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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
๒) เพ่ือศึกษาวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี ๓) เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญา
เชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณี ๔) เพ่ือน าเสนอแนวทางและ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบคุณค่าของแนวคิดทาง พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี”  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากพระไตรปิฎก   
ต ารา และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาเถรวาท 
ด้านสุนทรียศาสตร์ และด้านวรรณกรรมไทย ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์จ านวน ๓ รูป และฆราวาสจ านวน ๒ ท่าน 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาอธิบายในเชิงพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หมายถึงความงามที่เป็นหลักธรรมค าสอนของ

พระพุทธศาสนาเถรวาท บุคคลซึ่งได้ชื่อว่างามตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ต้องเกิดจากการฝึกฝนและ
ปฏิบัติ ได้แก่ ความงามที่เกิดจากศีล หรืออาทิกัลยาณัง เป็น ความงามในเบื้องต้น ความงามที่เกิดจากสมาธิ 
หรือมัชเฌกัลยาณัง เป็นความงามในระดับกลาง และความงามที่เกิดจากปัญญาหรือปริโยสานกัลยานัง 
เป็นความงามในระดับสูง ประกอบไปด้วยการอนุเคราะห์ ประโยชน์ ความเกื้อกูล ความสุขและความ
หลุดพ้นอันเป็นทั้งความงาม ความดี และความจริง ซึ่งเป็นผลของความงามจากหลักธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับ 

๒) วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี เกิดจากการที่สุนทรภู่น าชีวิตและเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงกับตนเอง ประกอบกับจินตนาการที่สร้างสรรค์ จึงมีคุณค่าทางด้านความงามของภ าษา
ส านวนโวหาร ความงามของเนื้อหาและฉากที่เกิดจากจินตนาการ อีกทั้งมีคุณค่าทางด้านความรู้
เกี่ยวกับคติชาวบ้าน ต านาน ยาสมุนไพร ขนบธรรมเนียมประเพณี หลักธรรม ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา ตลอดจนมีคุณค่าทางด้านความคิด สนับสนุนให้แก้ปัญหาอย่างมีสติด้วยปัญญาตาม
แนวทางแห่งพระพุทธศาสนา และน ามาถ่ายทอดลงในวรรณกรรม ด้วยหลักธรรมที่เป็นความงดงามทั้งกาย 
วาจา ใจ มีคุณค่าส าหรับการด าเนินชีวิตให้ถูกต้องด้วยการปฏิบัติตามหลักของศีล สมาธิ และปัญญา 
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๓) คุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง       
พระอภัยมณี เป็นคุณค่าที่เกิดจากความรู้สึกด้วยการพูด การท า และการคิด ที่สอดคล้องกับศีล สมาธิ 
ปัญญาคุณค่า และประโยชน์ของความงามในแง่ที่มีต่อบุคคล คือ ท าให้เป็นคนมีความงดงามด้วย
คุณธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ท าให้สังคมเกิดความสงบสุข และเจริญรุ่งเรือง หลักธรรมที่ค้นพบ
ในวรรณกรรมของสุนทรภู่มีดังนี้ สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ ทศพิธราชธรรม ฆราวาสธรรม ๔         
ความกตัญญูกตเวทิตา ไตรสิกขา ไตรลักษณ์ กฎแห่งกรรม ขันธ์ ๕ และนิพพาน  

สุนทรภู่เป็นผู้มีความสามารถทางด้านการประพันธ์ จึงสามารถถ่ายทอดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ลงในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง
พระอภัยมณีได้อย่างแยบยล เป็นแบบอย่างของนักประพันธ์ที่ต้องมีคุณสมบัติ อันประกอบไปด้วยต้อง
เป็นผู้มีความรู้ (Knowledge) มีความเข้าใจ (Understanding) และมีความเชื่อ (Belief) ในหลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างดียิ่ง 

๔) องค์ความรู้ใหม่ที่ได้มาจากการวิจัยเป็นรูปแบบของคุณค่าแนวคิดทางพุทธปรัชญา         
เชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี คือ 

