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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของบทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภท

ค�าฉันท์ (๒) เพื่อศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการวิจารณ์ร้อยกรองร่วมสมัย (๓) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม

และหลกัพทุธธรรมจากบทกวนีพินธ์เรือ่งสามคัคเีภทค�าฉนัท์ตามแนวทฤษฎีการวจิารณ์ร้อยกรองร่วมสมยั 

และ (๔) เพื่อสังเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์มา

ประยกุต์ใช้กบัสงัคมไทยในปัจจุบนั วธิีการด�าเนนิการศกึษาและวเิคราะหค์อื ศกึษาวเิคราะห์พระไตรปิฎก 

อรรถกถา ฎีกา บทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์ ของชิต บุรทัต และต�าราเกี่ยวกับทฤษฎีการวิจารณ์

วรรณคดีร้อยกรองร่วมสมัย และเอกสารเกี่ยวกับการประพันธ์ฉันทลักษณ์ของไทย แล้วน�าสิ่งที่ได้มา

สังเคราะห์และวิจารณ์ตามทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีร้อยกรองร่วมสมัย

 ผลการศึกษาพบว่า (๑) บทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์ มีเค้าโครงเรื่องมาจากชาดก 

(เรื่องเล่า, เรื่องที่เกิดแล้ว) ในมหาปรินิพพานสูตรพระไตรปิฎก และอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ทีฆนิกาย 

มหาวรรค ซึง่ชิต บุรทัต ได้แต่งเรือ่งสามคัคเีภทค�าฉนัท์ขึน้ เพือ่มุง่ชีค้วามส�าคญัของความสามคัค ี(๒) ทฤษฎี

การวิจารณ์วรรณคดีร้อยกรองร่วมสมัย มีวิธีการวิจารณ์ ๓ วิธี คือ การวิจารณ์โดยใช้ศาสตร์ การวิจารณ์

โดยจดักลุม่ร้อยกรอง และการวิจารณ์แบบผสมผสาน ซึง่เป็นการวิจารณ์เนือ้หาและแนวคดิในบทร้อยกรอง
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ร่วมสมัย โดยมีหลักการและขั้นตอนในการวิจารณ์ อันประกอบด้วยการศึกษาผลงานและอัตชีวประวัติ 

ของกว ีการจดักลุม่ผลงาน การก�าหนดขอบเขตการวจิารณ์ การเลือกแนวการวจิารณ์ การวเิคราะห์เนือ้หา

และแนวคิด การสรุปและเสนอแนะ (๓) คุณค่าของบทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์มี ๓ ด้าน คือ 

คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คุณค่าด้านความรู้ คุณค่าด้านสุนทรียภาพในบทร้อยกรอง (๔) หลักพุทธธรรม 

ที่ปรากฏในบทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์ มี ๖ ประการ ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ สาราณิยธรรม ๖  

อปรหิานิยธรรม ๗ สปัปรุสิธรรม ๗ เหตทุ�าความแตกร้าวกนั ๑๘ กาลามสตูร ๑๐ (๕) การประยกุต์ใช้คณุค่า

และหลักธรรมทางพระพทุธศาสนาทีป่รากฏในบทกวนีพินธ์เรือ่งสามคัคเีภทค�าฉนัท์กบัสงัคมไทย แบ่งเป็น 

๒ ประเภท คอื การประยกุต์ใช้คณุค่าและหลกัธรรมส�าหรับบคุคล และการประยกุต์ใช้คณุค่าและหลักธรรม

ส�าหรับสังคม

ค�าส�าคัญ : คุณค่าวรรณกรรม ; หลักพุทธธรรม; สามัคคีเภทค�าฉันท์

Abstract

 The purposes of this research were (1) to study the history of Thai Poetry on title 

“Sa Mak Kee Pait Kham Chan, (2) to study the theory of criticism of contemporary  

literature, (3) to analyze Value of Art Created Language and Buddhist based on Thai  

Poetry on the title “Sa Mak Kee Pait Kham Chan” that followed the theory of criticism  

of contemporary literature, and (4) to synthesize the doctrine on Buddhism based  

on Thai Poetry on the title “Sa Mak Kee Pait Kham Chan” for applying it in current  

Thai society. Methodology used for this research is based on Buddhist texts such as  

Pali canon or Tipitaka, commentary or Atthakatha, Petition or Dhika, Thai Poetry on  

the title “Sa Mak Kee Pait Kham Chan” books based on the theory of criticism of 

contemporary literature, documentary about teaching Thai 7, and books of how to 

compose Thai prosody to apply what it is synthesized to criticize it based on the  

theory of criticism of contemporary literature. 

 The results of the study revealed that (1) The story line of Thai Poetry on the  

title “Sa Mak Kee Pait Kham Chan” is taken from a Jataka in Mahaparinibbanasuttra  

on Tipitaka and Sumangalavilasini commentary that Chit Buratat composed for showing 

the importance of the harmony. (2) There are many theories of literature such as criticism 

of contemporary poetry literature, criticism of linguistic literature, criticism of psychological 

literature, criticism of societal literature, criticism of aesthetics literature, criticism of 
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philosophic literature, and so on. (3) The value of Thai Poetry on the title “Sa Mak Kee 

Pait Kham Chan” consists of three factors: Literary value, Knowledge value, and  

aesthetics value. (4) The Buddhist Doctrine found in Thai Poetry in Title “Sa Mak Kee Pait 

Kham Chan” includes six factors: bases of sympathy or acts of doing favors, states of 

conciliation, conditions of welfare, qualities of a good man, causes become divided,  

and how to deal with doubtful matters, (5) The application of the value and the  

Buddhist Doctrine found in Thai Poetry in Title “Sa Mak Kee Pait Kham Chan” is divided 

into two factors: application for person, and application for society.

Keywords : The value of art created language; Buddhist doctrine; 
      Sa Mak Kee Pait Kham Chan 

บทน�า
 วรรณกรรม เป็นเครื่องมือสื่อสารความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอดจิตนาการและแสดงออกซ่ึงศิลปะ 

อันประณีตงดงาม การศึกษาวรรณกรรมแต่ละเร่ืองท�าให้ผู้อ่านมองเห็นภาพสังคม วัฒนธรรม การเมือง

และเศรษฐกิจ ของยุคสมัยท่ีผู้ประพันธ์ได้สะท้อนผ่านมุมมองของตนออกมา รวมทั้งท�าให้ผู้อ่านเข้าใจ 

ความรูส้กึนกึคิดของผูค้นท่ีมต่ีอสภาพการณ์เหล่านัน้ด้วย วรรณกรรมไทยมมีากมายหลายเรือ่ง เช่น ไตรภูมิ

พระร่วง ลิลิตพระลอ กฤษณาสอนน้องค�าฉันท์ อิเหนา ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี เป็นต้น โดยกวีไทย

