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บทคัดย่อ
“วรรณคดี” เป็นผลงานการประพันธ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีศิลปะและสืบทอดกันมาเป็น
เวลานาน เป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี มีคุณค่า เป็นบทประพันธ์ที่ผู้แต่งมีศิลปะในการเขียน
ทําให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเร้าอารมณ์ เป็นต้น จึงก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้อ่าน เนื่องจาก
วรรณคดี ประเภท กาพย์ กลอน ของไทยได้มีวิวัฒนาการความเป็นมาก่อนสมัยสุโขทัย เช่น เพลง
กลอน โคลง เป็นต้น ปัจจุบันลักษณะของร้อยกรองไทยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของวรรณคดีไทย
จากสภาพแรกเริ่มไปสู่สภาวะที่เจริญงอกงามขึ้น ทั้งในด้านรูปลักษณ์ต่างๆ จึงมีรูปแบบแตกต่างจาก
ร้อยกรองในอดีต ดังนั้น การอ่านร้อยกรองปัจจุบัน จึงต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างมากมาย เช่น ด้านความบันเทิง การอบรมตน วัฒนธรรม สร้างเสริม
สติปัญญา ทําให้เข้าใจตนเอง ประสานความเข้าใจมีผลต่อการสร้างสรรค์สังคมรู้เท่าทันโลกและชีวิต
หนั ง สื อ เรี ย นภาษาไทย ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
มี บ ทสุ ภ าษิ ต ประเภทร้ อ ยกรองที่ ป รากฏใน วรรณคดี นิ ร าศภู เ ขาทอง และโคลงโลกนิ ติ อั น
ประกอบด้วยหลักธรรมต่างๆ ที่สอดแทรกในเนื้อหา คือ กฎแห่งกรรม ไตรลักษณ์ อธิฐานธรรม โลก
ธรรม และความกตัญญู ฯลฯ เป็นต้น เพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติตน ให้ เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง
ในสภาวธรรมทั้งหลาย และสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ให้ประพฤติชอบทางกาย วาจาและ
ใจ ยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดี เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
หลักธรรมที่เกิดขึ้นในวรรณคดีประเภทร้อยกรอง ยังเป็นตัวกําหนดเสริมสร้างประโยชน์ให้
เกิดคุณค่าในด้านต่างๆของสังคมไทยมีคุณค่าทางอารมณ์ ด้านคุณธรรม ด้านความงดงามของภาษา
๑

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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ด้านพระพุทธศาสนา ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา การเมืองการปกครอง และคุณค่าด้าน
แง่ คิ ด และคติ ชี วิ ต อั น จะเป็ น ประโยชน์ แ ละสร้ า งสิ่ ง ที่ ดี ง ามของสั ง คม อั น มี ข นบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ความเชื่อ ค่านิ ยมและจริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงสั งคมร่ว มกัน มีความสงบสุ ข
ภายในสังคม นําไปสู่สภาพของสังคมมนุษย์ที่ดีกว่า

