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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์การประกวดกลอนสดชิงถว้ยพระราชทานฯ ณ มหาวิทยาลยัรังสิตใน
ฐานะกลไกการสืบทอดร้อยกรองไทย ผ่านการเก็บขอ้มูลจากบุคลากรของโรงเรียนท่ีชนะเลิศการประกวดกลอนสด 
ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง นกัเรียนท่ีเขา้ประกวด ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ องคก์รทางวชิาการท่ีเป็นผูส้นบัสนุน หน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นผูส้นบัสนุน ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม พบวา่ การประกวดกลอนสดฯ เป็นกลไกท่ีช่วย สืบทอดร้อยกรองไทยใหด้ ารงอยูผ่า่น
กระบวนการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การคดัเลือกนกัเรียน การฝึกซอ้ม แรงขบัเคล่ือนจากบุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และกลไก
อ่ืน ๆ อาทิ อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี กลไกดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะช่วยสืบทอดร้อยกรองไทยแลว้ยงัมีคุณูปการอ่ืน ๆ  
ไดแ้ก่ รางวลัท่ีไดรั้บช่วยพฒันาอนาคตของเยาวชน พฒันากระบวนการคิดของเยาวชนท่ีเขา้ประกวด ช่วยให้เยาวชน
ห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ และส่งเสริมความผกูพนัระหวา่งครู นกัเรียน เพ่ือน รุ่นพ่ี และรุ่นนอ้ง 
 

ค ำส ำคญั: การประกวดกลอนสด  กลไกการสืบทอดร้อยกรองไทย 

 
Abstract 
 The purpose of this research is to analyse RSU improvised poetry competition to win royal trophies from 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Siridhorn as a mechanism for preserving Thai poetry. The subjects were 
all schools that won the trophies each year. The research methods of in-depth interviews and participant observation 
were used with teachers, students as competitors, school principals or directors including all academic organization 
and government agencies as supporters. The results revealed that this improvised poetry competition is a mechanism 
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that can help Thai poetry to be carried on via all processes such as student recruitment, rehearsal, driving force from 
others and local identity. Moreover, this poetry competition can still develop the way of thinking and the future of 
Thai youths, making them to be far away from all vices. Most importantly, it can raise a good relationship among 
teachers and students at all levels. 
 
Keywords: Improvisation Poetry Competition, Thai Poetry Preservation 

 
1. บทน า 

บทร้อยกรองเป็นเอกลกัษณ์และเป็นสมบติัทางภาษาท่ีมีค่าของไทย ท าให้เห็นสุนทรียะทางการใชภ้าษาท่ี
คลอ้งจองต่อเน่ืองกนั การประพนัธ์บทร้อยกรองประเภทกลอนจึงแสดงใหเ้ห็นความเป็น “คนเจา้บทเจา้กลอน” ของคน
ไทย เพราะการใชค้  าสัมผสันอก สัมผสัใน สัมผสัสระ และสัมผสัอกัษรท่ีหลากหลาย การใชภ้าษาเป็นส่ือแสดงความ
สะเทือนใจและจรรโลงใจ จะเห็นไดว้า่กวีใชภ้าษาถ่ายทอดความคิดท่ีลึกซ้ึงสามารถให้อารมณ์สะเทือนใจไดดี้ ดงัท่ี 
นภาลยั  สุวรรณธาดา (2533: 31-41)  ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของบทร้อยกรองคือ มีความงามดา้นรูป (ฉันทลกัษณ์และการ
สัมผสั) ความงามดา้นรส (รสแห่งวรรณคดี) ความงามดา้นภาพพจน์ (ถอ้ยค าภาษาท่ีไพเราะเกิดภาพพจน์) ความงาม
ดา้นเสียง (ไพเราะดว้ยค า) บทร้อยกรองมีคุณค่าต่อผูแ้ต่งทั้งทางดา้นจิตใจสติปัญญา ดา้นสงัคม บทร้อยกรองมีอิทธิพล
ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและพฒันาสังคมมาทุกสมยั ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคญัของบทร้อยกรองจึง
ได้ก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยบรรจุ
สาระการเรียนรู้เร่ืองฝึกเขียนค าสัมผสัคลอ้งจอง แต่งบทร้อยกรอง ก าหนดให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ตามวยัท่ีเหมาะสม 
กล่าวคือ เม่ือจบมธัยมศึกษาตอนตน้ สามารถแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย ์และโคลงส่ีสุภาพได ้และเม่ือจบ
มธัยมศึกษาตอนปลายนอกจากสามารถใช้ค  าและกลุ่มค าสร้างประโยคได้ตรงตามวตัถุประสงค์ ยงัสามารถแต่งค า
ประพนัธ์ประเภท กาพย ์โคลง ร่ายและฉันท์ ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะและใชค้  าราชาศพัท์และค าสุภาพได้
อยา่งถูกตอ้ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 41-42)  

มหาวิทยาลยัรังสิตเล็งเห็นคุณค่าและความส าคญัของบทร้อยกรองในฐานะเป็นวฒันธรรมประจ าชาติไทย 
พร้อมทั้งตระหนักในหน้าท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของสถาบนัการศึกษาท่ีนอกจากด าเนินภารกิจในการผลิตบณัฑิต 
การวิจัยและการพฒันาแล้ว ยงัมีบทบาทสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะและ
วฒันธรรม การเผยแพร่ยกยอ่งผูมี้ผลงานการอนุรักษ ์เพ่ือใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่สงัคม จึงไดร่้วมมือกบัสถาบนัสุนทรภู่
จดัโครงการประกวดกลอนสดระดบัมธัยมศึกษา  

ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
พระราชทานถว้ยรางวลัแก่ผูช้นะเลิศการประกวดประเภทนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และผูช้นะเลิศการประกวด
ประเภทนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จึงก าหนดให้ “โครงการประกวดกลอนสดชิงถว้ยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นโครงการประจ าปีต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 13 ปี จนถึง พ.ศ. 2559 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดป้ระกาศ “บญัชีรายช่ือผลงานดีเด่นท่ี สพฐ. เห็นวา่มีคุณภาพเทียบเคียง
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กบัรางวลัสูงสุดระดบัประเทศข้ึนไป 205 รางวลั” (สพฐ.ว.1/2559) ปรากฏช่ือรางวลัชนะเลิศการประกวดกลอนสดท่ีจดั
