly follow particular forms in each writing style as its form or prosody was an 

important element of a commended poem. The poets’ ability to accurately follow the 

prosody was an indicator of the poets’ wisdom and competence. Masterpieces of Thai 

literature like Lilit Phra Lor, Maha-chart Karp, the Ramayana, Inao, and Khunchang 

Khunphaen were composed using traditional writing patterns that were later recognized as 

widely popular forms—such as klong, karp, chan, klorn, and rai. While the forms of writing 

style used in the mentioned prominent pieces of Thai literature are still found in 

contemporary literature, modern poets are creating their own writing styles when composing 

their poetry. Such as  Saksiri Meesomsueb, a contemporary Thai poet, who preserves the 

writing styles of the prominent poets while creating his own writing style. 
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พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ไดกลาวปาฐกถาเรื่อง “กลอนแลนักกลอน” ไววา  

       

ไทยเปนชาตินักกลอน   ไทยสยามมีนิสัยเปนนักกลอน   มี

กวีดาษดื่นตั้งแตคนชั้นสูงที่สุดจนถึงชั้นต่ําที่สุด   นักปราชญของเรา

ที่เปนนักกลอนก็มี   แตคนไมรูหนังสือที่เปนนักกลอนมีมากกวาเปน

อันมาก   นักปราชญที่เปนนักกลอนนั้นอาจเปนเพราะรูหนังสือดวย  

เพราะเกิดในสันดานดวย   แตคนไมรูหนังสือที่เปนนักกลอนนั้นเปน

เพราะเกิดในสันดานลวน  (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ๒๕๐๗, ๑๗๘) 

 

 จากคํากลาวขางตน เปนประจักษพยานยืนยันความเปนคนเจาบทเจากลอนของคนไทยได

เปนอยางดี   เพราะไดแสดงใหเห็นถึงนิสัยนักกลอนของคนไทยที่ไดซึมซาบอยูในสายเลือดและชีวิต

จิตใจของคนทุกชนชั้น  ความเปนนักกลอนนี้  ยังคงฝงลึกอยูในชีวิตจิตใจของคนไทยจนถึงปจจุบัน   

แมรูปแบบคําประพันธจะมีความแตกตางออกไปบาง  แตถึงกระนั้นกวีไทยสมัยใหมก็ไมอาจตัดขาด

รูปแบบคําประพันธเดิมที่กวีโบราณสรางสรรคไวหรือเลิกใชโดยสิ้นเชิง 

ในอดีตการแตงบทรอยกรอง หรือคําประพันธที่มีลักษณะบังคับในการแตง หรือที่เรียกวา “กวี

นิพนธ” ในปจจุบัน  กวีจะตองใหความสําคัญแกรูปแบบคําประพันธเปนอยางยิ่ง   เพราะรูปแบบคํา

ประพันธหรือฉันทลักษณเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหกวีนิพนธมีคุณคา เปนการแสดงภูมิปญญา

และแสดงความสามารถของกวี   เห็นไดจากวรรณคดีเอกของไทยเรื่องตางๆ ไมวาจะเปน   ลิลิตพระลอ   

กาพยมหาชาติ   รามเกียรติ์   อิเหนา   ขุนชางขุนแผน ฯลฯ กวีลวนใชรูปแบบคําประพันธที่ผานการ  

คัดสรรกลั่นกรองผานระยะเวลายาวนาน จนกลายเปนรูปแบบคําประพันธที่นิยมอยางแพรหลายทั้งสิ้น   

เชน   โคลง   ฉันท   กาพย   กลอน   ราย   เปนตน   ดวยลักษณะรูปแบบคําประพันธที่ เปน

องคประกอบสําคัญในวรรณคดีไทยดังกลาว ก็มีการสืบทอดตอมาในการประพันธกวีนิพนธไทย

สมัยใหมดวย คือกวีไทยสมัยใหมยังคงใชรูปแบบคําประพันธที่สืบตอขนบจากกวีโบราณและกวีชั้นครู

ในการสรางสรรคงานกวีนิพนธของตน   
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บทความนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาผลงานรวมบทกวีนิพนธของกวีไทยรวมสมัยผูหนึ่งคือ  

ศักด์ิสิริ มีสมสืบ ผูซึ่งใชรูปแบบคําประพันธ โดยสืบทอด “ขนบ” จากกวีชั้นครู ในขณะเดียวกันก็

