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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีและผลจากการสรางเสียงเสนาะและ
จังหวะของคำ�ในยวนพายโคลงดั้น ผลการศึกษาพบวากวีมีกลวิธีสรางเสียงเสนาะ
ตามขอบังคับทางฉันทลักษณ ทั้งเรื่องสัมผัสนอกและการใชคำ�เอกและคำ�โท ทำ�ใหคำ�
ประพันธมีเสียงหลักที่ไพเราะ นอกจากนี้ยังเพิ่มความไพเราะดวยการใชสัมผัสในชนิด
สัมผัสพยัญชนะอยางหลากหลาย สวนจังหวะในยวนพายโคลงดั้นเกิดจากการวางคำ�
ที่มีพยางคสั้นยาว การซ้ำ�เสียง และการซ้ำ�คำ� ทำ�ใหเกิดจังหวะหนักเบา และเนนย้ำ�
ทั้งเสียงและความหมายของคำ�และเนื้อความ เสียงและจังหวะจึงเปนคุณลักษณะทาง
วรรณศิลปที่สำ�คัญประการหนึ่งในยวนพายโคลงดั้นที่ชวยสรางความไพเราะให
บทประพันธ ชวยสื่อความหมายใหชัดเจน และเนนย้ำ�สัมพันธภาพของวรรคหนากับ
วรรคหลัง และกับคำ�สรอยในคำ�ประพันธประเภทโคลง
คำ�สำ�คัญ: 1. เสียง. 2. จังหวะ. 3.วรรณศิลป. 4. ยวนพายโคลงดั้น.
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Abstract
This article aims to study the techniques and result from the creation of
melodious sounds and rhythm of words in Yuan Phai Khlong Dan. It is suggested
that the poet created harmonious sound in accordance with the rules of composing
ra^ay and khlooN both on the external rhyme and the use of the first tone mark
syllable (kham /e$ek) and the second tone mark syllable (kham thoo).The poet
also increased melodies in his work through diversified internal consonant rhymes.
In addition, the rhythms in Yuan Phai Khlong Dan are created by short and
long syllable, repeated sounds, and repeated words. These cause heavy and
light rhythms as well as highlight both the sounds and meaning of words and
contents. The use of sounds and the creation of rhythms are important features
of the literary art that create fine melodies in Yuan Phai Khlong Dan. Moreover,
they also have important roles communicating a vivid meaning and stressing the
relationship between the front hemistich (wa@k na^a) and the rear hemistich (wa@k
la&ng), and between the rear hemistich and the decorative words or kham .
Keywords: 1. Sound. 2. Rhythm. 3. Literary art. 4. Yuan Phai Khlong Dan.
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ความนำ�
“ภาษาเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางมนุษย ซึ่งอาศัยเสียงเปนสำ�คัญ” (นราธิป
พงศประพันธ, กรมหมื่น, 2514 : 105) เสียงเปนหนวยพื้นฐานของภาษาโดยทั่วไป
คำ�ในภาษาไทยประกอบดวยหนวยเสียงสำ�คัญ 3 หนวย ไดแก หนวยเสียงพยัญชนะ
หนวยเสียงสระ และหนวยเสียงวรรณยุกต หนวยเสียงทั้ง 3 หนวย มีสวนสำ�คัญในการ
สรางความไพเราะใหแกบทประพันธ ดังเชน ศักดิ์ศรี แยมนัดดา (2534 : 128-129)
ไดอธิบายไววา
บทประพันธหรือกวีนิพนธจะดีสุดยอด หรือจะเลวถึง
ทีส่ ดุ ขนาดฟงไมไดกค็ อื เสียง เพราะคนโบราณนัน้ รูค วามไพเราะ
ของกวี นิ พ นธ จ ากการฟ ง ถ า เสี ย งของคำ � ประพั น ธ นั้ น ดี
คำ�ประพันธนั้นๆ ก็รับรองกันวาใชได ถาเสียงของคำ�ประพันธ
ไปไมไหว ฟงไมถูกหู คำ�ประพันธนั้นๆ ก็เปนอันตกไป ไมตอง
พูดถึงอีก เสียงจึงมีความสำ�คัญเปนอยางมาก เปนเทคนิคที่กวี
แตละคนจะตองใชใหเปน เรียกวาถาไมรูเรื่องเสียงและใชไมเปน
ก็ไมนับเปนกวีเอาทีเดียว ความงามทางเสียงก็คือ เสียงอักษร
สัมผัสหรือพยัญชนะสัมผัส สระสัมผัส และเลนเสียงวรรณยุกต
เสียงสัมผัสถือเปนเอกลักษณสำ�คัญในการแตงคำ�ประพันธไทยและ
เปนเรื่องที่สำ�คัญอยางมาก เหมือนดังที่ Mosel (1961 : 9) ไดอธิบายเรื่อง
สัมผัสในการแตงคำ�ประพันธไทยวา
As a feature of prosody, rimes appear to be an
indigenous innovation; they are not found in the Indian
models which inspired other features of Thai versification.
For psycholinguistic reasons it is extremely unlikely that Thai
poetry will ever abandon its dependence on rime.
เสียงสัมผัสของบทรอยกรองไทยมี 2 ลักษณะ ไดแก สัมผัสนอก ซึง่ เปนสัมผัสสระ
และเปนขอบังคับทาง ฉันทลักษณที่กวีตองคำ�นึงถึง สวนเสียงสัมผัสใน ซึ่งเปนไดทั้ง
สัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ ไมไดเปนขอบังคับทางฉันทลักษณ แตมีสวนสำ�คัญใน
การสรางความไพเราะและสรางจังหวะใหแกบทประพันธ (Mosel, 1961 : 9) ทั้งนี้ผูวิจัย
เห็นวาจังหวะในบทประพันธเกิดขึน้ จากสัมผัสของพยางค ความสัน้ ยาวของพยางค และ
การลงเสียงหนักเบาของพยางค ซึง่ สงผลตอลีลาภาษาทีน่ �ำ เสนอความกระชับฉับไวหรือ
ออนชอยได ในคำ�ประพันธของไทยมีจังหวะที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนเปนลำ�ดับแรก
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นัน่ คือ จังหวะหยุดเมือ่ จบวรรคหรือบาท จังหวะหยุดซึง่ ปรากฏอยูใ นพยางคสดุ ทายของ
วรรคและบาท เปนตำ�แหนงของสัมผัสนอกและเสียงวรรณยุกตที่ถูกกำ�หนดใหแตกตาง
กัน (Hudak, 1990 : 36) นอกจากจังหวะหยุดที่เกิดในตำ�แหนงพยางคสุดทายของวรรค
และบาทแลวนี้ ยังมีจังหวะหยุดภายในวรรคดวย เสียงสัมผัสและจังหวะในคำ�ประพันธ
จึงมีความสัมพันธกันเหมือนดังที่ สุปาณี พัดทอง (2540 : 124) ไดกลาวถึงสัมผัสและ
จังหวะไววา “ความคลองจองของคำ�หรือที่เรียกวาคำ�สัมผัส ทั้งสัมผัสสระ สัมผัสอักษร
ทำ�ใหเกิดจังหวะ และจังหวะทำ�ใหเกิดลีลา สวนเสียงนั้นใหสำ�เนียง ทั้งสำ�เนียงและ
ลีลานี้เองที่รวมกันเปนความไพเราะ”
เสียงและจังหวะเปนพื้นฐานสำ�คัญในการแตงคำ�ประพันธรอยกรองของไทย
และเปนองคประกอบสำ�คัญประการหนึ่งในการสรางวรรณศิลป เมื่อผูเขียนไดศึกษา
ยวนพายโคลงดัน้ ซึง่ เปนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในการ
ทำ�สงครามชนะลานนา ผูเ ขียนจึงสนใจวาเสียงและจังหวะมีผลกับการสรางวรรณศิลปใน
ยวนพายโคลงดั้นอยางไร ทั้งนี้ผูเขียนยังเห็นวานอกจากเสียงและจังหวะจะทำ�ให
บทประพันธไพเราะแลว เสียงและจังหวะยังนาจะมีผลตอการนำ�เสนอความหมาย
ของเนื้อความอีกดวย
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพือ่ ศึกษากลวิธแี ละผลจากการสรางเสียงเสนาะและจังหวะลีลาของคำ�ประพันธ
ในยวนพายโคลงดั้น ซึ่งเปนกลวิธีทางวรรณศิลปที่มีความสัมพันธกับการนำ�เสนอ
ความหมายและโครงสรางคำ�ประพันธที่กวีนำ�เสนอ
เสียงและจังหวะในยวนพายโคลงดั้น
เสียงและจังหวะเปนสื่อกลางแรกระหวางกวีและผูฟงบทประพันธ หากเสียง
และจังหวะของบทประพันธมีความไพเราะจับใจ ยอมจะสรางความประทับใจใหกับ
ผูฟงไดอยางมาก การศึกษากลวิธีการสรางเสียงและจังหวะในยวนพายโคลงดั้นจึง
เปนเรื่องสำ�คัญที่จะชวยแสดงใหเห็นวรรณศิลปและคุณคาของวรรณคดีเรื่องนี้ให
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1. กลวิธีการสรางเสียงเสนาะในยวนพายโคลงดั้น
		 กลวิ ธี ก ารสร า งเสี ย งเสนาะในยวนพ า ยโคลงดั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ฉันทลักษณของโคลง ไดแก สัมผัสนอก และการบังคับคำ�เอกและคำ�โท อีกทั้งยังมีการ
ตกแตงเสียงเสนาะเพิ่มเติมจากขอบังคับทางฉันทลักษณของโคลงเขาไปดวย นั่นคือ
สัมผัสใน
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1.1 การสรางเสียงเสนาะตามขอบังคับทางฉันทลักษณ
			 ยวนพายโคลงดัน้ ประพันธดว ยคำ�ประพันธประเภทโคลงสีด่ น้ั จำ�นวน
295 บท รายดั้น จำ�นวน 1 บท และรายสุภาพ จำ�นวน 1 บท คำ� รายสุภาพและรายดั้น
มีจำ�นวนคำ�ในแตละวรรคไมสม่ำ�เสมอ มีไดตั้งแต 4-10 คำ� และมีการรับสัมผัสจากคำ�
สุดทายในวรรคกอนหนามาคำ�ที่ 1-4 ของวรรคตอมา รายดัน้ จะจบบทดวยบาทที่ 3 และ
4
บาทที่ 4 ของโคลงสี่ดั้น สวนรายสุภาพจะจบบทดวยโคลงสองสุภาพ สวนโคลงสี่ดั้น
เปนคำ�ประพันธสวนใหญในยวนพายโคลงดั้น โคลงสี่ดั้นมีขอบังคับเรื่องการบังคับ
4
บาทที่ 4�โท
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สระหวางวรรค
ดังภนีาพ้ ส่วนโคลงสี่ดั้นเป็นคาประพันธ์4 ส่วนใหญ่ในยวน
พ่ายโคลงดั้น โคลงสี่ดั้นมีข้อบังคับเรื่องการบังคับคาเอกและคาโท และการเชื่อมสัมผัสระหว่างวรรค ดังนี้
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แม้ว่าการเชื่อมโยงสัมผัสตามแผนผังข้างต้น จะเชื่อมสัมผัสในคาที่ 5 ของแต่ละบาท ยกเว้นในบาท
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ประพันธประเภทโคลงในยวนพายโคลงดั้นกลับมีการรับสัมผัสในคำ�ที่ 4 หรือคำ�ที่ 5 58 –
59) ก็กล่าวถึงสัมผัสของโคลงดั้นบาทกุญชรว่าสามารถรับสัมผัสในคาที่ 4 หรือคาที่ 5 ได้เช่นกัน
ส่วนการบังคับคาเอกและคาโทในคาประพันธ์ประเภทโคลงเป็นข้อกาหนดเรื่องพยางค์ที่บังคับให้ใช้
__________________
รูปวรรณยุกต์เอกและรูปวรรณยุกต์โทในตาแหน่งต่างๆ (โปรดดูแผนผังข้างต้นประกอบ) เมื่อพิจารณาตาแหน่งคาเอก
4
นโยงสัมผัสระหวางบทจะใชเสนโยง 2 เสน คูกัน
และคเสาโทแล้
ว จะพบว่าในแต่ละบาทมีตาแหน่งการวางคาเอกและคาโทแตกต่ างกัน เช่น บาทที่ 1 บังคับคาเอกและคา
4
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ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล และชลดา เรืองรักษลิขิต