Abstract
This thesis had three purposes. They were to (1) study the history and
details of the Thai poetry literature, (2) analyze Buddha’s Dhamma in the Thai poetry
and (3) analyze the values of Buddha’s Dhamma in the Thai poetry impacting on
Thai society. This was a documentary research. Data were from collectd Tripitaka
scripture, Attakatha, Diga, Anudigaa, and texts including the thesis related to the
research. The data were analyzed and reported descriptively. The results were found
as follows:
“Literature” is a product which has been creatively composed and
inherited for a very long time. It is a book which is admitted as the best written and
valued text leading to amusement, and pleasure to the readers. The Thai Literature
such as songs, poetry, and poems was originally developed before Sukhothai Period.
At present, Thai poetry had changed from the initial stage to the more developed
stage in various types, different from the past poetry. Thus, reading the current
poetry needs various criteria of analysis to benefit the readers, such as
entertainment, self-training, culture, wisdom support leading to self-comprehension,
social creation, and better understanding of the world and life.
Thai textbook according to the core curricula for basic education in Buddhist
Era 2551 contained poetry proverbs in Nirasbhukhaothong literature, and
Klonglokanit which consisted of Dhamma principles in the content such as stories of
“the Law of Action, Triluk (Three Common Characteristics), Athisathanadham
(Dhamma Vows), Lokadhamma (Worldly Conditions), and gratitude. These Dhamma
principles should be taken for real practice for comprehending the reality of life, for
applying in daily life, and for developing the ability to the complete human.
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Dhamma principles in the poetry support and benefit the Thai society with
the value of emotions, morality, language beauty, Buddhism, culture, education,
politics, government, and life ideas leading to a good society, culture, beliefs, and
ethics for living happily in the society.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ นี้ จัดทําขึ้นสําหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคนในระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานให้ มี คุ ณ ภาพด้ า นความรู้ และทั ก ษะที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ การดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงและแสวงหาความรู้ เพื่อ พัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต หลั ก สู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษ ย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก โดยกําหนด
จุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน
๕ สาระการเรียนรู้ ดังนี้ มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนําไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๒ ใช้กระบวนการเขียน
เขียนสื่อสาร เขีย นเรีย งความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์ มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ มาตรฐาน ท
๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดยเฉพาะสาระที่ ๕ คือ วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่มุ่งแสดง
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หลักคําสอนและเน้นให้เห็นผลของความดีความชั่ว ๒ ในคําสอนในโคลงโลกนิติเป็นคําสอนที่ให้ข้อคิด
เตือนใจ และให้ข้อแนะนําที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในสังคมมุ่งสอนให้เป็นคนดีและปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้องในสังคม สอนให้นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน และให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข เช่น
โคลงโลกนิติสอนให้รู้ จักความดีความชั่ว การที่เราได้รับผลอย่างไรย่อมมีเหตุจากการ
กระทําของเราทั้งสิ้น ผู้ทําดีย่อมได้รับผลดีตอบแทน ส่วนผู้ทําชั่ว ผลที่เกิดจากการทําชั่วนั้น ย่อมกัด
กร่อนใจซึ่งเปรียบได้กับสนิมกัดกร่อนเนื้อเหล็กให้ผุพังไป ดังที่ว่า
สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อ

ในตน

กินกัดเนื้อเหล็กจน

กร่อนขร้ํา

บาปเกิดแต่ตนคน

เป็นบาป

บาปย่อมทําโทษซ้ํา

ใส่ผู้บาปเอง๓

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องหลักพุทธธรรมที่
ปรากฏในวรรณคดี วิ จั ก ษ์ ประเภทบทร้ อ ยกรอง ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งผู้วิจัยศึกษารายละเอียดของ ๑) ศึกษาประวัติและเนื้อหาของวรรณคดีวิจักษ์
ประเภทบทร้อยกรอง ๒) ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีวิจักษ์ ประเภทบทร้อย
กรอง และ ๓) ศึกษาคุณค่าหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีวิจักษ์ ประเภทบทร้อยกรองที่มีต่อ
สังคมไทย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะครูอาจารย์ นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจใคร่ศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว ตลอดจนนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต อีกทั้งเพื่อเป็น
แนวทางในการเผยแผ่หลักพุทธธรรมสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาประวัติและเนื้อหาของวรรณคดีวิจักษ์ ประเภทบทร้อยกรอง
๒. เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีวิจักษ์ ประเภทบทร้อยกรอง
๒

กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือ เรียนรายวิชาภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,
(กรุงเทพมหานคร: สกสค. ลาดพร้าว, ๒๕๕๐), หน้า ๕.
๓
วิมล กุณราช, รู้โลกและชีวิตจากโคลงโลกนิติ : คมคิด คาโคลง, (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์,
๒๕๔๒), หน้า ๙๓.
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๓. เพื่อศึกษาคุณค่าหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีวิจกั ษ์ ประเภทบทร้ อยกรอง
ต่อสังคมไทย