สรางสรรค “เอกลักษณ” เฉพาะตัวขึ้นดวย  

 
ผลงานรวมบทกวีนิพนธของศักด์ิสริิ มีสมสืบ  

ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ  สรางสรรคบทกวีนิพนธรวมเลมทั้งหมดจํานวน ๖ ชุด   ประกอบดวยรวมบท

กวีนิพนธชุด ตุกตารอยทราย   คนสอยดาว   มือนั้นสีขาว   ก็พอใจอยากจะรักใหนักหนา   ตูเพลง

ลูกทุง   และดอกไมดอกสุดทาย  ในแตละชุดจะมีการใชรูปแบบคําประพันธหรือฉันทลักษณที่แตกตาง

กันไป  ทั้งนี้หากมองโดยภาพรวมของบทกวีนิพนธทั้งหมดแลว  อาจกลาวไดวาเปนการสรางสรรคบท

กวีนิพนธหลากฉันทลักษณ  เพราะมีทั้งการใช ฉันทลักษณด้ังเดิม  ซึ่งเปนการใชฉันทลักษณที่ยึดถือ

แบบแผนตามขนบเดิมในอดีต  เชน   โคลง   ฉันท   กาพย   กลอน    เปนตน   บทกวีนิพนธของศักดิ์สิริ 

มีสมสืบ ยังมีการใช ฉันทลักษณประยุกต  ซึ่งเปนการเสนอรูปแบบคําประพันธที่ไมมีแบบแผนทาง

ฉันทลักษณที่แนนอนเหมือนแบบแผนดั้งเดิม   ซึ่งผูแตงอาจดัดแปลงรูปแบบฉันทลักษณที่มีอยูเดิมให

มีลักษณะแตกตางออกไป  เพื่อความเปนอิสระจากกฎเกณฑขอบังคับของการแตงคําประพันธที่มี 

แบบแผนมาจากอดีต    

นอกจากนี้ยังมีการใชรูปแบบคําประพันธที่คลาย ฉันทลักษณอิสระ  ซึ่งเปนการใชรูปแบบคํา

ประพันธที่เกิดจากการรับเอาอิทธิพลจากวรรณกรรมรอยกรองตะวันตก   ที่นําเสนอเนื้อหาดาน

ความคิดและปญญา มากกวาการแสดงอารมณสวนตัว   บทกวีนิพนธลักษณะนี้อาจขาดความไพเราะ

ไปบางเนื่องจากการเขียนดวยถอยคําที่เปนรอยแกว  และการไมมีรูปแบบที่เปนฉันทลักษณตายตัว    

ผูแตงสามารถแตงไดตามความพอใจ ซึ่งโดยสวนมากนิยมแตงในลักษณะของกลอน เรียกวา     

“กลอนเปลา”   
 

พัฒนาการดานรูปแบบคําประพันธ ในบทกวีนิพนธของศักด์ิสิริ มีสมสืบ  
บทกวีนิพนธหลากฉันทลักษณของ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ มีทั้งความงาม และ ความงาย ผสมปนเป

กันไป   ดังที่ สัจภูมิ  ละออ  นักเขียนและนักหนังสือพิมพผูหนึ่งไดกลาวถึงผลงานของ ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ 

ไววา “เหมือนการปรุงกับขาวที่ตองใชเครื่องปรุงตางรสชาติกันไป” (สัจภูมิ ลออ ๒๕๔๖, ๑๓๓) 

เชนเดียวกับที่ เนาวรัตน พงษไพบูลย ไดกลาววา “งานของศักดิ์สิริ เปนงานประสานทางดานรูปแบบ  

ระหวางกลอนเปลากับงานฉันทลักษณแบบเครงครัด   เขาไดประสานสองจุดนี้เขาดวยกันคือมี    

ฉันทลักษณแบบไมเครงครัด  แตก็ไมถึงกับเปนกลอนเปลาเลยทีเดียว” (ไรทเตอรแมกกาซีน ๒๕๓๕, 

๒๕)  ซึ่งจากบทกวีนิพนธแตละชุด แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แตยังคงความโดดเดนและ

ความเปนเอกลักษณในการนําเสนอผลงานของตนเองเอาไวเปนอยางดี  บทกวีนิพนธของศักดิ์สิริ       
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มีสมสืบ สามารถแสดงใหเห็นเปนพัฒนาการการสรางสรรครูปแบบคําประพันธไดโดยพิจารณาจาก

รวมบทกวีนิพนธลําดับแรก คือ  “ตุกตารอยทราย” ดังบทที่กลาววา 

  

     ไหวเอน หวิวเอียง เพลี่ยงพล้ํา 

    หนูตี คลื่นซ้ํา 

    เดี๋ยวครืน โคนแลว เจดียทราย 

     หุยฮา หุยฮา ฮาไฮ 

    เดี๋ยวโรย รูปไล 

    สูงเปน รางแลว เจดียทราย 

     เขียวเอย ฝนมา เยี่ยมฟา 

    เดี๋ยวพรํา ไมชา 

    หนูกาง ผาคุม เจดียทราย 

    ………………………. 