ของแตละบาทอยูเ สมอ ไมไดจ�ำ กัดตายตัว ทัง้ นีเ้ ปนลักษณะการแตงโคลงในสมัยอยุธยา
ตอนตนที่มีตำ�แหนงการรับสัมผัสหลากหลาย (ชลดา เรืองรักษลิขิต, 2555 : 156) และ
พระยาอุปกิตศิลปสาร (อุปกิตศิลปสาร, พระยา, 2499 : 58 – 59) ก็กลาวถึงสัมผัสของ
โคลงดั้นบาทกุญชรวาสามารถรับสัมผัสในคำ�ที่ 4 หรือคำ�ที่ 5 ไดเชนกัน
			 สวนการบังคับคำ�เอกและคำ�โทในคำ�ประพันธประเภทโคลงเปนขอ
กำ�หนดเรือ่ งพยางคทบี่ งั คับใหใชรปู วรรณยุกตเอกและรูปวรรณยุกตโทในตำ�แหนงตางๆ
(โปรดดูแผนผังขางตนประกอบ) เมื่อพิจารณาตำ�แหนงคำ�เอกและคำ�โทแลว จะพบวา
ในแตละบาทมีตำ�แหนงการวางคำ�เอกและคำ�โทแตกตางกัน เชน บาทที่ 1 บังคับคำ�เอก
และคำ�โทในคำ�ที่ 4 และ 5 หรือบาทที่ 4 บังคับคำ�เอกในคำ�ที่ 2 และ 6 คำ�โทในคำ�ที่ 4
และ 5 ความแตกตางของตำ�แหนงการวางคำ�เอกและคำ�โทนี้จะชวยใหผูฟงการขับ
วรรณคดีรวู า โคลงกำ�ลังดำ�เนินอยูใ นวรรคใดหรือบาทใด คำ�เอกและคำ�โทจึงมีความสำ�คัญ
ตอการสือ่ สารระหวางกวีและผูฟ ง วรรณคดีในการระบุต�ำ แหนงของเนือ้ ความในโคลง รวม
ทั้งยังชวยทำ�ใหคำ�ประพันธมีเสียงสูงต่ำ�ในแตละบาท ซึ่งชวยสรางความไพเราะใหแก
บทประพันธดวย เพราะคำ�เอกและคำ�โทใหเสียงสูงต่ำ�ที่เหลื่อมล้ำ�กันอยูเหมือนเสียง
ดนตรี ในการแตงโคลงถาแตงไดถกู เอกโท ก็นบั วาไพเราะแลว (เนาวรัตน พงษไพบูลย,
ม.ป.ป. : 46)
			 ในตำ�แหนงที่บังคับคำ�เอกในโคลงนั้นไมไดจำ�กัดใหใชไดเฉพาะคำ�
ที่ปรากฏรูปเอกเทานั้น แตยังสามารถใชคำ�ตายแทนไดดวย พระยาอุปกิตศิลปสาร
(อุปกิตศิลปสาร, พระยา, 2499 : 10) ไดอธิบายถึงคำ�เอกไววาเปนพยางคที่มีไมเอก
บังคับ เชน ขา เกา กอน ฯลฯ และคำ�ตายทั้งหมดจะเปนเสียงวรรณยุกตใดๆ ก็ตาม เชน
จะ ริ ขัด ก็นับวาเปนคำ�เอกได สอดคลองกับที่ Bickner (1991 : 79) ไดอธิบายระบบ
เสียงวรรณยุกตของภาษาไทยวาสามารถแบงไดตอไปนี้

