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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาฉันทลักษณ์ สุนทรียภาพ และแนวคิดของบทร้อยกรองใน

หนงัสือ “มณีพลอยร้อยแสง : รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ” 

เฉพาะหมวดหมู่ “กลัน่แสงกลอนกานท”์ น าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห์ 

 ผลการศึกษาพบวา่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงใช้ฉันทลกัษณ์ในการประพนัธ์ 4 ประเภท คือ กลอน กาพย ์โคลง และฉันท์ ส่วนสุนทรียภาพในการ

ประพนัธ์ แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ การใชค้  า  ไดแ้ก่ การสรรค า การซ ้ าค  า และการหลากค า และการใชภ้าพพจน์ 

ไดแ้ก่ อุปมา อุปลกัษณ์ บุคคลวตั อติพจน์ ปฏิปุจฉา และปฏิพากย ์และแนวคิดของบทพระราช-นิพนธ์ ไดแ้ก่ 

แนวคิดด้านปรัชญาการใช้ชีวิต แนวคิดด้านขนบธรรมเนียมประเพณี แนวคิดด้านสถาบนัชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์ แนวคิดดา้นสังคม แนวคิดดา้นธรรมชาติ และแนวคิดดา้นการศึกษา 

 จากการศึกษาเห็นไดว้า่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-

ราชกุมารี ทรงเลือกใช้ฉันทลกัษณ์ไดเ้หมาะสมกบัเน้ือเร่ืองของบทร้อยกรอง และทรงใช้ค  าและภาพพจน์ 

เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพ คือ มีความไพเราะสละสลวย สร้างอารมณ์ความรู้สึก และส่ือความคิด ท าให้เกิด

ความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดท่ีตอ้งการน าเสนอและใหส้าระประโยชน์แก่ผูอ่้าน 

ค าส าคัญ: มณีพลอยร้อยแสง, บทร้อยกรอง, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
Graduate Student, Thai Studies Program, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University  Email: panthip.kerd@gmail.com 
* Manuscript received January 25, 2021; revised March 25, 2021  and accepted April 27, 2021 

 



วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 17 

 

 
 

Abstract 

 This article aims to study the versifications, the aesthetics, and the concepts of poetry from  

“Klan Saeng Klon Kan”, a chapter of “Mani Ploi Roi Saeng: A Collection of Writings by Her Royal 

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”, which were presented in a descriptive analysis.  

 Findings showed that Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn used four types of 

versification: Klon, Kap, Khlong, and Chan. The aesthetics of the writing was divided into two aspects:  

the use of words – word selection, word repetition, and diversion; and the use of figures of speech – 

simile, metaphor, personification, hyperbole, rhetorical question, and retort. The concepts of the writings 

were the philosophy of living a life; customs and traditions; the institutions of a nation, religion, and the 

King; society; nature; and education. 

 It was found that Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn composed poetry with 

the use of versification compatible to its content. Moreover, the use of words and the use of figures of 

speech were the methods leading to the aesthetics of the poetry. Poetry is beautiful, creates emotions and 

feelings, renders images in the imagination, fosters understanding of the presented concepts, and offers 

benefits to readers.    

Keywords: MANI PLOI ROI SAENG, poetry, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 

บทน า 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมี           

พระเกียรติคุณอนัดีงามท่ีไดท้รงอุทิศพระองคบ์  าเพญ็พระราชกรณียกิจอนัทรงคุณประโยชน์นานปัการ เป็น

ท่ีประจกัษ์ชัดสู่สายตาประชาชนชาวไทย  ทรงได้รับการยกย่องในพระสติปัญญาอนัปราดเปร่ือง มีพระ

อจัฉริยภาพล ้าเลิศทั้งศาสตร์และศิลป์ และทรงมีพระปรีชาสามารถและสนพระราชหฤทยัในศาสตร์หลาย

สาขา เช่น อกัษรศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และโบราณคดี ด้านอกัษรศาสตร์ ทรงมีพระ

อจัฉริยภาพดา้นการถ่ายทอดความรู้ ทั้งโดยการพูดและการเขียนท่ีมีเน้ือหาสาระและมีวิธีการน าเสนอท่ี

น่าสนใจ และยงัทรงเช่ียวชาญในการประพนัธ์ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง โดยเฉพาะบทร้อยกรอง ซ่ึงมีความ

ไพเราะ และมีเอกลกัษณ์ในดา้นการใชภ้าษา คือ ทรงใชภ้าษาเรียบง่าย ไม่ทรงใชศ้พัทห์รูหราหรือเขา้ใจยาก 

(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, หนา้ 41-42) 
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 หนงัสือ “มณีพลอยร้อยแสง  : รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เป็นหนังสือรวมงานพระราชนิพนธ์ท่ีน่าสนใจ ท่ีบณัฑิตคณะอกัษรศาสตร์ รุ่น 41 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จดัพิมพข้ึ์นเพื่อทูลเกลา้ ฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองใน

โอกาสท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2534 ซ่ึงรวบรวมผลงานพระราชนิพนธ์ไวท้ั้งร้อยแกว้

และร้อยกรอง แบ่งเป็นหมวดหมู่ได ้11 หมวด ไดแ้ก่ (1) กลัน่แสงกลอนกานท ์(2) เสียงพิณเสียงเล่ือน เสียง

เอ้ือน เสียงขบั (3) เรียงร้อยถอ้ยดนตรี (4) ชวนคิดพิจิตรภาษา (5) นานาโวหาร (6) ค าขานไพรัช (7) สมบติั - 

ภูมิปัญญา (8) ธาราความคิด (9) นิทิศบรรณา (10) สาราจากใจ และ (11) มาลยัปกิณกะ ซ่ึงพระราชนิพนธ์ใน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมวดหมู่ “กลัน่แสง-

กลอนกานท”์ ท่ีไดร้วบรวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรองไวน้ั้น ไดแ้สดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในดา้นการ

ประพนัธ์ของพระองค ์ทั้งการใชถ้อ้ยค า และการส่ือความคิด รวมทั้งยงัใหส้าระประโยชน์แก่ผูอ่้าน 

 พระราชนิพนธ์ร้อยกรองในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม -

บรมราชกุมารี เป็นบทร้อยกรองท่ีมีความโดดเด่นน่าสนใจ และยงัไม่มีผูใ้ดวิเคราะห์ เฉพาะหมวดหมู่ “กลัน่-

แสงกลอนกานท”์  ซ่ึงประกอบดว้ยบทร้อยกรองจ านวนทั้งส้ิน 73 บท แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. พระราชนิพนธ์ร้อยกรองทัว่ไป จ านวน 37 บท 

2. พระราชนิพนธ์บทอวยพร จ านวน 32 บท 

3. พระราชนิพนธ์สักวากลอนสด จ านวน 4 บท 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวเิคราะห์พระราชนิพนธ์ร้อยกรองดงักล่าวให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึนในดา้น

ฉันทลักษณ์ สุนทรียภาพ และแนวคิดของบทร้อยกรอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้าน

วรรณศิลป์ของพระองคแ์ละเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวรรณกรรมร้อยกรองในวงกวา้งต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาฉันทลกัษณ์ของบทร้อยกรองใน “มณีพลอยร้อยแสง: รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เฉพาะหมวดหมู่ “กลัน่แสงกลอนกานท”์ 
 2. เพื่อศึกษาสุนทรียภาพของบทร้อยกรองใน “มณีพลอยร้อยแสง: รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เฉพาะหมวดหมู่ “กลัน่แสงกลอนกานท”์ 
 3.  เพื่อศึกษาแนวคิดของบทร้อยกรองใน “มณีพลอยร้อยแสง:  รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระ- 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เฉพาะหมวดหมู่ “กลัน่แสงกลอนกานท”์ 
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ผลการศึกษา 

1.ฉันทลกัษณ์ของบทร้อยกรอง 

พจนานุกรมศพัทว์รรณกรรมไทย ภาคฉนัทลกัษณ์ ให้ความหมายของค าวา่ “ฉนัทลกัษณ์” หมายถึง 

ลกัษณะแบบแผนค าประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง มี 3 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะบงัคบั คือ ลกัษณะท่ีร้อยกรอง