       (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ๒๕๒๖, ๘) 

 

 จากรูปแบบคําประพันธขางตนนี้จะเห็นไดวามีลักษณะคลายรูปแบบคําประพันธที่เครงครัด

ฉันทลักษณหรือการใชฉันทลักษณด้ังเดิมอยูประเภทหนึ่ง นั่นก็คือ กาพยฉบัง ๑๖  เพราะสังเกตไดวา

มีการแบงวรรคโดยใชจํานวนคําในลักษณะที่คลายคลึงกัน  ดังที่กาพยฉบัง ๑๖ ใชคําในแตละวรรค

เปน ๖-๔-๖  ในขณะที่รูปแบบคําประพันธขางตนใชคําในแตละวรรคเปน ๖-๔-๗  แตทั้งนี้ก็จะเห็นได

วารูปแบบคําประพันธดังกลาวก็ไมใช กาพยฉบัง ๑๖ เสียทีเดียว  เพราะไมไดมีการใชสัมผัสแบบ

กาพยฉบัง ๑๖ อยางเครงครัด   โดยสังเกตไดวาไมไดมีการใชคําสัมผัสระหวางบท หากแตเปนการ

ข้ึนตนบทใหมตอไป โดยที่กวีไดสรางความสัมพันธใหแกบทประพันธแตละบทโดยใชการซ้ําวลี    

“เจดียทราย” ในทุกบทเพื่อทําใหกวีนิพนธบทนี้ดูมีเอกภาพแทน   และแมวาบทกวีนิพนธขางตนจะไมมี

การสัมผัสระหวางบทก็ตาม  แตก็ใชวาบทกวีนิพนธบทนี้จะขาดความไพเราะทางเสียงไป ทั้งนี้เพราะ

กวีไดสรางความไพเราะใหเกิดขึ้นแทนโดยใชเสียงวรรณยุกตจากคําเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากการ

เลือกเฟนถอยคําที่มีเสียงสูง-ตํ่าสลับกันไปเปนชุด  เชน การเลือกใชคําที่มีเสียงวรรณยุกตเปนเสียง

จัตวา สลับกับคําที่มีเสียงวรรณยุกตเปนเสียงสามัญ  และ  การเลือกใชคําที่มีเสียงวรรณยุกตเปนเสียง

โท สลับกับคําที่มีเสียงวรรณยุกตเปนเสียงตรี สลับกันไปเปนชุดในแตละบท เชน “ไหวเอน(จัตวา

,สามัญ)  หวิวเอียง(จัตวา,สามัญ) เพลี่ยงพล้ํา(โท,ตรี)”  หรือ  “เขียวเอย(จัตวา,สามัญ) ฝนมา(จัตวา

,สามัญ)   เยี่ยมฟา(โท,ตรี)” เปนตน  และการใชรูปแบบคําประพันธในกวีนิพนธบทนี้ก็ดูจะมีความ

เหมาะสมเปนอยางดี   ทั้งนี้เพราะมีความสัมพันธกับเนื้อหาที่กลาวถึงการกอเจดียทราย และการ
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พังทลายของเจดียทรายสลับกันไป เมื่อพังแลวก็สรางขึ้นมาใหม ถูกทําลายแลวก็กอข้ึนมาใหม  ซึ่งมี

ความสอดคลองกับการเลือกใชคําที่ใหเสียงสูง-ตํ่า สลับกันไป เปนลักษณะที่มีการขึ้นและการลง

ปรากฏรวมกัน 

 ลักษณะที่ใช รูปแบบคําประพันธ ที่มีการผสมผสานระหวางฉันทลักษณด้ังเดิม และ          

ฉันทลักษณประยุกตเชนนี้  ยังปรากฏใหเห็นเปนลักษณะเดนของบทกวีนิพนธชุดตอมา  นั่นก็คือบทกวี

นิพนธชุด “มือนั้นสีขาว”   ซึ่งเมื่อคณะกรรมการประกาศใหบทกวีนิพนธชุดนี้ของ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ 

ไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน หรือรางวัลซีไรท จึงทําใหเกิดขอสงสัยที่หลาย

คนอดนึกถามไมไดวาผลงานของศักดิ์สิริ มีสมสืบเร่ืองนี้ถือเปนกวีนิพนธหรือไม ซึ่งก็ทําใหเกิดการ

วิพากษวิจารณกันไปตาง ๆ นานาในเวลาตอมา เชน จากการใชรูปแบบคําประพันธลักษณะนี้ ชูศักดิ์ 

ภัทรกุลวณิชย ถือเปน “ความแปลก” โดยกลาววา   

 

“...ความแปลกในงานของศักดิ์สิริก็คือ บทกวีของเขาไมใชกลอนเปลาที่

เราเห็นกันทั่วไปตามหนานิตยสาร (โดยเฉพาะนิตยสารผูหญิง) เพราะ

งานแตละชิ้นของเขา ดูเหมือนจะมีฉันทลักษณ แตในขณะเดียวกัน

ฉันทลักษณในงานของเขาก็ดูไมเหมือนกับฉันทลักษณที่เราคุนเคยกันดี

ในกลอนแปด โคลงสี่สุภาพ และบทกวีอ่ืน ๆ มีลักษณะผิดฝาผิดตัว 

ชอบกลอยู...”  

     (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย ๒๕๓๖, ๑๕๕) 

 

 จากการวิพากษวิจารณดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นวา ความแปลกในรูปแบบบทกวีนิพนธ

ของ ศักดิ์ สิริ  มีสมสืบนั้นเปนลักษณะที่มิใชการปฏิเสธฉันทลักษณด้ังเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือน          

ฉันทลักษณอิสระอยาง “กลอนเปลา” และก็ไมใชการกลับไปเอาฉันทลักษณโบราณมาใชเชนกัน ความ

นาสนใจที่ เกิดขึ้นก็คือความแปลกดังกลาว เปนความแปลกที่ ศักดิ์ สิ ริ มีสมสืบ จงใจเลนกับ

ความคุนเคยที่ผูอานมีตอฉันทลักษณของกวีนั่นเอง   ยกตัวอยางเชน “ถอดหนากาก” ใน บทกวีนิพนธ

ชุด “มือนั้นสีขาว” ที่กลาววา 

 

    พี่ชายสวมหนากาก ผีราย 

   นองสาวหวีดวี้ดวาย  วุนวิ่ง 

   พี่โยนหนากากทิ้ง  ยิ้มแฉง 

   นองนอยวิ่งร่ีแยง   ฉกหนากากสวม 
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นองสาวสวมหนากาก ผีราย 

   พี่ชายรายมนตขลัง  ขมังขม้ํา 

   นองสาวเขากอดปล้ํา  ดุเดือด 

   กอดพิชิตดูดเลือด  เสื่อมแลวมนตขมัง 

    เด็กนอยสวมหนากาก ยอดมนุษย 

   เหินฟากฟาเรงรุด  โลดลิ่ว 

   แตเทายังเฉียดฉิว  ยอดหญา 

   เด็กนอยครั้นถอดหนา  เจอะหนาเนื้อหนอ 

   ไปเปลื้องผาถอดหนา  ไปอาบน้ําอาบทากันเถิดหนอ 

       (ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ ๒๕๓๕, ๗๗) 

  

 จากบทประพันธขางตนหากดูเผิน ๆ  ก็จะคิดวาเปนบทกวีนิพนธที่แตงดวยโคลงสี่สุภาพ  แต

เมื่อพิจารณาการกําหนดสัมผัสแลวก็จะพบวาไมใช เพราะไมมีการกําหนดคําเอกคําโทอยางโคลงสี่

สุภาพ  จากบทกวีนิพนธดังกลาวจงึเปนการจงใจของกวีในการใชรูปแบบคําประพันธที่ผูอานคุนเคยมา

ใชแตงคําประพันธประเภทอื่นทําใหจังหวะนั้นแปลกไปจากความคุนเคยที่มีอยูเดิม  และรูปแบบคํา

ประพันธที่กวีใชในกวีนิพนธบทนี้ก็มีความเหมาะสมกับเนื้อเร่ืองเปนอยางดี  เพราะลักษณะของ

รูปแบบคําประพันธที่มีความคลายคลึงกับโคลงสี่สุภาพ ซึ่งมีการใชคําในวรรคหลังเปนจํานวน ๒ คําใน

