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รอยกรองคืออะไร
รอยกรองเปนคำประพันธหรือคำรอยกรองประเภทหน่ึง ซึ่งมีฉันทลักษณ บังคับการ

สมัผสั และเสยีงต่ำสงูและสามัญ แตไมบงัคบัวรรณยกุตและครลุห ุเปนคำประพนัธทีใ่ชกนัมาก
เพระมีเสยีงไพเราะเพราะพร้ิงและฟงเขาใจ งายกวาคำประพนัธประเภทอ่ืน นาจะกลาวไดวา
เปนคำประพนัธของไทยแท การแตงกไ็มยากเหมือนคำประพันธประเภทอ่ืน วาโดยหลักๆ แยก
เปน ๓ ประเภท คอื กลอนสุภาพ กลอนลำนำ และกลอนตลาด ทัง้ ๓ ชนดิน้ี มฉีนัทลักษณไม
แตกตางกนัมากนกั๑

กลอนท้ัง ๓ ชนดิ ฉนัทลกัษณทีพ่อจะกลาวรวมกันไดคอื กลอนทุกประเภท ประเภท
บทหน่ึงม ี๒ บาท บาทหน่ึงม ี๒วรรค รวม ๔ วรรค ซึง่เรียกวาบาทค่ี บาทค ูหรอืบาทเอก บาท
โท สวนจำนวนคำแตกตางกัน๒

วรรคแรกของบาทค่ี เรยีกวากลอนสดับ เปนคำทีเ่ริม่ตนของกลอนนัน้ๆใชคำสดุทายสง
สมัผสัไปยังวรรคท่ี ๒ ของบาทเดียวกัน

วรรคที ่๒ ของบาทคี ่เรยีกวา กลอนรบั ใชรบัสมัผัสจากคำสดุทายของวรรคแรกใน
บาทเดียวกัน และคำสุดทายรับสมัผสัจากกลอนบทอ่ืนทีส่งมา และสงเสริมสมัผสัไปยังคำสุดทาย
ของวรรคแรกแหงบาทค ูกลาวคือกลอนรอง

รอยกรองไทยมรดกไทยของคนไทย
ผศ.ดร.สมชยั ศรนีอก (ช.ศรนีอก)

หวัหนาภาควชิาหลกัสตูรและการสอน คณะครศุาสตร

๑ พระธรรมปรยิตัโิสภณ (วรวทิย  คงฺคปโฺญ), ตำรากวนีพินธ, (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพสหธรรมกิ จำกดั,
๒๕๕๒), หนา ๖๙.

๒ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๖๙.
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วรรคแรกของบาทค ูเรยีกวากลอนรอง ใชคำสุดทายรบัสมัผสัจากกลอนรบัและสมัผสั
ไปยังตนวรรคท่ี ๒ แหงบาทเดียวกัน

วรรคสุดทายของบาทคู เรียกวา กลอนสง ใชคำตนวรรครับสัมผัสจากคำสุดทาย
ของกลอนรองและใชคำสดุทายสงสมัผสัไปยงับททีจ่ะแตงตอไป

เสยีงคำสดุทายของกลอนสดบั นยิมใชคำทีเ่ปนเสยีงเอก โท ตร ีจตัวา หามใชเปนเสยีง
สามญั

เสยีงคำสดุทายของกลอนรบั นยิมใชคำทีเ่ปนเสยีงจัตวาแตจะใชคำทีเ่ปนเสยีงเอก โท
ตรกีไ็ด หามใชเสยีงสามัญ เวนแตลลีาหรือรสพโิรธวาทัง มใีชเสยีงเอก โท ตร ีหรอืใชแม กก
กบ กด บาง

เสยีงคำสดุทายของกลอนรอง ใหใชเสยีงสามญั หามเสยีงเอก โท ตร ีจตัวา แตลลีา
หรอืรสพโิรธวาทงั มใีชเสยีงเอก โท ตร ีหรอืใชแมกก กบ กด บาง

สมัผสั ถอยคำท่ีมเีสยีงคลองจองกันสงตอกันนัน้ เรยีกวาสมัผสั และสัมผสันัน้ม ี๒ ชนิด
สมัผสัท่ีบงัคบัตายตัว ซึง่เรยีกวาสมัผสันอก ตองเปนไปตามฉันทลกัษณ ๑ สมัผสัทีไ่มบงัคบัตายตัว
ซึง่เรยีกวาสมัผสัใน ๑ และแยกตามลักษณะเสยีงทีส่ง ม ี๒ คอื สมัผัสสระ ๑ สมัผัสพยญัชนะ ๑