แต่ละชนิดตอ้งมีตามท่ีก าหนดเป็นแบบแผนลกัษณะบงัคบั ทั้งลกัษณะบงัคบัพื้นฐานและลกัษณะบงัคบั

เฉพาะชนิด เช่น ค าเอก ค าโท บงัคบัในร้อยกรองประเภทโคลง ค าครุลหุ บงัคบัในร้อยกรองประเภทฉันท ์ 

2) ลกัษณะเสริม คือ ส่วนประกอบท่ีใช้เสริมความงามให้สมบูรณ์หรือช่วยให้บทร้อยกรองมีเสียงเสนาะ 

ไม่ได้ก าหนดบงัคบัในบทร้อยกรอง ไดแ้ก่ ค  าสร้อย และ 3) ลกัษณะนิยม คือ ส่วนประกอบท่ีช่วยให้บท  

ร้อยกรองมีเสียงเสนาะไพเราะยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ เสียงของค าทา้ยวรรคและสัมผสัภายในวรรคของค าประพนัธ์แต่

ละชนิด (ราชบณัฑิตยสถาน, 2550, หนา้ 287) 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชนิพนธ์

บทร้อยกรองดว้ยฉนัทลกัษณ์ 4 ประเภท ดงัน้ี 

กลอน เป็นค าประพนัธ์ชนิดหน่ึง มีถอ้ยค าเรียงกนัเป็นวรรค ๆ วรรคหน่ึงมี 6-10 พยางค ์เนน้บงัคบั
สัมผสัระหว่างวรรคเป็นส าคญั กลอนบทหน่ึงมีสองบาท คือ บาทเอกและบาทโท แต่ละบาทมีสองวรรค 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2550, หนา้ 65) เป็นฉนัทลกัษณ์ท่ีพบว่าน ามาใชม้ากท่ีสุด กลอนส่วนใหญ่ด าเนินตาม
ขนบของฉนัทลกัษณ์ แมว้า่จะมีบทท่ีไม่ไดเ้คร่งครัดมากนกั เพราะมีการยืดหยุน่ในเร่ืองจ านวนค า การยา้ยท่ี
สัมผสั เพื่อให้เอ้ือต่อจงัหวะของค าและความหมายภายในวรรค แต่ก็มิไดท้  าให้ฉนัทลกัษณ์ของกลอนเสีย-
หายไป ส่วนใหญ่มกัเป็นบทร้อยกรองขนาดสั้ น ใช้กบัการเล่าเร่ืองราวทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั บอกเล่า
อารมณ์ความรู้สึก หรือบรรยายส่ิงรอบตัว ฉันทลักษณ์ประเภทกลอนท่ีพบมากท่ีสุด คือ กลอนแปด 
รองลงมา คือ กลอนสักวา กลอนดอกสร้อย และกลอนหก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

โอเ้หมนัตน่ี์หนาพาใจเศร้า สุดจะเหงาในจิตคิดสงสัย 
โอน้วลนอ้งแกว้ตายอดยาใจ  เจา้ท าไมจากพี่มิคืนมา 
ยามลมหนาวพดัมาพาดวงจิต  ใหห้วนคิดจิตคอยละหอ้ยหา 
แสนจะเศร้าหนาวในดวงชีวา  หนาวกายาไม่ร้าวเท่าหนาวทรวง 

บทร้อยกรองเร่ือง “หนาว” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หน้า 14) 
แต่งด้วยกลอนแปด มีขอ้บงัคบัตรงตามฉันทลกัษณ์ คือมี 8 พยางค์ในทุกวรรค ส่งสัมผสัตามขอ้บงัคบั
ถูกตอ้ง เช่น ในบทแรก ค าสุดทา้ยของวรรคท่ีหน่ึง “เศร้า” สัมผสักบัค าท่ีสามของวรรคท่ีสอง “เหงา” ค า
สุดทา้ยของวรรคท่ีสอง “สงสัย” สัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ีสาม “ใจ” นอกจากน้ียงัมีสัมผสัภายในวรรค
ท่ีช่วยเพิ่มความไพเราะ เช่น หนา-พา  จิต-คิด  นวล-นอ้ง  ยอด-ยา 
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กาพย์ เป็นค าประพนัธ์ร้อยกรองชนิดหน่ึง มีลกัษณะบงัคบัแตกต่างกนัไปตามกาพยแ์ต่ละประเภท 
มกัเป็นบทร้อยกรองท่ีมีทั้งขนาดสั้นและยาว ข้ึนอยูก่บัเน้ือความท่ีตอ้งการส่ือ เป็นฉนัทลกัษณ์ท่ีพบวา่น ามาใช้
มากรองจากกลอน ฉันทลกัษณ์ประเภทกาพยท่ี์พบมากท่ีสุด คือ กาพยย์านี 11 รองลงมา คือ กาพยฉ์บงั 16 
และกาพยสุ์รางคนางค ์36  

นอกจากน้ียงัพบว่ามีการน ากาพยย์านี 11 มาแต่งร่วมกบัโคลงส่ีสุภาพ เรียกว่า กาพยห่์อโคลง โดย

ใหมี้เน้ือความเป็นอยา่งเดียวกนั แบบรูปของกาพยย์านี 11 และโคลงส่ีสุภาพท่ีน ามาแต่งนั้นมีลกัษณะบงัคบั

พื้นฐานตามท่ีก าหนดไว ้ 

จ าใจจ าจากเจา้   ไปไกล 

 ตอ้งคร ่ าครวญฤทยั   ร ่ าร้อง 

 จ าจรจากดวงใจ    แสนโศก เศร้าแฮ 

 ดวงจิตคิดถึงนอ้ง   แทบมว้ยมรณา 

  จ าใจจากดวงใจ   สุดอาลยัหวนไหห้า 

 แสนเศร้าเฝ้าโศกา   โอแ้กว้ตาตอ้งลาไกล 

 คิดถึงแต่นวลนอ้ง   ดวงจิตหมองเธอไปไหน 

 ยามห่างร้างยาใจ    ดวงหทยัแทบมว้ยมรณ์ 

บทร้อยกรองเร่ือง “หวนคิด” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 9)

แต่งดว้ยกาพยย์านี 11 และโคลงส่ีสุภาพ แต่งร่วมกนั ข้ึนตน้ดว้ยโคลงส่ีสุภาพ 1 บท เป็นการเกร่ินน าวา่จะ

กล่าวถึงส่ิงใด แลว้แต่งตามดว้ยกาพยย์านี 11 โดยขอ้ความตอนตน้ของโคลงและกาพยจ์ะมีความคลา้ยคลึง

กนั คือ “จ าใจจ าจากเจา้” ในโคลง และ “จ าใจจากดวงใจ” ในกาพย ์ส่วนของกาพยย์านี 11 เคร่งครัดตาม 

ฉนัทลกัษณ์ทั้งดา้นจ านวนค า คือ วรรคหนา้มี 5 ค า วรรคหลงัมี 6 ค า และส่งสัมผสัทุกบทตามฉนัทลกัษณ์ 

เช่น ค าสุดทา้ยของวรรคท่ีหน่ึง “ใจ” สัมผสักบัค าท่ีสามของวรรคท่ีสอง “ลยั” ค าสุดทา้ยของวรรคท่ีสอง 

“หา” สัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ีสาม “กา” ส่วนขอ้บงัคบัของโคลงส่ีสุภาพเป็นไปตามลกัษณะของ 

ฉนัทลกัษณ์ 

  ขา้ขอไหวพ้ระพุทธ  ผูเ้ปรียบประดุจ 

 โอสถประเสริฐอุดม 

  เก้ือกูลมนุษยนิยม  ทวยเทพอินทร์พรหม 

 สมโสตถด์ว้ยเดชพุทธา… 
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บทร้อยกรองอวยพรปีใหม่ เพื่ออญัเชิญจดัท าบตัรอวยพรปีใหม่ พุทธศกัราช 2528 (สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 134) แต่งดว้ยกาพยฉ์บงั 16 ในหน่ึงบทมี 16 ค า แบ่งเป็น  