ทุกวรรคนั้น  ทําใหกวีสามารถเนนย้ําคําบางคําที่ตองการนําเสนอไดอยางแจมชัดยิ่งขึ้น   เชน  คําวา 

“ผีราย”   “ยิ้มแฉง”   “ยอดมนุษย”   “ยอดหญา”   เปนตน   ทําใหผูอานสนใจเนื้อหาที่ผานการใชภาษา

หรือการใชคําที่ปรากฏอยางละเอียดลออดวย   นอกจากนี้จะสังเกตไดวาการใชรูปแบบของคํา

ประพันธที่มีลักษณะคลายโคลงแตไมใชโคลงดังกลาว มีสวนทําใหความหนักแนนหรือความขลังของ

รูปแบบคําประพันธประเภทโคลงสี่สุภาพดูลดหยอนลง แตก็ดูเหมาะสมกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเลน

ซุกซนของเด็ก ๆ ที่เปนเรื่องเบา ๆ เปนอยางดี 

 รูปแบบคําประพันธที่ปรากฏในบทกวีนิพนธของ ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ  ในลักษณะที่เอาฉันท

ลักษณด้ังเดิมหรือแบบที่ผูอานคุนเคยมาทําใหมใหเกิดความไมคุนเคยนั้น  มีทั้งการเปลี่ยนจังหวะของ

วรรค   สลับตําแหนงของคําที่ตองสัมผัส   เพิ่มจํานวนคําของวรรค  หรือแมกระทั่งเพิ่มวรรค หรือตัด

วรรคออก   ซึ่งการสรางรูปแบบฉันทลักษณใหม ๆ เหลานี้ สงผลใหผูอานไมสามารถอานงานของ ศักดิ์

สิริ  มีสมสืบ อยางนกแกวนกขุนทอง หรือทองบทอาขยานอยางรอยกรองโดยทั่วไปได  ผูอานจะตอง

อานงานของเขาอยางพินิจพิจารณา ตระหนักในฉันทลักษณ  และตองอานอยางชา ๆ มากขึ้น   เพื่อ

ซึมซับคําแตละคํา   จังหวะของเสียงแตละเสียง   สลัดความคุนเคยเกา ๆ  ที่มีออกไปเพื่อคนหาจังหวะ

ของเสียงและความลึกซึ้งของคําที่นําเสนอในบทกวีนิพนธของเขาแทน    ซึ่งการใชรูปแบบคําประพันธ
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ในลักษณะดังกลาว  ทั้งที่ปรากฏในบทกวีนิพนธชุด  ตุกตารอยทราย  และ มือนั้นสีขาว  เปนการแสดง

ใหเห็นถึงความโดดเดนและความมีเอกลักษณเฉพาะตัวของกวีผูนี้ไดอยางชัดเจน  เปนการทําความ

เขาใจและแปลความหมายของคําวา “ฉันทลักษณ”  ไดอยางลงตัวพอดี  จากคําวา  “ฉันทะ” ที่

หมายถึง พอใจ   และคําวา “ลักษณะ” ที่หมายถึง   รูปแบบ   รวมกันเปน “ฉันทลักษณ”  ที่หมายถึง  

“รูปแบบอันเปนที่นาพอใจ” การแปลเชนนี้เปนการแปลความหมายของคําอยางตรงตัวและก็นาจะ  

ตรงใจ ตรงตามความรูสึกของ ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ กวีผูสรางสรรครูปแบบที่เขาพอใจขึ้น รวมไปถึงผูอาน

ที่ชื่นชอบงานของเขาดวย   แตการใชรูปแบบคําประพันธเชนนี้ก็ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในระยะการ

สรางสรรคบทกวีนิพนธ ๑-๓ เร่ืองแรก คือ ตุกตารอยทราย   คนสอยดาว  และมือนั้นสีขาว เทานั้น  

เพราะในระยะตอมาการนําเสนอรูปแบบคําประพันธของ ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ มีการเปลี่ยนแปลงไป  โดย

มีลักษณะที่ใกลเคียงกับรูปแบบคําประพันธที่เครงครัดกับฉันทลักษณมากขึ้น  

 ดังไดกลาวแลววารูปแบบคําประพันธในชวงเวลาตอมา คือหลังจากบทกวีนิพนธชุด มือนั้นสี-

ขาว  อันไดแกบทกวีนิพนธชุด ก็พอใจอยากจะรักใหนักหนา  ตูเพลงลูกทุง  และดอกไมดอกสุดทาย 

นั้น  มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชรูปแบบคําประพันธที่เครงครัดกับฉันทลักษณมากขึ้น   แตทั้งนี้ก็