๓. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
ศึกษาค้นคว้ารวบรวมเนื้อหาเรื่องพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีวิจักษ์ ประเภทบทร้อยกรองตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเอกสาร ซึ่งมีลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๓.๑ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ
พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทยและบาลี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙,
๓.๒ ศึกษาค้นคว้าชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส
อื่นๆ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ งานวิจัย และหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ วิเคราะห์ ข้อมูลตามกรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
๓.๔ ศึกษาข้อมู ล จากการสั มภาษณ์บุ คคลต่างๆที่นํา หลั กพุ ทธธรรมไปประยุกต์ ใช้ใ น
ชีวิตประจําวัน จํานวน ๑๐ รูป/คน คือ พระครูธวัชเมธคุณ , พระครูธวัชชัยคุณ , พระมหาทองสุข
เตชปญโญ , พระเกิด ฐิตญาโณ , นางภัทธินันท์ สุราราช , นางสาวอภิญญา พรหมนิล , นางพรศิริ
ลมจะโปะ , นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ , นายชุมพล รักษ์แพทย์ และนายสุรัตน์ อินทวัฒน์วงษา
๓.๕ เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ
๓.๖ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตีความ และ
แปลความ

หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในนิราศภูเขาทองและโคลงโลกนิติ
วรรณคดีเป็นหนังสือแต่งดีนั้นได้แก่ บทประพันธ์ทุกชนิดที่ผู้แต่งมีวิธีเขียนที่ดีมีศิลปะ
ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้อ่านสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่าน ทําให้ผู้อ่านมีมโนภาพไป
ตามจินตนาการของผู้แต่ง เร้าให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจไปตามความรู้สึกของผู้แต่ง บางครั้งผู้แต่งจะ
สอดแทรกความรู้ และทัศนคติในเรื่องต่างๆ ลงในงานของเขา แต่ก็มิได้หมายความว่าผู้ แต่งมุ่งให้
ความรู้หรื อมุ่งสอนปรัช ญา ศีลธรรม หรือเรื่องของชีวิต ทั้งนี้เพราะวรรณคดีไม่ใช่ตําราซึ่งมุ่งสอน

๒๗๐

ความรู้เป็นสําคัญ ถ้าตําราเล่มใดมีลักษณะเป็นวรรณคดีก็จะได้รับการยกย่อง เช่น ไตรภูมิพระร่วง
ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น วรรณคดีเป็นที่รวมความรู้สึกนึกคิด ความรอบรู้ ความฉลาด และสติปัญญา
อันลึกซึ้ง คนที่อ่านวรรณคดีก็จะได้รับถ่ายทอดความฉลาดรอบรู้ไว้ด้วยมากบ้างน้อยบ้าง ๔ คําว่า “วิ
จักษ์” พจนานุกรมฉบับพระราชบัณฑิตยสถานสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมาย คําว่า วิจักษ์
ความเข้า ใจและตระหนั กในคุณค่าของศิล ปกรรมและวรรณกรรม ความนิยม ความซาบซึ้ง เช่ น
วรรณคดีวิจักษ์๕ การวิจักษ์วรรณคดี จึงหมายถึง การเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งตระหนักในคุณค่าของ
วรรณคดี เรื่องหนึ่งๆ ว่าเป็นงานศิลปะที่ถึงพร้อมเพียงใด มีข้อดี ข้อเด่นอย่างไร มีข้อด้อยอย่างไร มี
ข้อคิดที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงเพียงใด เป็นต้น ความตระหนักดังกล่าวย่อมนําไปสู่ความซาบซึ้งในคุณค่า
ทําให้เกิดความหวงแหน อยากจะรักษาไว้ให้ดํารงเป็นสมบัติของชาติต่อไป๖ ส่วนประเภทบทร้อยกรอง
ในวรรณคดี หมายถึง คําประพันธ์ที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งลักษณ์ โดยเน้นจังหวะ
เสียงซึ่งเกิดจากการกําหนดจํานวนพยางค์เป็นวรรค เป็นบาท หรือเป็นบท การสลับ กําหนดระดับ
เสียงโดยบังคับวรรณยุกต์ การผูกคําคล้องจอง ๗ และเป็นคําประพันธ์ที่ใช้แต่งร้อยกรอง ได้แก่ โคลง
ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย มีนิราศภูเขาทอง และโคลงโลกนิติ เป็นต้น
หลักธรรมที่ปรากฏในเรื่องนิราศภูเขาทอง
“นิราศภูเขาทอง”ท่านแต่งนิราศเรื่องนี้จากการเดินทางไปนมัสการเจดีย์ภู่เขาทอง ที่กรุง
เก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน) เมื่อเดือนสิบเอ็ด ปีชวด (พ.ศ. ๒๓๗๑) ขณะนั้นบวชเป็น
พระภิกษุอยู่ที่วัดราชบูรณะ ขณะนั้นมีอายุได้ ๔๒ ปี นิราศภูเขาทอง ไม่ได้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก
ความพิศวาส แต่จะพรรณนาถึงความจริงแท้ของชีวิตมนุษย์ โดยท่านยกเอาชีวิตของท่านเป็นตัวอย่าง
เพราะฉะนั้น นิราศภูเขาทอง จึงเด่นด้วยปรัชญา และหลักธรรมต่างๆ มีเ นื้อหาที่สะท้อนให้เห็นความ
เชื่อ ค่านิยม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทําให้เข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตมากขึ้น เนื้อหาดังที่
ปรากฏในนิราศภูเขาทอง แสดงให้เห็นถึงความรอบรู้และความช่างสังเกตของสุนทรภู่ได้เป็นอย่างดี
๔

