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ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก (ช.ศรีนอก)
หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร

รอยกรองคืออะไร
รอยกรองเปนคำประพันธหรือคำรอยกรองประเภทหนึ่ง ซึ่งมีฉันทลักษณ บังคับการ
สัมผัส และเสียงต่ำสูงและสามัญ แตไมบงั คับวรรณยุกตและครุลหุ เปนคำประพันธทใี่ ชกนั มาก
เพระมีเสียงไพเราะเพราะพริง้ และฟงเขาใจ งายกวาคำประพันธประเภทอืน่ นาจะกลาวไดวา
เปนคำประพันธของไทยแท การแตงก็ไมยากเหมือนคำประพันธประเภทอืน่ วาโดยหลักๆ แยก
เปน ๓ ประเภท คือ กลอนสุภาพ กลอนลำนำ และกลอนตลาด ทัง้ ๓ ชนิดนี้ มีฉนั ทลักษณไม
แตกตางกันมากนัก๑
กลอนทัง้ ๓ ชนิด ฉันทลักษณทพี่ อจะกลาวรวมกันไดคอื กลอนทุกประเภท ประเภท
บทหนึง่ มี ๒ บาท บาทหนึง่ มี ๒วรรค รวม ๔ วรรค ซึง่ เรียกวาบาทคี่ บาทคู หรือบาทเอก บาท
โท สวนจำนวนคำแตกตางกัน๒
วรรคแรกของบาทคี่ เรียกวากลอนสดับ เปนคำทีเ่ ริม่ ตนของกลอนนัน้ ๆใชคำสุดทายสง
สัมผัสไปยังวรรคที่ ๒ ของบาทเดียวกัน
วรรคที่ ๒ ของบาทคี่ เรียกวา กลอนรับ ใชรบั สัมผัสจากคำสุดทายของวรรคแรกใน
บาทเดียวกัน และคำสุดทายรับสัมผัสจากกลอนบทอืน่ ทีส่ ง มา และสงเสริมสัมผัสไปยังคำสุดทาย
ของวรรคแรกแหงบาทคู กลาวคือกลอนรอง
๑

พระธรรมปริยตั โิ สภณ (วรวิทย คงฺคปฺโญ), ตำรากวีนพิ นธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรมิก จำกัด,
๒๕๕๒), หนา ๖๙.
๒
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๖๙.
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วรรคแรกของบาทคู เรียกวากลอนรอง ใชคำสุดทายรับสัมผัสจากกลอนรับและสัมผัส
ไปยังตนวรรคที่ ๒ แหงบาทเดียวกัน
วรรคสุดทายของบาทคู เรียกวา กลอนสง ใชคำตนวรรครับสัมผัสจากคำสุดทาย
ของกลอนรองและใชคำสุดทายสงสัมผัสไปยังบททีจ่ ะแตงตอไป
เสียงคำสุดทายของกลอนสดับ นิยมใชคำทีเ่ ปนเสียงเอก โท ตรี จัตวา หามใชเปนเสียง
สามัญ
เสียงคำสุดทายของกลอนรับ นิยมใชคำทีเ่ ปนเสียงจัตวาแตจะใชคำทีเ่ ปนเสียงเอก โท
ตรีกไ็ ด หามใชเสียงสามัญ เวนแตลลี าหรือรสพิโรธวาทัง มีใชเสียงเอก โท ตรี หรือใชแม กก
กบ กด บาง
เสียงคำสุดทายของกลอนรอง ใหใชเสียงสามัญ หามเสียงเอก โท ตรี จัตวา แตลลี า
หรือรสพิโรธวาทัง มีใชเสียงเอก โท ตรี หรือใชแมกก กบ กด บาง
สัมผัส ถอยคำทีม่ เี สียงคลองจองกันสงตอกันนัน้ เรียกวาสัมผัส และสัมผัสนัน้ มี ๒ ชนิด