ได้พยายามสอดแทรกค�าสอน คุณธรรม จริยธรรม และแง่คิดทางปรัชญาไว้ในวรรณกรรมของตนเอง  

ซึง่ท�าให้วรรณกรรมทีเ่ป็นสิง่ทีม่คีณุค่า ควรทีอ่นชุนรุน่หลงัจะได้ศกึษาและอนรัุกษ์วรรณกรรมอันทรงคณุค่า

เหล่านี้ไว้ ส่วนวรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรืองานเขียนที่ยกย่องกันว่าดี มีสาระ และมีคุณค่าทาง

วรรณศิลป์ วรรณคดีจึงเป็นวรรณกรรมท่ีถูกยกย่องว่าเขียนดี มีคุณค่า สามารถท�าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์

สะเทือนใจ มีความคิดเป็นแบบแผน ใช้ภาษาที่ไพเราะ เหมาะแก่การให้ประชาชนได้รับรู้ เพราะสามารถ

ยกระดบัจติใจให้สงูขึน้ รูว่้าอะไรควรหรอืไม่ควร วรรณคดี จึงจัดเป็นวรรณกรรมประเภทหนึง่ซ่ึงเป็นเคร่ือง

แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ ดังนั้น ชาติที่เจริญแล้วทุกชาติจะต้องมีวรรณคดีเป็นของตัวเอง 

และวรรณคดีจะมีมากหรือน้อย ดีหรือเลว ก็แล้วแต่ความเจริญงอกงามแห่งจิตใจของชนในชาตินั้น ๆ  

ด้วยเหตุนี้ วรรณคดีจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอดจินตนาการและแสดงออกซึ่งศิลปะ

อันประณีตงดงาม การศึกษาหรืออ่านวรรณคดีแต่ละเรื่อง ท�าให้มองเห็นภาพสังคม วัฒนธรรม การเมือง 

และเศรษฐกิจของยุคสมัย ซึ่งผู้ประพันธ์ได้สะท้อนผ่านมุมมองของตนออกมา รวมทั้งท�าให้ผู้อ่านเข้าใจ

ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่มีต่อสภาพการณ์เหล่านั้นด้วย ดังที่ดวงมน จิตร์จ�านง ได้กล่าวถึงภาพสะท้อน

วิถีชีวิตจากวรรณคดีว่า “วรรณคดีนั้นย่อมสะท้อนให้เห็นภาพของสังคม เนื่องจากสังคมมีส่วนสร้าง
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จินตนาการและความรู้สึกของนักประพันธ์ วรรณคดีและสังคมย่อมมีอิทธิพลต่อกัน กวีอาจเป็นตัวแทน

ความคิดของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือของสังคมทั้งหมด อาจเป็นความคิดท่ีคล้อยตามหรือรักษาความคิด

ของสงัคม หรือเป็นความคดิทีค่ดัค้านสงัคมกไ็ด้ และอาจสร้างความคดิใหม่ขึน้จากการคดิและประสบการณ์

ของเขาเอง หรือได้รับกระแสความคิดจากสังคมหรือวัฒนธรรมอื่น ขณะเดียวกัน วรรณคดียังมีอิทธิพล 

ต่อการด�าเนินชีวิตของคนในสังคมในแง่การน�าเอาข้อคิดหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อีกด้วย”
 
ดังที่

ขนิษฐา ตันติพิมล ได้กล่าวว่า “วรรณคดีเป็นหนังสือที่กวีมุ่งถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกและจินตนาการ 

ตลอดทั้งปรัชญาในพุทธศาสนาให้ผู้อ่านได้ตระหนักและน�าไปในใช้ในการด�าเนินชีวิต”
1
 นอกจากนั้น 

วรรณคดยีงัให้คณุค่าด้านภาษา เพราะจะท�าให้ทราบถงึความหมายของค�า การใช้ภาษาของแต่ละยคุแต่ละ

สมยั แต่ละท้องถิน่ รปูแบบการใช้ฉนัทลกัษณ์แต่ละประเภท คณุค่าด้านประวติัศาสตร์ พงศาวดาร ต�านาน 

นิทานพื้นบ้าน คุณค่าด้านอารมณ์ ซึ่งถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ด้วยวิธีร้อยเรียงถ้อยค�าที่มีชีวิตจิตใจ 

ท�าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตาม ได้รับรสสุนทรียภาพของวรรณคดี คุณค่าด้านสะท้อนสภาพสังคม 

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีความเชือ่ ค่านยิม วฒันธรรม ซึง่จะถกูสอดแทรกอยูใ่นวรรณคดเีรือ่งนัน้ ๆ  คณุค่า

ด้านจิตใจ กล่าวคือวรรณคดีจะช่วยขัดเกลาจิตใจและยกระดับจิตใจของผู้อ่านให้สูงขึ้น ท�าให้เห็นตัวอย่าง

ของความสขุ ความทุกข์ และปัญหาชีวติ ท�าให้ผูอ่้านเข้าใจชีวติมากขึน้ นอกจากนี ้วรรณคดียงัได้สอดแทรก

หลักธรรมข้อคิด คติสอนใจตัวอักษรอีกด้วย ดังที่ขนิษฐา ตันติพิมลได้กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดีไว้ว่า 

วรรณคดีมีคุณค่าหลายประการซึ่งพอจะสรุปคุณค่าของวรรณคดีได้ดังนี้ 

  ๑.  คณุค่าด้านอารมณ์ วรรณคดไีทยส่วนใหญ่จะให้คณุค่าด้านอารมณ์มากกว่าปรชัญา เพราะกวี 

มักจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น อารมณ์โศก อารมณ์โกรธแค้น ฯลฯ ซ่ึงจัดว่าเป็นรสทาง

วรรณคดี เพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามกวี โดยรสทางวรรณคดีมี ๔ คือ (๑)เสาวรจนีย ์ 

หรือบทชมโฉม เป็นรสแห่งความไพเราะและความงาม (๒)นารีปราโมทย์ เป็นรสแห่งความรักและ 

เกี้ยวพาราสี (๓)พิโรธวาทัง เป็นรสแห่งความโกรธแค้น ตัดพ้อ หรือแสดงความหึงหวง (๔) สัลลาปังคพิสัย 

เป็นรสแห่งความเศร้าโศก คร�่าครวญ 

  ๒.  คณุค่าทางปัญญา วรรณคดไีทยให้คณุค่าด้านปัญญาท้ังทางโลกและทางธรรม ท�าให้ผูอ่้านได้

น�าแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจในชีวิตหรือพฤติกรรมตัวละครมาพิจารณาและเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต

อย่างถูกต้องได้ เช่น โคลงโลกนิติ สุภาษิตพระร่วง ราชาธิราช เป็นต้น 

  ๓.  คณุค่าทางศลีธรรม วรรณคดมีุง่ยกระดบัจติใจผูอ่้านให้รูถ้งึสิง่ทีค่วรท�าและไม่ควรท�า ส่วนใหญ่ 