สมัผสัสระ คอืคำทีป่รงุจากสระเสียงเดยีวกนั และคำทีป่รงุจากมาตราหรือแมทัง้ ๘ แม
ใดแมหนึง่เปนตวัสะกดทีเ่ปนเสยีงเดยีวกนัทีส่งไปยงัวรรคอีกหน่ึง หรอืไปยังคำหนึง่ในวรรคเดยีว
กัน

สมัผสัพยญัชนะคอือกัษรทีจ่ะนำสระหรือแมใดแมหน่ึงมาปรงุตรงกนั เชนตวัหนึง่กด หรอื
ตวัหนึง่กราบใชพยญัชนะหลกัตวัเดยีวหรอืตวัทีม่เีสยีงคลายกนัเชน ข กบั ค,ส กบั ช ใชเฉพาะ
สมัผสัในอยางเดียว

สมัผสัสระ เฉพาะสมัผสัตรงใชไดทัง้สมัผสันอกและสัมผสัใน ถาสมัผสัคลายหรอืสัมผสั
เคยีง ใชเฉพาะสมัผสัใน

สมัผสันัน้ มหีลากหลายคอื สมัผสัตรง สมัผัสเคยีง สมัผัสค ูสมัผัสขาม ตวัอยาง
สัมผัสตรง เชน อาจหาญชาญกลาปญญาดี
สัมผัสเคียง เชน ไฉนหมายปองเปนรองฉนั
สัมผัสคู เชน เหน็ใครใครเขาเลาจะมี
สัมผัสขาม เชน ตวงตกัน้ำรกัพิทกัษผอง
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ขอหามใชสมัผัส คำทายกลอนสงในบทแรก คำทายกลอนรับในบทรับ คำสดุทายกลอน
รอง และคำที ่๓ กลอนสง หามใชคำเดยีวกัน ขอนีต้องระวงัใหมาก

การแตงกลอน ตองแตงใหครบทัง้สองบาท อยางแตเพยีงบาทเดยีวจะแตงก่ีบทกไ็ด ตอง
สงสมัผสัตอกนัไปตามลำดับ๓

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (พ.ศ. ๒๕๔๒) วารอยกรองคือถอยคำท่ีเรยีบเรียงให
เปนระเบยีบตามบัญญตัแิหงฉนัทลกัษณ (แตงถอยคำโดยมแีบบแผนบังคบั) เสถยีร โกเศศ อธบิาย
ไวในการศกึษาวรรณคดแีงวรรณศิลปวา รอยกรองหมายถึงถอยคำทีน่ำมาประกอบประพันธกนั
มขีนาดมาตรา เสยีงสูงต่ำ หนกัเบาและส้ันยาวตามแบบรูป (pattern) ทีก่ำหนดไว๔

ในภาษาอังกฤษแบงหนงัสอืทีแ่ตงเปน ๓ ลกัษณะ
๑. poem (รอยกรอง)
๒. Prose – poem หรอื poetical prose (รอยแกว)
๓. prose (ความเรยีง)

ในการใชพจนานกุรมควรใชฉบบัลาสุด โดยเอาฉบบัอืน่ไวตรวจทาน
ในทางวรรณคดี รอยแกวมลีกัษณะคาบเสนระหวางรอยกรองและความเรยีง พจนานุ

กรมใหความหมายวา รอยแกวคือความเรยีงทีส่ละสลวยไพเราะเหมาะเจาะดวยเสยีงและความ
หมาย

ในสมยัโบราณไทยไมใชคำวา “รอยกรอง” เมือ่หมายถึงคำประพนัธแบบนี ้เราใช
คำอืน่มหีลกัฐานในวรรณคดสีมยัอยธุยาหลายเรือ่ง เชน

สารสยามภาคพรอง กลกานท นีฤ้ๅ (ยวนพาย)
จกักลาวกลอนพระลอ เลศิผ ู(ลลิติพระลอ)
เปนศรแีกปากผู ผจงฉนัท (ลลิิตพระลอ)
จบเสรจ็เกลากาพยเกลีย้ง กลอนกานต (ทวาทศมาส)

๓ เรือ่งเดยีวกนั,หนา ๗๐-๗๑.
๔ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรงุเทพมหานคร : นานมีบคุสพบั

ลเิคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๙๓๑
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วรรณคดสีโมสร (พ.ศ.๒๔๕๗) เรยีกวา “กวนีพินธ” เปนประเภทหนึง่ของหนงัสือและ
อธบิายวาคอื โคลง ฉนัท กาพย กลอน๕

คำวา “รอยกรอง” มานยิมแพรหลายหลงัจากนัน้เมือ่เกดิวรรณคดสีมาคม (พ.ศ. ๒๔๕๘)
บญัญตัใิหใชคำวา “รอยกรอง” เพือ่ใหเขาคกูนักบั “รอยแกว”

๑. ลักษณะสำคัญของรอยกรองไทย
รอยกรองของทกุชาตภิาษามลีกัษณะรวมกนัคอื การกำหนดแบบรูป ซึง่แตกตางกนัออก

ไป มขีนาดมาตรา ซึง่กำหนดเปนหนวยหนึง่ๆ เมือ่ตองการแตงตอกซ็้ำแบบรปูนัน้เรือ่ยไป ขนาด
มาตราหนวยหน่ึงทีส่มบูรณเรยีกวา บท องักฤษเรียก stanza บาลีเรยีก คาถา สนัสกฤตเรยีก
โศลก ขนาดมาตราน้ีอาจไมเทากัน ประกอบดวยก่ีวรรคก็แลวแตการกำหนดแบบรูป นอกจาก
นีย้งัมกีารกำหนด คณุสมบัตขิองเสยีง ไดแกเสยีงสงูต่ำ หนกัเบา สัน้ยาว ลกัษณะสดุทายคอื
การกำหนดเสยีงใหคลองจอง เรยีกวา สมัผสั (วรรณยกุตเปนตวักำหนดเสยีงสงู เสยีงต่ำ)

ลกัษณะท้ังหมดน้ีเปนสิง่สำคัญของรอยกรอง แตละชาตอิาจกำหนดไมเหมอืนกัน สามารถ
สรางแบบแผนใหมๆ  ไดเรือ่ยๆ จากลกัษณะหลักนีต้ำรามกัเกดิข้ึนภายหลัง เชน จนิดามณ ีใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชนำเอาคำประพันธจากวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนมาเปน
ตัวอยาง เชนตอนหน่ึงวา “ผวิผจูะทำสุภาพโคลง ใหดดูจุกระบวนด่ังน้ี” มผีงัคำประพนัธโคลง
สีส่ภุาพและยกตัวอยางจากลลิติพระลอ
โคลงครู

เสยีงฦๅเสยีงเลาอาง อนัใด พีเ่อย
เสยีงยอมยอยศใคร ทั่วหลา
สองเขือพีห่ลบัใหล ลืมตืน่ ฤๅพ่ี
สองพีค่ดิเองอา อยาไดถามเผอื
(บงัคบัแค เอก โท จะไดครบทัง้ ๕ เสยีง)

๕ วรรณคดีสโมสร (พ.ศ.  ๒๔๕๗)
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ภาษาไทยเปนภาษาทีม่รีะดบัเสยีงสูงต่ำ เราจงึนำคณุสมบตัขิอนีม้า “เลน” เหน็ไดจาก
โคลงและกลอน มกีารเลนเสยีงดงัขอสงัเกตตอไปนี้

โคลงบงัคับรปูวรรณยกุต ๒ รปูคอืเอกและโท แตเกดิเสยีงวรรณยกุต ๓ เสียงคอืเอกโท
และตรี สวนเสยีงสามญัและจตัวาไดจากคำสภุาพ คอืคำทีไ่มมรีปูวรรณยกุตกำกบั ดงัน้ันจงึไม
ตองบงัคบัรปูวรรณยุกตทัง้ ๔ รปูกไ็ดเสยีงวรรณยุกต ๕ เสยีงอยแูลว

กลอน วรรคที ่๒ วรรครบันยิมลงเสยีงจตัวาหรอืจะลงเสยีงเอกหรอืโทกย็งัได แตลง
เสยีงสามัญกบัเสียงตรีไมได วรรคท่ี ๔ วรรคสงนยิมลงเสียงสามัญหรือลงเสียงตรีกม็ ีแตลงเสียง
จตัวากับเสียงเอกไมได

๒. รอยกรองไทยเนนเรือ่งสมัผสั
สมัผสั คนไทยถือสมัผสัเปนสำคัญ แมไมใชรอยกรองก็นยิมสัมผสัสระ สมัผสัอกัษร สมัผัส

