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¼Å¡าÃàÃÕย¹ÃÙŒ·Õè¤า´Ëวัง  การแตงคําประพันธเปนการเรียบเรียงเรื่องราว

ดวยถอยคําภาษาที่ไพเราะ มีความหมาย อานแลว

ไดความรู ความบันเทิงและรับรสความไพเราะ

ของคําประพันธ เปนการแสดงออกซึ่งศิลปะ

ของการประพันธและกลวิธีในการประพันธ 

นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงโอกาสในการแตง

และความเหมาะสมดวย การเรียนรู หรือ

มีความรูเบื้องตนทางการประพันธจะชวย

ทําใหผูที่ตองการแตงคําประพันธสามารถ

แตงคําประพันธที่ได ทั้งความหมายและ

ความไพเราะกอใหเกิดความประทับใจตอ

ผูอานและผูฟง

•	 อธิบายความหมายของร้อยกรองได้ถูกต้อง

•	 เห็นความส�าคัญและอธิบายคุณค่าของร้อยกรองได้

•	 อธิบายประเภทของร้อยกรองได้

  ความรูเบ้ืองตน
ทางการประพันธ
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•	 ความหมายของร้อยกรอง

•	 คุณค่าและความส�าคัญของร้อยกรอง

•	 ประเภทของร้อยกรอง
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๑.	ความหมายของร้อยกรอง
	 พจนานกุรม	ฉบบัราชบณัฑติยสถาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	ได้ให้ค�าจ�ากดัความว่า	“ร้อยกรอง”	หมายถงึ	

ค�าประพนัธ์	ถ้อยค�าทีเ่รยีบเรยีงให้เป็นระเบียบตามบญัญตัแิห่งฉนัทลกัษณ์	ขณะทีค่�าว่า	“ร้อยแก้ว” 

หมายถึง	ความเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย	

	 ในขณะที่พระยาอนุมานราชธน	ให้นิยามว่า	“ร้อยกรอง หมายถึง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 

ซึ่งมีถ้อยค�าที่น�ามาประกอบประพันธ์กัน มีขนาดมาตรา เสียงสูงต�่า หนักเบาและสั้นยาวตาม

รูปแบบที่ก�าหนดไว้”

	 ค�าว่า	“ร้อยกรอง”	เป็นค�าทีถ่กูใช้อย่างเป็นทางการครัง้แรกโดยส�านกัวฒันธรรมทางวรรณกรรม	

โดยก่อนหน้านั้นค�าประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับในการเขียนจะเรียกแยกกันไปตามประเภทของ

ค�าประพันธ์	เช่น	โคลง	ฉันท์	กาพย์	กลอน	เป็นต้น	

	 สิทธา		พินิจภูวดลและนิตยา		กาญจนวรรณ	อธิบายว่า	“ร้อยกรอง หมายถึง ข้อเขียนที่จ�ากัด

จ�านวนค�าหรอืพยางค์ จ�ากดัความยาว อกีทัง้มกีารก�าหนดเสียงสูงต�า่ ก�าหนดเสียงส้ันยาว หนกัเบา 

ก�าหนดสัมผัสและก�าหนดจังหวะไว้อย่างแน่นอน”	สามารถแบ่งประเภทของร้อยกรองได้โดยอาศัย

ปัจจัยต่างๆ	ได้แก่

	 ๑.	คณะท่ีแตกต่างกันท�าให้เข้าใจได้ว่าเป็นร้อยกรองคนละประเภท	 เช่น	 คณะของโคลงจะ

แตกต่างจากร้อยกรองประเภทอื่นอย่างชัดเจน

	 ๒.	ร้อยกรองบางประเภทอาจมีคณะคล้ายคลึงกันจนผู้เรียนอาจแยกไม่ออก	 เช่น	 ฉันท์และ

กาพย์	ดังนั้น	จึงต้องใช้ข้อบังคับอื่นๆ	เข้ามาร่วมพิจารณา	ได้แก่

	 	 ๒.๑	 สัมผัส	 เป็นเครื่องมือในการแยกร่ายออกจากร้อยกรองประเภทอื่นๆ	 เพราะร่ายมี

สัมผัสแตกต่างจากร้อยกรองประเภทอื่น	นอกจากนี้กาพย์สุรางคนางค์	๓๒	ก็มีสัมผัสที่แตกต่างไป