วรรณคดีที่มีคุณค่าทางศีลธรรมจะเป็นวรรณคดีทางศาสนาที่ใช้หลักธรรมค�าสอนทางศาสนามาเป็นหลัก 

 1
 ขนิษฐา ตันติพิมล, ศึกษาวรรณคดีไทยสมัยกรุงสุโขทัย-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นตามลักษณะค�าประพันธ์, 

(กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๘).
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ในการแต่งหรืออาจสอดแทรกเนื้อหาในวรรณคดี เช่น ไตรภูมิพระร่วง กฤษณาสอนน้องค�าฉันท์ สุภาษิต

พระร่วง เป็นต้น 

  ๔.  คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดีหลายเรื่อง กวีได้น�าเอาเรื่องราววีรชนของชาติ ประวัติ

ความเป็นมาของบ้านเมือง ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัยมาเป็นเนื้อหาในการแต่งวรรณคดี 

ทั้งนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มองเห็นภาพชีวิตของยุคนั้น ๆ ในแง่ท่ีประวัติศาสตร์อาจไม่ได้บันทึกไว้ เช่น  

การแต่งกาย การพรรณนาถงึสภาพบ้านเมอืง ตลอดจนถงึยงัใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 

เช่น ศิลาจารึก ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นต้น 

  ๕.  คุณค่าทางวัฒนธรรม วรรณคดีท�าให้ผู ้อ่านเข้าใจวัฒนธรรมทางสังคมได้เป็นอย่างดี  

เพราะเร่ืองราวในวรรณคดีมักจะมีวัฒนธรรมในสมัยน้ัน ๆ ปรากฏอยู่ในเนื้อเร่ือง เช่น ขุนช้างขุนแผน  

ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ปรากฏในเรื่องมากมายท�าให้ผู้อ่านได้เรียนรู้วิถีการด�าเนินชีวิต 

ของคนในยุคนั้นได้อย่างดี รวมทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่วัฒนธรรมชาติอื่น ๆ ด้วย เช่น อิเหนา ราชาธิราช 

สามก๊ก เป็นต้น 

  ๖.  คุณค่าทางจินตนาการ ท�าให้ผู้อ่านได้อรรถรสและมโนภาพตามกวี 

  ๗.  คุณค่าทางภาษา วรรณคดีไทยแต่ละสมัย ย่อมมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน เพราะมีการ

เปลีย่นแปลงทางภาษา และภาษาทีใ่ช้นัน้ เป็นการเลอืกใช้ภาษาอย่างมศีลิปะ ซึง่ท�าให้ผูอ่้านมคีวามสามารถ

และพัฒนาทางภาษาได้เป็นอย่างดี (๘) คุณค่าทางประสบการณ์ เรื่องราวในวรรณคดีบางเรื่อง ผู้อ่าน 

ไม่เคยประสบพบเหน็มาก่อน แต่สามารถเรยีนรู้ได้จากวรรณคดี เมือ่ผู้อ่านได้อ่านเร่ืองราวในวรรณคดีแล้ว 

จะมแีนวทางในการพนิจิพจิารณาและแนวทางในการด�าเนนิชวีติทีถ่กูต้อง ดงันัน้ วรรณคด ีจงึเปรยีบเสมือน

มรดกทางวัฒนธรรม เป็นกระจกท่ีส่องสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นไปของสังคม ตลอดจนความรู้สึก

นึกคิดของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี 

 กวีเป็นผู้ที่มีกุสโลบายในการน�าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเรียงร้อยถ้อยค�าและส�านวน 

ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่ไพเราะ ชวนให้รื่นเริงบันเทิงใจ ท�าให้ผู้อ่านเข้าถึงอรรถรสแห่งบทประพันธ์ 

ด้วยภาษาที่เรียกกันว่าภาษากวี ดังท่ีเบญจมาศ พลอินทร์(๒๕๒๕,๘๓) ได้กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ที่ผู้อ่าน 

ได้รับจากการอ่านวรรณคดี มี ๒ ทาง คือ ได้รับความเพลิดเพลินในรสกวีนิพนธ์ และได้รับสัจธรรมด้วย 

การศึกษาวรรณคดีไทย จึงเป็นการศึกษาวิถีชีวิต สภาพสังคม ขนบธรรมเนียม ความรู้ส�านึกคิด รวมไปถึง

คุณธรรมจริยธรรม แง่คิดและมุมมองที่สอดแทรกอยู่ในวรรณคดีเร่ืองนั้น ๆ
 
ดังท่ี เอมอร ชิตตะโสภณ  

กล่าวถงึการศกึษาวรรณคดไีทยไว้ว่า การศกึษาวรรณคดีไทยเป็นการศกึษาภาษา ความคดิอ่าน วฒันธรรม

และสภาพสังคม แนวคิดดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า วรรณคดี

ศึกษาเป็นการศึกษาถึงภาพสะท้อนของความเป็นมนุษย์ทั้งในแง่ชีวิต จิตใจ สังคม และวัฒนธรรม
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197การศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมและหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ฯ

  วรรณคดีเรื่องหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจ สะท้อนภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้ดีเรื่องหนึ่ง ก็คือ  

สามัคคีเภทค�าฉันท์ ของ ชิต บุรทัต ซึ่งเป็นนิยายค�าฉันท์ขนาดสั้น แต่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี มีความ

งดงามทางวรรณศิลป์ เป็นกวีนิพนธ์ที่มีความงดงาม ใช้ถ้อยค�าอย่างละเมียดละไม โอ่อ่าอลังการในการ 

ใช้แบบแผนฉันทลักษณ์ของกาพย์และฉันท์ เช่น การใช้สัททุลลวิกกีฬิตฉันท์แต่งบทไหว้ครู หรือการใช ้

มาลินีฉันท์ และสัทธราฉันท์ แต่งบทขรึมขลัง การใช้กาพย์และฉันท์ลักษณะอื่น ๆ ที่ให้อารมณ์ความรู้สึก

สอดคล้องกับเนื้อหา อารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน่าหวาดกลัว เกร้ียวกราด ตกใจ ผาดโผน ลีลาอ่อนไหว 

โน้มน�้าใจ หรือเศร้าสังเวช อาจกล่าวได้ว่า เอกภาพของเนื้อหาและรูปแบบฉันทลักษณ์ในสามัคคีเภท 

ค�าฉนัท์น้ันแต่งได้ดยีิง่ ทัง้ยงัได้รบัการคดัเลอืกเป็นหนงัสอืประกอบการเรยีนการสอนในวชิาภาษาไทยด้วย 

ถึงแม้ว่าวรรณคดีเรื่องนี้จะแต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ก็ตาม แต่ยังคงแฝงไว้ด้วยแง่คิด 

คติเตือนใจให้คนในสังคมรู้รักสามัคคี ไม่หุนหันพลันแล่น โดยชี้ให้เห็นถึงโทษของการแตกความสามัคคี 

โทษของความขัดแย้งกันในสังคมผ่านวรรณคดีเรื่องนี้ นอกจากน้ียังแฝงหลักธรรมที่จะท�าให้เกิดความ 