Voiceless friction sound:
h, ph, hm, etc.
Voiceless unaspirated
sound: p, ?, etc.
Voiced sound: b, m, etc.
__________________
5

A

B
(่)

C
(้)

DS

DL

R5

L

F

L

L

F

H

H

F

M

R คือ Rising tone, L คือ Low tone, F คือ Falling tone, H คือ High tone และ M คือ Mid tone
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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557

			 เสียงวรรณยุกตที่สัมพันธกับโครงสรางพยางคไทยในอดีตมีอยู 4 กลุม
คือ กลุม A คือ กลุมคำ�เปนที่ไมมีรูปวรรณยุกต กลุม B คือ กลุมคำ�เปนที่มีรูปไมเอก
กลุม C คือ กลุมคำ�เปนที่มีรูปไมโท และกลุม DS คือ กลุมคำ�ตายที่มีเสียงสั้น และ
กลุม DL คือ กลุมคำ�ตายที่มีเสียงยาว หากพิจารณาตามตารางระบบเสียงวรรณยุกตใน
ภาษาไทยขางตนแลว จะพบวาคำ�ทีม่ ไี มเอกกำ�กับในกลุม B ในอักษรสูงและอักษรกลาง
มีเสียงวรรณยุกตแบบเสียงต่ำ� (Low tone) เชนเดียวกันกับคำ�ตายเสียงสั้นและคำ�ตาย
เสียงยาว และคำ�ที่มีไมเอกกำ�กับในกลุม B ในอักษรต่ำ�ก็มีเสียงวรรณยุกตแบบเสียงตก
(Falling tone) เชนเดียวกันกับคำ�ตายเสียงยาว แสดงวาคำ�ตายเสียงสั้นและเสียงยาว
สามารถใชแทนคำ�ทีม่ ไี มเอกกำ�กับในกลุม อักษรสูงและกลาง และคำ�ตายเสียงยาวใชแทน
คำ�ทีม่ ไี มเอกกำ�กับในอักษรต่�ำ ได ทัง้ นีผ้ วู จิ ยั พบวาในยวนพายโคลงดัน้ ก็มกี ารใชค�ำ ตาย
เสียงยาวแทนคำ�เอกมากที่สุด รองลงมาคือ คำ�ตายเสียงสั้น
			 นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวามีการใชคำ�ที่มีตัวสะกดเสียงนาสิก / ม/ /
น/ และ / ง / แทนตำ�แหนงคำ�เอกและคำ�โท ซึ่งไมเขาเกณฑตามตารางเสียงขางตน
แตปรากฏจำ�นวนไมมากนัก เชน “พระเสด็จแสดงดิพรแกลว การยุทธ ยิ่งแฮ” (ยวน
พายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 9) “บางรอดยังครันหนา ไขขาว” (ยวนพายโคลงดั้น :
โคลงบทที่ 96)
			 การสรางเสียงตามรูปแบบฉันทลักษณของคำ�ประพันธถือวาเปนหัวใจ
สำ�คัญของคำ�ประพันธแตละชนิด เพราะมีสวนสำ�คัญในการกำ�หนดเสียงหลัก คือ เสียง
ของบทประพันธที่เกิดขึ้นจากขอบังคับทางฉันทลักษณ เชน เสียงสัมผัสนอก ทั้งนี้กวี
ผูแตงยวนพายโคลงดั้นสามารถประพันธยวนพายโคลงดั้นตามฉันทลักษณไดอยาง
งดงาม ทำ�ใหบทประพันธมีเสียงหลักที่ไพเราะตามรูปแบบของโคลงดั้น เชน การเชื่อม
โยงเสียงระหวางบทใหทอดเสียงรอยเรียงกัน และการเกิดเสียงสูงต่ำ�ในแตละบาทจาก
การบังคับคำ�เอกและคำ�โท
		
1.2 การสรางเสียงตกแตงคำ�ประพันธเพิ่มเติม
			 เสียงที่ตกแตงคำ�ประพันธเพิ่มเติม คือ เสียงสัมผัสใน ซึ่งไมไดเปนขอ
บังคับทางฉันทลักษณ แตเพื่อใหเกิดความไพเราะมากขึ้น ในยวนพายโคลงดั้นนิยม
สัมผัสในประเภทสัมผัสพยัญชนะมากกวาสัมผัสสระ ทั้งนี้จากการเก็บขอมูลของผูวิจัย
พบวามีสัมผัสในที่เปนสัมผัสสระ 25 บท และพบวาเปนสัมผัสสระชนิดที่อยูชิดกัน เชน
			  หางฝงหลังเดงสรยบ		
คอคาง
		
ลิวแลนพลันนักชัก		 งายล้ำ�
		 พีสองนองกางหาง		 ชันชอบ กลแฮ
		 ตีนตรยบขอคอง้ำ�		 งองงาม ฯ
(ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 255)
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			 สวนสัมผัสพยัญชนะในยวนพายโคลงดั้นมีความโดดเดนมากที่สุด
และสรางเสียงเสนาะไพเราะใหคำ�ประพันธมากที่สุด เชน เนื้อความในยวนพายโคลง
ดัน้ ทีใ่ ชค�ำ ประพันธประเภทรายมีการสัมผัสเสียงพยัญชนะภายในวรรค โดยนิยมสัมผัส
เสียงพยัญชนะเปนคู ซึ่งอาจจะมี 1 หรือ 2 คู ภายใน 1 วรรค ดังตัวอยางตอไปนี้ “...
ฉายฉัพพิธรงงษี เพียงรพีพรรณ จันทรโกฏิ โชติสหัสชัชวาล วิศาลแสงรุงเรา
เทาหกหองฟาหลาสี่สบ...” (ยวนพายโคลงดั้น : รายบทที่ 1)
			 การเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะในคำ�ประพันธประเภทโคลง ซึ่งเปน
ลักษณะคำ�ประพันธสว นใหญของยวนพายโคลงดัน้ มีปรากฏหลากหลายลักษณะ ดังนี้
			 1.2.1 สัมผัสพยัญชนะในวรรคหนา การสัมผัสพยัญชนะในวรรคหนา
ที่ปรากฏในยวนพายโคลงดั้นมีการสัมผัสตั้งแต 2 คำ� จนถึง 5 คำ� ดังตัวอยางโคลง
ตอไปนีท้ วี่ รรคหนาของแตละบาทมีการสัมผัสเสียงพยัญชนะตน ไดแก คำ�วา มา - มลาย,
คำ�วา ตรยก - ไตรย, คำ�วา บันเทา - ทุกข และคำ�วา ทุก - เทศ - ทุก - ทาว - ไท
ดังคำ�ประพันธตอไปนี้
เหลือศุข
			 ¤ พระมามลายโศกหลา		
		