สระคกูลาง เชน ถนนหนทาง เปาปตกีลอง พระยานาหมืน่ ปนผาหนาไม สมัผัสสระและอักษร
เชน แมวหาหมาหก เสอืพฤีๅษผีอม ครวญคร่ำร่ำไร

ปรศินาคำทาย เชน ตนเทาครกใบปกดิน สีต่นีเดนิมาหลังคามุงกระเบ้ือง
คำขวญั เชน หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต

๒.๑ ตัวอยางรอยกรอง
โส โพธิสตโฺต ปางนัน้สมเดจ็พระบรมนราพสิสทุธิพ์ทุธางกรู ไดฟงพราหมณอธบิาย

ทลูขอสองกุมาร มนีำ้พระทยัชืน่บานเอบิอาบ ดวยกศุลลาภอันเลิศฟา อปุมาเหมอืนบุรษุอนัยาก
ไร มผีนูำทรพัยมานบัใหพนัตำลงึถงึมอืแลวเมือ่ใด น้ำพระทยัทาวเธอปราโมทยเหมอืนฉะนัน้ เมือ่
จะยงัเขาวงกตใหบนัลอืลัน่กมัปนาท ทาวเธอจงึตรัสประภาษวา พราหมณเอยทานมาออกปาก
ขอสองกมุารพระลกูรกัดงัดวงตา เรากจ็ะตดัหวงเสนหาใหแกพราหมณเฒา

- รายยาวมหาเวสสันดรชาดก
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๓. ววิฒันาการรอยกรอง
ในสมัยปจจุบันเราไมนิยมแตงรอยกรองเรื่องยาว แตนิยมความเรียง เชน นวนิยาย

บทละครพดู นอกจากการจดัประกวดและมกีารกำหนดคำประพนัธ เชน ความนยิมรอยกรองอยู
ทีท่ำเปนบทสัน้ๆ แสดงอารมณความรสูกึ เปนบนัทกึเรือ่งราวเหตกุารณ นยิมตพีมิพในวารสาร
หรอืนติยสารและอาจนำมารวมเลมได

ปจจบุนัเนือ้หารอยกรองมกัเปนการแสดงอารมณความรสูกึ แสดงทศันะจากเหตกุารณ
แสดงความคดิ สมยักอนทศันะแรกอยใูนเนือ้หา เชน เรือ่งพระอภยัมณตีอนหนึง่วา “ประเวณี
ตงีใูหหลงัหกั มนักม็กัทำรายเมือ่ภายหลงั จระเขใหญไปถงึน้ำมกีำลงั เหมอืนเสือขังเขาถงึดงกค็ง
ราย อันแมทัพจับไดแลวไมฆา ไปขางหนาศึกจะใหญขึ้นใจหาย ตองตำรับจับใหมั่นคั้นใหตาย
จะทำภายหลงัยากลำบากคลัน) ปจจบุนัทศันะเชนน้ีเปนเน้ือหาหลกัในบทรอยกรอง ๑ บทได

๔. อลงัการของรอยกรอง
อลงัการแปลวาการตกแตง การประดับ เคร่ืองตกแตง งามดวยเคร่ืองประดับตกแตง

สำหรบัรอยกรองคอืความไพเราะ อลงัการของรอยกรองอยทูีอ่งคประกอบดงัน้ีคอืคำ และความ
หมายของคำ คำคอืหนวยทีเ่ลก็ทีส่ดุทีม่คีวามหมาย คำและความหมายจงึไปดวยกนั คำเปนองค
ประกอบเบ้ืองตนทีจ่ะสือ่ความคิด ผเูขยีนรอยกรองตองแสวงหาคำใหตรงกบัทีต่องการคลังคำ
กวตีองรจูกัเกบ็สะสมคำ โดยเฉพาะคำทีม่คีวามหมายเดยีวกนัแตเปนคนละคำ ในสมยัโบราณผู
ทีจ่ะแตงหนงัสอืไดตองร ูสยามพากย มคธพากย สสํกฤตพากย กมัพชุพากย ชวาพากย ตะเลง
พากย หรภิญุชยัพากย ฯลฯ เพือ่ยกัยายคำไดมาก