สมานสามัคคีกันในสังคมไว้อีกด้วย สามัคคีเภทค�าฉันท์น้ี ชิต บุรทัต ได้น�าเค้าโครงเร่ืองมาจาก 

มหาปรินิพพานสูตร
2
 แห่งพระไตรปิฎก และอรรถกถาสุมังคลวิสาสินี

3
 โดยเล่าถึงกษัตริย์ในสมัยพุทธกาล

ทรงพระนามว่า พระเจ้าอชาตศัตรู แห่งแคว้นมคธ ทรงมีวัสสการพราหมณ์ ผู้ฉลาดและรอบรู้ศิลปศาสตร์ 

เป็นที่ปรึกษาราชกิจทั่วไป ขณะนั้นทรงปรารภจะแผ่พระราชอาณาเขตเข้าไปถึงแคว้นวัชชี แต่กริ่งเกรงว่า

มิอาจเอาชนะได้ด้วยการส่งกองทัพเข้ารุกราน เนื่องจากบรรดากษัตริย์ลิจฉวีมีความสามัคคีสูง และการ

ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยธรรม อันน�าความเจริญเข้มแข็งมาสู่แว่นแคว้น พระเจ้าอชาตศัตรูทรง

หารือเรื่องนี้เป็นการเฉพาะกับวัสสการพราหมณ์ จึงเห็นแจ้งในอุบายจะเอาชนะด้วยปัญญา

  ปัจจุบัน สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทางการเมืองเร่ิมมีความขัดแย้งกันมากขึ้น และ 

ส่งผลกระทบต่อสงัคมไทยในวงกว้าง เป็นผลท�าให้แทบทกุภาคส่วนในภาพรวม เกดิความขดัแย้งอย่างยาก

ที่จะประสานสมานฉันท์กันได้ ดังที่เกษียร เตชะพีระ เขียนบทความลงมติชนรายวันฉบับวันที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๕๑ เรื่อง “แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต : ระบอบ” จินตภาพสังคมการเมืองไทยในปัจจุบันน่าสนใจ

ว่า สภาพสังคมไทยมีความขัดแย้งและมีความรุนแรงทางสังคม นอกจากในรูปของการเอาเปรียบแรงงาน 

เรามักพบเห็นได้ท่ัวไปในรูปของกลุ่มนายทุนผนวกรัฐ กระท�าการ รังแก ละเมิด เบียดเบียน แย่งชิง 

ผลประโยชน์ของชุมชน สังคม ในรูปแบบของสงครามการแย่งชิงทรัพยากร ผ่านโครงการและนโยบาย

ส�าคัญ ๆ ของรัฐบาลนายทุนเสมอมา ข้อความเหล่านี้เป็นการแสดงถึงความขัดแย้ง ความแตกแยก 

ความสามัคคีกันอย่างรุนแรงในสังคม โดยมีการต่อสู้กันในเชิงสัญลักษณ์มากขึ้นเนื่องจากแต่ละกลุ่มมี 

มุมมองและทัศนคติต่างกันอย่างสุดขั้ว 

 2
 ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๑-๔๑/๗๗-๘๘.

 3
 ที.ม.อ.(บาลี) -/๑๓๑-๔๑/๑๑๕-๑๓๘.
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 การที่จะศึกษาวรรณคดีให้ได้อรรถรสและเข้าใจเข้าถึงเนื้อหา รวมไปถึงความคิดของผู้ประพันธ์ 

ที่แฝงอยู่ในวรรณคดีอย่างถ่องแท้ชัดเจนนั้น หลักส�าคัญอย่างหนึ่งที่จ�าต้องน�ามาประกอบในการศึกษา 

กค็อื การใช้หลกัทฤษฎกีารวจิารณ์วรรณคด ีซ่ึงต้องใช้วทิยาความรู้ด้านทฤษฎนี�ามาปรับใช้ประยกุต์ปฏบิติั

เพื่อให้เกิดความช�านาญ กล่าวคือ การวิจารณ์วรรณคดีเป็นการใช้ศาสตร์แห่งวิทยาการความรู้เชิงทฤษฎ ี

และเป็นทั้งศิลป์แห่งวิจิตรศิลป์ ที่มีความงดงามในการน�าเอาทั้งสองสิ่งมาผสมผสานอย่างลงตัว โดยผู้อ่าน

ต้องใช้ทั้งไหวพริบ ปฏิภาณ และความช�านาญมาประกอบการวิจารณ์วรรณคดี นอกจากนั้น การศึกษา

วรรณคดี จ�าต้องอ่านอย่างไตร่ตรอง พินิจพิจารณาเรื่องที่อ่าน เพื่อบอกให้ได้ว่า เรื่องที่อ่านมีคุณค่าหรือมี

อิทธิพลต่อส่วนร่วมอย่างไรบ้าง ดังที่ วิทย์ ศิวะศริยานนท์ กล่าวว่า การวิจารณ์ท่ีแท้คือ การพิจารณา

ลักษณะของบทประพันธ์ แยกแยะส่วนประกอบที่ส�าคัญ และหยิบยกออกมาแสดงว่าไพเราะงดงาม 

เพียงใด วิเคราะห์ความหมายของบทประพันธ์นั้น แสดงหลักศิลปะ และแนวคิดของผู้ประพันธ์ เผยให้เห็น

ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ  ของงานนัน้และชีว่้าแต่ละส่วนมคีวามส�าคญัต่อส่วนรวมอย่างไร 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์และหลักพุทธธรรม 

จากบทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์” ว่า มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ผู้ประพันธ์ใช้ศิลปะด้าน

วรรณศิลป์ในการน�าเสนออย่างไร และมีวิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้รูปแบบฉันทลักษณ์พร้อมทั้งสอดแทรก 

ข้อคดิคตธิรรมอย่างลงตวัได้อย่างไร นอกจากนี ้ผูวิ้จยัสนใจทีจ่ะศกึษาทฤษฎกีารวจิารณ์วรรณคดีร้อยกรอง

ร่วมสมัย เพื่อน�ามาวิเคราะห์บทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์ ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ 

ผลงานวิชาการด้านการวิจารณ์วรรณคดีในลักษณะของฉันทลักษณ์เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  ๑.  เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของบทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์

  ๒.  เพื่อศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการวิจารณ์ร้อยกรองร่วมสมัย

  ๓.  เพื่อวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมและหลักพุทธธรรมจากบทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท ์

ตามแนวทฤษฎีการวิจารณ์ร้อยกรองร่วมสมัย

 ๔.  เพื่อสังเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในกวีนิพนธ์เร่ืองสามัคคีเภทค�าฉันท์ 

มาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยในปัจจุบัน 
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ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยด้านเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติ 

ความเป็นมา คุณค่าด้านวรรณกรรม และหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์  

โดยได้ศึกษาค้นคว้าบทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์
4
 ของชิต บุรทัต ซึ่งเป็นแบบเรียนวรรณคดีไทย

ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ และพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา เอกสาร 

ด้านทฤษฎกีารวจิารณ์วรรณคดร้ีอยกรองร่วมสมยั เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ  เอกสารทีเ่กีย่วข้อง

กับวรรณกรรมและวรรณคดีและวิธีการประพันธ์ฉันทลักษณ์ของไทย

ผลการศึกษา
 จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมและหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในกวีนิพนธ์เรื่อง 

สามัคคีเภทค�าฉันท์ สรุปผลของการศึกษา ดังนี้ 

  ๑) บทกวนีพินธ์เรือ่งสามคัคเีภทค�าฉันท์ มเีค้าโครงเร่ืองมาจากชาดก (เร่ืองเล่า, เร่ืองท่ีเกดิแล้ว) 

ในมหาปรินิพพานสูตรแห่งคัมภีร์พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ พระสุตตันตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค และ 

อรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ซึ่งนายชิต บุรทัต ได้ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ เพื่อชี้ให้เห็นความส�าคัญของ

ความสามคัคี เน่ืองจากประชาชนในชาตยิคุนัน้แตกความสามคัค ีอนัเป็นผลมาจากวกิฤตกิารณ์สงครามโลก

ครั้งที่ ๑ และกบฏ ร.ศ. ๑๓๐ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ โดยในบทกวีนิพนธ์ ชิต บุรทัต

ใช้ฉันทลักษณ์ทั้งหมด ๒๐ ประเภท ประพันธ์เป็นวรรณคดีค�าฉันท์ทั้งเรื่อง

  ๒) ทฤษฎกีารวจิารณ์วรรณคดมีหีลายแนว เช่น ทฤษฎกีารวจิารณ์วรรณคดีร้อยกรองร่วมสมยั 

แนวภาษาศาสตร์ แนวจิตวิทยา แนวสังคมวิทยา แนวสุนทรียศาสตร์ แนวปรัชญา เป็นต้น การจะเลือกใช้

ทฤษฎีแนวใดเป็นแนวทางส�าหรับวิเคราะห์ย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อหาของบทกวีนิพนธ์ด้วย 

  บทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์ เป็นวรรณคดีประเภทค�าฉันท์ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ทฤษฎ ี

การวิจารณ์บทร้อยกรองร่วมสมัยมาเป็นแนวทางในการวิจารณ์ โดยพิจารณาองค์ประกอบด้านเนื้อหา 

และแนวคิด ด้านรูปแบบของร้อยกรอง และด้านสุนทรียภาพของร้อยกรองมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย  

ส่วนขั้นตอนการวิจารณ์เน้ือหาและแนวคิดร้อยกรองร่วมสมัยนั้น จะประกอบด้วยการศึกษาผลงาน 

และอัตชีวประวัติของกวี การจัดกลุ่มผลงาน การก�าหนดขอบเขตการวิจารณ์ การเลือกแนวการวิจารณ์ 

การวิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด และการสรุปและการเสนอแนะ รวมไปถึงการศึกษาลักษณะของรูปแบบ

ของฉันทลักษณ์และพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกรูปแบบของฉันทลักษณ์ที่กวีใช้ในบทร้อยกรอง 

นอกจากนี้ ยังศึกษากลวิธีในการวิจารณ์ร้อยกรองร่วมสมัยอีกหลายประการ เช่น การวิจารณ์สุนทรียภาพ

 4
 กระทรวงศึกษาธิการ, แบบเรียนวรรณคดีไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์, พิมพ์คร้ังที่  

๑๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๑).

14. ��������������������� (��.�������� 192-206).indd   199 11/29/2022   12:18:36 PM



200 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

ในร้อยกรองร่วมสมัย ได้แก่ การวิจารณ์สุนทรียภาพในค�า (เสียงของค�า การเล่นค�า จังหวะและลีลา 

ของค�า) และการวิจารณ์สุนทรียภาพในความ (ภาพพจน์ สัญลักษณ์ รสวรรณคดี และโวหาร) เป็นต้น  

รวมไปถงึกลวธิกีารวเิคราะห์แก่นเรือ่งและแนวคดิในค�าประพนัธ์ การวเิคราะห์ด้านจนิตภาพ (การแสดงภาพ 

การแสดงอารมณ์ การแสดงความคิด) การวิเคราะห์เสียงและค�า ได้แก่ เสียง การเล่นเสียงสัมผัสทั้งการ

เล่นเสียงสัมผัสสระ การเล่นสัมผัสพยัญชนะ (สัมผัสอักษร) และการเล่นเสียงวรรณยุกต์ รวมถึงการสรรค�า 

การเล่นค�า การเล่นค�าภัพภาส การเล่นค�าซ�้า, การซ�้าค�า ซ่ึงท�าให้สามารถเข้าถึงเนื้อหา จุดประสงค์  

ความคิดจินตนาการของผู้ประพันธ์ และน�าสิ่งที่ได้ศึกษามาอรรถาธิบายในแง่มุมต่าง ๆ ตามลักษณะของ

วรรณคดีได้ ท�าให้เกิดความตระหนักในคุณค่าแห่งวรรณคดี 

  ๓) คณุค่าของบทกวนีพินธ์เรือ่งสามคัคเีภทค�าฉันท์ ม ี๓ ด้าน คอื คุณค่าด้านวรรณศลิป์ คณุค่า

ด้านความรู้ คุณค่าด้านสุนทรียภาพในบทร้อยกรอง ซึ่งคุณค่าด้านวรรณศิลปน์ั้นประกอบด้วย โครงเรื่อง 

(Plot) สารัตถะหรือแก่นเรื่อง (Theme) ตัวละคร (Characters) ฉาก (Setting) บทสนทนา (Dialogues) 

คณุค่าด้านความรู ้ได้แก่ ความรูด้้านการใช้ค�ายมืภาษาบาลสีนัสกฤตในบทร้อยกรอง ความรูด้้านการเมอืง

การปกครองในสมัยพุทธกาล ความรู้ด้านกลวิธีการประพันธ์ ความรู้ด้านการใช้ราชาศัพท์ ส่วนคุณค่า 

ด้านสุนทรียภาพในบทร้อยกรอง ได้แก่ สุนทรียภาพในค�า สุนทรียภาพในความ (ภาพพจน์ รสวรรณคดี 

และโวหาร) 

  ชิต บุรทัต ใช้ฉันทลักษณ์ชนิดต่าง ๆ ๑๘ ชนิด กับกาพย์อีก ๒ รวมเป็น ๒๐ ชนิด ซึ่งประกอบ

ไปด้วย กมลฉันท์, กาพย์ฉบัง, จิตรปทาฉันท์, โตฏกฉันท์, ภุชงคประยาตฉันท์, มาณวกฉันท์, มาลินีฉันท์, 

วสันตดิลกฉันท์, วังสัฏฐฉันท์, วิชชุมมาลาฉันท์, สัททุลวิกกีฬิตฉันท์, สัทธราฉันท์, สาลินีฉันท์, สุราง- 