มาตรยกไตรยภพฤๅ		
ร่ำ�ได
		
พระมาบันเทาทุกข		
ทุกสิ่ง เสบอยแฮ
		
ทุกเทศทุกทาวไท		
นอบเนือง ฯ
(ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 3)
			 นอกจากนี้ ในวรรคหนายังปรากฏสัมผัสพยัญชนะแบบแทรกคู คือ
มีเสียงพยัญชนะอื่นแทรกอยูระหวางเสียงพยัญชนะที่สัมผัสกัน เชน “ใดชอบกาล
เชอญเกลา กลาวเขา” (ยวนพายโคลงดั้น: โคลงบทที่ 57) และ “เกอดกลาวลักกลัว
เกรงทานไท” (ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 100)
			 สัมผัสพยัญชนะในวรรคหนาทีส่ รางเสียงไดไพเราะโดดเดนอีกประการ
หนึ่ง ก็คือ การสัมผัสพยัญชนะเสียงคู เปนการนำ�คำ�ที่มีเสียงพยัญชนะเดียวกัน 2 เสียง
ใหมาสัมผัสกัน เชน
			 ¤ รบิลรบยบทาว		 เบาราณ
		
รบอบรบับยล		 ยิ่งผู
		
รบยนรบิการย		 เกลากาพย ก็ดี
		
รเบอศรบัดรู		 รอบสรรพ ฯ
(ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 48)
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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557

			 โคลงขางตนนี้นำ�คำ�ที่มีเสียงพยัญชนะ 2 เสียง มาสัมผัสกัน คือ คำ�วา

สํนยง - สํนวด, คำ�วา ทํนยบ - ทํนอง, คำ�วา ทํนอง - ทํนุก, คำ�วา ดํนอก - ดํนาน, คำ�วา
รบิล - รบยบ, คำ�วา รบอบ - รบับ, คำ�วา รบยน - รบิ และคำ�วา รเบอศ - รบัด การสัมผัส
เสียงในลักษณะนี้ทำ�ใหโคลงมีจังหวะการออกเสียงที่สม่ำ�เสมอจนเกิดเสียงเสนาะ
			 1.2.2 สัมผัสพยัญชนะในวรรคหลัง วรรคหลังในโคลงดั้นประกอบ
ดวยคำ�จำ�นวน 2 คำ� การสัมผัสพยัญชนะในวรรคหลังมีปรากฏอยูตั้งแต 1 บาท จนถึง
3 บาท ดังตัวอยางโคลงตอไปนี้ที่มีการสัมผัสเสียงพยัญชนะในวรรคหลังของบาทที่ 2,
3 และ 4 ในคำ�วา จอม - จงง, ดาล - เดช และ ชอบ - ชาญ ดังวา
			 ¤ ยศพระผายผานพน		 พันแสง สองแฮ
		 อำ�นาจพระรอนรงค		
จอมจงง
		 พระเสด็จส่ำ�แดงดู		
ดาลเดช พระฤๅ
		 เพราะเพื่อพระเจาตงง		 ชอบชาญ ฯ
(ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 101)
			 1.2.3 สัมผัสพยัญชนะระหวางวรรคหนาและวรรคหลัง เปนการ
สัมผัสเสียงพยัญชนะในคำ�ที่ 5 และคำ�ที่ 6 ของบาทเดียวกัน เชน
กลดไกว แกวงแฮ
			 ¤ จามรยาบยาบกลึ้ง		
		
สรพรั่งพลหารแหน		
แหเฝา
		 นาวนาวโหเอาไชย		
ชมชื่น
		 พินทพาทยกลองคองเคลา		
คลี่สยง ฯ
(ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 167)
			 1.2.4 สัมผัสพยัญชนะระหวางวรรคหลังกับคำ�สรอย เปนการสัมผัส
พยัญชนะระหวางคำ�ที่ 7 ของบาทที่ 1 หรือบาทที่ 3 กับคำ�สรอยของบาทนั้น เชน
การสัมผัสพยัญชนะในคำ� “ปราณ - โปรด” ซึ่งเปนการเชื่อมโยงเสียงระหวางคำ�สุดทาย
ในวรรคหลังกับคำ�แรกของคำ�สรอย ทำ�ใหมีเสียงที่กลมกลืนตอเนื่องกัน ดังวา
			 ¤ วางมานบนอบเจา		 จอมปราณ โปรดแฮ
		
เชอญปนกษัตรียก		
ยางรี้
		
ฟงสารสํเร็จสาร		
จอมราช
		
ชรัดชงงเสียไดสี้		 ไปควร ฯ
(ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 149)
			 จะเห็นไดวาเสียงสัมผัสในชนิดสัมผัสพยัญชนะมีหลากหลายรูปแบบ
และปรากฏอยูในคำ�ประพันธทุกบทในยวนพายโคลงดั้น ทำ�ใหเสียงในคำ�ประพันธมี
การเชื่อมโยงสัมพันธและมีความกลมกลืนฟงเสนาะมากขึ้น
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			 เมื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งเสี ย งสั ม ผั ส ที่ ป รากฏในยวนพ า ยโคลงดั้ น ดั ง

ขางตนแลว จะพบวายวนพายโคลงดั้นมีเสียงหลักที่ไพเราะตามขอบังคับฉันทลักษณ
คือ เสียงสัมผัสนอก และเสียงบังคับคำ�เอกและคำ�โท รวมทัง้ ยังไดเสริมเสียงสัมผัสในชนิด
สัมผัสพยัญชนะเขาไป ซึง่ เปนลักษณะเดนประการหนึง่ ของยวนพายโคลงดัน้ ทำ�ใหเกิด
เสียงที่กลมกลืนกันของถอยคำ�ในแตละบท
2. กลวิธีการสรางจังหวะในยวนพายโคลงดั้น
		
จังหวะ คือ ระยะที่สม่ำ�เสมอ ระยะที่กำ�หนดไวเปนตอนๆ เชน เพลงจังหวะ
ชา จังหวะเร็ว พูดเปนจังหวะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 298) จังหวะในการพูดไมวา
จะเปนภาษาไทยหรือภาษาใดก็ตาม มีองคประกอบที่สำ�คัญอยู 3 ประการ คือ ความ
สั้นยาวของพยางค (Syllable duration) การลงเสียงหนักเบา (Stress) และการหยุด
(Phonological pause) (ธีระพันธ เหลืองทองคำ�, 2533 : 289)
		
จังหวะหยุดในบทรอยกรองจะเกิดขึ้นที่ตำ�แหนงพยางคสุดทายของแตละ
วรรค แตการหยุดนีไ้ มท�ำ ใหผฟู ง รูส กึ สะดุด เพราะกวีใชเสียงสัมผัสนอกเชือ่ มโยง ทำ�ใหมี
การทอดเสียงกันอยางกลมกลืน นอกจากนี้ ขอบังคับเรื่องคำ�เอกและคำ�โทยังเปนการ
สรางจังหวะและการเนนน้ำ�หนักขอความจากความขัดกันของระดับเสียงสูงต่ำ�ของคำ�
ความแตกตางของระดับเสียงวรรณยุกตที่กำ�หนดมีผลตอการเลือกคำ�ใหมีเสียงตาม
ขอบังคับและมีความหมายเกี่ยวของกันกับคำ�อื่น (ดวงมน จิตรจำ�นง, 2540 : 154)
		 นอกจากกวีผแู ตงยวนพายโคลงดัน้ จะสรางสรรคบทประพันธตามขอบังคับ
ฉันทลักษณ คือ สัมผัสนอกและเสียงบังคับคำ�เอกและคำ�โทเปนอยางดี ทำ�ใหยวนพาย
โคลงดัน้ มีจงั หวะหลักของคำ�ประพันธทชี่ ดั เจนแลว กวียงั มีกลวิธกี ารสรางจังหวะใหกบั
โคลงและรายในยวนพายโคลงดั้นที่มากกวาขอบังคับฉันทลักษณ ทำ�ใหยวนพาย
โคลงดัน้ มีจงั หวะทีง่ ดงามมากขึน้ ไดแก การวางคำ�ทีม่ พี ยางคสนั้ ยาว การซ้�ำ เสียง และ
การซ้ำ�คำ�
		
