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บทคัดย่อ 
 บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาอลังการที่ปรากฏในบทประพันธ์ภาษาสันสกฤตของ จารึกหันไชย ซึ่งเป็นจารึก
ภาษาสันสกฤตที่มีความยาวทีสุ่ดในสมัยก่อนเมืองพระนคร จากการศึกษาพบว่า กวีใช้อลังการทั้งหมด 15 ชนิดใน
จารึก ซึ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถด้านภาษาสันสกฤตในระดับสูงของกวีในสมัยนั้น 
 
Abstract 
 This study aims to find out Alankara (poetic ornamentation in Indian poetics) in the 
text of Han Chei Inscription, the longest Sanskrit inscription in Pre-Angkorina period. The study 
shows that the poet, who composed the inscription, employed 15 kinds of Alankara. This 
confirms the high-level knowledge in the Sanskrit language of the author at the time.     
 
บทน า 
 จารึกหันไชย (Han Chei Inscription)หรือ จารึก K.81เป็นแผ่นหินที่ใช้เป็นกรอบประตู(Doorframe) 
ของปราสาทหันไชย, ต าบลก าปงเสียม (Kampong Siem district) จังหวัดก าปงจาม (Kampong Cam  
province) ประเทศกัมพูชา จารึกหันไชยเป็นจารึกภาษาสันสกฤตที่มีความยาวที่สุดในสมัยก่อนเมืองพระนคร 
(Pre-Angkorian period) คือ ประมาณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 ถึง 14 ข้อความในจารึกแบ่งเป็น 2 ด้าน ด้าน A 
มี 35 โศลก ด้าน B มี 12 โศลก ก าหนดอายุจารึกจากลักษณะรูปแบบตัวอักษรที่เรียกว่า อักษรปัลลวะ (Pallava 
Script) มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ซึ่งเป็นยุคเริ่มแรกของอาณาจักรเจนละ (Chenla Kingdom) ในจารึก
ปรากฏพระนามของพระเจ้าภววรมัน ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าคือ พระเจ้าภววรมันที่ ๒ ซึ่งเชื่อว่า 
ครองราชย์อยู่ในราว ค.ศ. 635- 650 จารึกหลักนี้จึงมีความส าคัญในด้านการศึกษาด้านภาษาสันสกฤตของ
กัมพชูาโบราณเป็นอย่างยิ่ง อาจสะท้อนให้เห็นถึงความช านาญในภาษาสันสกฤตของกวีในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี 
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วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการศึกษาวรรณคดีภาษาสันสกฤต ที่เรียกว่าอลังการ
ศาสตร์ มาใช้ เนื่องจากเป็นรูปแบบการศึกษาที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และสะท้อนให้เห็นความงามใน
บทประพันธ์ภาษาสันสกฤตได้เด่นชัดที่สุด นักปราชญ์ชาวอินเดียคิดว่า วรรณคดีนี้มีร่างกายและวิญญาณ
เช่นเดียวกับมนุษย์ สิ่งที่ประดับตกแต่งวรรณคดีเรียกว่า อลังการ คือ ถ้อยค าที่งดงามและไพเราะ เช่นเดียวกับ
เครื่องประดับตกแต่งร่างกายมนุษย์ นักปราชญ์อินเดียหลายคนเป็นกวีที่วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานทั้งของตนเอง