โดยมหาวทิยาลยัรังสิตอยูใ่นรายช่ือล าดบัท่ี 39  

การจดัโครงการประกวดกลอนสดของมหาวทิยาลยัรังสิต นอกจากจ านวนโรงเรียนและทีมท่ีเขา้ร่วมประกวด
กลอนสดมากข้ึน ในจ านวนน้ีมีโรงเรียนท่ีส่งนกัเรียนเขา้ร่วมประกวดทุกคร้ังอยา่งต่อเน่ือง แสดงใหเ้ห็นทศันคติท่ีดีต่อ
การเขา้ร่วมโครงการ และเม่ือพิจารณาจากรายงานสรุปผลโครงการของทุกปีจะไดรั้บความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์จาก
ผูเ้ขา้ร่วมงาน 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการประกวดกลอนสดชิงถว้ยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลยัรังสิตในฐานะกลไกการ “สืบ-สร้าง” ร้อยกรองไทย ทั้งในดา้นการ “สืบทอด” 
ขนบการประพนัธ์ร้อยกรองไทยในฐานะมรดกทางวฒันธรรมของชาติให้ด ารงอยูต่่อไปโดยมุ่งเนน้ท่ีภาษาวรรณศิลป์ 
แนวคิด กลวิธีการประพนัธ์ซ่ึงผลงานท่ีไดรั้บรางวลัสามารถสะทอ้นออกมาไดเ้ห็นอยา่งเด่นชดั ทั้งยงัแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการสืบทอดร้อยกรองไทยท่ีสะท้อนผ่านขั้นตอนการจัดการประกวดของมหาวิทยาลัยรังสิต ตลอดจน
ผูเ้ก่ียวขอ้ง อาทิ สถาบันสุนทรภู่ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ รวมทั้ งกระบวนการเขา้ร่วมประกวดของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ เยาวชน ครูผูฝึ้กสอน สถาบันท่ีสนับสนุนการส่งเยาวชนเขา้ประกวด ในส่วนของการ “สร้าง” ร้อยกรองไทย 
ผูว้ิจยัเห็นวา่การประกวดน้ีสามารถท าหนา้ท่ีเป็นกลไกในการ “สร้างคน” คือ การสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีเห็นคุณค่า
ของร้อยกรอง หลายสถาบนัไดใ้ชก้ารประกวดฯ เป็นเวทีในการเร่ิมตน้คดักรองความสามารถของเยาวชนใหเ้หมาะสม
กบัศกัยภาพและความสนใจ สร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ทั้ งต่อตวัเยาวชน ครู สถาบันและชุมชน ตลอดจนการ
ประกวดฯ น้ียงัเป็นการ “สร้างบรรทดัฐาน” ใหแ้ก่วงการร้อยกรองไทย เพ่ือน าไปเป็นองคค์วามรู้ให้แก่สถาบนัหรือผูท่ี้
สนใจในการพฒันาวงการร้อยกรองไทย และการศึกษาดา้นวฒันธรรมของชาติต่อไปในอนาคต 

 
2. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อวเิคราะห์การประกวดกลอนสดชิงถว้ยพระราชทานฯ ในฐานะกลไกการสืบทอดร้อยกรองไทย 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2 สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการประกวดฯ ไดแ้ก่ บุคลากรมหาวิทยาลยัรังสิต สถาบนั
สุนทรภู่ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ในส่วนของเยาวชนผูเ้ขา้ประกวด ครูผูฝึ้กสอน และสถาบนัท่ีสนบัสนุนจะสัมภาษณ์
เฉพาะท่ีไดรั้บรางวลัเท่านั้น 
 โรงเรียนท่ีเคยเขา้ร่วมประกวดและไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ทั้ งในระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย 
จ านวน 13 โรงเรียน จาก 13 คร้ัง ปัจจุบนัสามารถรวบรวมขอ้มูลได ้5 โรงเรียน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดั อาทิ บางโรงเรียนมี
การเปล่ียนแปลงครูผูฝึ้กสอน ครูผูฝึ้กสอนเกษียณอายรุาชการ ยา้ยโรงเรียน หรือโรงเรียนไม่ไดส่้งเขา้ร่วมประกวดอีก 
โรงเรียน 5 โรง มีดงัน้ี 
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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  โรงเรียนแสวงหาวทิยาคม จงัหวดัอ่างทอง 
  โรงเรียนกระทุ่มแพว้วทิยา จงัหวดัปราจีนบุรี 
  โรงเรียนปราจีนกลัยาณี จงัหวดัปราจีนบุรี 
 ทั้ง 5 โรงเรียนท่ีใชเ้ป็นกลุ่มประชากรในการท าวิจยัเป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากจะตอ้งเคยชนะ
การประกวดของมหาวิทยาลยัรังสิตแลว้ยงัเป็นโรงเรียนท่ียงัคงสนับสนุนกิจกรรมการประกวดร้อยกรองอยู่อย่าง
สม ่าเสมอ มีผลงานการแข่งขนัระดบัประเทศ  
 นอกจากโรงเรียนแลว้ผูว้จิยัยงัไดเ้ก็บขอ้มูลจากหน่วยงานส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี 
  ส านกักวนีอ้ยเมืองนคร 
  สถาบนัสุนทรภู่ 
 3.3 สงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วมการฝึกซอ้ม และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
 3.4 สรุปผลการวจิยัและน าเสนอผลการวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห์ 
 
4. ผลการวจิยั 
 ความส าเร็จของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีเข้าประกวดกลอนสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลยัรังสิต ลว้นเกิดจากปัจจยัอนัหลากหลาย โดยมีเวทีการประกวด
กลอนสดชิงถว้ยพระราชทานของมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นหน่ึงในเป้าหมายส าคญัท่ีกระตุน้ให้สถาบนัต่าง ๆ เร่งพฒันา
ตนเองเพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย  จึงนบัไดว้า่การประกวดของมหาวทิยาลยัรังสิตเป็นกลไกส าคญักลไกหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ให้
แวดวงร้อยกรองไทยโดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาเกิดการต่ืนตวัและสืบทอดวฒันธรรมร้อยกรองอยา่งต่อเน่ือง อาจ
กล่าวไดว้า่กระบวนการเตรียมตวัเพ่ือเขา้สู่การแข่งขนักลอนสดท าให้เกิดกระบวนการสืบทอดร้อยกรองไปโดยปริยาย 
ทั้งน้ีสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่ง และครูผูฝึ้กซอ้มแต่ละคนต่างมีรูปแบบกระบวนการเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั จากขอ้มูล
ท่ีผูว้จิยัรวบรวมไดใ้นปัจจุบนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 4.1 การคดัเลือกนกัเรียน 
 ส่ิงส าคญัท่ีท าให้โรงเรียนเหล่าน้ีประสบความส าเร็จเร่ิมตน้ตั้งแต่การคดัเลือกนักเรียนเขา้สู่กระบวนการ
ฝึกซอ้มเพ่ือเขา้ร่วมประกวด จากขอ้มูลทั้งจากการสงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 4.1.1 การสร้างคนและส่งต่อจากระดับชั้นประถมศึกษาสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนหลายแห่งใช้
กระบวนการคดัสรรนกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษา โดยคดัสรรจากนกัเรียนท่ีมีแวว มีพ้ืนฐานการแต่งร้อยกรอง 
และการประกวดกลอนสด โรงเรียนท่ีโดดเด่นในดา้นการคดัสรรนักเรียนคือโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เน่ืองจากจงัหวดันครศรีธรรมราชมีความเขม้ขน้ในดา้นการประกวดกลอนสดเป็นอยา่งมาก ทั้งจาก