คนางค์ฉันท์, อินทรวิเชียรฉันท์, อินทรวงศ์ฉันท์, อีทิสังฉันท์, อุปชาติฉันท์, อุปัฏฐิตาฉันท์ และอุเปนทร-

วิเชียรฉันท์ ในการประพันธ์บทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์ โดยเลือกใช้ฉันทลักษณ์ให้เหมาะสม 

กับเน้ือหาในแต่ละตอน โดยเล็งเห็นว่าน�้าเสียงของกาพย์กลอนมีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่าข้อความ  

น�า้เสียงของกาพย์กลอนเป็นดนตรชีนดิหนึง่ท่ีสามารถท�าให้ผูอ่้านหรอืผูฟั้งเกดิความรูส้กึและเข้าถงึอารมณ์

ความรู้สึกต่าง ๆ ในบทกวีนิพนธ์ได้ ฉันทลักษณ์บางชนิดมีท�านองลีลาจังหวะคึกคักรวดเร็ว บางชนิด 

มีท�านองกระชับต่ืนเต้น บางชนิดมีท�านองสละสลวยเพราะพริ้ง เช่น ใช้สัททุลวิกีฬิตฉันท์ในตอนต้นเร่ือง

เป็นบทไหว้ครูซึ่งถือเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และการแสดงออกถึงความเคารพต่อส่ิงปูชนียบุคคลและ

ปูชนียวัตถุ และเป็นการร�าลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ เป็นต้น

  ๔) หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในบทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์ มี ๖ ประการ ได้แก่  

สังคหวัตถุ ๔ สาราณิยธรรม ๖ อปริหานิยธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ เหตุท�าความแตกร้าว ๑๘ กาลามสูตร 

๑๐ โดยในด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ คือการน�าหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน 

ไว้ในสามัคคีมาเป็นหลักท�าการสงเคราะห์ เป็นเหตุให้อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข ประกอบด้วย (๑) ทาน  
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การให้ (๒) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ การมีวาจาเป็นที่รัก หรือวาจาซาบซึ้งใจ (๓) อัตถจริยา การบ�าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ (๔) สมานัตตตา การวางตัวให้เหมาะสม 

  ด้านหลักสาราณิยธรรม ๖ เป็นการน�าหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน และก่อ

ให้เกิดความสามัคคีมาเป็นหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มี ๖ ประการคือ (๑) เมตตากายกรรม การตั้ง

เมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง กล่าวคือการช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วม 

หมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง (๒) เมตตา- 

วจีกรรม การตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง กล่าวคือการช่วยบอกแจ้งสิ่งที่

เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน�า ตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน 

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง (๓) เมตตามโนกรรม การต้ังเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและ 

ลับหลัง กล่าวคือตั้งจิตปรารถนาดี คิดท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี (๔) สาธารณโภคิตา  

การแบ่งปัน เมื่อได้สิ่งใดมา ก็แบ่งปันกัน (๕) สีลสามัญญตา การมีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน กล่าวคือ มีความ

ประพฤตสิจุรติดงีาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท�าตนให้เป็นทีน่่ารงัเกยีจของหมูค่ณะ (๖) ทฏิฐสิามญัญตา 

การมีทิฏฐิดีงามเสมอกัน กล่าวคือมีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส�าคัญอันจะน�าไปสู่ความ

หลุดพ้น สิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา 

  ด้านหลักอปริหานิยธรรม เป็นการน�าหลักธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อ 

ความเจริญฝ่ายเดียวมาใช้ส�าหรับบริหารบ้านเมือง มี ๗ ประการ คือ (๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  

(๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท�ากิจที่พึงท�า (๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่

มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่ได้บัญญัติไว้ ถือปฏิบัติตามหลักธรรมที่บัญญัติไว้ (๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ 

เคารพนับถอืท่านเหล่านัน้ เหน็ถ้อยค�าของท่านว่าเป็นสิง่อนัควรรบัฟัง (๕) บรรดากลุสตรกุีลกมุารทีัง้หลาย 

ให้อยูด่โีดยมถิกูข่มเหงหรอืฉดุคร่าขนืใจ (๖) เคารพสักการะบชูาเจดีย์ท้ังหลาย ท้ังภายในและภายนอกเมอืง 

และมิปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท�าแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามไป ๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง 

ป้องกนั อนัชอบธรรมแก่พระอรหนัต์ท้ังหลาย ด้วยต้ังใจว่า พระอรหนัต์ทัง้หลายทีย่งัมไิด้มาพงึมาสูแ่ว่นแคว้น 

ที่มาแล้ว พึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก 

  ด้านหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นการใช้หลักธรรมของสัตบุรุษหรือคุณสมบัติของคนดีมาช่วยใน

การวิเคราะห์ทั้งบุคคล ทั้งชุมชน สังคม และเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท�าให้เกิดความรอบรู้ รอบคอบ มี ๗ ประการ 

คือ (๑) ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ (๒) อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ รู้จักผล (๓) อัตตัญญุตา ความรู้จักตน  

(๔) มัตตญัญตุา ความรู้จกัประมาณ (๕) กาลญัญตุา ความรูจ้กักาละเทศะ (๖) ปรสิญัญตุา ความรูจ้กับรษิทั 

(๗) ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล 
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202 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

  ด้านสาเหตุท�าความแตกร้าว ๑๘ เป็นการชี้ให้เห็นต้นเหตุแห่งการแตกความสามัคคี ได้แก่  

(๑) แสดงสภาพมิใช่ธรรม ว่าเป็นธรรม (๒) แสดงธรรมว่า สภาพมิใช่ธรรม (๓) แสดงสภาพมิใช่วินัย ว่าเป็น

วินัย (๔) แสดงวินัยว่า สภาพมิใช่วินัย (๕) แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงภาษิตมิได้ตรัสไว้ ว่าพระตถาคต

ทรงภาษิตตรัสไว้ (๖) แสดงสิ่งที่พระตถาคตได้ทรงภาษิต ตรัสไว้แล้ว ว่าพระตถาคตมิได้ทรงภาษิตมิได ้

ตรัสไว้ (๗) แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงประพฤติมาว่า พระตถาคตทรงประพฤติมา (๘) แสดงส่ิงท่ี 

พระตถาคตทรงประพฤตมิาว่า พระตถาคตมไิด้ทรงประพฤตมิา (๙) แสดงสิ่งทีพ่ระตถาคตมไิด้ทรงบญัญตัิ

ไว้ว่า พระตถาคตทรงบัญญตัไิว้ (๑๐) แสดงสิง่ทีพ่ระตถาคตทรงบญัญัตไิว้ว่า พระตถาคตมไิด้ทรงบญัญตัไิว้ 

(๑๑) แสดงอาบัติว่า มิใช่อาบัติ (๑๒) แสดงสิ่งมิใช่อาบัติว่า เป็นอาบัติ (๑๓) แสดงอาบัติเบาว่า อาบัติหนัก 

(๑๔) แสดงอาบัติหนักว่า อาบัติเบา (๑๕) แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่า อาบัติหาส่วนเหลือมิได้ (๑๖) แสดง

อาบัติหาส่วนเหลือมิได้ว่า อาบัติมีส่วนเหลือ (๑๗) แสดงอาบัติชั่วหยาบว่า อาบัติไม่ชั่วหยาบ (๑๘) แสดง

อาบัติไม่ชั่วหยาบว่า อาบัติชั่วหยาบ. 