และของผู้อื่นไปด้วย กวีคนใดเห็นด้วยกับแนวคิดใดก็จะประพันธ์งานของตนตามแนวนั้น เท่ากับว่าเ ป็นการ
สนับสนุนแนวคิดนั้นไปด้วย โดยอาจแต่งต าราสนับสนุนหรือเป็นต าราอธิบายทฤษฎีของกวีรุ่นก่อน ๆ ส่วนผู้
คัดค้านก็จะสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่  ท าให้แนวคิดแตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง แต่ทฤษฎีที่เด่นที่สุดส าหรับนัก
ภาษาสันสกฤต คือ ทฤษฎีอลังการ 
 กุสุมา (2542:27-36) กล่าวว่า อลังการ คือ การใช้ถ้อยค าที่ไพเราะและโวหารที่มีความหมายลึกซึ้ง   
ใช้เป็นประหนึ่งอาภรณ์ของบทประพันธ์ อลังการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1. ศัพทาลังการ คือ อลังการทางเสียง 
  2. อรรถาลังการ คือ อลังการทางความหมาย    
อลังการทางเสียง คือ การเล่นค าให้เกิดความไพเราะของเสียงในบทประพันธ์  ศัพทาลังการทีส่ าคัญ ได้แก่ ยมก    
 การซ้ าพยางค ์ เช่น  สมสมสโม’ สมะ ความหมาย (ท่าน) เป็นผู้ไม่มีผู้เทียบเท่า (อสมะ) เป็นผู้เที่ยง 
 ธรรม (สม) ต่อผู้ที่เสมอ (สม) และผู้ทีไ่ม่เสมอ (อสม)  
 อนุปราส   การซ้ าเสียงพยัญชนะ  เช่น  จ าใจจ าจากเจ้า จ าจร อลังการทางความหมาย คือ การใช้
โวหารเปรียบเทียบ หรือ โวหารแฝงความหมาย เพื่อให้มีความลึกซึ้งในการตีความหมายต่าง ๆ กันไปตัวอย่าง
อรรถาลังการที่ส าคัญ เช่น  
  1. อุปมา คือ การน าสิ่งที่กวีต้องการแสดงลักษณะเด่นไปเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะ
เด่นนั้นเป็นที่ยอมรับกันแล้ว  เช่น  ดวงหน้านางนวลกระจ่างดุจดวงจันทร์   
  2. รูปก  คือ การเปรียบเทียบโดยใช้ถ้อยค าเหมือนอุปมา แต่ลึกซึ้งกว่า  คือ กล่าวสิ่งหนึ่งว่าเป็น
อีกสิ่งหนึ่ง เช่น ดวงหน้าของนางคือ ดวงจันทร์ อลังการนี้ต าราวรรณคดีไทยเรียก อุปลักษณ์ (Metaphor) 
  3. วฺยติเรก คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกัน แต่ยกให้สิ่งหนึ่งเหนือกว่าอีกสิ่งหนึ่ง 
เช่น “ดวงหน้าของนางงามทุกเวลา แต่ดวงจันทร์งามเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น” อลังการนี้ต าราวรรณคดีไทย
เรียก อติพจน์ 
  4. อุตฺเปฺรกษ คือ การกล่าวโดยแสดงจินตนาการว่าสิ่งหนึ่งมีลักษณะของอีกสิ่งหนึ่ง  เช่น “ไฟท า
ตัวประหนึ่งเป็นดอกทองกวาวแดงฉานอยู่บนยอดไม้ มองลงมาว่าป่าไหม้ไปแล้วเท่าใด” 
  5. สมาโสกฺติ คือ การกล่าวถึงสิ่งหนึ่งแต่แฝงความหมายถึงอีกสิ่งหนึ่ง เช่น “ยอดอโศกไหวระริก 
เมื่อหมู่ภมรดูดน้ าหวานจากเกสร  (อโศก คือ หญิงสาว ส่วน ภมร คือ ชายหนุ่ม)” 
  6. สโหกฺติ คือ การกล่าวถ้อยค าเพียงค าเดียว แต่หมายถึงสิ่งของสองสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เช่น  
“ความรักเบ่งบานพร้อมกับดอกบัว” 



ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และศิลปะ 
ปีที่ 8  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

Veridian E-Journal, Silpakorn University 
ISSN 1906 - 3431 

 