การมีเวทีประกวดหลายเวที มีองค์กรทั้ งภาครัฐและเอกชนท่ีสนับสนุน ท าให้บรรยากาศการประกวดมีความต่ืนตวั
คึกคกัตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการประกวดกลอนสดในงานสารทเดือนสิบซ่ึงถือเป็นงานระดบัจงัหวดั ครูของโรงเรียน
มธัยมนอกจากจะพานกัเรียนไปแข่งขนัแลว้ ยงัตอ้งท าหน้าท่ีเป็น “แมวมอง” คอยสังเกตการณ์ตามเวทีประกวดระดบั
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ประถมศึกษา หากเห็นวา่นกัเรียนประถมคนใดของโรงเรียนไหนมีแววก็จะเขา้ไปพูดคุยกบัครูผูฝึ้กซอ้มของโรงเรียน
นั้น เป็นการทาบทามในเบ้ืองตน้ โดยเสนอแนวทางการเขา้มาเรียนในโรงเรียนมธัยมของตนซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ า
จงัหวดัขนาดใหญ่ ผ่านระบบโควตาหรือระบบนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ หรือเม่ือสอบเขา้มาระบบสอบตรงก็
ตอ้งท าหนา้ท่ีชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมทีมแข่งขนักลอนสด (ภทัรญาดา ไชยฤกษ,์ สมัภาษณ์, 18 มิถุนายน 2561) กระบวนการ
ท่ีเกิดข้ึนท าให้บรรยากาศของงานร้อยกรองหรือการประกวดกลอนสดมีสีสัน นกัเรียนในจงัหวดันครศรีธรรมราชทุก
ระดบัต่างเห็นความส าคญัของการประกวดกลอนสดเพราะถือเป็นความสามารถพิเศษท่ีจะท าให้เขา้เรียนในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ได ้
 4.1.2 สงสัย สนใจ และสมคัรใจ กระบวนการน้ีเป็นเร่ืองทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนทุกโรงเรียน นกัเรียนท่ีสนใจไม่วา่จะ
มีพ้ืนฐาน มีประสบการณ์หรือไม่ก็ตามสามารถเขา้มาสอบถามท่ีชุมนุมกลอนสด รุ่นพ่ี หรือครูผูฝึ้กซอ้มได ้ซ่ึงนกัเรียน
ส่วนใหญ่ต่างผ่านกระบวนการน้ี นบัเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากความรัก ความสนใจของนกัเรียนเอง ท าให้นกัเรียนมี
ความพยายาม ความมุ่งมัน่ในการฝึกซอ้ม เช่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีเป็น
การสอบตรงทั้งหมด ไม่มีระบบโควตา ไม่มีระบบความสามารถพิเศษ ฉะนั้นนักเรียนท่ีเขา้สู่กิจกรรมการประกวด
กลอนสดต่างเกิดจากความสมคัรใจ ความสนใจส่วนตวัทั้งส้ิน (ช่อแก้ว จุลนวล และสุวิมล อน้ทอง, สัมภาษณ์, 19 
มิถุนายน 2561) 
  4.1.3 คดักรองอยา่งเป็นระบบ บางโรงเรียนใชก้ระบวนการในการคดักรองผ่านงานแนะแนวการศึกษา โดย
ใชแ้บบส ารวจความสามารถท่ีนกัเรียนเขา้ใหม่ทุกคนตอ้งกรอกขอ้มูล อาจารยผ์ูฝึ้กซอ้มก็จะใชข้อ้มูลน้ีเป็นแนวทางใน
การคดัเลือกต่อไป หรือบางโรงเรียนจะใชง้านลูกเสือ เนตรนารี หรือทีมกีฬาประจ าโรงเรียน โดย   บูรณาการการเขียน
ร้อยกรองเขา้ไป เช่น วิจารณ์ผลงานเป็นกลอน เขียนสรุปเป็นกลอน หากอาจารยผ์ูฝึ้กซอ้มซ่ึงเป็นคนเดียวกนักบัผูดู้แล
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีเห็นทกัษะความสามารถดา้นการเขียนวา่สามารถน ามาพฒันาไดก็้จะเรียกตวัมาฝึกซอ้ม (สมชาย 
ขจรศกัด์ิชยั, สมัภาษณ์, 8 ตุลาคม 2561) 
 4.1.4 เชิญชวนหรือชกัจูงใจนักเรียนท่ีอาจจะมีปัญหาเขา้สู่งานร้อยกรอง กลไกน้ีมีหลายโรงเรียนท่ีใชแ้ละ
ไดรั้บผลส าเร็จเป็นอยา่งมาก ทั้งในแง่ของการประกวด และใชเ้ป็นเคร่ืองมือแกปั้ญหาต่าง ๆ ของนกัเรียน โรงเรียนท่ีใช้
กลไกน้ีอยา่งโดดเด่นท่ีสุดคือ โรงเรียนกระทุ่มแพว้วทิยา จงัหวดัปราจีนบุรี ซ่ึงมีอาจารยว์ษิณุ พุม่สวา่ง เป็นครูผูค้วบคุม
และฝึกซอ้ม อาจารยว์ิษณุใชค้วามสามารถและประสบการณ์ส่วนตวัในฐานะท่ีเป็นนกักลอน และผูเ้ขา้ประกวดกลอน
สดตั้งแต่สมยัเป็นนักเรียน โดยเห็นวา่จะเป็นแนวทางท่ีช่วยเหลือนักเรียนให้พน้จากปัญหาชีวิตได ้จึงเร่ิมตน้ดว้ยการ
มองหานกัเรียนท่ีคิดวา่จะมีปัญหา เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ชอบหมกตวัสูบบุหร่ีอยูต่าม
หอ้งน ้ าหลงัโรงเรียน โดยใชว้ิธีเดินเขา้ไปพูดคุย ขอใหม้าช่วยงานหอ้งสมุดและมีค่าตอบแทนใหเ้ล็กนอ้ย นกัเรียนก็จะ
มาช่วยจดัหนงัสือ และเร่ิมใหโ้จทยเ์พ่ิมข้ึน พฒันาเป็นการอ่านบทร้อยกรอง และการเขียนร้อยกรองตามล าดบั กล่าวได้
วา่นกัเรียนท่ีผา่นระบบน้ีไม่มีพ้ืนฐานร้อยกรองเลย แต่นกัเรียนของโรงเรียนแห่งน้ีกลบัไดรั้บรางวลัดา้นงานร้อยกรอง
ระดบัชาติเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากการสร้างความไวใ้จ ความผูกพนั และท่ีส าคญัคือการท าให้นกัเรียนท่ีไม่เคยเห็น
คุณค่าของตวัเอง ถูกคนรอบขา้งมองดว้ยความดูถูกเหยยีดหยามไดเ้ร่ิมมองเห็นศกัยภาพของตนเอง ซ่ึงนบัเป็นการสร้าง
คนท่ีย ัง่ยนืท่ีสุด (วษิณุ พุม่สวา่ง, สมัภาษณ์, 13 ตุลาคม 2561)  
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 4.2 การฝึกซอ้ม  
 การฝึกซอ้มเป็นอีกกลไกหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหก้ารประกวดกลอนสดประสบความส าเร็จ และกลไกเหล่าน้ีได้
ยอ้นกลบัเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้งานร้อยกรองด ารงอยูแ่ละสืบทอดอยา่งมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ได ้โดยแต่ละโรงเรียนก็จะมีกลยทุธ์วธีิการต่างกนัไป ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 4.2.1 การฝึกฝนและการสร้างงานอย่างสม ่าเสมอ ทุกสถาบันท่ีชนะการประกวดให้ความส าคญักับการ
ฝึกซอ้มและการเขียนร้อยกรองอยา่งสม ่าเสมอ ไม่วา่จะเป็นการฝึกซอ้มในช่วงเชา้ก่อนเขา้ชั้นเรียน และหลงัเลิกเรียน 
ตลอดจนเก็บตวัฝึกซอ้มในช่วงก่อนท่ีจะมีการแข่งขนั ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการคือการหาช่องทางให้นกัเรียนไดมี้โอกาส
เขียนร้อยกรองในโอกาสต่าง ๆ เช่น เขียนเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องโรงเรียนในวนัส าคญั น าไปอ่านหนา้เสาธงก่อนเขา้
เรียน หรือการเขียนค าขวญั บทกลอนให้แก่องคก์รภายนอกท่ีขอความอนุเคราะห์น าไปใชโ้อกาสต่าง ๆ  ผูว้จิยัพบวา่ทุก
สถาบนัเห็นความส าคญัของการฝึกซ้อมและตอ้งมีการเผยแพร่สู่สาธารณะเพ่ือเป็นแรงผลกัดนัให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ผยแพร่ผลงานตนเอง เห็นผลงานของตนน าไปใชจ้ริงทั้งในและนอกโรงเรียน รวมถึงไดรั้บค าติชมจาก
สาธารณะเพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 4.2.2 ชุมนุม: พ้ืนท่ีสร้างสรรค์งานร้อยกรอง ส่ิงส าคัญต้องมีพ้ืนท่ีให้กับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ชุมนุม
วรรณศิลป์ หรือร้อยกรองจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกโรงเรียนตอ้งมี โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีชนะการแข่งขนัจะมีชุมนุมท่ีมีระบบ
การจดัการท่ีเขม้แข็ง มีระเบียบ สามารถรวมตวันกัเรียนได ้มีพ้ืนท่ีท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่นกัเรียน บางโรงเรียนมี
ชุมนุมท่ีบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ไวด้ว้ยกนั เช่น งานลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ ชุมนุมกีฬา  
 4.2.3 การปลูกฝังเร่ืองการประกวดคือการแข่งขนักบัตวัเอง นอกจากการฝึกซอ้มในทกัษะวชิาการ กลยทุธ์การ
ประกวดท่ีเขม้ขน้แลว้ ส่ิงหน่ึงท่ีผูว้ิจยัพบคือการปลูกฝังวา่ทุกคร้ังท่ีนกัเรียนประกวดจะตอ้งระลึกไวว้า่คือการแข่งขนั
กบัตวัเอง ไม่ใช่การเอาชนะกนัอยา่งเอาเป็นเอาตาย ดงัท่ีอาจารยบุ์ญเสริม แกว้พรหม บุคคลส าคญัท่ีสนบัสนุนส่งเสริม
วงการร้อยกรองของจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดก้ล่าวถึงบรรยากาศการแข่งขนักลอนสดไวว้า่ นกัเรียนท่ีมาจากจงัหวดั
นครศรีธรรมราชจะไดรั้บการปลูกฝังวา่ ความผิดพลาดก็เพียงแค่พลาดในญตัติท่ีแข่งขนัเท่านั้นไม่ใช่การผิดพลาดทั้ง
ชีวิต เพ่ือท่ีจะไดรู้้วา่การประกวดหรือการแข่งขนัไม่ใช่การเอาชนะกนั เม่ือชนะหรือแพก็้น่ิง คนท่ีเขา้แข่งขนัต่างเป็น
เพ่ือนกนั (บุญเสริม แกว้พรหม, สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2561) แนวทางท่ีถูกปลูกฝังเช่นน้ีนับเป็น กลยุทธ์ส าคญัซ่ึง
นักเรียนท่ีประสบความส าเร็จยึดถือเพ่ือไวใ้ชใ้นการพฒันาตนเอง พร้อมหาจุดเด่นจุดดอ้ยของตน และเสริมแรงใจ
ตนเองใหเ้ขม้แขง็สามารถแข่งขนัในเวทีประกวดต่อไปไดไ้ม่วา่จะแพห้รือชนะ 
 4.2.4 ฝึกการท างานเป็นทีม รวมกนัเป็นหน่ึง การฝึกซอ้มท่ีส าคญัอีกประการคือตอ้งฝึกการท างานเป็นทีม ทุก
โรงเรียน ทั้งนักเรียน ครูผูฝึ้กซ้อม ตลอดจนค่ายร้อยกรองท่ีส่งเสริมทกัษะการเขียนร้อยกรองต่างให้ความส าคญักบั
ประเด็นน้ีเป็นอยา่งมาก เพราะการประกวดกลอนสดจะตอ้งท างานพร้อมกนั 3 คนในเวลาท่ีจ ากดั ทุกโรงเรียนจะตอ้งมี
การแบ่งหนา้ท่ี เช่น ใครท่ีออกกลอนเร็วจะตอ้งเป็นตวัแกนหลกัในการคิด อีกคนหน่ึงจะตอ้งเป็นคนคอยช่วยตรวจทาน 
ตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งความหมายค าศพัท ์ตวัสะกด ฉนัทลกัษณ์ ตลอดจนแนวคิดท่ีจะเสนอใหถู้กใจกรรมการ ส่วน
อีกคนจะตอ้งมีลายมือสวย อ่านง่าย ละเอียดรอบคอบ เพราะหากมีขอ้ผิดพลาดแมเ้พียงเลก็นอ้ยก็หมายความวา่จะถูกตดั
คะแนนหรือถูกตดัสิทธิไปทนัที จากการพูดคุยกบันักเรียนท่ีผ่านการประกวดกล่าวตรงกนัวา่เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะมี
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การขดัแยง้กนั ไม่เห็นดว้ยกบัความคิดของเพ่ือน จึงตอ้งหาทางคล่ีคลายปัญหาให้เร็วท่ีสุด ตอ้งยอมรับความคิดซ่ึงกนั
และกนั และยอมรับท่ีผลงานท่ีดีท่ีสุดไม่ใช่ยอมรับเพราะเกรงใจในฐานะรุ่นพ่ีรุ่นนอ้ง  
 นอกจากการท างานเป็นทีมแลว้การรวมทีมนกัเรียนท่ีมีทกัษะหลากหลายนอกจากดา้นร้อยกรองก็เป็นกลยทุธ์
ส าคญั เช่นในกรณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดันครศรีธรรมราช หากทีมขาดนกักลอนไปหน่ึงคนก็จะหานกัเรียนท่ี
เป็นนกัอ่านมาเขา้ร่วมแทนเพราะนกัอ่านจะมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ ตีความท่ีดี มีขอ้มูลท่ีจะเอามาใชผ้สมกบัเพ่ือน
ร่วมทีมท่ีมีทกัษะดา้นร้อยกรอง 
 4.2.5 ฝึกญัตติท่ีหลากหลาย ส่ิงส าคญัอีกประการของการฝึกซ้อมคือตอ้งฝึกตีความและเขียนด้วยญัตติท่ี
หลากหลาย เพราะเวทีประกวดแต่ละท่ีจะมีรูปแบบท่ีต่างกนัไปเฉพาะตวั บางแห่งกรรมการชอบเร่ืองการเมือง บางแห่ง
ตอ้งตีความในเชิงธรรมะ ปรัชญา ให้ขอ้คิด บางเวทีจะให้ญตัติท่ีดูเหมือนจะง่ายแต่ตอ้งตีความให้ลึกซ้ึงแตกต่าง บาง
เวทีให้ญตัติท่ีแปลกประหลาด คาดเดาไดย้าก ฉะนั้นนักเรียนจะตอ้งติดตามข่าวสารบา้นเมืองอยูต่ลอดเวลา ตอ้งอ่าน
งานร้อยกรองใหม้าก อ่านงานใหห้ลากหลายดา้น  
 4.2.6 ส่ือทนัสมยัประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม ในปัจจุบนัการฝึกซอ้มของแต่ละโรงเรียนตา่งน าเทคโนโลยมีาใช้
ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ โดยครูผูฝึ้กซอ้มจะตั้งญตัติส่งไปในไลน์กลุ่มทุกวนัให้นกัเรียน
เขียนกลอนแลว้ส่งกลบัมาในเวลาท่ีก าหนด ท าใหก้ารฝึกซอ้มสามารถท าท่ีใดก็ได ้ 
 4.2.7 ขอ้เสนอแนะสะทอ้นกลบั หลงัจากการแข่งขนันักเรียนจะตอ้งน าผลงานท่ีส่งไม่ว่าจะชนะหรือไม่ก็
ตามมาพูดคุยในกลุ่ม หรือรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือหาจุดเด่นของผลงานหรือจุดท่ีตอ้งแกไ้ขปรับปรุงในคร้ัง
หนา้ ส าหรับประเด็นหรือขอ้เสนอแนะสะทอ้นกลบัเป็นประเด็นส าคญั เพราะบางเวทีมีกรรมการอธิบายให้ค  าแนะน า 
ช่วยช้ีจุดบุกพร่อง บางเวทีช้ีแจงในภาพรวม บางเวทีไม่มีการช้ีแจงให้ค  าแนะน าเลย ซ่ึงผูฝึ้กซ้อมบางคนเห็นว่าหาก
เป็นไปไดค้วรมีขอ้เสนอแนะใหแ้ก่ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกเวทีเพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการน าไปแกไ้ขปรับปรุงแลว้ 
ยงัแสดงถึงความโปร่งใสของการตดัสินดว้ย 
 4.2.8 นวตักรรมเพ่ือการประกวดกลอนสด นอกจากการฝึกซอ้มตามรูปแบบดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัพบว่าบาง
โรงเรียนมีการสร้างนวตักรรมเพ่ือการประกวดกลอนสดโดยเฉพาะ ท่ีโดดเด่นคือ โรงเรียนกระทุ่มแพว้วิทยา จงัหวดั
ปราจีนบุรี ซ่ึงมีอาจารยว์ิษณุ พุ่มสวา่ง เป็นครูผูดู้แลและฝึกซ้อม ไดน้ าประสบการณ์ทั้งการแข่งขนัและการควบคุม
ฝึกซ้อมของตนมาสร้างนวตักรรม เช่น กลยทุธ์การประกวดกลอนสดดว้ยเทคนิค “ส่ีคู่พิฆาต” ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ีจะใช้
เอาชนะคู่แขง่ และเอาชนะใจกรรมการดว้ยการวางแผนแต่งส่ีวรรคสุดทา้ยให้น่าสนใจก่อนวรรคอ่ืน ๆ จากนั้นจึงค่อย
เร่ิมตน้แต่งตั้งแต่ตน้ใหค้  าและความสอดคลอ้งกบัส่ีวรรคสุดทา้ย หรือการท าวจิยัวเิคราะห์ผลงาน ร้อยกรองท่ีมีช่ือเสียง