จากกาพย์ชนิดอื่น	

	 	 ๒.๒	พยางค	์แม้ว่ากลอนและกาพย์จะมีความคล้ายคลึงกัน	แต่จ�านวนพยางค์ของกาพย์	

ฉันท์	และกลอนก็แตกต่างกัน	กาพย์และฉันท์จะเคร่งครัดเรื่องจ�านวนพยางค์มากกว่ากลอน

	 	 ๒.๓	คร	ุลห	ุเป็นข้อบังคับท่ีใช้แยกค�าประพันธ์ประเภทฉนัท์ออกจากค�าประพนัธ์ประเภทอืน่ 

เช่น	กาพย์ยานี	๑๑	อินทรวิเชียรฉันท	์๑๑	มีฉันทลักษณ์ที่คล้ายกัน	แต่ต่างกันที่การบังคับครุ	ลหุ

๒.	คุณค่าและความสÓคัญของร้อยกรอง
	 ๒.๑	คุณค่าของร้อยกรองที่มีต่อผู้แต่ง 
	 ๑)	 เพือ่เล่าเรือ่งราว	การเล่าเรือ่งด้วยค�าประพนัธ์ทีไ่พเราะ	มีจังหวะ	มคี�าสัมผสัท�าให้
จดจ�าได้ง่ายเพราะวรรณคดีบางเรื่องมีเนื้อหาซับซ้อน	ตัวละครมาก	เช่น	รามเกียรติ์	เป็นต้น

๒



	 ๒)	เพื่อใช้แสดงคติชีวิต	 การท่ีกวีน�าคติ	 ค�าปรัชญาแทรกลงไปในวรรณคดีหรือ

บทประพนัธ์ประเภทร้อยกรองน้ัน	เป็นการถ่ายทอดคุณค่าต่อผูอ่้าน	โดยเจตนายกระดบัความรูแ้ละ

จิตใจผู้อ่านให้สูงขึ้น	 เช่น	 โลกนิติค�าโคลง	 สุภาษิตสอนหญิง	 กฤษณาสอนน้องค�าฉันท์	 ภาษิต

พระร่วงและอิศรญาณภาษิต

	 ๓)	เพื่อใช้เป็นบทขับร้อง	มีประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	ช่วยผ่อนคลายความเครียด	
ช่วยให้เกิดความบันเทิง	เช่น	เพลงกล่อมเด็ก	เพลงยาว	เพลงพื้นเมือง	เพลงพื้นบ้านในเทศกาล

ส�าคัญๆ	ของไทยจะมีการละเล่นที่ใช้บทร้อง	ซึ่งจัดเป็นมุขปาฐะอย่างหนึ่ง	ในคติชาวบ้านมีบทร้อง

มากมายหลายจังหวัดที่เป็นมรดกสืบทอดทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

	 ๔)	เพื่อใช้แสดงความคิด	 กวีประพันธ์ร้อยกรองเพื่อแสดงความคิด	 ความรู้สึกและ
จนิตนาการของตนเองสือ่ไปยงัผูอ่้าน	ให้ผูอ่้านเกดิความรูส้กึและจนิตนาการตามสารทีผู่แ้ต่งต้องการ	

การอ่านบทร้อยกรองบางบทนัน้	ผูอ่้านต้องสมัผสัด้วยจนิตนาการและเหน็ภาพทีอ่ยูใ่นใจของกวจีงึ

จะเข้าใจ	ดังตัวอย่างกวีนิพนธ์ของอังคาร		กัลยาณพงศ์	กวีซีไรต์

 ฉันเอาฟ้าห่มให้ หายหนาว

 ดึกดื่นกินแสงดาว ต่างข้าว

 น�้าค้างพร่างกลางหาว หาดื่ม

 ไหลหลั่งกวีไว้เช้า ชั่วฟ้าดินสลายฯ

ปณิธานกวี:	อังคาร		กัลยาณพงศ์

	 ๒.๒	ความสําคัญของร้อยกรอง
	 เมือ่กล่าวถงึร้อยกรอง	อาจจะนกึถงึวรรณคดเีล่มหนาๆ	มศีพัท์ยากๆ	ทีต้่องใช้เวลาในการแปล