สัมผัสทีบ่ งั คับตายตัว ซึง่ เรียกวาสัมผัสนอก ตองเปนไปตามฉันทลักษณ ๑ สัมผัสทีไ่ มบงั คับตายตัว
ซึง่ เรียกวาสัมผัสใน ๑ และแยกตามลักษณะเสียงทีส่ ง มี ๒ คือ สัมผัสสระ ๑ สัมผัสพยัญชนะ ๑
สัมผัสสระ คือคำทีป่ รุงจากสระเสียงเดียวกัน และคำทีป่ รุงจากมาตราหรือแมทงั้ ๘ แม
ใดแมหนึง่ เปนตัวสะกดทีเ่ ปนเสียงเดียวกันทีส่ ง ไปยังวรรคอีกหนึง่ หรือไปยังคำหนึง่ ในวรรคเดียว
กัน
สัมผัสพยัญชนะคืออักษรทีจ่ ะนำสระหรือแมใดแมหนึง่ มาปรุงตรงกัน เชนตัวหนึง่ กด หรือ
ตัวหนึง่ กราบใชพยัญชนะหลักตัวเดียวหรือตัวทีม่ เี สียงคลายกันเชน ข กับ ค,ส กับ ช ใชเฉพาะ
สัมผัสในอยางเดียว
สัมผัสสระ เฉพาะสัมผัสตรงใชไดทงั้ สัมผัสนอกและสัมผัสใน ถาสัมผัสคลายหรือสัมผัส
เคียง ใชเฉพาะสัมผัสใน
สัมผัสนัน้ มีหลากหลายคือ สัมผัสตรง สัมผัสเคียง สัมผัสคู สัมผัสขาม ตัวอยาง
สัมผัสตรง
เชน อาจหาญชาญกลาปญญาดี
สัมผัสเคียง
เชน ไฉนหมายปองเปนรองฉัน
สัมผัสคู
เชน เห็นใครใครเขาเลาจะมี
สัมผัสขาม
เชน ตวงตักน้ำรักพิทกั ษผอง
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ขอหามใชสมั ผัส คำทายกลอนสงในบทแรก คำทายกลอนรับในบทรับ คำสุดทายกลอน
รอง และคำที่ ๓ กลอนสง หามใชคำเดียวกัน ขอนีต้ อ งระวังใหมาก
การแตงกลอน ตองแตงใหครบทัง้ สองบาท อยางแตเพียงบาทเดียวจะแตงกีบ่ ทก็ได ตอง
สงสัมผัสตอกันไปตามลำดับ๓
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. ๒๕๔๒) วารอยกรองคือถอยคำทีเ่ รียบเรียงให
เปนระเบียบตามบัญญัตแิ หงฉันทลักษณ (แตงถอยคำโดยมีแบบแผนบังคับ) เสถียร โกเศศ อธิบาย
ไวในการศึกษาวรรณคดีแงวรรณศิลปวา รอยกรองหมายถึงถอยคำทีน่ ำมาประกอบประพันธกนั
มีขนาดมาตรา เสียงสูงต่ำ หนักเบาและสัน้ ยาวตามแบบรูป (pattern) ทีก่ ำหนดไว๔
ในภาษาอังกฤษแบงหนังสือทีแ่ ตงเปน ๓ ลักษณะ
๑. poem (รอยกรอง)
๒. Prose – poem หรือ poetical prose (รอยแกว)
๓. prose (ความเรียง)
ในการใชพจนานุกรมควรใชฉบับลาสุด โดยเอาฉบับอืน่ ไวตรวจทาน
ในทางวรรณคดี รอยแกวมีลกั ษณะคาบเสนระหวางรอยกรองและความเรียง พจนานุ
กรมใหความหมายวา รอยแกวคือความเรียงทีส่ ละสลวยไพเราะเหมาะเจาะดวยเสียงและความ
หมาย
ในสมัยโบราณไทยไมใชคำวา “รอยกรอง” เมือ่ หมายถึงคำประพันธแบบนี้ เราใช
คำอืน่ มีหลักฐานในวรรณคดีสมัยอยุธยาหลายเรือ่ ง เชน
สารสยามภาคพรอง
กลกานท นีฤ้ ๅ (ยวนพาย)
จักกลาวกลอนพระลอ
เลิศผู (ลิลติ พระลอ)
เปนศรีแกปากผู
ผจงฉันท (ลิลิตพระลอ)
จบเสร็จเกลากาพยเกลีย้ ง
กลอนกานต (ทวาทศมาส)
๓
เรือ่ งเดียวกัน,หนา ๗๐-๗๑.