สิ ท ธา พิ นิ จ ภู ว ดล, รื่ น ฤทั ย สั จ จพั น ธุ์ และสาวลั ก ษณ์ อนั น ตศาสตร์ , วรรณคดี เ ปรี ย บเที ย บ,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๔), หน้า ๑.
๕
พจนานุกรมฉบับพระราชบัณฑิตยสถานสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑๐๗๒.
๖
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
พื้นฐาน วรรคคดีวิจักษ์ กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔, พิมพ์ครั้งที่
๓, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๐), หน้า ๓.
๗
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, หน้า ๔.

๒๗๑

เนื่องจากสุนทรภู่ได้บันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่ างๆ ที่ตนได้พบเห็นตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ออกจาก
วัดราชบุรณะจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ทําให้นิราศเรื่องนี้มีคุณค่าในด้านเนื้อหา ควรค่าแก่
การศึกษา คือ
(๑) ความเชื่อของคนไทย สุนทรภู่ได้สอดแทรกคติความเชื่อของคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่มัก
เกี่ย วเนื่ องในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องนรก สวรรค์ อาทิ ความเชื่อที่ว่าหากใครคบชู้ คือ
ประพฤติตนผิดในศีล ข้อ ๓ ตามหลักศีล ๕ เมื่อตายไป ผู้นั้นจะตกนรก และต้องปีนต้นงิ้ว ซึ่งมีหนาม
ยาว และแหลมคม เช่น
ถึงบ้านงิ้วเห็นแต่งิ้วละลิ่วสูง