ความหมายหลายวันจึงจะเข้าใจเรื่องราวหรืออาจนึกถึงบทกวีแสนไพเราะที่ได้รับรางวัลมากมาย	

ในทีส่ดุกเ็หน็ภาพของร้อยกรองว่าเป็นงานเขยีนทีม่คีวามยาก	ห่างไกลจากชวีติประจ�าวนั	แต่แท้จรงิ

แล้ว	ร้อยกรองเป็นงานเขยีนทีอ่ยูใ่กล้ชดิกบัคนไทยทกุคน	และเป็นเรือ่งทีพ่บเห็น	จับจ้องและสัมผสั

ใกล้ชิดได้	ร้อยกรองแทรกซึมอยู่ในงานหลายระดับ	เช่น	บทเพลงของนักเรียนอนุบาล	

 อย่าเหม่อมอง ต้องดูข้างหน้า

  อีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนน 

  หากยวดยานหลายเราต้องอดใจทน

  อย่าตัดหน้ารถยนต์

  ทุกทุกคนควรระวังเอย

ข้ามถนน:	รวมเพลงลูกเสือ

 ฉันเอาฟ้าห่มให้ หายหนาว

 ดึกดื่นกินแสงดาว ต่างข้าว

 น�้าค้างพร่างกลางหาว หาดื่ม

 ไหลหลั่งกวีไว้เช้า ชั่วฟ้าดินสลายฯ

ปณิธานกวี:	อังคาร		กัลยาณพงศ์

 อย่าเหม่อมอง ต้องดูข้างหน้า

  อีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนน 

  หากยวดยานหลายเราต้องอดใจทน

  อย่าตัดหน้ารถยนต์

  ทุกทุกคนควรระวังเอย

ข้ามถนน:	รวมเพลงลูกเสือ
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การละเล่นของเด็กไทย

	 	  จ�้าจี้มะเขือเปราะ

 กะเทาะหน้าแว่น

 พายเรืออกแอ่น

 กระแท่นต้นกุ่ม

 สาวๆ หนุ่มๆ อาบน�้าท่าไหน

 อาบน�้าท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่อง

 เยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องฮู้

บทร้องประกอบการละเล่นจํ้าจี้

เพลงร้องเล่น

	 	  ช้าง ช้าง ช้าง

 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า

 ช้างมันตัวโตไม่เบา

 จมูกยาวยาวเรียกว่างวง

 มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา

 มีหูมีตาหางยาว

ช้าง:	คุณหญิงชิ้น		ศิลปบรรเลง

ร้อยกรองเป็นส�านวน	 สุภาษิตหรือข้อคิดที่พบได้ในวัด	 ไปจนถึงบทเพลงไทย	 บทอาศิรวาท

ราชสดุดี	จนกระทั่งวรรณคดีเล่มใหญ่	ร้อยกรองจึงไม่ใช่งานเขียนที่อยู่ไกลจากชีวิตประจ�าวัน	แต่

ปะปนอยู่กับงานเขยีนร้อยแก้วอย่างไม่รูตั้ว	งานร้อยกรองหลากหลายระดบัเหล่านีต่้างท�าหน้าทีข่อง

ตนในหลายบทบาทและมีความส�าคัญต่อมนษุย์	ร้อยกรองทีไ่ด้รบัการยกย่องท�าหน้าทีจ่รรโลงจติใจ

และยกระดับความเป็นมนุษย์	 แต่บทเพลงของเด็กอนุบาลก็ได้ท�าหน้าที่ของตนเช่นกัน	 ด้วยการ

ย�้าเตือนให้เด็กรู้จักระมัดระวังในการใช้ชีวิต	ร้อยกรองทุกบทจึงมีคุณค่าในตัวเอง

	 ๒.๓	คุณค่าของร้อยกรองที่มีต่อผู้อ่าน
	 ๑)	 เพื่อความเพลิดเพลิน	 ในสังคมที่มนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย	 คนส่วน
มากนิยมอ่านหนังสือเพื่อคลายเครียด	 การอ่านร้อยกรองที่งดงามด้วยศิลปะย่อมพาผู้อ่านไปสู่