๔
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบคุ สพบั
ลิเคชัน่ ส, ๒๕๔๖), หนา ๙๓๑
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วรรณคดีสโมสร (พ.ศ.๒๔๕๗) เรียกวา “กวีนพิ นธ” เปนประเภทหนึง่ ของหนังสือและ
อธิบายวาคือ โคลง ฉันท กาพย กลอน๕
คำวา “รอยกรอง” มานิยมแพรหลายหลังจากนัน้ เมือ่ เกิดวรรณคดีสมาคม (พ.ศ. ๒๔๕๘)
บัญญัตใิ หใชคำวา “รอยกรอง” เพือ่ ใหเขาคกู นั กับ “รอยแกว”

๑. ลักษณะสำคัญของรอยกรองไทย
รอยกรองของทุกชาติภาษามีลกั ษณะรวมกันคือ การกำหนดแบบรูป ซึง่ แตกตางกันออก
ไป มีขนาดมาตรา ซึง่ กำหนดเปนหนวยหนึง่ ๆ เมือ่ ตองการแตงตอก็ซ้ำแบบรูปนัน้ เรือ่ ยไป ขนาด
มาตราหนวยหนึง่ ทีส่ มบูรณเรียกวา บท อังกฤษเรียก stanza บาลีเรียก คาถา สันสกฤตเรียก
โศลก ขนาดมาตรานีอ้ าจไมเทากัน ประกอบดวยกีว่ รรคก็แลวแตการกำหนดแบบรูป นอกจาก
นีย้ งั มีการกำหนด คุณสมบัตขิ องเสียง ไดแกเสียงสูงต่ำ หนักเบา สัน้ ยาว ลักษณะสุดทายคือ
การกำหนดเสียงใหคลองจอง เรียกวา สัมผัส (วรรณยุกตเปนตัวกำหนดเสียงสูง เสียงต่ำ)
ลักษณะทัง้ หมดนีเ้ ปนสิง่ สำคัญของรอยกรอง แตละชาติอาจกำหนดไมเหมือนกัน สามารถ
สรางแบบแผนใหมๆ ไดเรือ่ ยๆ จากลักษณะหลักนีต้ ำรามักเกิดขึน้ ภายหลัง เชน จินดามณี ใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชนำเอาคำประพันธจากวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนมาเปน
ตัวอยาง เชนตอนหนึง่ วา “ผิวผจู ะทำสุภาพโคลง ใหดดู จุ กระบวนดัง่ นี”้ มีผงั คำประพันธโคลง
สีส่ ภุ าพและยกตัวอยางจากลิลติ พระลอ
โคลงครู
เสียงฦๅเสียงเลาอาง
อันใด พีเ่ อย
เสียงยอมยอยศใคร
ทั่วหลา
สองเขือพีห่ ลับใหล
ลืมตืน่ ฤๅพี่
อยาไดถามเผือ
สองพีค่ ดิ เองอา
(บังคับแค เอก โท จะไดครบทัง้ ๕ เสียง)
๕

วรรณคดีสโมสร (พ.ศ. ๒๔๕๗)
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ภาษาไทยเปนภาษาทีม่ รี ะดับเสียงสูงต่ำ เราจึงนำคุณสมบัตขิ อ นีม้ า “เลน” เห็นไดจาก
โคลงและกลอน มีการเลนเสียงดังขอสังเกตตอไปนี้
โคลงบังคับรูปวรรณยุกต ๒ รูปคือเอกและโท แตเกิดเสียงวรรณยุกต ๓ เสียงคือเอกโท
และตรี สวนเสียงสามัญและจัตวาไดจากคำสุภาพ คือคำทีไ่ มมรี ปู วรรณยุกตกำกับ ดังนัน้ จึงไม
ตองบังคับรูปวรรณยุกตทงั้ ๔ รูปก็ไดเสียงวรรณยุกต ๕ เสียงอยแู ลว
กลอน วรรคที่ ๒ วรรครับนิยมลงเสียงจัตวาหรือจะลงเสียงเอกหรือโทก็ยงั ได แตลง
เสียงสามัญกับเสียงตรีไมได วรรคที่ ๔ วรรคสงนิยมลงเสียงสามัญหรือลงเสียงตรีกม็ ี แตลงเสียง
จัตวากับเสียงเอกไมได

๒. รอยกรองไทยเนนเรือ่ งสัมผัส
สัมผัส คนไทยถือสัมผัสเปนสำคัญ แมไมใชรอ ยกรองก็นยิ มสัมผัสสระ สัมผัสอักษร สัมผัส