3 วรรค วรรคแรกมี 6 ค า วรรคท่ีสองมี 4 ค า และวรรคท่ีสามมี 6 ค า ในบทน้ีส่วนใหญ่จ านวนค าแต่ละวรรค

ถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ มีเพียงบางวรรคเท่านั้นท่ีไม่ตรง เช่น วรรคแรกของแต่ละบทตอ้งมี 6 ค า แต่วรรคท่ี

หน่ึงของบทแรกมีเพียง 5 ค า เช่น “ขา้ขอไหวพ้ระพุทธ” ส่วนการส่งสัมผสัถูกตอ้งครบถว้นทุกบท คือ ค า

สุดทา้ยของวรรคแรกสัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ีสอง ไดแ้ก่ พุทธ-ดุจ  ยม-พรหม 

...แม่ยงัเยาวว์ยั  วชิาส่ิงใด  ใส่ใจใหดี้ 

เยื้องกรายลีลา   เสง่ียมกายา  จงสมศกัด์ิศรี 

อยา่ฟาดงวงตี   ฮึดฮดัราว ี  พี่เล้ียงหมอควาญ… 

บทร้อยกรอง “กาพยข์บัไมก้ล่อมพระศรีนรารัฐราชกิริณี” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-

บรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 63) แต่งดว้ยกาพยสุ์รางคนางค ์36 ในหน่ึงบทแต่ละวรรคมี 4 ค า จ  านวนทั้งหมด 

9 วรรค รวมเป็น 36 ค า วางรูปของกาพยเ์ป็น 3 บาท บาทละ 3 วรรค ส่งสัมผสัถูกตอ้ง คือ ค าสุดทา้ยวรรคท่ี

หน่ึง “วยั” สัมผสักบัค าสุดทา้ยวรรคท่ีสอง “ใด” ค าสุดทา้ยวรรคท่ีสาม “ดี” สัมผสักบัค าสุดทา้ยวรรคท่ีหก 

“ศรี” ค าสุดทา้ยวรรคท่ีส่ี “ลา” สัมผสักบัค าสุดทา้ยวรรคท่ีหา้ “ยา” และค าสุดทา้ยวรรคท่ีหก “ศรี” สัมผสักบั

ค าสุดทา้ยวรรคท่ีเจด็และแปด “ตี – ว”ี 

โคลง เป็นค าประพนัธ์ร้อยกรองชนิดหน่ึง มีบงัคบัพยางค์สัมผสั และมีบงัคบัรูปวรรณยุกต์เอกโท 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2550, หนา้ 209) เป็นฉนัทลกัษณ์ท่ีพบวา่น ามาใชร้องจากกลอนและกาพย ์ฉนัทลกัษณ์
ประเภทโคลงท่ีพบ คือ โคลงส่ีสุภาพ  

บทร้อยกรองเร่ือง “เธออยู่ท่ีไหน ไยไม่กลบัมา” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช-
กุมารี, 2533, หนา้ 10) แต่งดว้ยโคลงส่ีสุภาพ แต่จะมีการแยกค าออกมาวางไวด้า้นหนา้ของทุกบาท เรียกวา่ 
กระทู ้เม่ืออ่านเรียงจากบนลงล่างจะไดเ้ป็นขอ้ความ ในบทน้ีอ่านกระทูไ้ดว้่า “เธออยูท่ี่ไหน ไยไม่กลบัมา” 
ดงัน้ี  

 เธอ  ไปไหนน่ิมนอ้ง  กลบัมา ใหม่เทอญ 

 อยู ่ แห่งใดใฝ่หา   อยา่แคลว้ 

 ท่ี รักยอดชีวา   ฟังพี่ พร ่ านา 

 ไหน วา่รักกนัแลว้   ไม่ร้างแรมไกล 

 ไย  เธอมาทอดทิ้ง  ลืมวนั สุขฤๅ 

 ไม ่ อยากจะใฝ่ฝัน   รักร้ัง 
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 กลบั เถิดยอดชีวนั   คืนสู่ หอ้งนา 

 มา รักกนัดัง่คร้ัง   ก่อนน้ีเถิดนวล 

บทน้ี มีจ  านวนค า ดงัน้ี  บาทท่ี 1- 3 มี 7 ค า วรรคหนา้มี 5 ค า วรรคหลงัมี 2 ค า ส่วนบาทท่ีส่ีมี 9 ค า 

และมีค าสร้อยในบาทแรกและบาทท่ีสามของทั้งสองบท การส่งสัมผสัถูกตอ้งทุกต าแหน่ง เช่น บทแรก ค า

สุดทา้ยของบาทท่ีหน่ึง “มา” สัมผสักบัค าท่ีห้าของบาทท่ีสอง “หา” และบาทท่ีสาม “วา” ค าสุดทา้ยของบาท

ท่ีสอง “แคลว้” สัมผสักบัค าท่ีหา้ของบาทท่ีส่ี “แลว้” และดา้นบงัคบัรูปวรรณยุกตเ์อกโทใชไ้ดถู้กตอ้ง มีเพียง

บางต าแหน่งท่ีไม่ตรงตามบงัคบั เช่น บทแรก บงัคบัวรรณยุกตเ์อก ไดแ้ก่ ค  าวา่  น่ิม – แห่ง – อยา่ – ยอด – พี่ 

– วา่ – ไม่  บงัคบัวรรณยุกตโ์ท ไดแ้ก่ ค  าวา่  น้อง – แคลว้ – แลว้ – ร้าง โดยบางต าแหน่งของวรรณยุกตเ์อก

จะใชค้  าตายแทน ในค าวา่ ยอด 

ฉันท์ เป็นค าประพนัธ์ท่ีมีก าหนดค าหนกัเบาหรือค าครุ ค  าลหุ และสัมผสั เป็นฉันทลกัษณ์ท่ีพบว่า

น ามาใชน้อ้ยท่ีสุด ฉนัทลกัษณ์ประเภทฉนัทท่ี์พบ คือ อินทรวเิชียรฉนัท ์11  วสันตดิลกฉนัท ์14  วชิชุมมาลา-

ฉนัท ์8  และสัททุลวกิกีฬิตฉนัท ์19 ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  เพญ็จนัทร์ ณ คืนน้ี  รชนีก็ชวนแล 

 เหลืองแจ่มแฉลม้แข   และกระจ่าง ณ ราตรี… 

บทร้อยกรองเร่ือง “เพญ็จนัทร์” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หน้า 

23) แต่งดว้ยอินทรวิเชียรฉันท์ 11 มีจ  านวนค าและสัมผสัท่ีเคร่งครัดตามฉนัทลกัษณ์ คือ ในหน่ึงบทมีสอง

บาท บาทหน่ึงมีสองวรรค วรรคแรกมี 5 ค า วรรคหลงัมี 6 ค า รวม 11 ค า การสัมผสั เช่น บทแรก ค าสุดทา้ย

ของวรรคแรก “น้ี” สัมผสักบัค าท่ีสามของวรรคท่ีสอง “นี” และค าสุดทา้ยของวรรคท่ีสอง “แล” สัมผสักบัค า

สุดทา้ยของวรรคท่ีสาม “แข” การใช้ค  าครุลหุถูกตอ้งครบถว้นทุกค า เช่น วรรคหนา้ “เพญ็ (ครุ) จนัทร์ (ครุ) 

ณ (ลหุ) คืน (ครุ) น้ี (ครุ)” และวรรคหลงั “ระ (ลหุ) ชะ (ลหุ) นี (ครุ) ก็ (ลหุ) ชวน (ครุ) แล (ครุ)” จึงถือวา่มี

ความเคร่งครัดในฉนัทลกัษณ์อยา่งมาก 

กล่าวไดว้า่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรง

ใชรู้ปแบบฉนัทลกัษณ์ท่ีหลากหลาย ซ่ึงแต่งตามขนบฉนัทลกัษณ์ท่ีสืบทอดมาแต่เดิม และนิยมใชรู้ปแบบท่ี

คนนิยมและคุ้นเคย อันเป็นฉันทลักษณ์ท่ีน าใช้ประพนัธ์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ผูอ่้านเข้าใจได้ง่าย ส่ือ

ความหมายไดช้ัดเจน และอีกนัยหน่ึงคือ เป็นรูปแบบท่ีแต่งไดง่้าย ผูท่ี้เร่ิมฝึกฝนแต่งค าประพนัธ์สามารถ  