ใชวา ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ จะกลับไปใชรูปแบบคําประพันธแบบเกา เชน  กาพย  โคลง  กลอน  ตรงตาม

ฉันทลักษณด้ังเดิมเสียเลยทีเดียว  รูปแบบคําประพันธของเขาในระยะหลังนี้ก็ยังคงมีลักษณะที่

สรางสรรคข้ึนเชนกันแตมักจะเปนการเพิ่มหรือตัดจํานวนคํา  การเพิ่มหรือตัดจํานวนวรรค และการใช

เครื่องหมายวรรคตอนในบทกวีนิพนธเปนสวนใหญ มากกวาจะเปนการลอกับฉันทลักษณโบราณ

อยางรูปแบบคําประพันธในชวงกอน   ทั้งนี้จะยกตัวอยางจากกวีนิพนธบางเรื่อง เชน “งานฉลอง”   

ในบทกวีนิพนธชุด ก็พอใจอยากจะรักใหนักหนา ที่กลาววา  

 

     มากกวาครั้งหนึ่งเลา   เราเคยแพ 

    แลวครั้งนี้ชนะแน   ฤาไฉน 

    ใจเจาเอยเคยแคลงคลางไมวางใจ 

    เจามองกวาดปราดไปไมวางตา 

    คร้ันเพงจิตพิศจองก็จับได 

    จึงเจาจุดคบไฟสวางจา 

    ขับไลความมืดมนพนอาณา 

    แลวตีเกราะเคาะกะลา  กะล็อง  กะล็อง 

     เรามัวเพลินฉลองชัยไมสํานึก 

    วาขาศึกแอบรวมงานฉลอง 

(ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ๒๕๔๑, ๙๗) 
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 จากรูปแบบคําประพันธขางตน  จะเห็นไดวาในชวงแรกของกวีนิพนธเปนการใชรูปแบบคํา

ประพันธที่เปนฉันทลักษณด้ังเดิมประเภทกลอนแปดอยางชัดเจน ทั้งจํานวนคําและการบังคับสัมผัส  

แตในชวงทายของกวีนิพนธแทนที่กวีจะจบบทดวยวรรคสงอยางเชนบทกลอนทั่วไปกวีกลับจบลงดวย

วรรครับ  ซึ่งจากการใชลักษณะคําประพันธดังกลาวสามารถสะกิดใจทําใหผูอานเกิดสะดุดเปนการ

หยุดเพื่อใหคิดได  สวนหนึ่งเปนการหยุดเพื่อใหคิดวาบทประพันธที่อานนั้นมีเนื้อหาที่จบบริบูรณแลว

หรือไม (เปนการสงสัยในรูปแบบฉันทลักษณ)  และอีกสวนหนึ่งเปนการหยุดเพื่อใหคิดคํานึงถึงสาร

หรือเนื้อหาที่กวีตองการสื่อใหมากขึ้น ซึ่งจากการใชรูปแบบคําประพันธดังกลาวในกวีนิพนธบทนี้ก็

สามารถสะกิดใจใหผูอานนึกทบทวนถึงเนื้อหาสารที่กวีสงถึงผูอานไดเปนอยางดี เพราะเนื้อหาที่กลาว

เพิ่มเติมในตอนทายนี้ เหมือนเปนการย้ําเตือนในความใสใจใหเกิดความรอบคอบมากขึ้น โดยเนื้อหา

เปนการกลาวย้ําวาในขณะที่เรากําลังเฉลิมฉลองกันอยูดวยความสนุกสนานนั้นก็อาจมีผูประสงคราย

ปะปนอยูรอบตัวเราดวยก็ได จึงควรระวังไว   

 นอกจากนี้ในบทกวีนิพนธชุด ตูเพลงลูกทุง ก็ไดมีการใชรูปแบบคําประพันธที่ใกลเคียงกับ       

ฉันทลักษณด้ังเดิม  แตก็มีการเพิ่มเติมรูปแบบขึ้นเล็กนอยเชนกัน  ยกตัวอยางเชน  “วอนพอตากสิน” 

ที่กลาววา 

 

ถามหนอยผาซักแลว ไปไหน 

   หนอยตอบครูวาไป  “ตาก”จะ 

 