สระคกู ลาง เชน ถนนหนทาง เปาปต กี ลอง พระยานาหมืน่ ปนผาหนาไม สัมผัสสระและอักษร
เชน แมวหาหมาหก เสือพีฤๅษีผอม ครวญคร่ำร่ำไร
ปริศนาคำทาย เชน ตนเทาครกใบปกดิน สีต่ นี เดินมาหลังคามุงกระเบือ้ ง
คำขวัญ เชน หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต
๒.๑ ตัวอยางรอยกรอง
โส โพธิสตฺโต ปางนัน้ สมเด็จพระบรมนราพิสสุทธิพ์ ทุ ธางกูร ไดฟง พราหมณอธิบาย
ทูลขอสองกุมาร มีนำ้ พระทัยชืน่ บานเอิบอาบ ดวยกุศลลาภอันเลิศฟา อุปมาเหมือนบุรษุ อันยาก
ไร มีผนู ำทรัพยมานับใหพนั ตำลึงถึงมือแลวเมือ่ ใด น้ำพระทัยทาวเธอปราโมทยเหมือนฉะนัน้ เมือ่
จะยังเขาวงกตใหบนั ลือลัน่ กัมปนาท ทาวเธอจึงตรัสประภาษวา พราหมณเอยทานมาออกปาก
ขอสองกุมารพระลูกรักดังดวงตา เราก็จะตัดหวงเสนหาใหแกพราหมณเฒา
- รายยาวมหาเวสสันดรชาดก
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๓. วิวฒ
ั นาการรอยกรอง

ในสมัยปจจุบันเราไมนิยมแตงรอยกรองเรื่องยาว แตนิยมความเรียง เชน นวนิยาย
บทละครพูด นอกจากการจัดประกวดและมีการกำหนดคำประพันธ เชน ความนิยมรอยกรองอยู
ทีท่ ำเปนบทสัน้ ๆ แสดงอารมณความรสู กึ เปนบันทึกเรือ่ งราวเหตุการณ นิยมตีพมิ พในวารสาร
หรือนิตยสารและอาจนำมารวมเลมได
ปจจุบนั เนือ้ หารอยกรองมักเปนการแสดงอารมณความรสู กึ แสดงทัศนะจากเหตุการณ
แสดงความคิด สมัยกอนทัศนะแรกอยใู นเนือ้ หา เชน เรือ่ งพระอภัยมณีตอนหนึง่ วา “ประเวณี
ตีงใู หหลังหัก มันก็มกั ทำรายเมือ่ ภายหลัง จระเขใหญไปถึงน้ำมีกำลัง เหมือนเสือขังเขาถึงดงก็คง
ราย อันแมทัพจับไดแลวไมฆา ไปขางหนาศึกจะใหญขึ้นใจหาย ตองตำรับจับใหมั่นคั้นใหตาย
จะทำภายหลังยากลำบากคลัน) ปจจุบนั ทัศนะเชนนีเ้ ปนเนือ้ หาหลักในบทรอยกรอง ๑ บทได

๔. อลังการของรอยกรอง

อลังการแปลวาการตกแตง การประดับ เครือ่ งตกแตง งามดวยเครือ่ งประดับตกแตง
สำหรับรอยกรองคือความไพเราะ อลังการของรอยกรองอยทู อี่ งคประกอบดังนีค้ อื คำ และความ
หมายของคำ คำคือหนวยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีม่ คี วามหมาย คำและความหมายจึงไปดวยกัน คำเปนองค
ประกอบเบือ้ งตนทีจ่ ะสือ่ ความคิด ผเู ขียนรอยกรองตองแสวงหาคำใหตรงกับทีต่ อ งการคลังคำ
กวีตอ งรจู กั เก็บสะสมคำ โดยเฉพาะคำทีม่ คี วามหมายเดียวกันแตเปนคนละคำ ในสมัยโบราณผู
ทีจ่ ะแตงหนังสือไดตอ งรู สยามพากย มคธพากย สํสกฤตพากย กัมพุชพากย ชวาพากย ตะเลง
พากย หริภญ
ุ ชัยพากย ฯลฯ เพือ่ ยักยายคำไดมาก
ตัวอยาง
ตนไม
ไม แมก รุกข พฤกษ ตรุ ทุม เฌอ
น้ำ
ชล วารี ธารา อัมพุ ชลัมพุ ทึก
แหลงน้ำ คงคา ชลาลัย ชโลธร ชลธาร สรัส สทึง บาง เหมือง หวย บึง หนอง