แต่งได ้           
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2. สุนทรียภาพของบทร้อยกรอง 

สุนทรีภาพ คือ ความงามอนัลุ่มลึก มีทั้งความไพเราะงดงามของภาษา และสามารถกระทบอารมณ์

ของผูอ่้านผูฟั้งให้เกิดความซาบซ่ึงประทบัใจ (วราภรณ์ บ ารุงกุล, 2537, หน้า 109) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงใชก้ลวิธีต่าง ๆ ท าให้บทร้อยกรองนั้นน่าสนใจ 

ส่ือออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนเห็นภาพ แบ่งไดเ้ป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ การใชค้  าและการใชภ้าพพจน์ 

การใช้ค า หมายถึง การเลือกสรรค าอนัไพเราะ สละสลวย อ่อนหวาน ลึกซ้ึง ของผูป้ระพนัธ์ เพื่อให้

ผูอ่้านเกิดความซาบซ้ึงในรสค า รสความท่ีปรากฏอยู่ในบทร้อยกรอง นอกจากน้ียงัท าให้บทร้อยกรองมี

ความหมายชดัเจนข้ึน ความงามซ่ึงเกิดจากการใชค้  าท่ีมีพลงั จะเร้าใจให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์ความรู้สึกสะเทือน

ใจ เกิดภาพตามจินตนาการของผูเ้ขียน และท าให้บทร้อยกรองไพเราะสละสลวย มีความหมายชดัเจนมาก

ยิ่งข้ึน จากการศึกษาพบว่าทรงใช้ค  าท่ีน่าสนใจ 3 ประการ ได้แก่ การสรรค า การหลากค า และการซ ้ าค  า  

  1) การสรรค า เป็นศิลปะอยา่งหน่ึงในการแต่งค าประพนัธ์ บทร้อยกรองท่ีไพเราะจ าตอ้งใช้

ค  าท่ีเหมาะสม ดีเด่น ทั้งดา้นเสียงและความหมาย พบวา่มีการสรรค าท่ีน่าสนใจ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  ...สรวมชีพประณตเบ้ือง  บทมาลย ์

โพธิราชสมภาร    ผา่นเผา้ 

ทรงราชยิง่สุริยดาล   ดลโลก สวา่งนา 

พระจอมจกัรีท่ีเกา้   เกริกแกลว้กฤษฎา… 

บทร้อยกรอง “ค าฉันท์ดุษฎีสังเวยสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” (สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 80) กล่าวถึงการสดุดีพระมหากษตัริย ์เป็นบทท่ีใชใ้นพระ-

ราชพิธี จึงสรรค าโดยใช้ค  าศพัท์สูง เน่ืองจากกล่าวถึงพระมหากษตัริย ์เช่น “บทมาลย”์ แปลว่า เทา้ผูมี้บุญ  

ในท่ีน้ีหมายถึง พระมหากษตัริย ์เป็นค าท่ีใชแ้ทนเม่ือกล่าวถึงพระมหากษตัริย ์เพื่อไม่ให้ซ ้ ากบัค าอ่ืน ๆ จึงท า

ใหเ้กิดถอ้ยค าท่ีไพเราะ “โพธิราชสมภาร” หรือ พระบรมโพธิสมภาร แปลวา่ บุญบารมีของพระมหากษตัริย ์

เป็นค าราชาศพัท์ ซ่ึงใช้กบัพระมหากษตัริยโ์ดยเฉพาะ จึงเป็นการใช้ค  าท่ีเหมาะสมในเร่ืองระดบัของค า  

“พระจอมจกัรีท่ีเกา้” แปลวา่ พระมหากษตัริยใ์นราชวงศจ์กัรี รัชกาลท่ี 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรม-

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การใชค้  าในบทน้ีจึงมีความเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง 

คือ ใชค้  าศพัทสู์งและค าราชาศพัทส์ าหรับพระมหากษตัริย ์และยงัท าใหบ้ทร้อยกรองไพเราะคมคายยิง่ข้ึน  

  2) การซ ้ าค  า เป็นการกล่าวซ ้ าโดยใช้ค  าค าเดียวกัน หรือใช้ค  าท่ีมีความหมายกลมกลืน

สอดคลอ้งกนั เพื่อสร้างความชดัเจนหนกัแน่นของสาร และอารมณ์ท่ีกวตีอ้งการจะส่ือ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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รักทะเลอนักวา้งใหญ่ไพศาล รักทอ้งฟ้าโอฬารสีสดใส 

รักทอ้งทุ่งทอ้งนาดงัดวงใจ  รักป่าเขาล าเนาไพรแสนสุนทร 

รักพฤกษารุกขชาติท่ีดาษป่า  รักปักษาร้องกู่บนสิงขร 

รักอุทยัสวา่งกลางอมัพร   รักทั้งรัตติกรในนภดล 

รักดาราส่องแสงสุกสวา่ง   รักน ้าคา้งอยา่งมณีมีโภคผล 

รักทั้งหมดทั้งส้ินท่ีไดย้ล   รักนวลนางรักจนหมดส้ินใจ 

บทร้อยกรองเร่ือง “รัก” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช-กุมารี, 2533, หนา้ 15) 

บทน้ีมีการซ ้ าค  าวา่ “รัก” ถึง 13 คร้ัง เป็นการซ ้ าค  าในทุกวรรค เพื่อเนน้ย  ้าความรู้สึกวา่ “รัก” ในธรรมชาติท่ี

เคยไดพ้บเห็น และน ามาเปรียบเทียบกบัความรักท่ีต่อคนรักว่า รักมากเท่ากบัส่ิงท่ีไดพ้บเห็นมาทั้งหมด ท าให้

ผูอ่้านรู้สึกถึงความรักนั้นไดอ้ยา่งชดัเจน 

  3) การหลากค า คือ การใช้ค  าหลายค าท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัในบท  

ร้อยกรอง เม่ือกวตีอ้งการใชค้  าท่ีมีความหมายเหมือนกนั แต่จะไม่ใชค้  าเดียวกนัตลอดเพื่อความไพเราะ แต่จะ

เล่ียงโดยใชค้  าหลากท่ีมีความหมายเหมือนกนัแทน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ยามเอ๋ยยามค ่า   เรไรหรีดร้องแซ่ซอ้งเสียง 

 สุรียล์บัอบัแสงแขข้ึนเคียง  ทัว่ทั้งเวยีงสวา่งกระจ่างจนัทร์ 

 น ้าคา้งโปรยเยน็เยอืกตอ้งกาเยศ  ในนิเวศน์อา้งวา้งทุกเขตขณัฑ ์

 พระพายพดัเอ่ือยเอ่ือยหนาวเหน็บพลนั เหล่าพฤกษน์ั้นลู่ตามสายลมเอย 

บทร้อยกรองเร่ือง “ยามค ่า” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 19) 

บทน้ีมีลกัษณะของการหลากค า เพื่อความไพเราะ เช่น ดวงจนัทร์ ใชค้  าวา่ แข – จนัทร์, ลม ใชค้  าวา่ พระพาย 

– สายลม, เมือง ใชค้  าวา่ เวยีง – นิเวศน์ และ สวา่ง ใชค้  าวา่ สวา่ง – กระจ่าง โดยเลือกใชค้  าท่ีไม่ใช่ค าธรรมดา

ทัว่ไป แต่เป็นค าท่ีสวยงามข้ึนอีกระดบั บทร้อยกรองจึงมีความลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 

การใช้ภาพพจน์ คือ กลวิธีอนัเป็นศิลปะของการใช้ภาษา ส านวนในการพูด หรือการแต่งหนงัสือ 

โดยกล่าวถึงส่ิงหน่ึง แต่ใหค้วามหมายไปถึงอีกส่ิงหน่ึง มีความมุ่งหมายเพื่อเพิ่มอรรถรสให้แก่ขอ้ความนั้น ๆ  

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2552, หนา้ 357) ความงามท่ีเกิดจากการใชภ้าพพจน์ท าให้เกิดความหมายท่ีชดัเจนและ

ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจความคิดของผูเ้ขียนไดดี้ยิ่งข้ึน จากการศึกษาพบว่ามีการใช้ภาพพจน์ในการประพนัธ์  

6 ประเภท ไดแ้ก่ อุปมา อุปลกัษณ์ บุคคลวตั อติพจน์ ปฏิปุจฉา และปฏิพากย ์ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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น ้าคา้งปรายโปรยซ ้ า  เปรียบดงัน ้าอสัสุชล 

 ยิง่แลนภาดล    ยิง่เปล่าใจไร้ดารา 

บทร้อยกรองเร่ือง “ยามสนธยา” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 16) 

บทร้อยกรองน้ีใช้ภาพพจน์อุปมา คือ การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงว่ามีคุณลกัษณะเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั

กบัอีกส่ิงหน่ึง ในบทน้ีเปรียบ “น ้ าคา้ง” ท่ีโปรยปรายลงมา เหมือนกบั “น ้ าอสัสุชล” หรือ น ้ าตา ท่ีรินไหล ท่ี

เกิดจากความเศร้าในจิตใจท่ีตอ้งจากคนรักไป โดยใชค้  าเช่ือมวา่ เปรียบ ส่ิงท่ีน ามาเปรียบเทียบจะสนบัสนุน

ใหส่ิ้งท่ีตอ้งการกล่าวถึงนัน่เด่นชดัข้ึน เป็นการเนน้ย  ้าถึงความเศร้าของผูเ้ขียน 

  ดนตรีน้ีคือมิตร   ช่วยดวงจิตใหส้ าราญ 

 ดนตรีคือครูขาน    ประกาศเกียรติยิง่ปัญญา 

บทร้อยกรองอวยพรวนัคลา้ยวนัเกิดอาจารยม์นตรี ตราโมท พ.ศ. 2533 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี, 2533, หน้า 97) บทร้อยกรองน้ีใช้ภาพพจน์อุปลกัษณ์ คือ การกล่าวเปรียบโดยตรง

ระหว่างส่ิงท่ีมีคุณสมบติัร่วมบางประการของของสองส่ิงหรือมากกว่านั้น ในบทน้ีกล่าวถึงดนตรีท่ีเป็น

เหมือนกบัมิตรท่ีช่วยคลายเหงา ท าใหเ้กิดความบนัเทิงใจได ้โดยใชค้  าวา่ คือ แสดงการเปรียบเทียบ  

ลมอวลระคนปนกล่ิน  ดงัประท่ินเสาวรภยอ์บเขนย 

 ลมโบกตอ้งองคล์งร าเพย   ลมเอยเคยถนอมกล่อมใจเรา 

 บทร้อยกรองเร่ือง “ดุริยางค์ในราตรี” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, 

หน้า 35) บทน้ีใช้ภาพพจน์บุคคลวตั คือ การก าหนดส่ิงซ่ึงไม่ใช่มนุษย์ ให้มีกิริยาอาการและอารมณ์ 

ความรู้สึกเช่นมนุษย ์บทน้ีกล่าวถึงลกัษณะของ “ลม” ท่ีมีกิริยาเหมือนคน คือสามารถกล่อมได ้ซ่ึงความเป็น

จริงไม่เป็นเช่นนั้น หากแต่เป็นกล่ินหอมท่ีลอยมากบัลมท่ีท าใหเ้ราเคลิบเคล้ิมเหมือนไดรั้บการกล่อมอยู ่

จ าใจจ าจากเจา้   ไปไกล 

  ตอ้งคร ่ าครวญฤทยั   ร ่ าร้อง   

  จ าจรจากดวงใจ    แสนโศก เศร้าแฮ 

  ดวงจิตคิดถึงนอ้ง   แทบมว้ยมรณา 

 บทร้อยกรองเร่ือง “หวนคิด” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 9) 

บทน้ีใชภ้าพพจน์อติพจน์ คือ ค าท่ีกล่าวเกินจริง โดยกล่าวถึงส่ิงหรือสภาพหรือเหตุการณ์ท่ีไม่อาจเกิดข้ึนได้

ตามความเป็นจริง แต่มีเคา้ของความจริงเจือปนอยู่ เพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกและอธิบายความท่ีเด่นชดัข้ึน 
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โดยไม่ค  านึงถึงข้อเท็จจริง และท าให้ถ้อยค าสะดุดใจ มีความหมายลึกซ้ึง ในบทน้ีเป็นการการอธิบาย

ความรู้สึกคิดถึงคนรักท่ีมีอานุภาพรุนแรงมากมายจนท าให้เศร้าโศกแทบเจียนตาย ซ่ึงถือเป็นการกล่าวเกิน

จริง แต่ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจอารมณ์ของผูเ้ขียนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

...วดัสรรเพชญคู์่สร้าง  พระนคร 

  เดิมอร่ามงามบวร   เด่นฟ้า 

  เหลือเพียงซากนุสรณ์   ชวนสลด 

  องคพ์ระศรีสรรเพชญอ์า้   แตกส้ินสูญทลาย... 

 บทร้อยกรองเร่ือง “อยุธยา” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 27)  

บทน้ีใช้ภาพพจน์ปฏิพากย ์คือ การกล่าวถึงความขดัแยง้ในส่ิงเดียวกันแต่มีลกัษณะตรงขา้มกัน เพื่อให้

อารมณ์ความรู้สึกมากข้ึน บทน้ีกล่าวถึงวดัพระศรีสรรเพชญ์ให้ภาพท่ีสวยงามรุ่งเรืองในคร้ังอดีต กบัภาพ

ปัจจุบนัท่ีเหลือเพียงซากท่ีเกิดจากการถูกท าลายเผาไหม ้ชวนให้เศร้าใจ เป็นภาพของส่ิงเดียวกนัท่ีมีความ

ขดัแยง้กนั 

 จะเห็นไดว้่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงมีพระอจัฉริยภาพในดา้นการประพนัธ์บทร้อยกรอง โดยทรงเลือกใชค้  าและภาพพจน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม

กับเน้ือเร่ือง เน่ืองจากพระองค์ทรงมีความรอบรู้ในเร่ืองค าศัพท์ และจากการท่ีได้ศึกษาเร่ืองการแต่ง           

ค  าประพนัธ์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว ์จึงสามารถเรียงร้อยถอ้ยค าในบทร้อยกรองออกมาไดอ้ยา่งสนใจ ผูอ่้านเกิด

ความรู้สึกประทบัใจในความไพเราะและความงามของบทร้อยกรอง 

3. แนวคิดของบทร้อยกรอง 

จากการศึกษาพบวา่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงเสนอแนวคิดไว ้6 ดา้น ดงัน้ี 

แนวคิดด้านปรัชญาการใช้ชีวติ ทรงใหแ้นวคิดเก่ียวกบัความเขา้ใจในสัจธรรมของชีวิต คือ ความไม่

แน่นอน ชีวิตอาจพบเจอได้ทั้งส่ิงท่ีดีแลว้ไม่ดี มีทั้งสุขและทุกข์ มนุษยจึ์งควรปฏิบติัตนตามหน้าท่ีอย่างดี

ท่ีสุด อย่าได้กังวลกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และให้ยึดมั่นในคุณความดี เช่น กตัญญูรู้คุณต่อบุพการี  

ครูบาอาจารยแ์ละผูมี้พระคุณ ซ่ือสัตยสุ์จริตทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น และควรเป็นผูมี้น ้ าใจ รู้จกัแบ่งปันเสียสละ

แก่ผูอ่ื้น จึงจะท าใหด้ าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข ดงัตวัอยา่ง 
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สักวาท่องไปในพิภพ  ไดป้ระสบดีชัว่ทัว่ทิศา 

ทั้งสุขทุกขส์รรเสริญและนินทา  ธรรมดายอ่มมีทุกวีว่นั 

อยา่ระทมทอ้แทม้องแต่ทุกข ์  ท าใจสุขหาทางท่ีสร้างสรรค ์

ขอกุศลดลสุขทุกส่ิงอนั   สารพนัส าเร็จไดด้งัใจเอย 

 บทร้อยกรองอวยพรปีใหม่ พระราชทานโครงการสมุดบนัทึกประจ าวนั ประจ าปีพุทธศกัราช 2531 