ไม่มีฝูงสัตว์สิงกิ่งพฤกษา

ด้วยหนามดกรกดาษระดะตา

นึกก็น่ากลัวหนามขามขามใจ

งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม

ดังขวากแซมเสี้ยมแซกแตกไสว

ใครทําชู้คู่ท่านครั้นบรรลัย

ก็ต้องไปปีนต้นน่าขนพอง

เราเกิดมาอายุเพียงนี้แล้ว

ยังคลาดแคล้วครองตัวไม่มัวหมอง

ทุกวันนี้วิปริตผิดทํานอง

เจียนจะต้องปีนบ้างหรืออย่างไรฯ๘

(๒) แง่คิดเกี่ยวกับความจริงของชีวิต บทประพันธ์ของสุนทรภู่มักได้รับการยกย่องอยู่
เสมอว่า มีเนื้อหาที่สอดแทรกข้อคิด คติการดําเนินชีวิตและช่วยยกระดับจิตใจของผู้อ่านให้ปฏิบัติตน
ไปตามแนวทางที่เหมาะสมดังนี้เป็นต้น
ในเรื่องนิราศภูเขาทองมีหลักธรรมที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหา เป็นหลักธรรมที่สอนตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา สามารถนําข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ให้บุคคลยึดมั่นอยู่ในคุณงาม
ความดี คือ ให้ เกิดเป็นความประพฤติทางกาย วาจาและใจ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ เป็นหลักธรรมที่
เกิดขึ้น คือหลักธรรมในส่วนที่เป็นหลักสัจธรรม ได้แก่ (๑) กฎไตรลักษณ์ (๒) หลักกรรม (๓) โลกธรรม
ในส่วนที่เป็นหลักจริยธรรมคือธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติ ได้แก่ (๑) อธิษฐานธรรม (๒) สัมมาวาจา
(๓) ธรรมอันทําให้งาม (๔) การไม่คบคนพาล (๕) ศีล ๕ หรือ เบญจศีล (๖) กตัญญูกตเวที (๗) อกุศล
และ (๘) ราคะ
หลักธรรมที่ปรากฏในเรื่องนิราศภูเขาทอง

๘

กรมศิลปากร, ชีวิตและงานของสุนทรภู่. (กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม่), พิมพ์ครั้งที่

๑๘, (กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของ สกสค), ๒๕๕๐, หน้า ๑๑๒.

๒๗๒

โคลงโลกนิติ หมายถึง วรรณคดีประเภทคําสอน ในลักษณะของโคลงสุภาษิต คําว่า โลก
นิติ (อ่านว่า โลก-กะ-นิด) แปลว่า ระเบียบแบบแผนแห่งโลก เนื้อหาในโคลงโลกนิติจึงมุ่งแสดงความ
จริงของโลกและสัจธรรมของชีวิต เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้เท่าทันต่อโลก และเข้าใจในความเป็นไปของชีวิต
พร้อมเป็นแม่แบบเพื่อให้ผู้อ่านได้ดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามสืบไป

ซึ่งโคลงโลกนิติเป็น

วรรณคดีประเภทคํากลอน เป็นโคลงสุภาษิตเพื่อสอนให้เป็นคนดีปฏิบัติตนให้ถูกต้องในสังคม เป็น
โคลงที่เข้าใจแก่นแท้และธรรมชาติของมนุษย์ทั้งทางโลก และทางธรรม เช่น
โคควายวายชีพได้

เขาหนัง

เป็นสิ่งเป็นอันยัง

อยู่ไซร้

คนเด็ดดับสูญสัง-

ขารร่าง

เป็นชื่อเป็นเสียงได้

แต่ร้ายกับดี

เป็นโคลงโลกนิติ กล่าวถึงความดีความชั่วไว้ในอีกบทหนึ่งว่า วัวและควายเมื่อสิ้นชีวิตไป
แล้วเขาและหนังของมันยังนํามาใช้ประโยชน์ได้ แต่คนเรานั้น เมื่อสิ้นชีวิตไปอวัยวะในร่างกายไม่มีสิ่ง
ใดที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้เลย มีแต่เสื่อมสลายสิ้นไปในที่สุด แต่สิ่งที่จะเหลือไว้ให้คนรุ่งหลังระลึกถึง
สิ่งนั้น คือ “ความชั่วและความดี”๙ มีคํากล่าวที่ว่า “คนเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ แต่คนเรามี
สิทธิ์ที่จะเลือกเป็นคนดีหรือคนชั่วได้ ” ในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เลือกประกอบแต่คุณงามความดี
ชีวิตเราก็คงจะมีคุณค่าน่าภาคภูมิใจ
หลักธรรมที่ปรากฏในบทนี้ คือ กฎแห่งกรรม ถ้าสิ่งที่ทํา พูด คิดนั้น เป็นสิ่งที่ผิด หรือ ไม่
ดี ก็ให้ละทิ้งเสีย หรืออีกความหมายหนึ่ง ท่านสอนให้ ลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดี ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม
สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า
ปาปานิ ปริวชฺชเย.๑๐ พึงละเว้นบาปทั้งหลาย
อกตํ ทุกฺกฎํ เสยฺโย.๑๑ ความชั่วไม่ทําเลยเลยดีกว่า

๙

ยสฺส ปาปํ กตํกมฺมํ

กุสเลน ปิถึยติ.