2440  
 

  7. เศฺลษ คือ การเล่นค าค าเดียวที่มีความหมาย 2 อย่างขึ้นไป อาจพ้องรูปหรือพ้องเสียงก็ได้ เช่น 
กร  (มือ, ภาษี, รัศม)ี, อนนฺตา (ผู้ไม่มีที่สุด, ผู้ไม่ก้มหัวให้ใคร) 
  8. วิภาวนา คือ การกล่าวถึงผลทั้งที่ไม่มีสาเหตุ เพื่อแสดงลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น  กวี
กล่าวถึงหญิงว่า  “แบบบางทั้งที่มิได้ตรากตร า ตื่นตระหนกทั้งที่ปราศจากสิ่งน่ากลัว สวยงามทั้งที่ปราศจาก
อลังการ” 
  9. วยาชสฺตุติ  คือ การสรรเสริญทั้งที่เจตนาจริง ๆ คือ ต้องการติเตียน หรือในทางตรงกันข้าม 
เช่น“นี้คือค าสดุดีอย่างสูงส่งส าหรับเจ้า เมฆเอ๋ย เจ้าช่วยเหลือพญายมอย่างดีในการสังหารคนพเนจร” 
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบการใช้อลังการต่างๆ ในเนื้อความของจารึกดังนี้คือ  
  1. อุทาตต คือ การใช้ค าขยายที่เหมาะสม เมื่อพรรณนาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พบมากที่สุดทั้งหมด 
13 โศลก คือ ในโศลกที่ 23, 24, 29, 31 ด้าน A และโศลกที่ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ในด้าน B 
ตัวอย่างเช่น ในโศลกที่ 31 ด้าน A  กวีกล่าวว่า ราชเสวกผู้รับใช้นี้ มุ่งแต่ชื่อเสียงอันยั่งยืน ไม่ใช่ความงามของ
ร่างกายอันจอมปลอมนี้  
  2. อุตฺเปฺรกษ คือ การกล่าวโดยแสดงจินตนาการว่าสิ่งหนึ่งมีลักษณะของอีกสิ่งหนึ่ง  พบทั้งหมด 7 
โศลก คือ โศลกที่ 1,3, 9, 13, 30 ด้าน A และโศลกที่ 2, 6 ในด้าน B ตัวอย่างเช่น ในโศลกที่ 30 ด้าน A กวีได้
กล่าวว่า ราชเสวกนี้ คือ เสาที่คอยค้ ายันความยุติธรรม กลับท าให้กลียุค (ซึ่งเป็นยุคที่น่ากลัว) กลับกลายเป็นสัตย
ยุค (ยุคที่ทุกอย่างดีพร้อม) ดังความว่า  

“ความยุติธรรม ที่มีขาข้างหนึง่หักไปเพราะกลียุคที่ทรงพลัง พอได้รับ (การสนับสนุนของ) 
เสวกนี้ ผู้เปรียบดงั เสาหลักอันใหญ่ กลับหยัดยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง ประหนึ่งวา่มี 4 ขา” 