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 145) แสดงให้เห็นวา่ ชีวิตมนุษยท่ี์มกัมีสอง

ดา้นเสมอ เป็นเร่ืองปกติ และเป็นสัจธรรมของชีวิต ไม่วา่อยูท่ี่ใดก็พบไดท้ั้งส่ิงดีและชัว่ มีสุขและทุกข ์มีคน

สรรเสริญก็มีคนนินทา ฉะนั้น จึงอยา่เศร้าโศก ทอ้แท ้มวัจมอยูก่บัความทุกข ์แต่มุ่งท าใหชี้วติมีความสุข 

   ปิตุเรศมารดรใหก้ าเนิด  แสนประเสริฐกวา่ใครในทิศา 

  ท่านถนอมกล่อมเกล้ียงเล้ียงลูกมา  บุตรธิดาควรจ าร าลึกคุณ… 

   บุญคุณท่านนั้นมีมากลน้เหลือ ลูกท่ีเช่ือท่านชีวติจิตแจ่มใส 

  ท่านเมตตาเรามาจนเจริญวยั  ไดอ้าศยัท่านสุขทุกทิวา 

 บทร้อยกรองเร่ือง “ปิตุเรศมารดร” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 

33) แสดงให้เห็นถึงการยึดมัน่ในคุณความดีดา้นความกตญัญูวา่ ผูเ้ป็นบุตรควรแสดงความกตญัญูและตอบ

แทนคุณต่อบิดามารดา เพราะท่านเป็นผูมี้พระคุณแก่เรา เป็นผูใ้ห้ก าเนิด คอยเล้ียงดู ให้การศึกษา เม่ือตอบ

แทนคุณบิดามารดาแลว้จะท าใหมี้ชีวติท่ีดีเจริญกา้วหนา้ 

แนวคิดด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ทรงเสนอแนวคิดวา่ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นส่ิงดีงามท่ี

ควรปฏิบัติสืบทอดต่อกันไป ทั้ งด้านการปฏิบัติพระราชพิธีและการสืบทอดประเพณีส าคัญของไทย  

ดงัตวัอยา่ง 

  สรรพอลงกตแกว้  แกมกาญจน ์

 เภทพสัตร์จดัลายลาน   เลิศพร้อม 

 พูพ่รายรัตก าราล    เรืองกนก 

 ขอพกซองหางคอ้ม   คร ่ าลว้นเลอสุวรรณ… 

   สมบติัยศศกัด์ิ  ก็เป็นประจกัษ ์  เลิศล ้าล ายอง 

 ทั้งเคร่ืองแห่แหน  ถูกตามแบบแผน  นิยมระรอง 

 ทรัพยศ์ฤงคารทอง  อนัแม่ครอบครอง เป็นศรีตระกูล… 
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บทร้อยกรอง “กาพยข์บัไมก้ล่อมพระศรีนรารัฐราชกิริณี (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-

บรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 64) มีเน้ือหาเก่ียวกบัพระราชพิธีสมโภชชา้งเผือกหรือชา้งส าคญั เป็นพระราชพิธี

ท่ีสืบทอดมาแต่สมยัอยุธยา ดว้ยคติว่า พระมหากษตัริยพ์ระองค์ใดมีช้างเผือกมาสู่พระบารมี ถือว่าเป็นสิริ

มงคลแก่บา้นเมือง มีพระบุญญาธิการแผไ่พศาล น าความผาสุกร่มเยน็มาสู่บา้นเมือง ซ่ึงในพระราชพิธีน้ีจะมี

ขนบธรรมเนียมการแต่งองค์ทรงเคร่ืองช้างส าคัญให้เหมาะควรแก่พระยศ แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติ 

พระราชพิธีควรปฏิบติัตามขนบแต่โบราณ เป็นการสืบทอดส่ิงท่ีดีงามต่อไป 

    บรรลุฤกษเ์บิกดิถีข้ึนปีใหม่  ขอพระรัตนตรัยให้รักษา 
  ทั้งทัว่ถว้นมวลเทพเทวา  คุม้ผองไทยทัว่หนา้พาประเทือง 
  การงานใดอนัหวงัตั้งมัน่คิด  จงสัมฤทธ์ิเกิดผลจนลือเล่ือง 
  ประกอบเกียรติประเสริฐเลิศรุ่งเรือง  แก่บา้นเมืองแก่ตนทุกคนเทอญ 
 บทร้อยกรองอวยพรปีใหม่ เพื่ออญัเชิญจดัท าบตัรอวยพรปีใหม่ พุทธศกัราช 2522 (สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 128) กล่าวถึงประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีดีงาม
ท่ีผูค้นนิยมมอบค าอวยพรให้แก่กนั โดยขอพรจากพระรัตนตรัยและเทพเทวาให้ช่วยคุม้ครองคนไทยให้มี
ความสุข กิจการงานประสบผลส าเร็จ การอวยพรในวนัข้ึนปีใหม่จึงเป็นส่ิงท่ีดีงาม ควรปฏิบติัสืบทอดต่อไป 

แนวคิดด้านสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงให้แนวคิดเก่ียวกบัความรักชาติ คนไทยทุก

คนควรมีความรักชาติ ท าประโยชน์เพื่อประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ยึดมัน่ในพระพุทธศาสนา คือ การ

ปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา และจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ดงัตวัอยา่ง 

แผน่เอ๋ยแผน่ดิน   ในแถบถ่ินน้ีไซร้กวา้งหนกัหนา 

 แลดูไกลสุดลูกหูลูกตา   ลว้นไร่นาเขียวขจีพงพีไพร 

 เหมือนมารดาเล้ียงบุตรใหสุ้ขศรี   แผน่ดินน้ีน่ีแหละขา้อาศยั 

 ขา้ตั้งจิตสนองเขตประเทศไทย   รักษาใหย้ ัง่ยนืคู่ฟ้าเอย 

บทร้อยกรองเร่ือง “แผน่ดิน” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 18) 

กล่าวถึงคุณของแผน่ดิน แผ่นดินกวา้งใหญ่มีไร่นาเขียวขจี เปรียบเสมือนมารดาท่ีเล้ียงดูบุตรให้เติบโตอยู่ดี 

มีสุข จึงควรทดแทนคุณแผน่ดินดว้ยการรักษาชาติไทยใหย้นืยง 

ธรรมะประทีปแกว้  ส่องผอ่งแผว้ทัว่สากล 

 น าทางเกษมชนม ์   ใหล่้วงทุกขทุ์กขสุ์ขดงัหมาย 
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บทร้อยกรองอวยพรปีใหม่ พระราชทานโครงการสมุดบนัทึกประจ าวนั ประจ าปีพุทธศกัราช 2530 

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , 2533, หน้า 144) กล่าวถึงธรรมะท่ีเป็นดัง่ดวงแกว้ท่ี

ส่องสว่างน าทางให้ชีวิตปราศจากทุกข์และมีสุขดงัท่ีตั้งใจ การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมะจึงเป็นส่ิงควร

ปฏิบติัตาม เพราะจะท าใหชี้วติด าเนินไปไดอ้ยา่งมัน่คงและเป็นไปตามท่ีหวงั 

พระเอยพระทรงชยั  สุขยิง่ใหญ่ไดส้นอง 

 ใตเ้บ้ืองบาทละออง   ธุลีไทร้ าลึกพระคุณ 

 ขอถวายทั้งบุปผา   บูชาแด่พระการุณย ์

 เทียนธูปอนัวบุิลย ์   มนสัมอบมโนถวาย 

บทร้อยกรองวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธนัวาคม 2525 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 

85) กล่าวถึงการแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ดว้ยการสนองเบ้ืองพระยุคลบาท และ

ร าลึกถึงพระคุณดว้ยการถวายดอกไมธู้ปเทียนเพื่อบูชาพระคุณ 

แนวคิดด้านสังคม  ทรงให้แนวคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมว่า  สังคมท่ีมีความ

เจริญกา้วหนา้มากข้ึน ยอ่มท าใหส้ภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป ยอ่มตอ้งปรับตวัให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง

และเหมาะสมกบัความเป็นอยู่ และแนวคิดเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของคนในสังคมว่า ควรประกอบ