2.1 การวางคำ�ที่มีพยางคสั้นยาว
			 กวีสรางจังหวะดวยการรอยเรียงคำ�ทีม่ พี ยางคสนั้ ยาวและเสียงหนักเบา
ใหกลมกลืนกัน พยางคยาวเปนพยางคทมี่ สี ระเสียงยาวหรือสระผสม หรือพยางคทมี่ สี ระ
เสียงยาวหรือสระผสมและมีเสียงพยัญชนะทาย ซึง่ จะทำ�ใหเกิดเสียงหนัก สวนพยางคสนั้
เปนพยางคทมี่ สี ระเสียงสัน้ และพยางคทไี่ มมเี สียงพยัญชนะทาย ซึง่ จะทำ�ใหเกิดเสียงเบา
เชน “... ทศนัขสมุชลิต วิกสิตสโรโชดม บรมนบอภิวาท บาทรโช พระโคดม สํนุพระ
สัทธรรมาทิตย บพิตรมหิทธิมเหาฬาร” (ยวนพายโคลงดั้น : รายบทที่ 1)
			 เมื่อพิจารณาการเลือกใชคำ�ในรายดั้นในบทประณามพจนขางตนแลว
จะเห็นไดวาในแตละวรรคมีคำ�ที่เปนทั้งพยางคสั้นและยาวรอยเรียงสลับกันไป เชน
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“ทศนัขสมุชลิต” จะเห็นวามีการวางพยางคดวยเสียงยาวและเสียงสั้นสลับกัน ดังนี้
“ทศ” เปนพยางคยาวเสียงหนัก “สะ” เปนพยางคสนั้ เสียงเบา “นัข” เปนพยางคยาวเสียง
หนัก “สะ” เปนพยางคสั้นเสียงเบา “มุด” เปนพยางคยาวเสียงหนัก “ชะ” เปนพยางคสั้น
เสียงเบา และ “ลิด” เปนพยางคยาวเสียงหนัก เสียงสั้นยาวและหนักเบาเชนนี้ชวยสราง
จังหวะใหแกบทประพันธไดเปนอยางดี
		
2.2 การสรางจังหวะดวยการซ้ำ�เสียง
			 การซ้ำ�เสียงเปนการซ้ำ�เสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกัน การซ้ำ�เสียง
เปนกลวิธีทางภาษาที่ทำ�ใหคำ�ประพันธมีเสียงเสนาะและยังชวยสรางจังหวะใหกับคำ�
ประพันธ การซ้ำ�เสียงพยัญชนะตนในยวนพายโคลงดั้นเปนลักษณะเดนของวรรณคดี
เรื่องนี้ ซึ่งมีการซ้ำ�เสียงทั้งภายในวรรคเดียวกัน และระหวางวรรคในบาทเดียวกัน เชน
			 ¤ ครานนนนเรศราย		
ฤษยา พอแฮ
ทำ�โทษกลใดกล		
ทานแก
กลกฤษณยอยโยธา		
ทูรโยท
ทนทานบไดแพ		
พายเอง ฯ
(ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 95)
			 โคลงขางตนมีการซ้ำ�เสียงพยัญชนะตนทุกบาท ในบาทแรกมีการซ้ำ�
เสียง /น/ ในพยางค “นนน” และ “นเรศ” เสียง /ร/ ในพยางค “เรศ” “ราย” และ “ฤษยา”
ในบาทที่ 2 มีการซ้�ำ เสียง /ท/ ในพยางค “ทำ�” “โทษ” และ “ทาน” และเสียง /ก/ ในพยางค
“กล” และ “แก” บาทที่ 3 มีการซ้ำ�เสียง /ย/ ในพยางค “ยอย” “โยธา” และ “โยท” เสียง /
ท/ ในพยางค “ธา” และ “ทูร” ในบาทที่ 4 มีการซ้ำ�เสียง /ท/ ในพยางค “ทน” และ “ทาน”
และเสียง /พ/ ในพยางค “แพ” และ “พาย”
			 การซ้ำ � เสี ย งพยั ญ ชนะต น ในทุ ก บาทเช น นี้ ทำ � ให เ กิ ด จั ง หวะในคำ �
ประพันธแตละบาท เชน ในบาทที่ 2 มีการซ้ำ�เสียง /ท/ และเสียง /ก/ สลับกัน โดยมี
เสียง /ด/ ในคำ�วา “ใด” ที่ไมไดซ้ำ�เสียงกับพยางคใด ทำ�ใหจังหวะของบาทนี้มีเสียง /ด/
เปนเสียงเบาคั่นระหวางการซ้ำ�เสียง /ท/ และ/ก/ ที่เปนเสียงหนักจากการซ้ำ�
			 การซ้ำ�เสียงที่เปนลักษณะเดนของยวนพายโคลงดั้นอีกประการหนึ่ง
คือ การซ้ำ�เสียงพยัญชนะคู ซึ่งมีสวนสรางจังหวะที่สม่ำ�เสมอใหกับบทประพันธ เชน
¤ สํนยงสํนวดแมน		 มฤธุรา เรื่อยแฮ
		
ทํนยบทํนองกานท		 เลอศลวน
		
ทํนองทํนุกภา		 รตรองตรยบ รอบแฮ
		
ดํนอกดํนานถวน		 ถองกล ฯ
(ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 47)
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			 นอกจากการซ้ำ�เสียงจะสรางเสียงหนักเบา และจังหวะที่สม่ำ�เสมอ

ใหแกบทประพันธแลว การซ้�ำ เสียงยังมีสว นในการเชือ่ มจังหวะหยุดของบทประพันธให
ดูกลมกลืนกัน เพราะมีเสียงพยัญชนะเสียงเดียวกันเปนตัวประสานทั้งเสียงและจังหวะ
เชน “พระยศยลโยฆพยง สูรยจันทร” (ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 55) จังหวะ
ของการหยุดของวรรคหนานี้อาจจะเปน 2 - 3 หรืออาจจะเปน 3 - 2 ก็ได ในตำ�แหนง
พยางคทงั้ สามทีซ่ �้ำ เสียงกันในพยางค “ยศ” “ยล” และ “โยฆ” มีจงั หวะหยุดหลังคำ�วา “ยศ”
แตเมือ่ มีการซ้�ำ เสียง /ย/ ตอเนือ่ งกัน เสียงทีซ่ �้ำ กันจะชวยทำ�ใหจงั หวะมีการเชือ่ มตอเนือ่ ง
กลมกลืนกัน ไมไดเวนจังหวะหยุดที่แยกขาดจากกัน หรือในตัวอยางที่วา “ยศพระผาย
ผานพน พันแสง สองแฮ” (ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 101) มีการซ้ำ�เสียง /พ/
ติดตอกัน แมจะมีจังหวะหยุดระหวางวรรคเปนตัวคั่น แตเสียงที่เชื่อมตอเนื่องดวยเสียง
พยัญชนะตนเดียวกัน ก็ชวยทำ�ใหจังหวะมีการเชื่อมตอกันไดรื่นหูมากขึ้น
			 นอกจากนี้ การซ้ำ�เสียงยังมีสวนสรางจังหวะหยุดภายในวรรคไดดวย
เชน “กลางแดดุจหนามเหน็บ หนีบอยู” (ยวนพายโคลงดัน้ : โคลงบทที่ 105) จังหวะ
หยุดของวรรคนี้อยูหลังคำ�วา “ดุจ” ทั้งนี้เสียง /ด/ มีผลตอการแบงจังหวะของวรรคนี้ ซึ่ง
สัมพันธกับความหมายที่กลาววากลางหัวใจนั้นเปรียบไดดังมีหนามมาเหน็บใหเจ็บอยู
		
2.3 การสรางจังหวะดวยการซ้ำ�คำ�
			 การซ้ำ�คำ�เปนการใชคำ�เดียวกันมากลาวซ้ำ�ในเนื้อความ เชน การซ้ำ�
คำ�วา “พระ” ในโคลงบทที่ 32 – 36 ตอเนื่องกัน 5 บท ดังตัวอยางโคลงที่ตอไปนี้
		 ¤ พระกฤษฎิ์สงวนโลกพยง		 พระพรหม
		