ลำลาบ
ภูเขา
บรรพต ศิขร ไศล ภูผา ดอย พนม กุหนุง
งาม
รุจี ตรู อะเคือ้ เฉิด อำไพ ลออ โสภณ ลำยอง ลำเพา ลำนัก
ชาง
คช กรี นาค หัตถี หัสดิน ไอยรา สาร มาตงค ดำรี
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ดวงจันทร แข เดือน จันทร รัชนีกร ปะยง บุหลัน แถง อินทุ โสม ศศิธร
ดวงอาทิตย ตะวัน พระลบ ทินกร พันแสง สหัสรังสี ไถง ภานุ สุรยิ ะ
ประภากร
การประดิษฐคำ การประดิษฐคำคือการสรางคำในรูปตางๆ เพือ่ ประโยชนทางสัมผัส
ความไพเราะของเสียงหรือฉันทลักษณ ทำใหเกิดคำใหมๆ คำแผลง แผลงพยัญชนะ เชน ว เปน
พ เปนตนวา วิไล เปน พิไลแผลงสระ เชน อุ เปน โอ เปนตนวา สุมนัส เปน โสมนัส แผลง
วรรณยุกต เชน สามัญ เปน เอก เปนตนวา ดัง เปน ดัง่
ในเรือ่ งของการเขียนกลอนนัน้ จะตองคำนึงถึงเรือ่ งรส รสเปนภาวะเกิดแตใจ ผแู ตงตอง
การใหเกิดภาวะนัน้ ๆ ในใจของผอู า นผฟู ง ตรงตามจุดประสงคของเรือ่ ง คัมภีรอ ลังการศาสตร
แบงรสเปน ๙ รสไดแก ศฤงคาร (รัก) วีร (กลา) กรุณา (โศก สงสาร) หาสย (ขบขัน) อัทภุต
(ประหลาดใจ) ภยานก (กลัว) เราทร (โกรธ) พีภตั ส (ขยะแขยง) และศานด (สงบ)
ในเรือ่ งของความเปนมาของบทกลอนนัน้ หากจะสืบคนอยางละเอียดแลว คงจะสืบทอด
มาตัง้ แตอดีตเพราะในตำนานอินเดียกลาวกันวา ฤๅษีวาลมิกไิ ดเดินทางผานแมนาํ้ ตมสา ใกลแม
นํา้ คงคา ไดเห็นพรานยิงนกกะเรียนตัวผซู งึ่ กำลังฝนดีอยกู บั คขู องตนพลัดตกลงมา ตัวเมียซึง่ เปน
คขู องมันก็บนิ วนรํา่ รอง ฤๅษีสลดใจทนไมได จึงหลุดปากออกมาเปนคำสาบพรานผนู นั้ วา
มา นิษาท ปรฺตษิ ฐํ ตฺวมฺ
อตมา ศาศฺวตี : สมา :
ยตฺ เกราฺจมิถนุ าทฺ เอกมฺ
อวธิ: กามโมหิตมฺ
แปลไดความวา “มานิษาท พรานเอย เจาอยาไดถงึ ซึง่ ความมัน่ คงแลวเปนเวลานานป
เพราะเจาไดพรากนกกะเรียนลงตัวหนึง่ ซึง่ หลงเพลินในกาม”
อโหเนษาทผู จิตทราม
พรากคกู ะเรียนลาญ สอดซ้ำ
แตนตี้ อ ไปนาน พินาศ เถิดเจา
จงชัว่ เลวรายล้ำ เรือ่ ยไป
(สำนวน สุภร ผลชีวนิ )
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ตอมาฤๅษีไมสามารถระงับความโทมนัส จึงขึน้ ไปเฝาพระพรหมเพือ่ เลาเรือ่ งราวถวายพระ
พรหม ตรัสปลอบวา แทจริงคำสาบนัน้ เปนการยกยองพระนารายณวา เปนผปู ราบยักษคอื “มา
นิษาท ขาแตพระองค ผเู ปนทีป่ ระทับแหงพระลักษมีพระองคไดทรงถึงซึง่ ความมัน่ คงแลวเปน
เวลานานหลายปเพราะไดพรากคยู กั ษลงตนหนึง่ ซึง่ หลงเพลินในกาม”
ถอยคำของฤๅษีวาลมิกใิ หเรียกวา “โศลก” เพราะกลาวถึงความสมเพชโศกสลด และให
เปนบทแรกของรามายณะ ฤๅษีวาลมิกกิ ไ็ ดรจนาตอจนจบ รวมเปนโศลกสองหมีน่ สีพ่ นั บท โศลก
บทแรกจึงเปนตนเคาของกวีนพิ นธของสันสกฤต
ในตำนานจีนกลาววา “เหลียนเฮา” หรือ “เหลีย่ งเฮา” พยายามสอบจอหงวนจนอายุ