  3. อุปมา คือ การน าสิ่งที่กวีต้องการแสดงลักษณะเด่นไปเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะ
เด่นเป็นที่ยอมรับกันแล้ว พบทั้งหมด 6 โศลก คือ โศลกที่ 2, 8, 9, 10, 17, 21 ด้าน A ตัวอย่างเช่น ในโศลกที่ 21 
ด้าน A กวีเปรียบเทียบกษัตริย์พระองค์ใหม่ที่เป็นราชโอรสของพระเจ้าภววรมันที่ 2 กับ พระสกันทกุมาร ซึ่งเป็น
เทพแห่งสงครามตามปกรณัมฮินดูโบราณ 
  4. เศฺลษ คือ การเล่นค าค าเดียวที่มีความหมาย 2 อย่างขึ้นไป  อาจพ้องรูปหรือพ้องเสียงก็ได้ พบ
ทั้งหมด 5 โศลก คือ โศลกที่ 5, 8, 15, 18 ด้าน A และโศลกที่ 1 ในด้าน B เป็นที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ 
อลังการชนิดนี้พบร่วมกับอลังการชนิด สโหกฺติ ใน 3 โศลก คือ โศลกที่ 5, 8 และ15 ในด้าน A โดยกวีใช้ค าศัพท์
ว่า กร (มีความหมายว่า  งวงช้าง, มือ, ภาษี และรัศมีพระอาทิตย์) ในโศลกที่ 5 กับที่ 8 และใช้ศัพท์ว่า กลา ที่มี 2 
ความหมาย คือ เสี้ยว และศิลปวิทยา ในโศลกที่ 15   
  5. สโหกฺติ คือ การกล่าวถ้อยค าเพียงค าเดียว แต่หมายถึงสิ่งของสองสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน พบ
ทั้งหมด 4 โศลก คือ โศลกที่ 5, 8, 15 และ 19 ด้าน A ตัวอย่างเช่น ในโศลกที่ 19 ด้าน A คือ ปวงประชาทั้งดีใจ
และเสียใจน้ าตาไหลพร้อม ๆ กัน ที่เสียใจเพราะพระเจ้าแผ่นดินสวรรคต แต่ก็ดีใจเพราะได้พระโอรสเป็นกษัตริย์
สืบต่อไป 
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  6. รูปก คือ การเปรียบเทียบโดยใช้ถ้อยค าเหมือนอุปมา แต่ลึกซึ้งกว่า  คือ กล่าวสิ่งหนึ่งว่าเป็นอีก
สิ่งหนึ่ง เช่น ดวงหน้าของนางคือ ดวงจันทร์ อลังการนี้ต าราวรรณคดีไทยเรียกว่า อุปลักษณ์ (Metaphor) พบ
ทั้งหมด 3 โศลก คือ โศลกที่ 12, 13 ด้าน A และโศลกที่ 3 ในด้าน B ตัวอย่างเช่น ในโศลกที่ 3 ในด้าน B กวีได้
ยกให้พระเจ้าภววรมันที่ ๒ เป็นพระจันทร์ที่งามเด่นในวงศ์ของนางโสมา หรือ จันทร์วงศ์ และยังเป็นการเล่นค าว่า 
somo เพื่อเป็นศัพทาลังการอีกด้วย    
  7. วิภาวนา คือ การกล่าวถึงผลทั้งที่ไม่มีสาเหตุ เพื่อแสดงลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พบทั้งหมด 2 
โศลก คือ โศลกที่ 16 ด้าน A ความว่า“ถ้อยค าที่ว่า “ไม่มีใครเลยที่จะมีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่าง” ของผู้มีปัญญา
มาก ถูกพระองค์เย้ยหยันอย่างนี้ โดยที่พระองค์ไม่ต้องตรัสเลย”และโศลกที่ 11 ในด้าน B 
“ค าร่ าลือกันอย่างหนักแนน่ นี้วา่ “ไม่มีเลย ทีบ่รรดาคุณสมบัตทิั้งหมด จะมาอยู่รวมพร้อมหน้ากัน เป็นหนึ่งเดียว
สักครั้งหนึ่ง” ได้ถูกลบลงไปโดยบุคคลบางคน ที่มีคุณสมบัตพิร้อม”  
  8. ปริกร คือ การใช้คุณศัพท์หรือค าขยายที่เหมาะสม พบทั้งหมด 2 โศลก คือ โศลกที่ 22, 26 
ด้าน A โดยกวีใช้คุณศัพท์หรือค าขยายที่แสดงคุณสมบัติที่ดีของราชเสวก ซึ่งแต่ละข้อก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้โดยยาก 
  9. อปรสฺตุตปฺรศ ส คือ การกล่าวสรรเสริญโดยอ้อม สิ่งที่ต้องการสรรเสริญมิได้ถูกเอ่ยถึง แต่เป็นที่
รู้กันว่าเป็นต้นเหตุของค ากล่าวนั้น พบในโศลกที่ 4 ด้าน A ดังความที่ว่า  