K (Knowledge) หมายถึง ความรู้ในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
ความรู้ทางด้านระเบียบวิธีการประพันธ์ของผู้ประพันธ์ 

U (Understanding) หมายถึง ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
และความรู้ในวรรณกรรมนั้น ๆ ของผู้ประพันธ์เพ่ือน ามาถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่านได้อย่างถูกต้อง 

B (Belief) หมายถึง ความเชื่อความศรัทธาของผู้ประพันธ์ในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์นั้น มีความงาม ความดี และความจริง สามารถท าให้การด าเนิน
ชีวิตของผู้ปฏิบัติเกิดความสุขได้ และยังท าให้ประชาชนชาวพุทธมีความเชื่อและศรัทธาในหลักธรรมนั้น 

แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี             
มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตของชาวพุทธให้เป็นผู้มีความงดงามทางกาย วาจา ใจด้วยการปฏิบัติโดย
การพูด และการคิด โดยเฉพาะทั้งผู้อ่านและผู้ประพันธ์ต้องมีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมค า
สอนนั้น ตลอดจนมีความเชื่อและศรัทธาว่า ค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่มีความงดงามจริง
ประกอบไปด้วยมีความงามในเบื้องต้น คือ ศีล งามในท่ามกลาง คือ สมาธิ และงามในที่สุด คือ ปัญญา           
ซึ่งไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในที่แห่งใดก็ย่อมมีความงามของธรรมปรากฏอยู่ จึงได้ชื่อว่า เป็นบุคคลที่งามอย่างแท้จริง
อันเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were as follows: 1) to study of Buddhist 
aesthetics, 2) to study a Sunthornphu’s literature named Phra Apaimanee, 3) to analyze the 
values of  Buddhist aesthetics in Phra Apaimanee literature, and 4) to present a new 
model on values of Buddhist aesthetics in Sunthornphu’s liturature named Phra 
Apaimanee. The research was a qualitative study by studying and analyzing data 
collected from the Tipitaka, Phra Apaimanee literature and other relating texts and 
documents along with in-depth interview with experts; 4 monks and 5 laymen. The work 
was presented in a descriptive method. 

The results of research could be summarized that :- 
1) The Buddhist aesthetics referred to the Buddha’s teachings for training 

human beings physically and mentally.   The trained person can be classified with 
aesthetics in 3 levels; basic aesthetics through precepts, intermediate aesthetics 
through concentration, and advanced aesthetics through wisdom. Each level of aesthetics 
is helpful, useful, supportive and beneficial to individuals.  

2) Phra Apaimanee literature was written from Sunthornphu’s real life and his 
imagination. The aesthetics and values can be found in its contents, language style, 
scenes and idioms. The contents covered folkways of life, legends, herbs, traditions, 
customs, and beliefs. The Buddhist principles; morality, mentality and wisdom, were 
embedded in the literature. 

3) The values of Phra Apaimanee literature were obtained from speech, action 
and thinking of the characters that go along with the Buddhist values; i.e. morality, 
mentality and wisdom. The Buddhist principles found from Phra Apaimanee literature 
are Brahmavihara Dhamma, the tenfold code of the king, Gharavasa Dhamma, gratitude, 
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the threefold training, the three common characteristics, the law of kamma, five 
aggregates and Nibbana. 

Sunthornphu is a poet who has a capability in writing and he can insert 
Buddhist principles in his literary work so appropriately that his work can present the 
idea of Buddhist aesthetics creatively and applicatively. The writers should be qualified with 
knowledge, understand and belief in whatever topics they will compose.  

4) A new body of knowledge obtained from this research can be concluded 
with a “KUB” model;  

K stands for knowledge in Buddhist principles and writing methodology and 
technique. 

U stands for the understand in Buddhist principles, backgrounds of story 
scenes and presentation strategies. 