ได ๘๐ ป ไดรบั ลูกสาวของขุนนางพนักงานการสอบอายุ ๑๘ ป เปนเครือ่ งบำเหน็จทีส่ อบได
เขาเปนผเู ครงครัดในประเพณีทกุ เวลาคอนรงุ ทีน่ กยูงรอง เขาจะแตงตัวไปรออยทู ปี่ ระตูวงั จนประตู
วังเปด ก็จะเขาไปในพระราชฐานเพือ่ ถวายความเคารพเปนคนแรกของวัน ดัง่ นีท้ กุ วัน ตอมาภรรยา
สาวคบชแู ละคืนหนึง่ ไดจบั นกยูงใสโองทีม่ นี าํ้ เต็ม ดวยความหนาวเย็นนกยูงจึงรองกลางดึก จอหง
วนเหลียนเฮาจึงแตงตัวไปยังประตูวงั คอยอยนู านประตูวงั ไมเปดจึงกลับบาน และทราบวาภรรยา
ของตนมีชู เหลียนเฮาจึงเขียนหนังสือไวทฝี่ าหองวา
ขอ ฮัว้ คือ้ จา
หึง หลาย เกา แม
เลา เทีย้ เฉีย่ ว คง
หาง กี้ มึง้ เชึย้ ก
อัว้ ปง เกย ป
หนึง่ ตัง บวย หนัง่
ลี้ กี่ ที้ คี
แปลเปนภาษาไทยไดความวา
คืนนีน้ กยูงถูกคนหลอก
ไปถึงประตูวงั ไก (ยัง) ไมขนั
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กลับมาไดยนิ ตรงกลางหองเสียงคุย
นาแคนใจเราผเู ฒา (ยืน) พิงกำแพงประตู
คำทีเ่ หลีย่ นเฮาเขียน ตอมาถวายเปนกวีนพิ นธชนิ้ แรกของจีน๖
ลัทธิศาสนาของพวกอริยะนัน้ มารวมอยทู ยี่ ญ
ั คือการกระทำพลีกรรมตอเทพเจา โลกนี้
เกิดขึน้ มาไดกค็ อื การบูชายัญ ปุรษุ ซึง่ เปนสิง่ มีชวี ติ อันแรกและเปนเพศชาย ฤคเวทกลาวไววา
เทพเจา สาธยะ (กึง่ เทพอีกชนิดหนึง่ ) และฤๅษีเปนผบู ชู ายัญปุรษุ ดวยการเผาไฟ ใชฤดูใบไม
ผลิเปนเนยเหลว ฤดูรอ นเปนเปนเชือ้ เพลิง และฤดูใบไมรว งเปนน้ำกรวดอุทศิ จากการบูชายัญ
เปนปฐมนัน้ “วิราช” เกิดขึน้ วิราชนีไ้ มทราบวาเปนอะไรแน นอกจากนัน้ โศลก (ฤดู) ก็เกิดขึน้
มนตรเกิดขึน้ จากมนตรกเ็ กิดฉันทจากการบูชายัญนัน้ มาเกิดขึน้ และสัตวทมี่ ฟี น บนและฟน
ลาง โคเกิดขึน้ ตลอดจนแพะและแกะ๗
จากคัมภีร “สฺมฤติ” อันเปนคัมภีรท ถี่ อื วามนุษยไดจดจำปฏิบตั ติ อ ๆกันมาเปนประเพณี
(สฺมฤติ แปลวา ความทรงจำ) จากคัมภีรส มฺ ฤติ อยใู นฐานะตรงกันขามกับ คัมภีรศ รฺ ตุ ิ เพราะ
กลาวกันวา คัมภีรส มฺ ฤติ เปนสิง่ ทีม่ นุษยสรางขึน้ เอง สวนคัมภีรศ รฺ ตุ นิ นั้ พระเปนเจาทรงเปนผู
เผยใหมนุษยทราบ คัมภีรส มฺ ฤติ ประกอบดวย
คัมภีร เวทางฺค หรือ สูตรมี ๖ แขนง คือ
- ศิกษฺ า = วิชาออกเสียง
- ฉนฺทสฺ = วิชาแตงกาพยกลอนโคลงฉันท
- วฺยากรณ = วิชาไวยากรณ
- นิรกุ ตฺ = วิชาวาดวยทีม่ าของศัพท
- โชฺยติษ = วิชาดาราศาสตร
- กลฺป = วิชาพิธกรรม

๖
เขาถึงเมือ่ วันที่ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗, http://www.poetthai.com
๗
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ธรรมแหงอริยะ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพสยามรัฐ, ๒๕๓๗), หนา ๓๔.