 ด้านกาลามสูตร ๑๐ เป็นพระสูตรที่แสดงหลักแห่งความเชื่อ โดยไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงาย  

แต่ให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีเสียก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อ มี ๑๐ ประการ
5
 คือ  

(๑) มา อนุสฺสวเนน  – อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา (๒) มา ปรมฺปราย – อย่าปลงใจเชื่อด้วยการ

ถอืสบื ๆ  กนัมา (๓) มา อิตกิริาย – อย่าปลงใจเชือ่ด้วยการเล่าลอื (๔) มา ปิฏกสมปฺทาเนน – อย่าปลงใจเชือ่ 

ด้วยการอ้างต�าราหรือคัมภีร์ (๕) มา ตกฺกเหตุ – อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ (๖) มา นยเหตุ – อย่าปลงใจ

เชื่อเพราะการอนุมาน (คาดคะเน) (๗) มา อาการปริวิตกฺเกน – อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนว

เหตุผล (๘) มา ทิฎินิชฺฌานกฺขนฺติยา – อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (๙) มา  

ภพฺพรูปตา – อย่าปลงใจเชื่อมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (๑๐) มา สมโณ โน ครุ – อย่าปลงใจเชื่อ

เพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา 

  ๕) การประยุกต์ใช้คุณค่าและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในบทกวีนิพนธ์เรื่อง

สามัคคีเภทค�าฉันท์กับสังคมไทย แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ การประยุกต์ใช้คุณค่าและหลักธรรมส�าหรับ

บุคคล และการประยุกต์ใช้คุณค่าและหลักธรรมส�าหรับสังคม ในส่วนของการประยุกต์ใช้คุณค่าและ 

หลักธรรมส�าหรับบุคคล นั้น พบว่า วรรณคดีค�าฉันท์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์มีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้อ่าน

และนักประพันธ์ในยุคหลังในด้าน (๑) การปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้และ 

ฝกทกัษะทางด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการประพันธ์บทกวนิีพนธ์ประเภทวรรณคดีค�าฉันท์ ท�าให้

ผู้อ่านหรือนักประพันธ์ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกฉันทลักษณ์ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาของเร่ืองท่ีจะ

ประพันธ์ในแต่ละตอน ท�าให้ได้เรียนรู้ลักษณะและกฎเกณฑ์ในการแต่งบทประพันธ์ของฉันทลักษณ์แต่ละ

 5
 องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๕-๒๖๓.
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203การศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมและหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ฯ

ประเภท ท�าให้ได้ความรู้วิธีการใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในบทประพันธ์ ท�าให้มีวิธีคิดในการวางโครงเรื่อง

ส�าหรับการแต่งบทกวีนิพนธ์ และท�าให้มีแนบบแผนในการวางระเบียบการประพันธ์บทกวีนิพนธ์ประเภท

ค�าฉันท์ (๒) การจุดประกายความคิดและวิถีชีวิตของผู้อ่านในการจะเริ่มต้นเขียนบทกวีนิพนธ์ ท�าให้ผู้อ่าน

เปล่ียนแนวความคิดหรือเปลี่ยนชีวิตของตนเองได้้ ด้วยได้สัมผัสกับบทกวีนิพนธ์ของชิต บุรทัต ที่ใช้

ฉันทลักษณ์มากมายหลายประเภทเป็นเค้าโครงในการประพันธ์ทั้งเร่ืองตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งหากนักเขียน 

ผู้คิดจะเริ่มเขียนบทกวีนิพนธ์จะสามารถใช้เร่ืองสามัคคีเภทค�าฉันท์นี้เป็นต้นแบบในการเขียนได้ แสดงให้

เห็นว่า บทกวีนิพนธ์นี้สามารถสร้างอารมณ์ร่วม สร้างจินตนาการ สร้างสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์ได้ และ

ส่งผลให้นักอ่านหรือนักเขียนบางคนเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะ “สร้างผลงานบทกวีนิพนธ์ของตนขึ้นมาบ้าง” 

โดยอาศัยแนวคิดในการประพันธ์ เนื้อหา และรูปแบบ จากเรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์นี้ไปเป็นแนวทางหรือ

ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างผลงานบทกวีนิพนธ์ของตนเอง ในส่วนของการประยุกต์ใช้คุณค่าและหลักธรรม

ส�าหรับสังคมนั้น บทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับสังคมใน ๓ 

ลักษณะ คือ (๑) ด้านรูปธรรมและนามธรรม (๒) ด้านสังคมมีอิทธิพลต่อนักเขียน และ (๓) ด้านนักเขียน 

มีอิทธิพลต่อสังคม โดยในด้านรูปธรรมและนามธรรมนั้น บทกวีนิพนธ์เร่ืองสามัคคีเภทค�าฉันท์แสดง 

ให้เห็นถงึความสมัพนัธ์กบัสงัคมในด้านรปูธรรม โดยแสดงให้เหน็ถึงเหตกุารณ์ทัว่ไปทีเ่กดิขึน้ในสงัคมในยคุ

สมัยพุทธกาล ส่วนด้านนามธรรมนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในด้านค่านิยมของคนในสังคม 

ยุคพุทธกาล เช่น ระบบการเมืองการปกครองของกษัตริย์ลิจฉวี เป็นต้น ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของ 

ผู้ประพันธ์เองท่ีมีความเก่ียวโยงกับความเชื่อความเลื่อมใสในหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา  

ซึ่งเป็นการแสดงออกทางความเชื่อและความรู้สึกที่มนุษย์มีต่อสังคม 

  ด้านสังคมมีอิทธิพลต่อนักเขียน ผู้ประพันธ์ทั้งวรรณกรรมหรือวรรณคดีหรือบทกวีนิพนธ์  

เป็นสมาชิกของสังคม จึงย่อมจะได้ซึมซับและได้รับอิทธิพลด้านการประพันธ์จากสังคมในด้านวรรณกรรม 

ด้านขนบประเพณ ีด้านการศาสนา ด้านปรชัญา ด้านการเมอืง และด้านเศรษฐกจิ ซึง่เป็นสิง่ก�าหนดทศิทาง

และแนวโน้มของวรรณกรรม วรรณคดี และบทกวีนิพนธ์ ซึ่งชิต บุรทัตก็ได้รับแรงบันดาลใจของการแต่ง