พระรอบรักษพยงพิษณุ		 ผานเผา
		
พระผลาญพางพระสยม		 ภูวนารถ ใสแฮ
		
พระโปรดพยงพระเจา		
โปรดปราณ ฯ
(ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 32)
			 ตัวอยางโคลงขางตนมีการซ้ำ�คำ�วา “พระ” ซึ่งเปนคำ�ที่มีพยางคสั้น
เสียงเบาและทำ�ใหเปนจังหวะที่ไมโดดเดนในคำ�ประพันธ แตเมื่อมีการซ้ำ�คำ�ติดตอกัน
ทุกบาท ทำ�ให “พระ” กลายเปนพยางคสำ�คัญที่มีสวนชวยสรางจังหวะที่สม่ำ�เสมอใหกับ
คำ�ประพันธและชวยเนนย้ำ�ความหมายดวย ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป
			 คำ�ประพันธในยวนพายโคลงดัน้ มีการสรางจังหวะทีน่ า สนใจอยางมาก
ทั้งการรอยเรียงคำ�ที่มีพยางคสั้นยาว การซ้ำ�เสียง และการซ้ำ�คำ� ทำ�ใหเกิดจังหวะที่
หนักเบาและเนนบางจังหวะใหโดดเดน จังหวะจึงมีความสำ�คัญในการสรางลีลาภาษา
วรรณศิลปใหกับยวนพายโคลงดั้นไดอยางมาก
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บทบาทของเสียงและจังหวะในยวนพายโคลงดั้น
เสียงและจังหวะเปนสิ่งที่สัมพันธกันอยู เพราะเสียงมีสวนสำ�คัญในการสราง
จังหวะลีลาใหแกคำ�ประพันธ เสียงและจังหวะเปนเรื่องทางภาษาที่ชวยสรางวรรณศิลป
ใหแกบทประพันธ บทบาทของเสียงและจังหวะในยวนพายโคลงดัน้ มี 3 ประการ ไดแก
การสรางความไพเราะใหแกบทประพันธ การชวยสื่อความหมายของเนื้อความ และ
การเนนย้ำ�สัมพันธภาพระหวางวรรคในคำ�ประพันธประเภทโคลง
1. บทบาทของเสียงและจังหวะในการสรางความไพเราะใหแกบทประพันธ
		
วรรณคดีโบราณสวนใหญเปนงานมุขปาฐะ ซึ่งเปนการสื่อสารที่ตองใชการ
ฟงเปนสำ�คัญ เสียงและจังหวะจึงมีความสำ�คัญอยางมากในการสรางสุนทรียะในการ
รับฟงวรรณคดี หากกวีมคี วามสามารถทางการประพันธและมีความรูค วามเขาใจในภาษา
อยางลึกซึ้ง ยอมจะทำ�ใหบทประพันธมีความไพเราะได Hudak (1990 : 25) ไดอธิบาย
ถึงความไพเราะในบทรอยกรองไววา
The word 6 can mean ‘seet, melodious,
musical, and harmonious’; a reduction to  signifies
‘melodious, pleasing to the ear, beautiful (of sounds),
sweet sounding, agreeable to the ear, and tuneful. When a
speech act is , then it is na^afaN, ‘worth listening to’
and sa$nu$k, ‘enjoyably pleasant.’ This concept of 
pervades all of literature.
		 การสรางเสียงทีไ่ พเราะนีส้ ามารถทำ�ไดอยางพืน้ ฐานทีส่ ดุ จากการสรางเสียง
ตามขอบังคับฉันทลักษณ คือ สัมผัสนอก และการบังคับคำ�เอกคำ�โท ซึ่งยวนพาย
โคลงดั้นถือวามีการสรางเสียงตามขอบังคับฉันทลักษณในทุกบท ทำ�ใหมีเสียงหลัก
ของคำ�ประพันธทไี่ พเราะเปนอันดับแรก อีกทัง้ กวียงั เพิม่ เติมความไพเราะทางเสียงดวย
การใชเสียงสัมผัสชนิดสัมผัสพยัญชนะในคำ�ประพันธทุกบท ทำ�ใหยวนพายโคลงดั้น
มีเสียงที่ไพเราะมากขึ้น นอกจากนี้ ความไพเราะยังเกิดจากจังหวะของคำ�ประพันธได
อีกดวย ซึ่งในยวนพายโคลงดั้นมีการสรางจังหวะจากการซ้ำ�เสียงและซ้ำ�คำ� ทำ�ให
คำ�ประพันธมีจังหวะที่สม่ำ�เสมอและเกิดการเนนย้ำ�จังหวะของคำ�ประพันธใหมีความ
โดดเดนอีกดวย
__________________
6

 คือ ไพเราะ สวน  คือ เพราะ สวน  คือ นาฟง และ  คือ สนุก
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2. บทบาทของเสียงและจังหวะในการชวยสื่อความหมายของเนื้อความ
		
แมวาเสียงและจังหวะของคำ�ประพันธจะเปนเรื่องของความงามทางภาษา
แตเสียงและจังหวะก็มีสวนชวยเสริมใหเนื้อความของยวนพายโคลงดั้นสื่อความไดดี
ชัดเจนมากขึ้น ไดแก การเนนย้ำ�ความหมายของคำ� การสรางภาพเคลื่อนไหวที่ชัดเจน
การแสดงพฤติกรรมและอารมณความรูส กึ ของตัวละคร และการทำ�ใหสงิ่ ทีเ่ ปนนามธรรม
ชัดเจนขึ้น
		
2.1 การเนนย้ำ�ความหมายของคำ�
			 จังหวะก็มีสวนชวยเนนย้ำ�ความหมายใหแกคำ�ประพันธ เชน ในโคลง
ที่กลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงใชกลศึกไดแมนยำ�เหมือนดังพระกฤษณะ
ทรงใชกลเพื่อตอสูกับกลขาศึก ปองกันขาศึก และซอนกลขาศึกได พระองคทรงใช
กลศึกตอบโตขา ศึกไดโดยไมมใี ครคาดถึง พระองคทรงสามารถใชกลแตงทัพและตัง้ ทัพ
ในการทำ�สงคราม ดังวา
		 ¤ กลริรณแมนพยง		
พระกฤษณ
		
กลตอกลกรรกล		 กยจกงง
		
กลกลตอบกลคิด		 กลใคร ถึงเลย
		
กลแตงกลตงงรื้อ		 รอบรณ ฯ
(ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 40)
			 การซ้�ำ คำ� “กล” ขางตน เปนการเนนย้�ำ ใหเห็นพระปรีชาสามารถในดาน
กลศึกหรือกลยุทธของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใหโดดเดนชัดเจนมากขึน้ และแมผฟู ง
หรือผูอ า นจะไมรวู า มีกลประเภทใดบางทีก่ วีไดยกยองไว แตกจ็ ะเขาใจไดวา พระองคคอื
ผูทรงชำ�นาญกลศึกอยางมาก เพราะกลศึกกลายเปนคำ�สำ�คัญของบทนี้แลว
			 นอกจากนี้ยังมีการซ้ำ�คำ�บอกจำ�นวนตั้งแต 1-10 ในการยกยองสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถว า ทรงรู  แ จ ง ในธรรมหมวดต า งๆ เช น “ทวิบ ททวิช าติ เ ชื้ อ
สูริยวงษ ทานฤๅ” (ยวนพายโคลงดั้น: โคลงบทที่ 13) “ไตรยตรัสไตรยเทพยเรอง
ไตรยรัตน” (ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 14) การซ้ำ�คำ�เหลานี้ก็มีสวนสำ�คัญในการ
ชวยเนนย้ำ�เนื้อความวากวีกำ�ลังกลาวถึงพระธรรมหมวดที่เทาใด ซึ่งนอกจากจะชวย
เนนย้ำ�ความหมายแลว ยังชวยแบงเนื้อหาในสวนพระธรรมใหเปนหมวดหมูชัดเจน
มากขึ้นดวย
		