ตัวอยาง
ตนไม ไม แมก รกุข พฤกษ ตร ุทมุ เฌอ
น้ำ ชล วาร ีธารา อมัพ ุชลมัพ ุทกึ
แหลงน้ำ คงคา ชลาลยั ชโลธร ชลธาร สรสั สทงึ บาง เหมอืง หวย บงึ หนอง

ลำลาบ
ภเูขา บรรพต ศขิร ไศล ภผูา ดอย พนม กหุนงุ
งาม รจุ ีตร ูอะเค้ือ เฉดิ อำไพ ลออ โสภณ ลำยอง ลำเพา ลำนกั
ชาง คช กร ีนาค หตัถ ีหสัดนิ ไอยรา สาร มาตงค ดำรี
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ดวงจันทร แข เดือน จนัทร รชันกีร ปะยง บหุลนั แถง อนิท ุโสม ศศธิร
ดวงอาทิตย ตะวนั พระลบ ทนิกร พนัแสง สหสัรงัสี ไถง ภานุ สรุยิะ

ประภากร
 การประดิษฐคำ การประดษิฐคำคอืการสรางคำในรปูตางๆ เพือ่ประโยชนทางสมัผัส

ความไพเราะของเสยีงหรอืฉนัทลกัษณ ทำใหเกดิคำใหมๆ  คำแผลง แผลงพยญัชนะ เชน ว เปน
พ เปนตนวา วไิล เปน พไิลแผลงสระ เชน อ ุเปน โอ เปนตนวา สมุนัส เปน โสมนัส แผลง
วรรณยกุต เชน สามญั เปน เอก เปนตนวา ดงั เปน ดัง่

ในเร่ืองของการเขียนกลอนน้ันจะตองคำนึงถงึเร่ืองรส รสเปนภาวะเกิดแตใจ ผแูตงตอง
การใหเกดิภาวะนัน้ๆ ในใจของผอูานผฟูงตรงตามจดุประสงคของเรือ่ง คมัภีรอลงัการศาสตร
แบงรสเปน ๙ รสไดแก ศฤงคาร (รกั) วรี (กลา) กรณุา (โศก สงสาร) หาสย (ขบขนั) อทัภตุ
(ประหลาดใจ) ภยานก (กลวั) เราทร (โกรธ) พภีตัส (ขยะแขยง) และศานด (สงบ)

ในเรือ่งของความเปนมาของบทกลอนนัน้ หากจะสบืคนอยางละเอยีดแลว คงจะสบืทอด
มาต้ังแตอดตีเพราะในตำนานอินเดยีกลาวกันวา ฤๅษีวาลมิกไิดเดนิทางผานแมนํา้ตมสา ใกลแม
นํา้คงคา ไดเหน็พรานยงินกกะเรยีนตัวผซูึง่กำลังฝนดอียกูบัคขูองตนพลดัตกลงมา ตวัเมยีซึง่เปน
คขูองมนักบ็นิวนรํา่รอง ฤๅษสีลดใจทนไมได จงึหลดุปากออกมาเปนคำสาบพรานผนูัน้วา

มา  นษิาท  ปรตฺษิฐ ํ ตวฺมฺ
อตมา  ศาศวฺต ี:    สมา :
ยต ฺเกราจฺมถินุาท ฺเอกมฺ
อวธิ: กามโมหิตมฺ
แปลไดความวา “มานษิาท พรานเอย เจาอยาไดถงึซึง่ความม่ันคงแลวเปนเวลานานป

เพราะเจาไดพรากนกกะเรียนลงตวัหนึง่ ซึง่หลงเพลินในกาม”
อโหเนษาทผ ู   จติทราม

พรากคกูะเรยีนลาญ    สอดซ้ำ
แตนีต้อไปนาน    พนิาศ เถดิเจา
จงชัว่เลวรายล้ำ    เรือ่ยไป

(สำนวน สภุร ผลชวีนิ)
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ตอมาฤๅษีไมสามารถระงับความโทมนัส จงึขึน้ไปเฝาพระพรหมเพ่ือเลาเร่ืองราวถวายพระ
พรหม ตรสัปลอบวา แทจรงิคำสาบนัน้เปนการยกยองพระนารายณวาเปนผปูราบยกัษคอื “มา
นษิาท ขาแตพระองค ผเูปนทีป่ระทับแหงพระลักษมีพระองคไดทรงถึงซึง่ความม่ันคงแลวเปน
เวลานานหลายปเพราะไดพรากคยูกัษลงตนหน่ึง ซึง่หลงเพลินในกาม”