เพ่ือหาเทคนิคมาใชฝึ้กซอ้มนกัเรียน การใชส้ถิติมาวิเคราะห์การแข่งขนัแต่ละคร้ัง ซ่ึงสามารถเรียกขอ้มูลยอ้นหลงัมา
วเิคราะห์ไดต้ลอดเวลา และท าใหเ้ห็นพฒันาการของทีมเพ่ือน ามาใชว้างแผนการฝึกซอ้ม การส่งเขา้ประกวด และการ
ก าหนดนโยบายของโรงเรียนไดอี้กดว้ย (วษิณุ พุม่สวา่ง, สมัภาษณ์, 13 ตุลาคม 2561) 
 4.3 แรงขบัเคล่ือนจากบุคลากร และองคก์ร 
 กลไกส าคญัท่ีนบัไดว้า่เป็นแกนหลกัของกิจกรรมคือบรรดาแรงขบัเคล่ือนของบุคคลหรือองคก์รต่าง ๆ จาก
การเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัพบรายละเอียดท่ีหลากหลายสามารถสรุปท่ีส าคญัไดด้งัน้ี  
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 4.3.1 ครู 
 ครูนบัเป็นกลไกส าคญัท่ีเขา้มาควบคุมดูแล และฝึกซอ้ม กล่าวไดว้า่หากไม่มีครูท่ีเป็นทั้งผูข้บัเคล่ือนและเป็น
แกนกลางให้นกัเรียนก็ไม่อาจเกิดการรวมตวักนัเพ่ือเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้ทุกโรงเรียนท่ีให้ขอ้มูลต่างกล่าวตรงกนัวา่
ระบบการเตรียมทีม การฝึกซ้อม การแข่งขนัไม่สามารถด าเนินไปได้หากขาดครู บางโรงเรียนครูเกษียณหรือยา้ย
โรงเรียนก็ท าให้กิจกรรมหยดุไปในท่ีสุด จากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมมาสามารถสรุปคุณลกัษณะของครูท่ีนับเป็น
กลไกท่ีท าใหที้มประกวดกลอนสดประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ 
 1) ผสมผสานวิชาการและกิจกรรม ครูท่ีดูแลและฝึกซ้อมตอ้งมีทักษะหลายด้านทั้ งวิชาการและกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ จากการเก็บขอ้มูลพบว่า ครูผูฝึ้กซอ้มจะเป็นทั้งครูท่ีดูแลโครงการกีฬา ลูกเสือเนตรนารี ห้องสมุด 
หรือโครงการส่ิงแวดลอ้ม โดยน ามาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั เห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายคือการมองวา่กิจกรรมและวิชาการ
สามารถสร้างคนได ้
 2) ความทุ่มเทและเสียสละ นอกจากทกัษะทางดา้นวิชาการและกิจกรรมแลว้ ความทุ่มเทและเสียสละให้แก่
นกัเรียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ไม่เพียงแค่การฝึกซอ้มท่ีตอ้งมีเวลาให้นกัเรียนตลอดทั้งวนั หมายรวมไปถึงวนัหยดุราชการ 
และช่วงการแข่งขนัก็ตอ้งมีการเก็บตวัฝึกซอ้มเขม้ขน้ทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้นของครู พานกัเรียนไปแข่งขนัทุกเวทีท่ีมี
การประกวด ครูยงัตอ้งดูแลชีวตินกัเรียนทุกคนทั้งเร่ืองชีวติส่วนตวั ทุนการศึกษา อาหารการกิน ทั้งยงัตอ้งสร้างศรัทธา
ให้เกิดข้ึนในหมู่นกัเรียน ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจท่ีท าให้นกัเรียนทุ่มเทและอดทนอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือให้ไดร้างวลัมามอบให้
แด่ครู ดังท่ี ศศินา มะลิเผือก นักเรียนในทีมประกวดกลอนสดของโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช (สัมภาษณ์, 2561) 
กล่าววา่ ครูคือบุคคลส าคญัท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ และอยากไดร้างวลัมามอบใหค้รูเป็นส่ิงตอบแทน 
 ความทุ่มเทเสียสละท่ีเกิดข้ึนยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสืบทอดงานร้อยกรอง เพราะนกัเรียนท่ีเขา้สู่กระบวนการ
แข่งขนัส่วนใหญ่จบการศึกษาไปแลว้จะไปเป็นครูภาษาไทย ซ่ึงนับเป็นการสืบทอดกระบวนการแข่งขนั สร้างแรง
บนัดาลใจให้แก่รุ่นน้องหลายคนไดก้ลบัมาเป็นคุณครูในโรงเรียนแลว้ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเขา้ประกวดต่อเน่ืองไป 
กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ เช่น อาจารยสุ์วิมล อน้ทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดันครศรีธรรมราช เคยเป็นนกัเรียนท่ี
เป็นทีมประกวดของโรงเรียนมาก่อน เม่ือสอบบรรจุไดส้อนท่ีโรงเรียนเดิมของตนก็ส่งเสริมฝึกซ้อมให้แก่นักเรียน
ต่อไป 
 3) วิสัยทศัน์ วิสัยทศัน์ในการท างานของครูเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด โรงเรียนท่ีมีความพร้อมทั้งงบประมาณ ส่ิง
สนบัสนุน นกัเรียนเพียบพร้อม ก็ตอ้งอาศยัวิสัยทศัน์ของครูท่ีมุ่งคดัเลือก ฝึกฝน สร้างคน สร้างงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่โรงเรียนและนกัเรียน ในทางกลบักนัโรงเรียนท่ีขาดความพร้อมในหลาย ๆ ดา้น ครูก็สามารถเป็นผูส้ร้างทุก
ส่ิงให้เกิดข้ึนได ้เพียงแต่ปรับมุมมอง เปล่ียนวิธีคิด เม่ือไม่สามารถเลือกนกัเรียนได ้ก็ปรับวธีิคดัเลือก เปล่ียนเป้าหมาย 
สร้างพ้ืนท่ีให้นักเรียนมีท่ีท่ีจะใช้ท ากิจกรรม สามารถเป็นศูนยก์ลาง หรือเป็นท่ีพ่ึงพาให้แก่นักเรียนได้ เช่นกรณี
โรงเรียนกระทุ่มแพว้วิทยา จังหวดัปราจีนบุรี ท่ีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูสามารถสร้างทีมจนชนะการแข่งขนั
ระดบัชาติได ้
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 4.3.2 นกัเรียน  
 จากการเก็บขอ้มูลพบวา่มีนักเรียนทั้งกลุ่มท่ีมีพรสวรรค์และไม่มีพรสวรรค์แต่อาจารยผ์ูฝึ้กสอนทุกคนกล่าว
ตรงกนัวา่ หากนกัเรียนสนใจแมไ้ม่มีพรสวรรค ์ไม่มีพ้ืนฐานมาก่อนเลยก็สามารถฝึกฝนจนสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้ 
 4.3.3 รุ่นพ่ี  
 ทุกโรงเรียนท่ีผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล รุ่นพ่ีจะมีบทบาทอยู่ไม่มากก็น้อย บางโรงเรียนจะให้โอกาสรุ่นพ่ีเขา้มาร่วม
กิจกรรมกบัรุ่นนอ้ง เป็นผูช่้วยสอน เป็นวิทยากร บางแห่งเป็นแรงบนัดาลใจ ส่งมอบผลงานท่ีรุ่นพ่ีท าเก็บไวใ้นแฟ้มให้
รุ่นนอ้งรุ่นต่อ ๆ ไป ท่ีส าคญัคือการเป็นตน้แบบคนท่ีประสบความส าเร็จท าให้รุ่นนอ้งอยากด าเนินรอยตาม ปรารถนา
จะเขา้มหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการได้เหมือนอย่างรุ่นพ่ี นอกจากนั้นรุ่นพ่ียงัสนับสนุนงบประมาณ อาหาร ท่ีพกัในการ
ฝึกซอ้ม หรือการประกวดดว้ย  
 4.3.4 ผูบ้ริหารโรงเรียน  
 ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นกลไกส าคญัท่ีขบัเคล่ือนระบบในเชิงนโยบายใหเ้ป็นรูปธรรม รวมถึงการใหก้ าลงัใจแก่
ครูและนักเรียน ช่วยส่งเสริมสนบัสนุนโดยอนุมติังบประมาณ อนุญาตให้เดินทางไปแข่งขนัตามเวทีประกวดต่าง ๆ 
หรือแมแ้ต่เขา้ร่วมงาน ผูบ้ริหารของโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จจะมีวสิยัทศัน ์การมองเห็นความส าคญัของภาษาไทย 
ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเต็มก าลงั โดยเห็นว่าประโยชน์ท่ีจะไดรั้บกลบัมาไม่ใช่เงิน แต่เป็นประโยชน์ของ
นกัเรียน ของโรงเรียน ของวฒันธรรมไทย ท่ีส าคญัคือการติดตามการด าเนินงาน และผลงานอยา่งใกลชิ้ด รับฟังปัญหา 
อ านวยความสะดวก พร้อมช่วยเหลือแกไ้ข อาจกล่าวไดว้า่ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความส าคญัท่ีสุดเพราะหากผูบ้ริหารไม่
เห็นคุณค่า ไม่อนุมติัในเชิงนโยบาย ครูผูฝึ้กซอ้มก็ไม่สามารถท ากิจกรรมใด ๆ ได ้ 
 4.3.5 สถานศึกษา  
 หลายโรงเรียนมีโควตาพิเศษให้กบักลุ่มนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ อาทิ โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช มี
โควตา้ยุวกวี ปีการศึกษาละ 2 คน ส่วนใหญ่ก็จะสอบได้เพราะนักเรียนท่ีเรียนดีอยู่แลว้ นอกจากระบบคดัสรรผูท่ี้มี
ความสามารถแลว้โรงเรียนยงัเป็นตวักลางท่ีสนับสนุนและช่วยดึงแรงสนับสนุนจากทุกฝ่าย อาทิ สมาคมผูป้กครอง 
โดยเฉพาะงบประมาณ การฝึกซ้อม การเดินทาง การจัดแผนยุทธศาสตร์ มีแผนงบประมาณประจ าปี ท่ีมีการ
วางเป้าหมาย ตั้งผลสัมฤทธ์ิทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณให้เห็นเป็นเชิงประจกัษ์ เป็นโครงการท่ีชดัเจน เม่ือมาสรุปผล
การใชง้บประมาณจะเห็นความคุม้ค่าของการลงทุน ไดผ้ลเกินกว่าท่ีตั้งเป้าหมายไว ้เช่น โรงเรียนกระทุ่มแพว้วิทยา 
จงัหวดัปราจีนบุรี จดัท าสถิติ แผนภูมิอยา่งชดัเจน ทั้งระยะสั้ น ระยะยาว ภาพรวม รายบุคคล สถิติของครู สถิติของ
นกัเรียน ครอบคลุมในทุก ๆ ดา้น ค านวณร้อยละออกมาใหเ้ห็นในเชิงปริมาณวา่ประสบความส าเร็จเกินกวา่ร้อยละ 100 
ในหลายปี ส่ิงเหล่าน้ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ท าใหก้ารจดักิจกรรมสามารถด าเนินต่อไปไดด้ว้ยแรงสนบัสนุนอยา่ง
ต่อเน่ืองจากทุกฝ่าย 
 นอกจากนั้นโรงเรียนตอ้งท าหน้าท่ีเป็นผูเ้สริมแรง เม่ือนักเรียนไดร้างวลั ตอ้งมีการประกาศยกย่อง ชมเชย 
ถึงแมไ้ม่ชนะก็ตอ้งประชาสัมพนัธ์ เอาผลงานมาเสนอ หรือตีพิมพใ์นส่ือ เป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนตอ้งการสร้างงาน 
ฝึกฝนตนเองต่อไป สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเรียนคนอ่ืน ๆ  
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4.3.6 องคก์ร มูลนิธิ สถาบนั (ทางวชิาการ) 
 บางทอ้งถ่ินจะมีความโดดเด่นในเร่ืองของค่ายกิจกรรมทางภาษา ท าให้นักเรียนและครูไดมี้โอกาสอบรม
ความรู้ ฝึกฝนฝีมือ เช่น ค่ายวรรณศิลป์ของกวีซีไรต์ท่ีจัดข้ึนในภาคใต ้หรือค่ายของสถาบันสุนทรภู่ ซ่ึงจดัข้ึนเป็น
ประจ าทุกปี ณ จังหวดัปราจีนบุรี รวมถึงจัดอบรมให้แก่สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ตามค าร้องขอ การอบรมครูของ
โรงเรียนในเขตภาคกลาง ท่ีโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จงัหวดัอ่างทอง ท าให้นกัเรียนไดฝึ้กวิสัยทศัน์กบัคนภายนอก 
หรือครูไดฝึ้กฝนเพ่ือน าไปสอนนกัเรียน ท่ีน่าสนใจคือ ส านกักวนีอ้ยเมืองนคร จงัหวดันครศรีธรรมราช น าโดยอาจารย์
บุญเสริม แกว้พรหม คอยช่วยเหลือ สนับสนุน มีการจดัค่ายให้นักเรียนในพ้ืนท่ีมาร่วมกิจกรรมหรือส่งวิทยากรของ
ส านกักวีนอ้ยเมืองนครไปจดัอบรมใหก้บัสถาบนัอ่ืนๆ จดัอบรมให้แก่ครูท่ีสนใจการประกวดกลอนสด นบัเป็นองคก์ร
วชิาการท่ีสนบัสนุนการประกวดกลอนสดอยา่งจริงจงั นอกเหนือไปจากการฝึกซอ้ม การรวมโรงเรียนในพ้ืนท่ีและการ
จดัเวทีประกวดระดบัทอ้งถ่ิน ยงัช่วยเหลือในดา้นสนับสนุนงบประมาณท่ีพกัและการเดินทางให้แต่ละโรงเรียนไป
พร้อมกนัซ่ึงเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีขาดแคลนงบประมาณไดเ้ป็นอยา่งดี   
 4.3.7 หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการเมืองทอ้งถ่ิน  
 จากการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัพบวา่หน่วยงานท่ีสนบัสนุนกิจกรรมการประกวดกลอนสดหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวรรณศิลป์มีดว้ยกนั 2 แห่ง ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี น าโดยคุณบงัอร วิลาวลัย ์นายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั (สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2561) ซ่ึงสนบัสนุนการงบประมาณ และการด าเนินการจดัค่ายวรรณศิลป์ 
โดยร่วมมือกบัสถาบนัสุนทรภู่ จดัอบรมการเขียนกลอนให้แก่นักเรียนและครูในจงัหวดัปราจีนบุรี บรรจุเป็นแผน
วฒันธรรมของหน่วยงาน โดยด าเนินงานมากวา่ 18 ปี เพื่อตอบสนองยทุธศาสตร์การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ท า
ใหห้ลายโรงเรียนในจงัหวดัปราจีนบุรีประสบความส าเร็จในดา้นการประกวดร้อยกรองจนถึงปัจจุบนั 
 นอกจากนั้นยงัมีการสนับสนุนจากเทศบาล สภาวฒันธรรมอ าเภอ ของอ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทองซ่ึง
สนบัสนุนงานร้อยกรองของโรงเรียนแสวงหาวทิยาคม และเน่ืองจากครูผูฝึ้กสอนเป็นประธานสภาวฒันธรรมอ าเภอ จึง
ประสานของงบจากจงัหวดัมาจดักิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัวรรณศิลป์ ท าใหโ้รงเรียนแสวงหาวทิยาคมเป็นศูนยก์ลางหรือ
ตวัแทนดา้นวรรณศิลป์ของพ้ืนท่ีในภาคกลาง เช่น จงัหวดัอ่างทอง สิงห์บุรี ชยันาท อยธุยา จดักิจกรรมอบรมวรรณศิลป์
ใหแ้ก่ครูในพ้ืนท่ี และเป็นเจา้ภาพในการจดัการประกวดกลอน  
 4.3.8 เวทีประกวดในทอ้งถ่ิน  
 หลายจงัหวดัมีเวทีประกวดในทอ้งถ่ินของตนท าให้ครูและนักเรียนตอ้งเตรียมพร้อมฝึกซ้อมตลอดเวลา ซ่ึง
ส่งผลให้นกัเรียนเหล่าน้ีชินกบับรรยากาศการประกวด ไม่ต่ืนเตน้ ควบคุมสติในระหวา่งการแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี เวที
ในทอ้งถ่ินหลายเวทีมีมาตรฐานระดบัชาติ มีกฎกติกาการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้เป็นด่านฝึกฝีมือให้กบันกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
เช่น การประกวดกลอนเดือนสิบของจงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน และมีมาตรฐานการ
แข่งขนัท่ีสูง สร้างนักกลอนท่ีมีช่ือเสียงมามากมาย จนกล่าวกันว่าหากผ่านเวทีกลอนเดือนสิบไปได้ก็ไม่กลวัการ