2.2 การสรางภาพเคลื่อนไหวที่ชัดเจน
เสียงสัมผัสพยัญชนะชวยทำ�ใหการบรรยายภาพเหตุการณเห็นการเคลือ่ นไหวทีช่ ดั เจน
ขึน้ เชนโคลงในบทที่ 97 ทีก่ ลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเคลือ่ นไพรพลจำ�นวน
มากเขาจูโจมทหารลานนาดวยพระปรีชาสามารถในการตอสูอยางแกลวกลา เหมือน
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พระอินทรที่ทรงติดตามไลตีขาศึกในอดีต ดังคำ�ประพันธที่วา
พลพฤนทร
			 ¤ สรรเพชญกรูเกลื่อนพอง		
โจมจายลาวฦๅฤทธิ์		
รอนแกลว
พยงพระสุรินทรา		 ธิกราช
ตามตอยไพริศแลว		
เลอศบรรพ ฯ
(ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 97)
			 โคลงบทขางตนมีการสัมผัสพยัญชนะเปนคู ในบาทแรกสัมผัสคำ�วา
“พอง” และคำ�วา “พล” แสดงใหเห็นไพรพลทีเ่ ตรียมอยูพ รอม ในบาทแรกนีม้ คี �ำ ทีป่ ระกอบ
ดวยเสียง /พ/ อยูภายในบาทดวย ไมวาจะเปนคำ�วา “เพชญ” และคำ�วา “พฤนทร” แมวา
จะไมใชคำ�ที่สัมผัสเสียงพยัญชนะ แตก็ทำ�ใหเสียง /พ/ ในโคลงบาทแรกนี้โดดเดนมาก
ในบาทที่ 2 มีการสัมผัสพยัญชนะในคำ�วา “โจม” กับ “จาย” คำ�วา “ลาว” กับ “ฦๅ” และ
คำ�วา “ฤทธิ”์ กับ “รอน” การสัมผัสพยัญชนะเปนคูใ นบาทนีแ้ สดงการเชือ่ มโยงจังหวะคำ�
ในแตละชวงใหรอ ยกัน กลาวคือ ในวรรคหนามีจงั หวะของการอาน 3 - 2 คำ� การสัมผัสคำ�วา
“ลาว” กับ “ฦๅ” ก็ชวยเชื่อมเสียงของการอาน หรือคำ�วา “ฤทธิ์” และ “รอน” ก็เชื่อมเสียง
ระหวางวรรคดวยเชนกัน นอกจากนี้ การสัมผัสเสียงพยัญชนะในบาทนี้ยังแสดงภาพ
เหตุการณใหชัดเจนดวย เชน คำ�วา “โจม” และ “จาย” ใหภาพการบุกรุกจูโจมของทหาร
เมื่อใชคำ�วา “จาย” มาประกอบก็จะเห็นการเคลื่อนยายของเหลาทหารที่แตกกระจาย
กันไปตอสูกับขาศึก สวนบาทที่ 3 มีการสัมผัสพยัญชนะในคำ�วา “ตาม” กับ “ตอย” และ
คำ�วา “แลว” กับ “เลอศ” การสัมผัสพยัญชนะคำ�วา “ตาม” และ “ตอย” ทำ�ใหเห็นกิริยา
เคลื่อนไหวในการรบอยางเปนลำ�ดับ คือมีการติดตามขาศึกและไลตีขาศึก เสียง /ต/ ที่
อยูติดกันนี้สรางภาพการตามติดประชิดที่ชัดเจนขึ้น
		
2.3 การแสดงพฤติกรรมและอารมณความรูสึกของตัวละคร
			 การสัมผัสพยัญชนะในบางกรณีเปนการสือ่ ความรูส ึกของตัวละครผาน
เสียงของตัวอักษรใหมีความเขมขนมากยิ่งขึ้น เชน โคลงบทที่ 105 กลาวบรรยายถึง
ความรูส กึ ของพระเจาติโลกราชวากลางพระทัยของพระองคเหมือนมีหนามทิม่ แทงอยูว า
“กลางแดดุจหนามเหนบ หนีบอยู” (ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 105) การซ้ำ�เสียง
/น/ ทำ�ใหคำ�ที่ถายทอดออกมาแสดงความรูสึกถึงความเจ็บแปลบที่ติดตรึงแนนอยูในใจ
		