ถอยคำของฤๅษีวาลมกิใิหเรยีกวา “โศลก” เพราะกลาวถงึความสมเพชโศกสลด และให
เปนบทแรกของรามายณะ ฤๅษีวาลมิกกิไ็ดรจนาตอจนจบ รวมเปนโศลกสองหม่ีนส่ีพนับท โศลก
บทแรกจึงเปนตนเคาของกวีนพินธของสันสกฤต

ในตำนานจนีกลาววา “เหลยีนเฮา” หรอื “เหลีย่งเฮา” พยายามสอบจอหงวนจนอายุ
ได ๘๐ ป ไดรบัลกูสาวของขนุนางพนกังานการสอบอาย ุ๑๘ ป เปนเครือ่งบำเหนจ็ทีส่อบได
เขาเปนผเูครงครดัในประเพณทีกุเวลาคอนรงุทีน่กยงูรอง เขาจะแตงตวัไปรออยทูีป่ระตวูงัจนประตู
วงัเปด กจ็ะเขาไปในพระราชฐานเพือ่ถวายความเคารพเปนคนแรกของวัน ดัง่น้ีทกุวนั ตอมาภรรยา
สาวคบชแูละคนืหนึง่ไดจบันกยงูใสโองทีม่นีํา้เตม็ ดวยความหนาวเยน็นกยงูจงึรองกลางดกึ จอหง
วนเหลยีนเฮาจงึแตงตวัไปยงัประตวูงั คอยอยนูานประตวูงัไมเปดจงึกลับบาน และทราบวาภรรยา
ของตนมชี ูเหลยีนเฮาจงึเขยีนหนงัสอืไวทีฝ่าหองวา

ขอ   ฮัว้   คือ้   จา
หงึ   หลาย   เกา   แม
เลา   เทีย้   เฉีย่ว   คง
หาง    กี ้   มึง้    เชึย้ก

อัว้   ปง   เกย   ป
หนึง่    ตงั    บวย    หนัง่

ลี ้   กี ่  ที ้  คี
แปลเปนภาษาไทยไดความวา

คนืน้ีนกยงูถกูคนหลอก
ไปถงึประตวูงัไก (ยงั) ไมขนั
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กลบัมาไดยนิตรงกลางหองเสียงคุย
นาแคนใจเราผเูฒา (ยนื) พงิกำแพงประตู

คำทีเ่หลีย่นเฮาเขยีน ตอมาถวายเปนกวนีพินธชิน้แรกของจนี๖

ลทัธิศาสนาของพวกอริยะน้ันมารวมอยทูีย่ญั คอืการกระทำพลีกรรมตอเทพเจา โลกน้ี
เกดิขึน้มาไดกค็อืการบูชายัญ ปรุษุ ซึง่เปนส่ิงมชีวีติอนัแรกและเปนเพศชาย ฤคเวทกลาวไววา
เทพเจา สาธยะ (กึง่เทพอีกชนดิหนึง่) และฤๅษีเปนผบูชูายญัปรุษุ ดวยการเผาไฟ ใชฤดใูบไม
ผลเิปนเนยเหลว ฤดรูอนเปนเปนเช้ือเพลิง และฤดูใบไมรวงเปนน้ำกรวดอุทศิจากการบูชายัญ
เปนปฐมนัน้ “วริาช” เกิดขึน้ วริาชนีไ้มทราบวาเปนอะไรแน นอกจากนัน้โศลก (ฤด)ู กเ็กดิข้ึน
มนตรเกดิขึน้ จากมนตรกเ็กดิฉันทจากการบชูายญันัน้ มาเกดิขึน้ และสตัวทีม่ฟีนบนและฟน
ลาง โคเกิดขึน้ ตลอดจนแพะและแกะ๗

จากคัมภรี “สมฺฤต”ิ อนัเปนคมัภีรทีถ่อืวามนุษยไดจดจำปฏบิตัติอๆกนัมาเปนประเพณี
(สมฺฤติ แปลวา ความทรงจำ) จากคัมภีรสมฺฤติ อยใูนฐานะตรงกันขามกับ คมัภีรศรฺตุ ิเพราะ
กลาวกนัวา คมัภรีสมฺฤต ิเปนสิง่ทีม่นษุยสรางขึน้เอง สวนคมัภีรศรฺตุนิัน้ พระเปนเจาทรงเปนผู
เผยใหมนุษยทราบ คมัภรีสมฺฤต ิประกอบดวย