   ถามอีกหนอยกลวยอะไร  รางเปลือก 

   หนอยตอบกลวย “ตาก” คะ เกงมากครูเฉลย 

    “ตาก”นี้นําสูเร่ือง บทเรียน 

   เร่ือง “พระเจาตาก”เพียร  กอบกู 

   ขับรถรอบวงเวียน  ใหญนั่น 

   วนกี่รอบจึ่งรู   ตากรอนตากหนาว  

(ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ๒๕๔๓, ๗๘) 

 

 จากบทประพันธขางตนจะเห็นไดวากวีใชรูปแบบคําประพันธประเภทโคลงสี่สุภาพ  ซึ่งเปน

รูปแบบคําประพันธที่เครงครัดฉันทลักษณ  มีทั้งการบังคับสัมผัสและบังคับเอกโท และกวีไดมีการใช

เครื่องหมายวรรคตอน โดยเฉพาะเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคําพูด(“...”) เพิ่มเขามาใน

กวีนิพนธบทนี้ดวย ซึ่งในกวีนิพนธขางตนเปนการใชเครื่องหมายดังกลาวเพื่อเนนคําที่ตองการใหผูอาน

สังเกต   นอกจากนี้ยังมีการใชการเลนคํา “ตาก” ซึ่งเปนลักษณะของการเลนคําที่คลายขนบการแตง



 
 
 

 ๑๐

แบบเดิมแตเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเปนปจจุบันและเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปนการถามตอบแทน  แตจาก

การใชรูปแบบคําประพันธโคลงสี่สุภาพในที่นี้จะเห็นไดวาคอนขางไมเหมาะสม เพราะรูปแบบคํา

ประพันธดังกลาวไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาเทาที่ควร     จากเนื้อหาที่เปนเรื่องการถามตอบกัน

เลน ๆ ระหวางคุณครูกับเด็กนักเรียนเหมือนเปนการเกริ่นนํากอนเขาสูบทเรียนซึ่งเปนเรื่องราวที่นารัก

มากกวาจะขึงขังนั้น ไดมีสวนทําใหความหนักแนนของคําประพันธประเภทโคลงลดความสําคัญลง  

นอกจากนี้ในสวนของกวีนิพนธชุด ตูเพลงลูกทุง ยังปรากฏการใชรูปแบบคําประพันธแบบ

เครงครัดฉันทลักษณหลากหลายประเภทดวยกันไมวาจะเปน กาพย  โคลง  กลอน  อีกทั้งในกวีนิพนธ    

แตละเรื่องยังใชรูปแบบคําประพันธตางประเภทกันอีกดวย  เชนมีการใชโคลงสี่สุภาพและกลอนแปด  

หรือใชกาพยยานี๑๑ และกลอนแปด  เปนตน  ซึ่งแตกตางจากกวีนิพนธในชุดอื่น ๆ ที่ผานมา  ที่มักใช

รูปแบบคําประพันธประเภทเดียวในการนําเสนอกวีนิพนธแตละเรื่อง 

สวนกวีนิพนธชุดลาสุด คือ ดอกไมดอกสุดทายนั้น ใชคําประพันธประเภทกลอนเปนสวนมาก 

ทั้งนี้กวียังคงนิยมใชเครื่องหมายวรรคตอนแบบตาง ๆ   เชน เครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมาย

คําพูด (“...”) เครื่องหมายจุดไขปลา (...) รวมถึงใชการเวนวรรค ซึ่งเปนการแบงคําภายในวรรคทําให

บทกวีนิพนธนาสนใจมากยิ่งขึ้นดวย   ดังตัวอยางสวนหนึ่งของบทกวีนิพนธ “สัจจะ ตถตา” ที่ใชการ

เวนวรรค ดังนี้ 

ฟงสิ เสียงใบไมรายคีตา 

ฟงสิ เสียงเพลงปาววนาวสันต 

ฟงสิ เสียงกลอมเหแหงเหมันต 

ฟงสิ  มนตคิมหันตรํ่าบรรเลง 

ดูสิ เมฆฟูฝอยลอยเฟองฟอง 

ดูสิ เดือนดวงทองงามปลั่งเปลง 

ดูสิ เดือนแหวงเวาเจาวังเวง 

ดูสิ แรมเราเรงทุกราตรี 

(ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ๒๕๕๒, ๓๐) 

 

จากบทประพันธขางตนกวีใชการขึ้นตนคําในแตละวรรคดวยคําวา “ฟงสิ” และ “ดูสิ” จากนั้น

จึงเวนวรรค ถือเปนการสรางจังหวะใหเกิดขึ้นขณะอานโดยการใชจังหวะในการอานเปน ๒-๓-๓ ซึ่ง