“เมื่อพระองค์ทรงชนะข้าศึกทั้ง 6 ที่อยู่ภายใน ที่ยากจะหยั่งถึง ที่อยู่เหนือการรับรู้ด้วย
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 เพราะไม่มรีูป จะป่วยกล่าวไปใยถึงข้าศึกภายนอกเล่าฯ” 

  10. อติศโยกฺติ คือ การกล่าวให้เกินความจริง อลังการนี้ต าราวรรณคดีไทยเรียก อติพจน์  พบใน
โศลกที่ 6 ด้าน A กวีได้เปรียบเทียบพระบารมีหรือรัศมีของพระเจ้าภววรมันว่า รุ่งเรืองจนแม้แต่พระอาทิตย์ยังทน
ไม่ได้ ต้องหลบเข้ากลีบเมฆไป   
  11. วฺยติเรก คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันแต่ยกให้สิ่งหนึ่งเหนือกว่าอีกสิ่งหนึ่ง 
พบในโศลกที่ 20 ด้าน A ดังที่กวีกล่าวสรรเสริญกษัตริย์องค์ใหม่นี้ว่า “ดีเหนือกว่าพระอาทิตย์เสียอีก” เพราะ 
“พระอาทิตย์ ได้ท าการอุทัยที่ยังมีการรบกวน(สิ่งอื่น) คือ การขจัดความมืดออกไป  แต่พระองค์ (พระโอรสของ
พระเจ้าภววรมัน) ได้รับราชอาณาจักร (มณฑลแห่งแผ่นดิน) อย่างสงบเรียบร้อยและไม่มีการเบียดเบียนอะไร
เลย” 
  12. ยาชสฺตุติ คือ การสรรเสริญทั้งที่เจตนาจริง ๆ คือ ต้องการติเตียน หรือในทางตรงกันข้าม 
พบในโศลกที่ 28 ด้าน A  ในโศลกนี้ กวีใช้ค าศัพท์ให้ดูเหมือนเสวกจะเป็นคนขี้ขลาด แต่จริง ๆ แล้วเขาเป็นคน
กล้าหาญ เพราะกลัวแต่การเสียชื่อเสียงซึ่งเป็นสิ่งทีไม่ดีเท่านั้น 
  13. ปริณาม คือ การเปลี่ยนแปลง เป็นการจินตนาการอย่างหนึ่งของกวี ที่ต้องการแสดงความ
ขัดแย้งกับสิ่งที่ควรจะเป็น อลังการชนิดนี้บางครั้งเรียกว่า วิโรธ พบในโศลกที่ 7 ด้าน A ดังเนื้อความว่า ภรรยา
ของข้าศึกของพระเจ้าภววรมัน เมื่อเห็นกองทัพของพระองค์ ต่างพากันคิดว่า ตนเองต้องเป็นหม้ายแน่ ๆ เพราะ
สามีทหารต้องถูกฆ่าตายในสนามรบ จึงไม่แต่งตัว เพราะธรรมดาหญิงหม้ายจะไม่แต่งตัว แต่ฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย
เพราะกองทัพมหึมาของพระเจ้าภววรมัน ได้ปลิวมาเกาะที่แก้มของพวกนาง เหมือนหนึ่งว่า พวกนางทาแป้ง
ประดับประดาเพื่อเตรียมต้อนรับพระองค์ 
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  14. เหตุ คือ การให้เหตุผลในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง อลังการชนิดนี้คล้ายกับอลังการชนิด 
นิทรฺศน  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับการกระท าหรือสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์ อลังการนี้ พบในโศลกที่ 14 
ด้าน A ในโศลกนี้  พระเจ้าภววรมันต้องปราบต้องรบกับอาณาจักรอื่น ๆ ต้องมี เหตุผลรองรับ นั่นคือ พวกข้าศึก
ต่างก็มารุกรานอาณาจักรของพระองค์และอาณาจักรรอบ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น ท่านจึงใช้เหตุผล คือ ท าสงคราม
เพื่อหยุดสงคราม  
  15. ลกฺษณ คือ การบ่งบอกถึงพลังของค าพูดที่บรรยาย อลังการชนิดนี้จะคล้ายกับอลังการอีก
อย่างหนึ่งคือ สมาโสกฺติ ที่เป็นการกล่าวถึงสิ่งหนึ่งแต่แฝงความหมายถึงอีกสิ่งหนึ่ง แต่แตกต่างกันคือ ลกฺษณ จะ
เป็นการน าลักษณะหรือ เอกลักษณ์ที่ไม่ใช่ของตนมาใช้ โดยที่ไม่ใช่ธรรมชาติของตนเอง พบในโศลกที่ 27 ด้าน A  
ในโศลกนี้ คนรับใช้พยายามบอกว่า ตนปฏิบัติแบบเหล่าฤษี ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับผู้อยู่ครองเรือนหรือ 
คฤหัสถ์ อย่างเขาเอง 
 