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กลาวกันวา “สองวิชาแรกจำเปนสำหรับอานคัมภีรพ ระเวท สองวิชาหลังสำหรับ
นำเอาความรไู ปใชในพิธบี ชู ายัญ”๘
ภาษาสันสกฤตเปนภาษาเกาแกทเี่ จริญรงุ เรืองทางวรรณกรรมมากอนภาษาบาลี มีสาธก
ในพระสุตตันตปฎกที่กลาวถึงพราหมณ ผูที่เชี่ยวชาญพระเวทพรอมดวยไวยากรณ, อภิธาน,
ฉันทลักษณ, และอลังการทีแ่ ตงดวยภาษาสันสกฤต แมคมั ภีร ๔ ประเภทเหลานัน้ ทีป่ ราชญใน
ภาษาบาลีไดประพันธไวเพือ่ เปนแนวทางในการศึกษานี้ ทานก็ไดแตงโดยอิงอาศัยกฎตางๆ จาก
ุ คาตอผอู า น ก็ตอ เมือ่ บทกวีนนั้ มีจดุ มงุ หมายเพือ่ สือ่ ขาว เลาเรือ่ ง
ตำราสันสกฤต๙ บทกวีจะมีคณ
แสดงคติชวี ติ ใหจนิ ตนาการ ดวยศิลปะการใชถอ ยคำเสียงและสารประโยชน ใหมคี วามสอดคลอง
ประสานกัน มีความแปลกใหมและมีความยิง่ ใหญสมบูรณแบบ๑๐
อาจสรุปไดวา บทกวีทมี่ คี ณ
ุ คาตองมีความสมบูรณดว ยหลัก ๓ ประการ คือ มีความคิด
ดี มีการแสดงความคิดนัน้ ออกมาดี เราใจผอู า น ผฟู ง และมีรปู งาม คือเสียงไพเราะ ทำใหเกิด
ผลทางสุนทรียภาพ ทำใหเกิดแรงบันดาลใจ รวมถึงเกิดนันทนาการ ดังบทกลอนทีว่ า
เชลงลักษณหลักกลอนสุนทรศรี
เปนแนวทางสรางสรรคงานกวี
เฉพาะทีเ่ ห็นควรประมวลการณ
สรวงสวรรคชนั้ กวีมณีรตั น
ผองประภัสรพราวแพรวแกวเกาสาน
วิมานทองผองผุดสุดงามงาน
ชัชวาลวาวแววแกวเก็จมี
สานสำเนียงเสียงหวนยวนโสตชิต
กลอมจริตเลิศลักษณเดนศักดิศ์ รี
พริง้ ไพเราะเสนาะมนเพลงดนตรี
ชาวกวีมสี วรรคอนั เดนการ
พระธรรมปริยัติโสภณ
(วรวิทย คงฺคปฺโญ ป.ธ.๘)

๘
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาศัย, ภารตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพศยาม, ๒๕๓๗), หนา ๑๗๔-๑๗๕.
๙
พระคันธสาราภิวงศ (พระพรหมโมลี ตรวจชำระ), วุ ต โตทั ย มั ญ ชรี ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บฉั น ทลั ก ษณ,
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆส นครปฐม, ๒๕๕๑)
๑๐
บุญยงค เกศเทศ, แลลอดวรรณกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพธโอเดียนสโตร, ๒๕๓๖) หนา
๑๔๖).
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