บรรยากาศท่ีร่ืนรมย์ด้วยธรรมชาติ	 แมกไม้	 แสงแดด	 ล�าธาร	 ฝูงสัตว์ใหญ่น้อย	 บรรยากาศของ

ธรรมชาติยามเย็น	ดังตัวอย่างกลอนธรรมชาติที่ไพเราะ

	 	  จ�้าจี้มะเขือเปราะ

 กะเทาะหน้าแว่น

 พายเรืออกแอ่น

 กระแท่นต้นกุ่ม

 สาวๆ หนุ่มๆ อาบน�้าท่าไหน

 อาบน�้าท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่อง

 เยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องฮู้

บทร้องประกอบการละเล่นจํ้าจี้

	 	  ช้าง ช้าง ช้าง

 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า

 ช้างมันตัวโตไม่เบา

 จมูกยาวยาวเรียกว่างวง

 มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา

 มีหูมีตาหางยาว

ช้าง:	คุณหญิงชิ้น		ศิลปบรรเลง

๔



ตัวอย่าง

	 ตัวอย่าง

   อ้อมอ่าวเคล้าคลื่นทะเลข้น

 เขียวบนภูเขียวแห่งขุนเขา

 ครึ้มเงาซับซ้อนสะท้อนเงา

 หย่อมเหย้าเรือนย่านอยู่เรียงราย

 เสียดเสาเทาสีสะท้อนแสง

 กระชังปลาไม่แปลงไม่เปลี่ยนสาย

 ระลอกพลิ้วพาดกระเพื่อมพราย

 กระจัดกระจายอยู่กลางลม

 กระเจิงเซิงใบอยู่บนฝั่ง

 สะพรั่งพร้าวเพรียวพรูผสม

 ชีวิตนิดน้อยเกลียวกลอยกลม

 จ่อมจมแผ่นดินน�า้ฟ้า

 ตะวันอ้อยอิ่งจะทิ้งน�้า

 เมฆคล�้าคล้ายจะบดบังหล้า

 สาดแสงสุดท้ายทะเลลา

 สนธยาแย้มยิ้มกับเกาะยอฯ

	 เขียนแผ่นดิน:	เนาวรัตน	์	พงษ์ไพบูลย์

 กวซีไีรต์	เนาวรตัน์		พงษ์ไพบูลย์	ได้เขยีนกวีนพินธ์ชมธรรมชาติ	เกาะยอ	จงัหวัดสงขลา	

ไว้ใน	 “เขียนแผ่นดิน”	 เพ่ือให้คนไทยทั้งชาติภาคภูมิใจในแผ่นดินไทยของตนและรู้สึกชื่นชมกับ

ธรรมชาติ	 อันเป็นสมบัติท่ีน่าหวงแหนไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง	 กลอนของเนาวรัตน์	 	พงษ์ไพบูลย	์

ให้ความรู้สึกที่สัมผัสได้ในสภาพของทะเลที่รื่นรมย์ด้วยร่มเงาแห่งขุนเขา	ทิวมะพร้าว

	 ๒)	เพื่อให้แง่คิดแก่ผู้อ่าน	 ในบางครั้งผู้เขียนแทรกสาระแนวคิดไว้ในร้อยกรองด้วย	
ซึ่งท�าให้บทร้อยกรองนั้นเพิ่มคุณค่ายิ่งขึ้น

   ภพนี้มิใช่หล้า หงส์ทอง เดียวเลย

 กาก็เจ้าของครอง ชีพด้วย

 เมาสมมุติจองหอง หีนชาติ

 น�า้มิตรแล้งโลกม้วย หมดสิ้นสุขศานต์ฯ

โลก:	อังคาร		กัลยาณพงศ์
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ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

	 ๓)	เพื่อความซาบซึ้งสะเทือนอารมณ์	 ร้อยกรองบางบทสร้างความลึกซึ้งในทุก
อารมณ์	ความรู้สึก	ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกโกรธ	แค้น	เศร้า	เหงา	รัก	คิดถึง	ฯลฯ