ประกวดของเวทีท่ีไหน (ในเร่ืองของความเข้มข้นทั้ งเวลา กติกา กฎเกณฑ์) หรือการประกวดกลอนสดชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เป็นอีกหน่ึงเวทีท่ีส าคญัของโรงเรียนในภาคใต ้
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 อยา่งไรก็ตามไม่ใช่มีแต่เวทีในระดบัทอ้งถ่ิน แต่หลายโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในการส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัจะ
บนัทึกเป็นปฏิทินการแข่งขนัตลอดปีไว ้บางแห่งตั้งเป้าหมายไวถึ้ง 14 แห่ง เช่น การประกวดของเทพศรีกวีศิลป์ วดั
เทพธิดาราม มูลนิธิอฐัมรามาธิบดี มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ซ่ึงเป็นเวทีประกวดทั้ งในระดับ
ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร หากครู นักเรียน และงบประมาณพร้อมก็จะสนับสนุนให้ออกประกวดให้มากท่ีสุด 
(ภทัรญาดา ไชยฤกษ,์ สมัภาษณ์, 2561) 
 เวทีประกวดในแต่ละแห่งก็จะมีอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั เช่น มหาวิทยาลยัรังสิตจะโดดเด่นในเร่ืองการตั้ง
ญัตติท่ีท าให้ประหลาดใจ บางแห่งเน้นเร่ืองปรัชญา บางแห่งจะเน้นเร่ืองการเมือง ความแตกต่างดังกล่าวน้ีท าให้
นักเรียนท่ีผ่านสนามแข่งขนัมากคร้ังกว่าก็จะไดเ้ปรียบเพราะมีประสบการณ์จนสามารถวิเคราะห์และวางแผนการ
ประกวดไดว้า่จะสามารถเขา้สู่รอบส าคญัไดอ้ยา่งไร 
 เวทีประกวดท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะในทอ้งถ่ินท าให้มีการสืบทอดวรรณศิลป์ มีพ้ืนท่ีให้ไดแ้สดงออก หาก
ไม่มีสนามในทอ้งท่ีใหแ้ข่งขนัก็จะท าใหน้กัเรียนขาดความมัน่ใจ 
 4.3.9 ผูป้กครอง และชุมชน  
 นอกจากการใหก้ าลงัใจในฐานะผูป้กครองแลว้ยงัเห็นความส าเร็จจากหลกัฐานเชิงประจกัษว์า่บุตรหลานของ
ตนไดรั้บทั้งช่ือเสียง โล่รางวลั เงินรางวลั การปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางดี ท าใหเ้กิดความไวว้างใจโรงเรียน และ
ครูผูฝึ้กซอ้ม จึงให้การสนับสนุน ท่ีส าคญัคือความเช่ือใจในการปล่อยให้บุตรหลานของตนฝึกซ้อมโดยกลบับา้นผิด
เวลา ฝึกซ้อมในวนัหยุด หรือตอ้งเดินทางไปแข่งขนัในต่างจงัหวดั หากไม่ไดรั้บแรงสนับสนุนและความเขา้ใจจาก
ผูป้กครอง การฝึกซอ้มก็ไม่อาจเกิดข้ึนได ้รวมถึงชุมชนก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กบัโรงเรียนและครู วา่กิจกรรมทาง
วรรณศิลป์เหล่าน้ีมีประโยชน์ อยากฝากลูกหลานใหม้าท ากิจกรรม สร้างช่ือเสียงใหก้บัชุมชนและโรงเรียน 
 4.4 ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น อตัลกัษณ์วฒันธรรมประจ าถ่ิน  
 จากขอ้มูลพบวา่ท่ีโดดเด่นคือจงัหวดันครศรีธรรมราช ดงัท่ีอาจารยบุ์ญเสริม แกว้พรหม (สมัภาษณ์, 2561) ได้
กล่าวถึงวา่เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองนกักลอน เป็นเมืองของศรีปราชญ ์มีวฒันธรรมภาษาปรากฏในรูปแบบของ
ศิลปประจ าถ่ิน อาทิ เพลงบอก หนงัตะลุง โนรา หรือความคิดเห็นของภทัรญาดา ไชยฤกษ ์(สมัภาษณ์, 2561) อาจารยผ์ู ้
ฝึกซ้อมกลอนสดของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชท่ีกล่าวถึง “กวีจากทะเล ขุนเขา” ว่าโรงเรียนในพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช (สพป. 4 นครศรีธรรมราช) ไม่ว่าจะเป็น ท่าศาลา สิชล เสาเภา เขาน้อย 
เขาฝ้าย จนัดี จะผลิตนกักลอนหรือกวไีดเ้ป็นจ านวนมาก ดว้ยธรรมชาติสร้างแรงบนัดาลใจ 
 การมีวฒันธรรมพ้ืนบา้นอยูใ่นสายเลือด และการถ่ายทอดส่งต่อความรักความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินช่วยเสริมสร้างความภูมิใจในอตัลกัษณ์ของจงัหวดัให้แก่ทีมนักกลอนไดอ้ยา่งมาก น ามาซ่ึงแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรค์งานหรือการแข่งขนั เกิดระบบการฝึกฝนท่ีจริงจงั นอกจากน้ีอตัลกัษณ์ประจ าถ่ินดงักล่าวยงัเป็นส่ิงท่ี
ช่วยขบัเคล่ือนให้เกิดเวทีการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐาน เกิดส่ือ อาทิ วารสารของจังหวดันครศรีธรรมราชท่ีใชเ้ป็นช่อง
ทางการเผยแพร่งาน ร้อยกรอง เหล่าน้ีเป็นพ้ืนท่ีท าใหน้กัเรียนนกัศึกษาในจงัหวดันครศรีธรรมราชไดฝึ้กฝีมือจนช านาญ
การประกวด ไม่ประหม่าเวที น าประสบการณ์ในจงัหวดัไปปรับใชก้บัการประกวดไดท้ัว่ประเทศ 
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 จากกลไกต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัยงัพบวา่ประโยชน์ท่ีครู นกัเรียน และสถาบนัการศึกษาไดรั้บจากการเขา้ร่วม
การประกวดมีดว้ยกนัหลายประการ ไม่วา่จะเป็น 
 1) รางวลัและเกียรติยศช่ือเสียง 
 นกัเรียนท่ีเขา้ประกวดมีแรงจูงใจวา่รางวลัท่ีไดรั้บมาจะเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของแฟ้มสะสมผลงานท่ีจะ
ท าให้สามารถสมคัรเขา้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีตนตอ้งการได้ โดยมีรุ่นพ่ีท่ีประสบความส าเร็จเป็นต้นแบบ 
นอกจากนกัเรียนจะน าเงินรางวลัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แลว้ บางโรงเรียนนกัเรียนท่ีชนะการประกวดแบ่งเงินรางวลัซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ใหแ้ก่โรงเรียน  
 2) การพฒันาความคิด   
 นกัเรียนไดฝึ้กฝนกระบวนการคิด การวางแผน ส่งเสริมการอ่านซ่ึงส่งผลดีต่อการเรียนในวชิาอ่ืน ๆ รวมไปถึง
การมีกระทูใ้นการแข่งขนัท่ีหลากหลายท าให้นักเรียนไดฝึ้กคิด ไดเ้ห็นมุมมองของชีวิต ไดแ้นวคิดในการด าเนินชีวิต 
เกิดเป้าหมายในชีวิต นักเรียนส่วนใหญ่ยงัเป็นเด็กกิจกรรม ท าให้ไดฝึ้กฝนตนเองทั้งดา้นวิชาการ และการท างานทั้ง
เอกสาร การติดต่อประสานงานกบับุคคลภายนอก การจดัสรรเวลา ฝึกฝนความเป็นผูใ้หญ่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกฝนมา
อยา่งดี ไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถดา้นการประกวดกลอนสด แต่ยงับ่มเพาะน ้ าใจนกักีฬา รู้จกัการต่อสูก้บัตนเอง 
 3) หลุดพน้จากปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ 
 การประกวดกลอนสดเป็นหนทางหน่ึงท่ีช่วยให้นกัเรียนไดห้ลุดพน้จากปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคไ์ด้