คมัภรี เวทางฺค หรอื สตูรม ี๖ แขนง คอื
- ศกิษฺา = วชิาออกเสียง
- ฉนทฺส ฺ= วชิาแตงกาพยกลอนโคลงฉันท
- วยฺากรณ = วชิาไวยากรณ
- นริกุตฺ = วชิาวาดวยทีม่าของศพัท
- โชยฺตษิ = วชิาดาราศาสตร
- กลปฺ = วชิาพิธกรรม

๖ เขาถงึเม่ือวนัท่ี ๒๓/๑๑/๒๕๕๗,  http://www.poetthai.com
๗ คกึฤทธ์ิ ปราโมช, ธรรมแหงอริยะ, (กรงุเทพมหานคร : สำนกัพมิพสยามรัฐ, ๒๕๓๗), หนา ๓๔.
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กลาวกนัวา “สองวชิาแรกจำเปนสำหรับอานคัมภีรพระเวท สองวิชาหลังสำหรบั
นำเอาความรไูปใชในพธิบีชูายัญ”๘

ภาษาสันสกฤตเปนภาษาเกาแกทีเ่จริญรงุเรืองทางวรรณกรรมมากอนภาษาบาลี มสีาธก
ในพระสุตตันตปฎกท่ีกลาวถึงพราหมณ ผูที่เชี่ยวชาญพระเวทพรอมดวยไวยากรณ, อภิธาน,
ฉนัทลกัษณ, และอลงัการทีแ่ตงดวยภาษาสนัสกฤต แมคมัภีร ๔ ประเภทเหลาน้ัน ทีป่ราชญใน
ภาษาบาลีไดประพันธไวเพือ่เปนแนวทางในการศึกษาน้ี ทานก็ไดแตงโดยอิงอาศัยกฎตางๆ จาก
ตำราสนัสกฤต๙ บทกวจีะมคีณุคาตอผอูาน กต็อเมือ่บทกวนีัน้มจีดุมงุหมายเพ่ือส่ือขาว เลาเรือ่ง
แสดงคตชิวีติใหจนิตนาการ ดวยศลิปะการใชถอยคำเสียงและสารประโยชน ใหมคีวามสอดคลอง
ประสานกัน มคีวามแปลกใหมและมีความย่ิงใหญสมบรูณแบบ๑๐

อาจสรปุไดวา บทกวทีีม่คีณุคาตองมคีวามสมบรูณดวยหลกั ๓ ประการ คอื มคีวามคดิ
ด ีมกีารแสดงความคดินัน้ออกมาด ีเราใจผอูาน ผฟูง และมรีปูงาม คอืเสยีงไพเราะ ทำใหเกดิ
ผลทางสนุทรยีภาพ ทำใหเกิดแรงบนัดาลใจ รวมถงึเกดินันทนาการ ดงับทกลอนทีว่า

เชลงลักษณหลักกลอนสุนทรศรี
เปนแนวทางสรางสรรคงานกวี เฉพาะทีเ่หน็ควรประมวลการณ
สรวงสวรรคชัน้กวีมณรีตัน ผองประภสัรพราวแพรวแกวเกาสาน
วิมานทองผองผุดสุดงามงาน ชชัวาลวาวแววแกวเกจ็มี
สานสำเนยีงเสียงหวนยวนโสตชิต กลอมจรติเลศิลกัษณเดนศกัดิศ์รี
พริง้ไพเราะเสนาะมนเพลงดนตรี ชาวกวมีสีวรรคอนัเดนการ

พระธรรมปริยัติโสภณ

(วรวทิย คงคฺปโฺญ ป.ธ.๘)

๘ กรณุา-เรอืงอไุร กศุลาศยั, ภารตวทิยา, (กรงุเทพมหานคร : สำนกัพมิพศยาม, ๒๕๓๗), หนา ๑๗๔-๑๗๕.
๙ พระคันธสาราภิวงศ (พระพรหมโมลี ตรวจชำระ), วุตโตทัยมัญชรี ศึกษาเปรียบเทียบฉันทลักษณ,

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตบาฬีศกึษาพุทธโฆส นครปฐม, ๒๕๕๑)
๑๐ บญุยงค  เกศเทศ, แลลอดวรรณกรรมไทย, (กรงุเทพมหานคร : สำนกัพมิพธโอเดยีนสโตร, ๒๕๓๖) หนา

๑๔๖).
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