สามคัคเีภทค�าฉนัท์มาจากการท่ีตนได้อ่านพระราชนพินธ์ค�าน�าในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั

ในอิลราชค�าฉันท์ บทประพันธ์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ) เมื่อครั้งบรรดาศักดิ์เป็น 

หลวงสารประเสริฐ ในตอนท้ายของพระราชนิพนธ์ค�าน�า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานพระราชวโรกาสแก่ผูส้นใจในทางการประพันธ์ร้อยกรอง ประพันธ์หนงัสือขึน้ทลูเกล้าฯ ถวาย

เพือ่ให้พระองค์ทรงตรวจแก้ช้ีแนะเพือ่ประโยชน์แก่การประพนัธ์กวีนพินธ์ของไทยต่อไป นอกจากนีอ้ทิธพิล

ด้านศาสนากส่็งผลให้ชติ บรุทตัได้น�าหลกัธรรมทางพทุธศาสนามาสอดแทรกไว้ในบทกวนีพินธ์เรือ่งสามคัคี

เภทค�าฉันท์เช่นกัน เช่น หลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรม หรือบทไหว้ครู (ประณามพจน์) เป็นต้น 
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  ด้านผู้ประพันธ์มีอิทธิพลต่อสังคม บทกวีนิพนธ์เร่ืองสามัคคีเภทค�าฉันท์ มีอิทธิพลต่อสังคม 

ในลักษณะที่เป็นการเตือนสติและเป็นคติสอนใจให้คนในสังคมได้เห็นโทษของการแตกความสามัคคีและ

มองเห็นประโยชน์ของการสามคัค ีรวมไปถงึการโน้มน้าวให้สงัคมได้มองเหน็ความส�าคัญของการใช้ปัญญา

ไตร่ตรองพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล สอนให้อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง เหมือนกับท่ีกษัตริย ์

ลจิฉวไีว้เนือ้เชือ่ใจวัสสการพราหมณ์จนท�าให้ต้องเสยีเมอืงแก่พระเจ้าอชาตศตัร ูและยงัต้องสญูเสยีมติรภาพ

ทีเ่คยมต่ีอกันระหว่างเจ้าลจิฉวด้ีวยกนัเองอกีด้วย นอกจากนี ้บทกวนีพินธ์เรือ่งสามคัคเีภทค�าฉนัท์ยงัได้รบั

การบรรจุเป็นแบบเรยีนวรรณคดไีทยชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๔ โดยกระทรวงศกึษาธกิาร โดยใช้ชือ่ว่า “แบบเรียน 

วรรณคดีไทยชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ เรื่องสามัคคีเภท ค�าฉันท์” และยังเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในปัจจุบันนี้ (พ.ศ.๒๕๖๒) โดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานได้บรรจุบทกวีนิพนธ์นี้ไว้ในหลักสูตรภาษาไทยในชื่อว่า “สามัคคีเภทค�าฉันท์” หนังสือเรียน

รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ใช้ 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้านการคิดวิเคราะห์ ในการถอดความวรรณคดีค�าฉันท์ประการหนึ่ง 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะค�าประพันธ์ฉันทลักษณ์แต่ละประเภทประการหนึ่ง เพื่ออนุรักษ์

ภาษาไทยประการหนึ่ง และเพื่อเผยแพร่หลักธรรมที่ปรากฏในบทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์ให ้

แพร่หลายประการหนึ่ง เพื่อสะท้อนให้เห็นประโยชน์ของความสามัคคีและโทษของการแตกความสามัคคี

ประการหนึ่ง และเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพของการปกครองที่แตกต่างกันอันส่งผลต่อวิถีการด�ารงชีวิต 

ของคนในบ้านเมืองประการหนึ่ง

ข้อเสนอแนะ
 ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบทกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์ ซ่ึงเป็นวรรณคดีประเภท 

ค�าฉันท์ ผู้วิจัยจึงขอน�าเสนอเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับการศึกษาวรรณคดีในมิติที่หลากหลายขึ้น  

ตามประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 

 ในด้านข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในด้านความรู้เก่ียวกับฉันทลักษณ์ 

ของไทยประเภทต่าง ๆ  เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน เป็นต้น และทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาและภาษาบาลีสันสกฤต เพื่อที่จะสามารถเข้าใจและเข้าถึงเนื้อหาสาระของบทกวีนิพนธ์

ซึง่เป็นวรรณกรรมประเภทค�าฉนัท์ได้ ควรยกระดับการศกึษาวรรณคดีค�าฉันท์หรอืบทร้อยกรองว่าเป็นการ

ศึกษาเพื่อเรียนรู้ภาษาไทยในระดับท่ีสูงข้ึนไปมากกว่าท่ีจะค�านึงถึงวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เนื่องจากภาษาวรรณคดีค�าฉันท์มีการใช้ภาษาไทยระดับสูง การศึกษาค้นคว้าจึงเป็นการศึกษาเรียนรู ้

กฎระเบียบตั้งแต่เรื่องอักขระ สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ครุ ลหุ รวมไปถึงกลวิธีการเลือกประเภท

ฉันทลักษณ์ กลวิธีการวางโครงเรื่อง การเลือกใช้ค�าประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในค�าร้อยกรองไทย
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205การศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมและหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ฯ

ทุกประเภท ท้ังยังเป็นการเรียนรู้ศัพท์บัญญัติของค�าประพันธ์ของภาษาที่ถูกร้อยกรองขึ้นด้วย และควร 

ส่งเสรมิให้มีการจดักจิกรรมเพือ่สร้างความสามัคคทีัง้ในสถานศกึษา ชมุชน วัด หรอืหน่วยงานราชการ เช่น 

การสร้างเครือข่ายหรือจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ภาษาไทย เป็นต้น และจัดให้มีกิจกรรมประกวดบทร้อยกรอง

ประเภทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประพันธ์บทร้อยกรองของสมาชิกในภาคีเครือข่าย

  ในด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ควรศึกษาวิจัยท่ีต้องน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปบูรณาการ 

ในกระบวนการเรียนการสอน และสร้างรูปแบบหรือโมเดลเพื่อพัฒนาชุมชนหรือสังคมให้มากขึ้น และควร

ศึกษาวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมท่ีเกี่ยวข้องและสามารถน�าองค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

 ในด้านข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาค้นคว้าวิจัยวรรณคดีค�าฉันท์ 

เรื่องอื่น ๆ  ของชาติไทยในทุกมิติ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี การใช้ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ฯลฯ แล้วน�ามาบูรณาการเป็นองค์ความรู้ใหม่โดยการสร้างรูปแบบหรือ

โมเดลขึ้นจากสิ่งที่ได้ศึกษาวิจัย เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ภาษาไทย เพ่ือเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ 

ชาติไทยด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทยในแต่ละยุคสมัยผ่านวรรณกรรมและวรรณคดี เพื่อเข้าใจ

บทบาทของศาสนาที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนในสังคม และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู ่

ชาติไทยตลอดไป
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