อย่างดี เช่น ปัญหาอนัเกิดจากครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติด ท าให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมเชิงบวก เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เห็นศกัยภาพท่ีมีอยูข่องตนและน ามาใชอ้ยา่งถูกทาง ท าให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการท างาน
เพ่ิมมากข้ึน น าไปสู่อนาคตท่ีดีในท่ีสุด กรณีน้ีท่ีชัดเจนท่ีสุดคือกรณีศึกษาของโรงเรียนกระทุ่มแพว้วิทยา ท่ีใช้วิธี
คดัเลือกทีมจากนกัเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรมมาท ากิจกรรม 
 4) ความสมัพนัธ์ของครู ศิษย ์เพ่ือน รุ่นพ่ี และรุ่นนอ้งในโรงเรียน  
 การท างานเป็นกลุ่ม การฝึกฝนเพ่ือเขา้ประกวดกลอนสดสอนให้ทุกคนในกลุ่มเคารพความคิดซ่ึงกนัและกนั 
ไม่จ าเป็นตอ้งเกรงใจกนัเพราะทุกคนมีความคิดเท่าเทียมกนั ยดึผลงานเป็นท่ีตั้ง ท าเพ่ือส่วนรวม แมใ้นกลุ่มจะมีรุ่นพ่ีรุ่น
นอ้งก็ใหย้อมรับกนัท่ีผลงาน 
 
5. การอภิปรายผล 
 การประกวดกลอนสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ 
มหาวทิยาลยัรังสิต แมจ้ะเป็นเพียงหน่ึงในหลายเวทีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั แต่ก็นบัเป็นจุดหมายส าคญัของครู นกัเรียน และ
สถาบนัการศึกษาท่ีบนัทึกไวใ้นปฏิทินการแข่งขนัประจ าปี และนบัเป็นรางวลัแห่งความส าเร็จท่ีส าคญัของนกักลอน
รางวลัหน่ึง การประกวดกลอนสด ณ มหาวิทยาลยัรังสิต จึงเป็นกลไกท่ีส าคัญในการขบัเคล่ือนวงการวรรณศิลป์ใน
สงัคมไทยปัจจุบนัให้ขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีมาตรฐาน ผ่านกระบวนการต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นการคดัเลือก
นกัเรียน การฝึกซอ้ม แรงขบัเคล่ือนจากบุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และกลไกอ่ืน ๆ เช่น อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
ทั้งน้ี กลไกดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะช่วยสืบทอดร้อยกรองไทยแลว้ยงัมีคุณูปการอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ รางวลัท่ีไดรั้บช่วย
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พฒันาอนาคตของเยาวชน พฒันากระบวนการคิดของเยาวชนท่ีเขา้ประกวด ช่วยใหเ้ยาวชนห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ 
และส่งเสริมความผกูพนัระหวา่งครู นกัเรียน เพ่ือน รุ่นพ่ี และรุ่นนอ้ง  
 จากผลการศึกษาพบวา่กระบวนการท่ีน าไปสู่ความส าเร็จท่ีชดัเจนท่ีสุดและทุกสถาบนักล่าวตรงกนัคือ การ
ฝึกซ้อมอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ีกลไกด้านการสนับสนุนของผูบ้ริหารโรงเรียน หากผูบ้ริหารไม่สนับสนุนก็ไม่
สามารถขบัเคล่ือนกิจกรรมให้เป็นไปอยา่งราบร่ืน และท่ีส าคญัท่ีสุดคือความทุ่มเทของครูผูฝึ้กซอ้ม ซ่ึงตอ้งใชท้ั้งทกัษะ
ทางวิชาการ ความเสียสละเวลาและทรัพยสิ์น ครูจึงเป็นทั้งตน้แบบและผลกัดนักิจกรรมให้เคล่ือนไปอยา่งมีเป้าหมาย 
ทั้งน้ีหากพิจารณาคุณลกัษณะของครูผูฝึ้กซอ้มการแข่งขนักลอนสด ตลอดจนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการจดักิจกรรม      
ร้อยกรองจะพบวา่สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองลกัษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงไพฑูรย ์สินลารัตน์ ไดก้ล่าวไวว้า่
มี 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) สร้างและบูรณาการความรู้ได ้2) มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค ์3) มีวิสัยทศัน์และตกผลึก
ทางความคิดเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้รียน 4) ครูตอ้งรู้และเขา้ใจเทคโนโลยใีหม่ ทกัษะใหม่ ๆ พร้อมทั้งช้ีแนะ
ขอ้ดีขอ้เสียของผูเ้รียนได ้5) มีทกัษะการสอนเด็กใหเ้ติบโตเต็มศกัยภาพและสร้างงานผลงานใหม่ ๆ 6) ตอ้งเขม้แข็งใน
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมและชกัชวนให้คนอ่ืน ๆ ท าเพื่อสังคม และ 7) มีบทบาทน าดา้นการสอนและวิชาชีพ 
พฒันาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร่วมกบัผูบ้ริหารมากข้ึน จะเห็นไดว้า่โรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการ
แข่งขนันั้นครูผูฝึ้กซอ้มมีคุณลกัษณะตรงกบัลกัษณะทั้ง 7 ประการอยา่งชดัเจน (ส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน, มปป.) 
 
6. บทสรุป 
 จากการศึกษาการประกวดกลอนสดชิงถว้ยพระราชทานฯ ณ มหาวิทยาลยัรังสิตในฐานะกลไกการสืบทอด
ร้อยกรองไทย ผา่นการเก็บขอ้มูลจากบุคลากรของโรงเรียนท่ีชนะเลิศการประกวดกลอนสด ตลอดจนหน่วยงานและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม พบวา่ การประกวดกลอนสดฯ 
เป็นกลไกท่ีช่วยสืบทอดร้อยกรองไทยให้ด ารงอยูผ่่านกระบวนการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การคดัเลือกนกัเรียน การฝึกซอ้ม แรง
ขบัเคล่ือนจากบุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และกลไกอ่ืน ๆ อาทิ อตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี กลไกดงักล่าวท่ี
เกิดข้ึนนอกจากจะช่วยสืบทอดร้อยกรองไทยแลว้ยงัมีคุณูปการอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ รางวลัท่ีไดรั้บช่วยพฒันาอนาคตของ
เยาวชน พฒันากระบวนการคิดของเยาวชนท่ีเขา้ประกวด ช่วยใหเ้ยาวชนห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ และส่งเสริมความ
ผกูพนัระหวา่งครู นกัเรียน เพ่ือน รุ่นพ่ี และรุ่นนอ้ง  
 ทั้งน้ีจากการเก็บขอ้มูลพบวา่มีหลายโรงเรียนท่ีขาดความต่อเน่ืองในการพฒันากิจกรรมการประกวดกลอนสด
ดว้ยเหตุปัจจยัหลายประการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจศึกษาเพ่ือท าใหเ้ห็นอุปสรรคปัญหาท่ีเกิดข้ึนในวงการประกวดกลอน
สดต่อไป 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคนท่ีอนุญาตให้น าขอ้มูลมาเผยแพร่ในเชิงวชิาการ ตลอดจนสละเวลาให้
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ผูว้ิจัยขอขอบคุณอาจารย์อารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล ท่ีกรุณาแปลบทคัดย่อเป็น
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มหาวทิยาลยัรังสิตท่ีมอบทุนสนบัสนุนการวจิยั ในปีการศึกษา 2560 ใหแ้ก่งานวจิยัเร่ืองน้ี 
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