โสมํ โลกํ ปภาเสติ

อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา.๑๒

กระทรวงศึกษาธิการ, หน้า ๔๘.
ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๓/๓๘.
๑๑
สํ. ส. (บาลี) ๑๕/๔๙/๕๖-๕๗., ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๔/๗๑.
๑๒
ม.ม. (บีป ๑๓/๔๘๗, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๗๓/๔๗.
๑๐

๒๗๓

บุคคลใดเคยทํากรรมชั่วไว้แล้ว (กลับตัวได้) หันมาทําดีปิดกั้น บุคคลนั้นย่อมทํา ให้โลก
แจ่มใส เหมือนดังดวงจันทร์อันพ้นจากเมฆหมอก
โย จ สเมติ ปาปานิ

อณํ ถูลานิ สพฺพโส

สมิตตฺตา หิ ปาปานํ

สมโณติ ปวุจฺจติ.๑๓

ผู้ใดระงับบาปน้อยใหญ่ได้โดยประการทั้งปวง ท่านเรียกผู้นั้นว่า สมณะ เพราะเป็นผู้ระงับ
บาปทั้งหลายได้
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะยกคุณค่าด้านเนื้อหา เป็นที่ หัวข้อสําคัญๆ มาเพียงบางส่วนที่มี
เนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อ ค่านิยม จริยธรรมที่ผู้คนในสังคมยึดถือเป็นอุดมคติและเป็นหลักใน
การปฏิบัติตนสืบต่อมาช้านาน หากผู้อ่านพิจารณาให้ลึกซึ้ง จะทําให้เข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตมากขึ้ น
สามารถนําข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งสามารถสรุป เป็นหัวข้อหลักธรรมต่างๆ ที่มีคุณค่า
ด้านเนื้อหา คือหลักพุทธธรรมในด้านสัจธรรม ได้แก่ (๑) สอนให้เป็นคนดี (๒) ความสอนซื่อสัตย์
(สัจจะ) (๓) ละทิ้งความโอ้อวด (มานะ) หลักพุทธธรรมในด้านจริยธรรม ได้แก่ (๑) พรหมวิหาร (๒)
กตัญญูกตเวที (๓) ความไม่ไว้วางใจ (ความไม่ประมาท) (๔) การศึกษาเล่าเรียน (สิกขา) (๕) การรู้จัก
ประมาณตน (มัญตัญญุตา) (๖) การพิจารณาเลือกคบคน (๗) ไม่ให้ทําตามอย่างผู้อื่น (ยถาลาภ
สันโดษ (๘) วาจาอ่อนหวาน (วาจาสุภาษิต) และ (๙) การไม่คบคนพาล

๔. สรุป
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการเรียนการสอน แกนกลางการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่จัดทําขึ้นสําหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้นําไปใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุก
คนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ การพัฒนาที่
สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคน
ดีทั้งร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ และสังคม ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสร้างองค์
ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อ
๑๓

ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๕/๖๒.

๒๗๔

การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อย่างไรก็
ตาม หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง ยังจะแสดงให้เห็นคุณค่าของ
วรรณคดี ในด้ านต่ างๆ เช่น คุณค่ าทางอารมณ์ คุ ณค่า ด้านคุณธรรม และความงดงามของภาษา
ดังกล่าวนี้ และบทวรรณคดีประเภทต่างๆ มีโคลงโลกนิติ และนิราศภูเขาทอง เป็นต้น ยังให้คุณค่า
คุณประโยชน์ในด้านต่างๆ อีกมากมาย กล่าวคือ คุณค่าทางด้านพระพุทธศาสนา คุณค่าด้านสังคม
คุณค่าด้านวัฒนธรรม คุณค่าด้านการศึกษา และคุณค่าด้านแง่คิด และคติชีวิต อันจะเป็นประโยชน์
และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม อัน มีขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและจริยธรรมร่วมกัน
เพื่อไปสู่สภาพของสังคมมนุษย์ที่

๒๗๕
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