   ความเจ็บปวดของวานนี้ที่ได้รับ

 ความแตกดับของพรุ่งนี้ที่จะเห็น

 กับวันนี้ที่คล้ายตายเย็นเย็น

 คือคนเป็นที่สิ้นใจก่อนไปตายฯ

สมาคมนักกลอน:	สนธิกาญจน	์	กาญจนาสน์

	 	 	 กลอนบทนี้	 สนธิกาญจน์	 	กาญจนาสน์	 ได้บรรยายความรู้สึกออกมาให้ผู้อ่านได้รับรู้

ความเจ็บปวดที่ไม่จ�ากัดเวลา	ทั้งเมื่อวานนี	้วันนี้และพรุ่งนี้

	 	 	 ร้อยกรองบางบทของอังคาร	 	กัลยาณพงศ์	 ใช้ค�ากระทบกระทั่งรุนแรง	 ฟังแล้วเกิด

ความขลังน่าสะพรึงกลัว	สร้างอารมณ์สะเทือนใจที่รุนแรง

  	เสียเจ้าราวร้าวมณีรุ้ง  มุ่งปรารถนาอะไรในหล้า

 มิหวังกระทั่งฟากฟ้า  ซบหน้าติดดินกินทรายฯ

   จะเจ็บจ�าไปถึงปรโลก  ฤๅรอยโศกรู้ร้างจางหาย

 จะเกิดกี่ฟ้ามาตรมตาย  อย่าหมายว่าจะให้หัวใจฯ

   ถ้าเจ้าอุบัติบนสรวงสวรรค์  ข้าขอลงโลกันต์หม่นไหม้

 สูเป็นไฟเราเป็นไม้  ให้ท�าลายสิ้นถึงวิญญาณฯ

   แม้แต่ธุลีมิอาลัย  ลืมเจ้าไซร้ชั่วกัลปาวสาน

 ถ้าชาติไหนเกิดไปพบพาน  จะทรมานควักทิ้งทั้งแก้วตาฯ

   ตายไปอยู่ใต้รอยเท้า  ให้เจ้าเหยียบเล่นเหมือนเส้นหญ้า

 เพื่อจดจ�าพิษช�้านานา  ไปชั่วฟ้าชั่วดินสิ้นเอยฯ

เสียเจ้า:	อังคาร		กัลยาณพงศ์

	 ๔)	เพื่อให้เกิดจินตนาการ	 ร้อยกรองบางบทวาดภาพที่สวยงาม	 งามด้วยถ้อยค�า 
อันไพเราะสละสลวยและมีความหมายเด่นชัดท�าให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการได้แจ่มแจ้ง
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ตัวอย่าง

 ลายสือหวานวิเวกให้  หฤหรรษ์

 ดุจมิ่งมนตร์เจิมขวัญ  เพริศแพร้ว

 ใจปลิวลิ่วใฝฝัน  อมตะ

 เทิดค่าหล้าดังแก้ว  แม้นแล้วเล่ห์สวรรค์ฯ

ลํานําภูกระดึง:	อังคาร		กัลยาณพงศ์

	 ๒.๔	คุณค่าของร้อยกรองที่มีต่อสังคม
	 ร้อยกรองทีด่ย่ีอมเป็นสมบตัขิองมนษุยชาต	ิจัดได้ว่าเป็นสมบติัของสังคมส่วนรวมทีส่ะท้อนให้

เห็นค่านิยม	 ความคิด	 ความเชื่อ	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ภาษาและวัฒนธรรม	 วรรณคดีไทย

หลายเรื่องมีคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคม	เช่น	รามเกียรติ์	อิเหนา	ขุนช้างขุนแผน	สะท้อนชีวิต

ความเป็นอยู่	สภาพสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

เนาวรัตน์		พงษ์ไพบูลย์	ก	วีซีไรต์เขียนไว้ในหนังสือนักกลอน

“กาพย์กลอนเป็นลมหายใจของแผ่นดิน ที่ถวิลหาเสรีภาพของมนุษย์ในแผ่นดินมาทุกยุค… 

 กาพย์กลอนจึงนอกจากจะเป็นลมหายใจของแผ่นดินแล้วยังเป็นเสมือนความรู้สึกที่ผู้คนได้

ระบายออกมาโดยไม่จ�ากัดแม้ด้วยอักขระภาษาเท่านั้น”