อาชีพท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ หรือส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินของตน ดงัตวัอยา่ง 

โลกเราวนัน้ี   มกัมีแปลกแปลก 

 ผดิกบัแรกแรก    ท่ีโลกเกิดมา 

ตึกรามบา้นช่อง    หอห้องโสภา 

 ตึกสูงเทียมฟ้า    ปานแข่งดวงดาว 

  นกัปราชญท์ั้งหลาย  มากมายคิดแต่ง 

 สร้างยานดดัแปลง   ส่งข้ึนสู่หาว 

 เดินทางไปมา    เวลาไม่ยาว 

 เท่ียวไปทุกคราว    ไม่มีทุกขท์น… 
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  เคร่ืองเล่นมากมาย  หลากหลายบนัเทิง 

 ดนตรีร่ืนเริง    ภาพยนตร์ก็มี 

 ส าราญทุกอยา่ง    อยา่ร้างความดี 

 คนเราเด๋ียวน้ี    ชกัหลงเมามวั 

บทร้อยกรองเร่ือง “โลกปัจจุบนั” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 

22) กล่าวถึงสภาพสังคมในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก มีตึกสูง มียานอวกาศ มีการแพทยก์า้วหน้า 

และมีอุปกรณ์สร้างความบนัเทิงมากมาย ท่ีเกิดข้ึนจากความรู้ความสามารถของคนในสังคม ท าให้เกิด

ความกา้วหนา้ในดา้นต่าง ๆ สภาพสังคมจึงเปล่ียนแปลงไป แต่ส่ิงท่ีควรคงไวไ้ม่ใหห้ายไป คือ คุณความดี 

  …ท่ีราบตามแหล่งน ้า  น าผล 

 เป็นท่ีอยูห่มู่ชน    เป่าเช้ือ 

 ท านาไร่ทุกคน    ขยนัทัว่ 

 ชลประทานช่วยเก้ือ   เกิดน ้ามากมูน 

ท่ีราบตามแหล่งน ้า  ชาวบา้นท าเป็นทอ้งนา 

 อุดมพืชขา้วปลา    เป็นของไทยภูมิใจจริง... 

บทร้อยกรองเร่ือง “แดนดินถ่ินหมอก” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, 

หน้า 43) กล่าวถึงการประกอบอาชีพของคนไทย คือ อาชีพเกษตรกร ท่ีประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสมกบั

สภาพภูมิประเทศท่ีตนอาศยัอยู ่คือมีแหล่งน ้าส าหรับท าการเกษตร ท านา ท าไร่ เป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ย

ขา้วปลาอาหาร 

แนวคิดด้านธรรมชาติ ทรงเสนอให้เห็นถึงความงามของธรรมชาติและแง่คิดจากธรรมชาติ ท าให้

เห็นถึงสัจธรรมของชีวติ ท าใหผู้อ่้านไดเ้รียนรู้การเขา้ใจโลกเขา้ใจชีวติผา่นธรรมชาติ ดงัตวัอยา่ง 

เพญ็จนัทร์ ณ คืนน้ี  รชนีก็ชวนแล 

 เหลืองแจ่มแฉลม้แข   และกระจ่าง ณ ราตรี 

  พรายแสงสวา่งส่อง  ศศิตอ้ง ณ วารี 

 น ้าคา้งประธานี    ฆรเขตประเทศไทย 

  ยนิจกัจัน่เสียง   เพราะเจรียงสราญใจ 

 กล่ินพฤกษในไพร   กลกล่ินสุคนธา 
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บทร้อยกรองเร่ือง “เพญ็จนัทร์” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หน้า 

23) กล่าวถึงความงามของธรรมชาติในเวลากลางคืน มีดวงจนัทร์ส่องแสงกระจ่างสวยงาม มีหยาดน ้ าคา้ง มี

เสียงจกัจัน่อนัไพเราะ และมีกล่ินหอมของดอกไม ้ท าใหผู้อ่้านสัมผสัไดถึ้งความงามของธรรมชาติยามราตรี 

  จวนจะเขา้หนา้หนาวราวเดือนน้ี ลมหนาวมีพดัโบยโบกไสว 

 ความหนาวอนัมีอยูท่ ัว่ทัว่ไป  น ้าเหนือไหนหลัง่ท่วมทุ่งทอ้งนา 

 เม่ือเฝ้าดูธาราริมวารี   ก็พลนัคิดถึงชีวขีองตวัขา้ 

 เม่ือคิดถึงชีวติท่ีล่วงมา   ยิง่โศกาอาดูรพูนทว ี

 ชีวติน้ีผา่นไปเหมือนสายน ้า  ไม่มีซ ้ าจะหยดุใหสุ้ขี  

 ยิง่ผา่นไปทุกทิวาทุกราตรี   ชีวติมีแต่หายตายจากกนั 

บทร้อยกรองเร่ือง “สายน ้ า” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 8) 

กล่าวถึงธรรมชาติ คือ สายน ้ าท่ีไหลผ่านไป เปรียบไดก้บัชีวิตคนท่ีไม่สามารถหยุดเวลาไวไ้ด้แต่ช่วงท่ีมี

ความสุข แต่ชีวิตจริงตอ้งผา่นทั้งสุขและทุกข ์สุดทา้ยทุกคนตอ้งตายจากกนั ถือเป็นสัจธรรมของชีวิตท่ีตอ้ง

พบเจอ ธรรมชาติจึงช่วยใหเ้ขา้ใจโลกและชีวติไดดี้ยิง่ข้ึน 

แนวคิดด้านการศึกษา ทรงให้แนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของการศึกษาวา่ การศึกษาช่วยพฒันาคน

ใหด้ าเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม และช่วยพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน ดงัตวัอยา่ง 

   ศึกษาวชิาไว ้   ก็จะไดป้ระโยชน์ครัน 

  เพื่อช่วยประเทศพลนั   จิตเราก็เปรมปรีด์ิ 

  ความรู้ประโยชน์พร้อม   เพราะถนอมสกนธ์ศรี 

  การเรียนจะใหดี้    ผลเด่นขยนัจง 

  ช่วยชาติและตนยงั   จะประทงัสกุลวงศ ์

  ไทยเราจะยนืยง    เพราะประชาระลึกเรียน 

 บทร้อยกรองเร่ือง “ผลการเรียน” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, หนา้ 

21) กล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาท่ีช่วยพฒันาประเทศ ความรู้และความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนจะช่วย

ใหช้าติไทยคงอยูไ่ด ้

   ผลงานน้ีเราสร้างอยา่งนกัสู้ ถึงจะรู้วา่ศึกหนกัก็หกัหาญ 

  เราเป็นเพียงปุถุชนคนท างาน  มิใช่เทพผูผ้า่นสุราลยั 
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  ขอต่อรองกบัพญามจัจุราช  ถืออ านาจความดีท่ีสดใส 

  ปณิธานอนัฝังรากจากหวัใจ  ใหเ้หล่าคนยากไร้ไดส้บาย 

  ศตัราท่ีเราถือคือเกียรติศกัด์ิ  พร้อมความรักท่ีมอบใหไ้ม่เหือดหาย 

  ดว้ยก าลงัแรงอุทิศจิตใจกาย  ดว้ยสุนขันอ้ยท่ีตายอุทิศตน 

 บทร้อยกรองเร่ือง “ปณิธานศลัยแพทย”์ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2533, 

หน้า 46) กล่าวถึงปณิธานของอาชีพศลัยแพทย ์ท่ีอุทิศแรงกายแรงใจในการศึกษาและการท างาน เพื่อ

ช่วยเหลือประชาชน ซ่ึงกว่าจะเป็นศลัยแพทยไ์ด ้จะตอ้งผ่านการศึกษาวิจยัในเร่ืองการผ่าตดัรักษาอวยัวะ  

ต่าง ๆ มาอย่างเช่ียวชาญก่อน นอกจากการศึกษาคน้ควา้เร่ืองการผ่าตดัอวยัวะแลว้ ยงัจะตอ้งใช้สุนัขเป็น

สัตวท์ดลองก่อน เม่ือไดผ้ลส าเร็จดีแลว้ จึงน ามาใชก้บัมนุษย ์การศึกษาอยา่งละเอียดถ่ีถว้นจึงเป็นเร่ืองส าคญั