แตกตางจากการอานกลอนแปดแตเดิมที่ใชจังหวะในการอานเปน ๓-๒-๓   นอกจากนี้การขึ้นตนวรรค

ดวยคําดังกลาวยังสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการทิ้งระยะใหผูอานคิดพรอม ๆ กับพิจารณาการใช

ประสาทสัมผัสรับรู คือใชหู (ฟงสิ) และตา (ดูสิ) ทําใหผูอานสามารถจินตนาการตามเนื้อหาในบท    

กวีนิพนธไดดียิ่งขึ้นอีกดวย 



 
 
 

 ๑๑

จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบคําประพันธที่ปรากฏในบทกวีนิพนธของศักดิ์สิริ           

มีสมสืบ ต้ังแตผลงานกวีนิพนธชุดแรกจนถึงกวีนิพนธชุดลาสุดนั้น  อาจกลาวสรุปเปนพัฒนาการการ

สรางสรรคบทกวีนิพนธของ ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ ทางดานรูปแบบคําประพันธ หรือฉันทลักษณ ไดวา 

รูปแบบคําประพันธหรือฉันทลักษณที่มีการสรางสรรคข้ึนในระยะแรกนั้นเปนการใชรูปแบบที่

ผสมผสานกันระหวางรูปแบบคําประพันธที่เปนฉันทลักษณด้ังเดิมที่คุนเคย กับรูปแบบคําประพันธ

แบบใหมคือการใชฉันทลักษณประยุกต  ทําใหเกิดเปนรูปแบบคําประพันธที่ไมคุนเคยขึ้น  ซึ่งกวีไดใช

วิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบคําประพันธที่มีอยูเดิมอยาง กาพย  โคลง  กลอน โดยการเปลี่ยนจังหวะ

ของวรรค   สลับตําแหนงของคําที่ตองสัมผัสเพิ่มจํานวนคําของวรรค  หรือเพิ่มวรรค หรือตัดวรรคออก  

เปนตน  สงผลใหเกิดจังหวะในการอานกวีนิพนธที่แตกตางไป  ดังที่ปรากฏในบทกวีนิพนธชุด  ตุกตา

รอยทราย  และ  มือนั้นสีขาว  เปนตน  แตหลังจากนั้นมา ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ ก็ไดเปลี่ยนแปลงการ

นําเสนอรูปแบบคําประพันธมาเปนใชรูปแบบคําประพันธที่เครงครัดกับฉันทลักษณมากขึ้น โดยมีการ

เพิ่มเติมรูปแบบคําประพันธใหมเพียงเล็กนอยเทานั้น  เชนมีการเพิ่มหรือตัดจํานวนคํา  การเพิ่มหรือ

ตัดจํานวนวรรค  และการใชเครื่องหมายวรรคตอน  ดังที่ปรากฏในกวีนิพนธชุด ก็พอใจอยากจะรักให

นักหนา  ตูเพลงลูกทุง และ ดอกไมดอกสุดทาย  แตทั้งนี้ก็ไดเพิ่มเติมการใชรูปแบบคําประพันธในแต

ละเรื่องใหมีความหลากหลายขึ้น  โดยใชรูปแบบคําประพันธมากกวาหนึ่งประเภทในการนําเสนอ     

กวีนิพนธแตละเรื่อง  

แมวาศักดิ์สิริ  มีสมสืบ จะเปลี่ยนแปลงการนําเสนอรูปแบบคําประพันธโดยตลอดก็ตาม   แต

จะเห็นไดวาเขาก็ยังคงแสดงลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเดนและเปนเอกลักษณ  คือ แสดงใหเห็นการใช

รูปแบบคําประพันธที่มีการผสมผสานระหวาง ความเกาและความใหม ที่มีทั้งความงายและความงาม

ไดเปนอยางดี  และยิ่งถาไดพิจารณาประกอบกับแนวความคิดที่เขาตองการถายทอดลงในบท         

กวีนิพนธดวยแลว   เชื่อวาผูอานก็จะเห็นความสามารถของกวีที่ชื่อ ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้มีขอนาสังเกตวา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ  สามารถสรางความโดดเดนจากการสรางสรรครูปแบบคํา

ประพันธของตนจนเกิดเปนลักษณะเฉพาะตัวได   ทั้ง ๆ ที่เขาก็ไมไดสลัด “ขนบ” อันเปนรูปแบบคํา

ประพันธชั้นครู ที่ถายทอดและสืบสานมาแตโบราณกาล แตอยางใด 

 

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