B refers to a belief in Buddhist principles that those principles can benefit the 
one who follows it. 
 The values of Buddhist aesthetics in Phra Apaimanee literature are beneficial 
to readers and writers for they can experience bodily beauty, verbal beauty and 
mental beauty according to Buddhist philosophy.  The Buddhist principles can create 
fundamental, intermediate and advanced levels of beauty; wherever the Buddhist 
principles are found, there exist the Buddhist aesthetics.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จเป็นรูปเล่มเรียบร้อยสมบูรณ์ขึ้นมาได้ด้ วยดีเป็นไปตามหลักการ          
ที่ถูกต้องของการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา ที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ให้ความรู้ความอบอุ่นความม่ันคงทางพุทธิปัญญา หลักธรรมค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาจนมีความเข้าใจแจ่มแจ้งและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างองอาจ  
 กราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธาวินัยรส (ดร.) ที่ให้ความเมตตาโดยเพียรบอก
เพียรสอน และชี้แนะแนวทางด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอย่างแท้จริง โดยรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ รับเป็นประธานกรรมการ และดร.สาลินี รักกตัญญูรับเป็นกรรมการทั้งสามท่านได้
กรุณาชี้แนะแนวทางรูปแบบในการจัดท าและเอาใจใส่ตรวจทาน แก้ไข ปรับปรุง อย่างละเอียด ส่งเสริม
และแนะน าให้ค าปรึกษาด้วยดีเสมอมา ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จด้วยดี 
 กราบขอบพระคุณพระราชมงคลรังสี วิ, ดร. พระครูสุตธรรมาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ธวัช หอมทวนลม ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก อีกทั้งกราบ
ขอบพระคุณ พระสาสนโสภณ พระเทพวิสุทธิกวี พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโท ดร.อภิรักษ์ อนะมาน 
และอาจารย์วิริยา ศิริวิทยเจริญ ที่ให้ความเมตตาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.บุญร่วม ค าเมืองแสน ประธานสาขาพุทธศาสนาและปรัชญาและ
คณะอาจารย์กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ได้ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนของเนื้อหา ความถูกต้องสอดคล้องกับหลักธรรม ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่าเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและผู้สนใจใฝ่รู้ต่อไป 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่เมตตา
ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกทุกข้ันตอนในการติดต่อประสานงานจนส าเร็จราบรื่นด้วยดี 
 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่ได้ร่วมเรียนร่วมศึกษาทุกท่านทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์  ซึ่งเป็น
กัลยาณมิตรย่างแท้จริง ที่เสียสละเวลาอันมีค่าแนะน าให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนจนสามารถ 
 หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้สนใจผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วนั้น 
ผู้วิจัยขอมอบอุทิศความดีเหล่านี้ให้กับคุณพ่อ คุณแม่ และครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน 
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรมและถ้าเนื้อหาสาระส่วนใดที่เป็นประโยชน์อัน
เอ้ือต่อการประพฤติกุศลกรรมบถท้ัง ๑๐ และเป็นบ่อเกิดของมรรคผล กุศลผลบุญของสาธุชนทั้งหลาย
แล้วไซร้ ผู้วิจัยขออนุโมทนากับกุศลผลบุญอันจะพึงมีพึงได้นั้น หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องอันเกิด                
แต่ความรู้ความสามารถของผู้วิจัยที่มีจ ากัดและไม่สมบูรณ์โดยประการทั้งปวง ผู้วิจัยขอน้อมรับ
ค าแนะน าจากท่านผู้รู้ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง 

เพ็ญศรี  คล่องการเขียน 



สารบัญค าย่อ 
 

 ผู้วิจัยใช้พระไตรปิฏกและอรรถกถาแปล (ภาษาไทย) ฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ ๒ ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๒๕ จ านวน 
๙๑ เล่ม ในการอ้างอิง โดยมีค าย่อและค าเต็มชื่อคัมภีร์ที่ใช้อ้างอิง ดังนี้ 