ท่ีศลัยแพทยต์อ้งเพียรพยายามและตั้งใจ เพื่อท่ีจะไดน้ าไปใชรั้กษาประชาชนใหพ้น้จากความเจบ็ป่วย 

สรุปผลการศึกษา 

 การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาฉนัทลกัษณ์ สุนทรียภาพ และแนวคิดของบทร้อยกรอง โดย

ศึกษาบทร้อยกรองจากหนงัสือ “มณีพลอยร้อยแสง : รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี” เฉพาะในหมวดหมู่ “กลัน่แสงกลอนกานท์” จ านวนทั้งส้ิน 73 บท ผลของการ

ศึกษาวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 

 ดา้นฉันทลกัษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช -

กุมารี ทรงเลือกใชฉ้นัทลกัษณ์ในบทร้อยกรอง 4 ประเภท ไดแ้ก่ กลอน กาพย ์โคลง และฉนัท ์ ทรงสามารถ

เลือกใช้ฉันทลักษณ์ต่าง ๆ ในบทร้อยกรองได้อย่างเหมาะสมกับเน้ือหา และท าให้บทร้อยกรองมีความ 

ไพเราะและก่อใหเ้กิดความซาบซ้ึงในบทพระราชนิพนธ์ 

 ดา้นสุนทรีภาพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงใช้กลวิธีต่าง ๆ ท าให้บทร้อยกรองนั้นน่าสนใจ ไพเราะสละสลวย กระทบอารมณ์ความรู้สึก และส่ือ

ออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน เห็นภาพ โดยศึกษา 2 ดา้น ไดแ้ก่ การใชค้  า ทรงมีพระปรีชาสามารถในการเลือกใชค้  า 

สรรค ามาใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง และการใชภ้าพพจน์ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการแต่งค าประพนัธ์ 

โดยทรงใช้ภาพพจน์อุปมา อุปลกัษณ์ บุคคลวตั อติพจน์ ปฏิปุจฉา และปฏิพากย ์ซ่ึงเป็นกลวิธีท่ีท าให้บท -

ร้อยกรองมีความไพเราะ คมคาย ลึกซ้ึง และเห็นจินตภาพมากยิ่งข้ึน จะเห็นไดว้่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราช-

เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอจัฉริยภาพในด้านการประพนัธ์บท

ร้อยกรอง โดยทรงเลือกใชค้  าและภาพพจน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง เน่ืองจากพระองคท์รงมีความรอบ
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รู้ในเร่ืองค าศพัท ์และจากการท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการแต่งค าประพนัธ์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว ์จึงสามารถเรียงร้อย

ถอ้ยค าในบทร้อยกรองออกมาไดอ้ย่างสนใจ ผูอ่้านเกิดความรู้สึกประทบัใจในความไพเราะและความงาม

ของบทร้อยกรอง 

ดา้นแนวคิด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเสนอแนวคิดไว ้6 ด้าน คือ แนวคิดด้านปรัชญาการใช้ชีวิต ทรงให้แนวคิดเก่ียวกับความเข้าใจใน 

สัจธรรมของชีวิต ให้ยึดมัน่ในคุณความดี  แนวคิดดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี ทรงให้แนวคิดเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัพระราชพิธีและการสืบทอดประเพณีอนัดีงามของไทย ดงัจะเห็นไดจ้ากการปฏิบติัของพระองคเ์องท่ี

ทรงให้ความส าคญักบัพระราชพิธีต่าง ๆ และทรงมีส่วนร่วมในพระราชพิธีท่ีส าคญั นอกจากน้ียงัทรงให้

ความส าคญักบัประเพณีของไทย ดว้ยการเสด็จพระราชด าเนินไปปฏิบติัพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในประเพณี

ส าคญั  แนวคิดดา้นสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ทรงให้แนวคิดเก่ียวกบัความรักชาติ การยึดมัน่ใน

พระพุทธศาสนา และความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์เห็นไดจ้ากท่ีพระองค์ทรงปฏิบติัหน้าท่ี

เสด็จแทนพระองค์ไปในการต่าง ๆ และปฏิบติัพระราชกรณียกิจสนองงานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อแสดงความจงรักภกัดี  แนวคิดด้านสังคม ทรงให้แนวคิดเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม เม่ือสังคมเปล่ียนแปลงไป ย่อมต้องปรับตวัให้เท่าทนักับการเปล่ียนแปลงและ

เหมาะสมกบัความเป็นอยู ่รวมถึงเร่ืองการประกอบอาชีพของคนในสังคมท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ

หรือส่ิงท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินของตน จากการท่ีไดเ้สด็จเยี่ยมราษฎรทอ้งถ่ินต่าง ๆ ท าให้พระองค์น าความรู้จาก

การลงพื้นท่ีจริงมาใชเ้พื่อพฒันาสังคมใหดี้ยิง่ข้ึน  แนวคิดดา้นธรรมชาติ ทรงเห็นวา่ธรรมชาติมีความงามและ

ใหแ้ง่คิดในการด าเนินชีวติ นอกจากน้ี พระองคย์งัทรงสนพระราชหฤทยัเก่ียวกบัธรรมชาติ จึงมีพระราชด าริ

ให้จดัตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความงามทางธรรมชาติและสร้างประโยชน์แก่คนไทย  และแนวคิดดา้น

การศึกษา ทรงใหแ้นวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของการศึกษาท่ีช่วยพฒันาคนให้ด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

และช่วยพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน  

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยกรองในหนงัสือมณีพลอยร้อยแสง เฉพาะในหมวดหมู่ “กลัน่แสง-

กลอนกานท์”  จะเห็นว่าพระองค์ไดสื้บสรรค์ฉันทลกัษณ์ท่ีมีมาแต่เดิม และนิยมใช้รูปแบบท่ีคนนิยมและ

คุน้เคย เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจไดง่้าย ส่ือความหมายไดช้ดัเจน พระองค์ทรงศึกษาและฝึกฝนดา้นการประพนัธ์

เร่ือยมาจนสามารถประพนัธ์บทร้อยกรองไดห้ลากหลายรูปแบบ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช-
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เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความรู้ความเขา้ใจในฉนัทลกัษณ์ประเภท

ต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 

 จากการศึกษาเร่ืองสุนทรียภาพในบทร้อยกรอง พบว่า การใชค้  าและภาพพจน์มีความโดดเด่น การ

สรรค าให้เหมาะกบัเน้ือหา เลือกใช้ค  าง่ายกบับทร้อยกรองทัว่ไป เลือกใช้ศพัท์สูงกบับทร้อยกรองส าหรับ

พระราชพิธี แสดงให้เห็นถึงพระอจัฉริยภาพของพระองค์ในด้านการประพนัธ์ ดังจะเห็นได้จากการท่ี

พระองคท์รงศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนการแต่งค าประพนัธ์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว ์ซ่ึงเร่ิมมาจากการท่ี สมเด็จ

พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพนัปีหลวง ทรงสอนภาษาไทยแก่พระราชโอรสและพระ

ราชธิดา โดยทรงอ่านวรรณคดีเร่ืองต่าง ๆ พระราชทาน และทรงให้คดับทกลอนต่าง ๆ หลายตอน ท าให้

พระองคโ์ปรดวชิาภาษาไทยตั้งแต่นั้นมา (คณะอนุกรรมการจดัท าหนงัสือรวบรวมพระราชกรณียกิจ สมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการศึกษา การศาสนา และการสาธารณสุข , 2538, หน้า 27) 

นอกจากน้ี ยงัทรงสนพระทยัในภาษาบาลีสันสกฤต และภาษาเขมร จึงทรงรอบรู้เร่ืองค าศพัท์ ซ่ึงเป็นส่ิง

ส าคญัในการประพนัธ์บทร้อยกรอง จึงท าให้บทร้อยกรองของพระองค์เป็นงานพระราชนิพนธ์นิพนธ์ท่ี

ทรงคุณค่าควรแก่การศึกษาในหมวดหมู่อ่ืน ๆ ต่อไป  
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