สรุปผล 
 โศลกที่ 8 พบอลังการมากที่สุด คือ 3 ชนิดด้วยกันคือ อุปมา เศฺลษ และ สโหกฺติ ดังความว่า 
  ริโปริว  มนะ  ศุษฺก   นครีปริขาชล      ยสฺย โยไธะ  กราปีตมาสนฺไน  รวิณา สห ฯ 
 น้ าในคูเมือง เป็นดุจหัวใจของข้าศึก ถูกดื่มด้วย (ใช)้ มือ (วัก) จนแห้งเหือด (เหมือนถูกแสงอาทิตย์
แผดเผา) โดยหมู่ทหารของพระเจ้าภววรมัน ที่มาประชิด พร้อมกับพระอาทิตย ์
 
 อรรถาลังการในบรรทัดที่ 1  เรียกว่า  อุปมา (simile) เพราะเป็นการเปรียบเทียบ น้ าในคูเมืองแห้งไป 
เหมือนกับหัวใจข้าศึกที่รักษาเมืองอยู่แห้งเหือดไปเช่นกัน  ส่วนบรรทัดที่ 2 เรียกว่า เศฺลษ (Paronomasia) หรือ 
การใช้ศัพท์เดียวแต่มีสองความหมาย และต้องแปลถึงสองครั้ง  เพราะกล่าวถึงศัพท์ว่า กรา ซึ่งมีความหมาย 2 
อย่าง คือ มือของเหล่าทหาร กับ รัศมีของพระอาทิตย์  (และแปลว่า งวงช้าง หรือภาษี ก็ได้) อันเป็นสาเหตุที่ท า
ให้น้ าในคูเมืองของข้าศึกแห้งเหือดไปได้  
 ส่วนโศลกอื่นๆ พบการใช้อลังการเพียง 1 หรือ 2 ชนิดเท่านั้น อย่างไรก็ดี พบโศลกที่ไม่มีการใช้
อลังการเลย 5 โศลกด้วยกันคือ โศลกที่ 24 และโศลกที่ 32-35 ในด้าน A สาเหตุที่กวีมิได้ใช้อลังการใดๆ ในโศลก
ดังกล่าวคงเป็นเพราะกวีมุ่งแสดงเนื้อความมากกว่า ซึ่งจะเห็นได้ว่า โศลกเหล่านี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับของถวายต่างๆ 
ที่ถวายแด่เทพเจ้า 
 จากการศึกษาจารึกหันไชยด้วยทฤษฎีอลังการ จึงสรุปได้ว่า กวีที่แต่งจารึกหลักนี้มีความรู้ด้านภาษา
สันสกฤตอย่างลึกซึ้ง สามารถเลือกใช้อลังการต่างๆ ถึง 15 ชนิดในการประพันธ์ และผู้ที่แต่งด้าน A กับด้าน B 
เป็นกวีคนละคนกันโดยสังเกตจากอลังการที่เลือกใช้ กวีที่แต่งด้าน B นิยมใช้อลังการชนิด อุทาตฺต มากที่สุดและ
สม่ าเสมอ  
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