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง	 พระนลค�าหลวง	 เป็นเชิง

สดุดีกวีและกวีนิพนธ์ไว้ว่า

 กวีสง่าแม้น  มณีสาร

 ค�าเพราะคือสังวาล  กอบแก้ว

 ควรเพิ่มพิริยการ  กวีเวท เทอญพ่อ

 กอบกิจประเสริฐแล้ว  ไปต้องร้อนตัวฯ 

พระนลคําหลวง:	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ó.	»ระàÀ·ของร้อยกรอง
	 ร้อยกรองแบ่งออกเป็นประเภท	ได้ดังนี้	

	 ๑)	 โคลง	เป็นร้อยกรองทีม่คีวามเก่าแก่	พบว่ามีการประพนัธ์โคลงมาแล้ว	ต้ังแต่สมัย
อยุธยา	ลักษณะเด่นของโคลง	คือ	มีการจ�ากัดจ�านวนค�า	สัมผัสและค�าเอกค�าโท	

 กวีสง่าแม้น  มณีสาร

 ค�าเพราะคือสังวาล  กอบแก้ว

 ควรเพิ่มพิริยการ  กวีเวท เทอญพ่อ

 กอบกิจประเสริฐแล้ว  ไปต้องร้อนตัวฯ 

พระนลคําหลวง:	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๗



	 ๒)	 ฉนัท์	เป็นร้อยกรองทีไ่ทยรบัมาจากอนิเดีย	รปูแบบการประพันธ์มีการก�าหนดครุ
ลหุ	 (เสียงหนักเบา)	 แต่เม่ือไทยรับมาแล้วได้ปรับปรุงให้มีลักษณะบังคับสัมผัสเพิ่มขึ้นซึ่งแต่เดิม

ไม่ม	ีฉันท์เป็นร้อยกรองที่มีประเภทย่อยอีกมากมาย	ประมาณ	๑๐๘	ชนิด

	 ๓)	 กาพย์	เป็นร้อยกรองทีป่รากฏครัง้แรกใน	“มหาชาตคิ�าหลวง”	สมยัสมเดจ็พระบรม- 
ไตรโลกนาถ	 ต�าราการเขียนกาพย์มีหลายเล่ม	 เช่น	 กาพย์สารวิลาสินีและกาพย์คันถะ	 เป็นต้น	 

แต่กาพย์ทีเ่ป็นทีน่ยิมประพนัธ์กนัคอื	กาพย์ยาน	ีกาพย์ฉบังและกาพย์สุรางคนางค์	กาพย์มีลักษณะ

คล้ายฉันท์	แต่ไม่บังคับคร	ุลหุ

	 ๔)	 กลอน	เป็นร้อยกรองที่คุ้นเคยและรู้จักมากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	นับแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นต้นมา	จึงมักพบว่ามีการใช้ค�าว่า

กลอนแทนความหมายครอบคลุมร้อยกรองประเภทอื่นๆ	 ด้วย	 เนาวรัตน	์ 	พงษ์ไพบูลย์	 กล่าวถึง

ลักษณะเด่นของกลอนว่า	“กลอนเอาจังหวะเป็นหลัก	เอาเสียงเป็นรอง”	

	 	๕)	 ร่าย	เป็นร้อยกรองโบราณ	มีลักษณะสัมผัสระหว่างวรรค	ร่ายบางประเภท	เช่น	
ร่ายยาว	ซึ่งไม่ก�าหนดจ�านวนค�าไว้แน่ชัด

	 ร้อยกรองถอืเป็นภมูปัิญญาทางภาษาทีม่คีวามส�าคัญและมีคณุค่า	แสดงให้เหน็ถงึลกัษณะนสิยั

เฉพาะของคนไทยทีเ่ป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน	มอีารมณ์สุนทรียะต่อส่ิงท่ีมากระทบอารมณ์ความรู้สึก

และถ่ายทอดออกมาเป็นร้อยกรองรูปแบบต่างๆ	 ท่ีสามารถสื่อความหมายได้ลึกซ้ึงและมีความถึง

พร้อมในด้านวรรณศิลป์
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เสริมสาระ

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ	 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงเป็น

พระราชโอรสพระองค์ที	่๒๙	ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เป็นพระราชโอรสพระองค์

ที่	๒	ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่	๑	มกราคม	พ.ศ.	