2.4 การทำ�ใหสิ่งที่เปนนามธรรมชัดเจนขึ้น
			 การสัมผัสพยัญชนะในยวนพายโคลงดัน้ มีสว นทำ�ใหสงิ่ ทีเ่ ปนนามธรรม
เชน พระเกียรติยศ มีภาพแสดงที่ชัดเจนมากขึ้น ดังเชนโคลงบทที่ 101 กวีไดยกยอง
พระเกียรติยศของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไววา แผขยายกวางไกลยิง่ กวาแสงอาทิตย
ดังวา “ยศพระผายผานพน พันแสง สองแฮ” (ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 101)
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การสัมผัสพยัญชนะ “ผ” และ “พ” ซึ่งจัดเปนเสียงเดียวกันในทางสัทศาสตรคือ /ph/ และ
เปนเสียงทีม่ ีลม (Aspirated) การทอดเสียงของคำ�ทัง้ สีน่ ี้จงึ มีเสียงของลมทีต่ อ เนือ่ งทอด
กันมาอยางรืน่ หู ทำ�ใหรสู กึ ถึงการแผขยายของพระเกียรติยศทีก่ วางไกลไดชดั เจนขึน้ ดวย
3. บทบาทของเสียงและจังหวะในการเนนย้ำ�สัมพันธภาพระหวางวรรค
ในคำ�ประพันธประเภทโคลง
		 โครงสรางทางฉันทลักษณของโคลงประกอบดวย 4 บาท ในแตละบาทมีวรรค
หนา 5 คำ� และวรรคหลัง 2 คำ� ซึ่งในวรรคหลังนี้สามารถมีคำ�สรอยได 2 คำ� เฉพาะใน
บาทที่ 1 และ 3 เนื่องจากวรรคหนามีจำ�นวนคำ�ที่มากกวาวรรคอื่น ความคิดสำ�คัญที่กวี
ตองการนำ�เสนอจึงมักจะปรากฏอยูใ นวรรคหนาเสมอ ในขณะทีว่ รรคหลังและคำ�สรอยจะ
ทำ�หนาที่เติมเต็มหรือขยายเนื้อความใหชัดเจนมากขึ้น เหมือนดังที่ James N. Mosel
(Mosel, 1959 : 4) อธิบายคำ�สรอยไววาเปนคำ�ที่ใชตกแตงเสียงในคำ�ประพันธ ไมไดมี
ผลกับความหมายโดยตรง แตมีผลกับการสรางอารมณและน้ำ�เสียงของคำ�ประพันธ
Known in Thai as kham soi or “decorative words”,
these two syllables do not contribute directly to the semantic
meaning of the phrase; rather, they serve to decorate the
sound of the phrase and to facilitate the meter. They add
indirectly to the meaning of the phrase by establishing a
certain mood or affective tone, somewhat as interjections
do in English.
		 โคลงในยวนพายโคลงดั้นเกือบทุกบทมีการเชื่อมเสียงสัมผัสระหวางทาย
วรรคหนากับตนวรรคหลัง และระหวางทายวรรคหลังและคำ�แรกของคำ�สรอยอยูเสมอ
โดยนิยมใชการสัมผัสพยัญชนะ เชน โคลงที่กลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรง
เรียกประชุมกำ�ลังพลทุกหมูเ หลามามากมายเต็มพืน้ ที่ ประชุมหมูช า งทีก่ ลาเกง ทรงตรวจ
ตราหมูมา กองทัพบกและกองทัพเรือก็มีไพรพลหลายหมูนับแสน มีทั้งทัพขวาทัพซาย
ทัพหนา และทัพหลังอยูอยางแนนหนา ดังคำ�ประพันธ
			 ¤ ผชุํพลทุกหมูเตา		
เตมแดน ดาษแฮ
ชุํคชากรไตร			 ตรวจมา
บกเรือรยบพลแสน		 หมายหมู
สบส่ำ�ขวาซายหนา		
หนั่นหลัง
(ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 69)
		 จากตัวอยางขางตนนีจ้ ะเห็นการสัมผัสพยัญชนะระหวางคำ�สุดทายของวรรค
หนาและคำ�แรกของวรรคหลัง ในคำ�วา “เตา - เตม” “ไตร - ตรวจ” และ“หนา - หนั่น”
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และคำ�สุดทายของวรรคหลังกับคำ�แรกของคำ�สรอย ในคำ�วา “แดน - ดาษ” ลักษณะ
สัมผัสพยัญชนะดังกลาวนี้นับเปนการชวยเชื่อมคำ�ในวรรคหลังและคำ�สรอยใหมีความ
สำ�คัญเกี่ยวเนื่องกับวรรคหนาที่เปนวรรคสำ�คัญของบาทใหมีความใกลชิดกลมกลืน
คำ�ในวรรคหลังและคำ�สรอยจึงมีความสำ�คัญ และมีผลตอความหมายของบาทนั้นๆ
ไมไดถกู ตัดขาดไปจากวรรคหนาทีบ่ รรจุความหมายสำ�คัญของบาทไว ดังเชนในตัวอยาง
ขางตนนี้จะพบวาคำ�เพียง 2 คำ�ในวรรคหลังและคำ�สรอยตางก็มีสวนในการเติมเต็ม
ความหมายของวรรคหนาใหสมบูรณ เชน ในบาทที่ 1 วรรคหนากลาวถึงการเรียกประชุม
ไพรพลทุกหมูเหลา วรรคหลังเปนสวนขยายความใหเห็นจำ�นวนไพรพลอยูเต็มพื้นที่
สวนคำ�สรอยก็ขยายความจำ�นวนไพรพลวามีจำ�นวนมากมาย
		 นอกจากนี้ ลักษณะเดนของโคลงในยวนพายโคลงดั้นอีกประการหนึ่ง คือ
การสัมผัสพยัญชนะภายในวรรคหลัง 2 คำ� เชน “ทุกดานทางทยวหา เกลื่อนกลา”
(ยวนพายโคลงดั้น : โคลงบทที่ 182) “เรือแหเรือแหนแหน แหหอม” (ยวนพายโคลง
ดั้น : โคลงบทที่ 193) หรือ “หมายหมูหลังเหลือตรา แตงเตา” (ยวนพายโคลงดั้น :
โคลงบทที่ 199) ก็เปนวิธีการทำ�ใหคำ�ในวรรคหลังมีความโดดเดนทางวรรณศิลปขึ้น
มาอยางชัดเจน คำ�ในวรรคหลังและคำ�สรอยจึงไมไดจมหายไปเปนเพียงสวนเสริมของ
วรรคหนาเทานั้น หากแตมีความโดดเดนในตัวเองและมีการเชื่อมโยงระหวางวรรค
เขาไวดวยกันจนเปนความกลมกลืนทางเสียงที่มีสวนสรางภาษาวรรณศิลปใหกับ
ยวนพายโคลงดั้นไดอยางชัดเจน
		 การสั ม ผั ส พยั ญ ชนะระหว า งวรรคนี้ มี ส  ว นสำ � คั ญ ในการช ว ยเน น ย้ำ �
สัมพันธภาพระหวางวรรคหนา ซึง่ เปนวรรคหลักทีม่ ใี จความสำ�คัญบรรจุอยู กับวรรคหลัง
และกับคำ�สรอย ซึ่งเปนวรรคเสริมความของวรรคหนา และยังชวยเสริมความหมาย
ของวรรคหนาใหชัดเจนมากขึ้นดวย กวีโบราณมองเห็นความสำ�คัญของการสรางความ
สัมพันธระหวางวรรคเชนนี้ จึงใชสัมผัสพยัญชนะเชื่อมเสียงและจังหวะในโคลง ซึ่งเปน
ลักษณะเดนประการหนึ่งของโคลงในสมัยอยุธยา แมในวรรณคดีสมัยหลังจะเริ่มมี
การใชสมั ผัสสระภายในโคลงมากขึน้ แตกย็ งั พบความนิยมใชสมั ผัสพยัญชนะเชือ่ มเสียง
ภายในคำ�ประพันธแตละบทมากกวา
ความสรุป
เสียงและจังหวะมีสวนสำ�คัญในการสรางความงามทางวรรณศิลปในยวนพาย
โคลงดัน้ กวีมคี วามรู ความเขาใจ และความสามารถทางภาษาชัน้ เลิศในการสรางเสียง
และจังหวะใหมีความไพเราะ ทั้งการสรางเสียงเสนาะตามรูปแบบฉันทลักษณ ไมวา
จะเปนสัมผัสนอก และการบังคับคำ�เอกและคำ�โทในคำ�ประพันธประเภทโคลง และยัง
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ตกแตงเสียงใหไพเราะและเชื่อมโยงเสียงภายในวรรคดวยสัมผัสใน โดยเฉพาะสัมผัส
พยัญชนะ ซึ่งมีปรากฏหลากหลายลักษณะจนเกิดเปนลักษณะเดน เชน การสัมผัส
ระหวางวรรคในบาทเดียวกัน คือ สัมผัสเสียงพยัญชนะระหวางคำ�ที่ 5 และคำ�ที่ 6 ของ
แตละบาท หรือการสัมผัสพยัญชนะในวรรคหลังของแตละบาทที่ประกอบดวยคำ� 2 คำ�
ลักษณะการสัมผัสเชนนี้ถือเปนลักษณะเดนทางวรรณศิลปของยวนพายโคลงดั้น
ซึ่งวรรณคดีในสมัยหลังก็สรางสรรคสัมผัสในลักษณะเดียวกัน เชน ลิลิตตะเลงพาย
นอกจากนี้ กวียังสรางจังหวะลีลาใหคำ�ประพันธทั้งการเลือกวางคำ�ที่มีเสียงหนักเบา
ไดอยางเหมาะสม การซ้ำ�เสียงและการซ้ำ�คำ�ก็มีสวนสำ�คัญในการสรางจังหวะใหกับ
ยวนพายโคลงดั้นไดอยางโดดเดน อยางไรก็ตาม เสียงและจังหวะก็ไมไดมีบทบาท
ทางดานความงามทางภาษาเทานั้น หากแตยังชวยสื่อความหมายของบทประพันธ
ใหชัดเจนมากขึ้นดวย เชน การแสดงพฤติกรรมและความรูสึกนึกคิดของตัวละคร
ใหชัดเจนขึ้น การทำ�ใหสิ่งที่เปนนามธรรมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเสียงยัง
มีสว นสรางสัมพันธภาพระหวางวรรคในคำ�ประพันธประเภทโคลง ทำ�ใหค�ำ ในวรรคหลัง
และคำ�สรอยที่เปนเสมือนคำ�ตกแตงไดเชื่อมโยงเขากับวรรคหนาที่เปนสวนนำ�เสนอ
ใจความสำ�คัญของบาทใหมคี วามกลมกลืนกันทัง้ ทางเสียงและเสริมความหมายใหชดั เจน
สมบูรณ
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