๒๔๒๓	ทรงพระนามเดิมว่า	สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธ

	 พ.ศ.	๒๔๓๑	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้ โปรดเกล้าฯ	 พระราชทาน 

พระสุพรรณบัฏ	เมื่อพระชนมายุได	้๘	พรรษา	สถาปนาเป็นเจ้าฟ้า	กรมขุนเทพทวาราวดี	มีศักดินา	

๕๐,๐๐๐	อย่างสมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าต่างกรม	ได้ทรงศกึษาวชิาการต่างๆ	ในพระบรมมหาราชวงั	

โดยมพีระอาจารย์คอื	พระยาศรสีนุทรโวหาร	(น้อย		อาจารยางกรู)	พระยาอศิรพนัธุ์ โสภณ	ส่วนภาษา

ต่างประเทศนั้น	ทรงศึกษากับอาจารย์ชาวอังกฤษ	ชื่อ	Mr.	Robert	Morant

	 พ.ศ.	๒๔๓๖	 สมเดจ็พระชนกนาถ	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ได้โปรดเกล้าฯ

ให้ไปศกึษาต่อต่างประเทศ	ณ	ประเทศองักฤษ	โดยเสดจ็จากประเทศไทยเมือ่เดอืนสงิหาคมปีเดยีวกนั	

ได้ทรงศึกษาอยู่ที่ ไบรตันและแอสคอต

	 พ.ศ.	๒๔๓๗	 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	สถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้า

มหาวชิราวุธ	สยามมกุฎราชกุมาร	ขณะศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ

	 พ.ศ.	๒๔๔๐	 ทรงศึกษาวิชาทหารที่ โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์

	 พ.ศ.	๒๔๔๒	 ทรงศึกษา	 ณ	 วิทยาลัยไดริทเชิช	 มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด	 ทรงศึกษาวิชา

ประวัติศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	ภูมิศาสตร์	ทรงสันทัดในภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นอย่างมาก

	 พ.ศ.	๒๔๕๐	 ทรงเป็นผู้ส�าเร็จราชการแทนพระบรมชนกนาถ	 เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่	 ๒ 

เม่ือพระชนมายุได้	 ๓๐	 พรรษา	 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเม่ือวันท่ี	 ๒๓	 ตุลาคม	 ๒๔๕๓	 ทรงพระปรมาภิไธยว่า	 “พระบาทสมเด็จ- 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”	ทรงด�ารงในสิริราชสมบัต	ิ๑๕	ปี	เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน 

๒๔๖๘	 มีพระราชธิดา	 ๑	 พระองค์	 คือสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	

สิริโสภาพัณณวด	ีประสูติแด่พระนางเจ้าสุวัทนา	พระวรราชเทวี

	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 นอกจากจะทรงพระปรีชาสามารถในด้านการ

ปกครองประเทศแล้ว	 พระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะในด้านกวีนิพนธ์และด้านการประพันธ์จนได้รับขนาน

พระนามว่า	“พระมหาธีรราชเจ้า”

ที่มา	:	หนังสือส่งเสริมการเรียนรู	้หัวใจนักรบ
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๑.	 ร้อยกรองมีความหมายอย่างไร	จงอธิบาย

๒.	 คุณค่าของร้อยกรองปรากฏในด้านใดบ้าง	จงอธิบาย	

๓.	 ร้อยกรองท�าให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการได้อย่างไร	จงอธิบาย	พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

๔.	 ร้อยกรองสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมได้อย่างไร	จงอธิบาย	พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

๕.	 ค�ากล่าวที่ว่า	“กาพย์กลอนเป็นลมหายใจของแผ่นดิน”	มีความหมายว่าอย่างไร

กิจกรรมที่	๑		 		ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	๕	คน	ค้นคว้าร้อยกรองที่ได้รับการยกย่อง	โดยคัดเลือกบท

ที่ประทับใจมา	๓	บท	บอกเหตุผลที่ประทับใจ	บันทึกลงสมุดส่งครูผู้สอน

กิจกรรมที่	๒		 	ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความส�าคัญของร้อยกรอง	 แล้วครูและนักเรียนร่วมกันสรุป

ข้อมูลเพื่อจัดปายนิเทศ

  วิวัฒนาการของ
รอยกรองไทย

๑๐
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