  ค าย่อ ค าเต็ม 
 พระวินัยปิฎก 
  วิ.มหา. วินยปิฏก มหาวิภงฺค 
  วิ.ม. วินยปิฏก มหาวคคฺ 
  วิ.จู. วินยปิฏก จูฬวคฺค 
  วิ.ป. วินยปิฏก ปริวารคฺค 
 พระสุตตันตปิฎก 
  ที.สี. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค 
  ที.ม. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 
  ที.ปา. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
  ม.มู. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มูลปณฺณาสก 
  ม.ม. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 
  ม.อุ. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย อุปริปณฺณาสก 
  ส .สฬา. สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 
   ส .ม. สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 
  องฺ.ติก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
  องฺ.จตุกฺก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 
  องฺ.ปญฺจก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต 
  องฺ.อฏฺ ก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺ กนิปาต 
  ขุ.ขุ. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ขุทฺทปา  
  ขุ.ธ. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 
  ขุ.อุ. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อุทาน 
  ขุ.สุ. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 
  ขุ.เถร. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา 
  ขุ.ชา. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตก 
  ขุ.ม. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 
  ขุ.จู. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 
  ขุ.ปฏิ. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 
 พระอภิธรรมปิฎก 
  อภิ.วิ. อภิธมฺมปิฏก วิภงฺค 
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 พระอรรถกถา 
  องฺ.เอกาทสก.อ. องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกาทสกนิปาตฏฺ กถา 
  ขุ.ธ.อ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทฏฺ กถา 
  ขุ.ชา.อ. ขุทฺทกนิกาย ชาตกฏฺ กถา 
  ขุ.ม.อ. ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา  มหานิทฺเทสฏฺ กถา 
 ปกรณ์วิเสส 
  วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺคปกรณ 
 

 ส าหรับตัวเลขที่อยู่หลังช่ือย่อของคัมภีร์ใช้ ๒ แบบ ดังนี้ 
 ๑) แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า ใช้อ้างอิงพระไตรปิฏก เช่น ขุ.ธ. ๒๕/๓๕๕/๓๖๗. 
หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท เล่มที่ ๒๕ ข้อที๓่๕๕ หน้าที่ ๓๖๗ เป็นต้น 
 ๒) แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้า ใช้อ้างอิงพระอรรถกถา และคัมภีร์ หรือ ปกรณ์วิเสสอ่ืน ๆ  
เช่น ขุ.ธ.อ. ๓/๗๘. หมายถึง ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทฏฺ กถาเล่มที่ ๓ หน้าที่ ๗๘ เป็นต้น 
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ชาติที่เจริญแล้วจะต้องมีวรรณกรรมเป็นของตนเอง 
ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้ความเจริญงอกงามแห่งจิตใจของชนในชาตินั้น เช่นเดียวกับวรรณกรรมไทย            
ที่นักประพันธ์ได้แสดงภูมิปัญญาให้เห็นความเป็นชาติไทย อันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย  
อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอดจินตนาการทางศิลปะอันประณีตงดงาม 
ท าให้เห็นภาพของสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการให้
ความส าคัญกับศีลธรรมความงดงามของจิตใจ โดยยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาที่
แทรกอยู่ในวรรณกรรมอย่างแนบเนียน แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนากับวรรณกรรมมีความเกี่ยวข้องกัน
เป็นอย่างมากท้ังนี้เพราะเป็นแรงบันดาลใจของผู้ประพันธ์ที่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา๑ ซึ่งเป็น
คุณค่าส าคัญที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยอันเป็นกระแสความคิดหลักของคนไทยที่มีลักษณะต่อเนื่องไม่
ขาดตอนหลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงหล่อหลอมจิตใจและอุปนิสัยของคนไทย
ตลอดเวลา๒ นักประพันธ์จึงให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก จนเป็นเอกลักษณ์ของการแต่งวรรณกรรมไทย
ดังกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “จิตที่แข็งแรงย่อมได้รับการฝึกฝนและถ่ายทอด
ด้วยหลักธรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง”๓ กระแสพระราชด ารัสนี้มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ในเวลาต่อมา โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้วางนโยบายด้านการ
ศาสนาสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต๔ 
 ในปัจจุบันนี้วรรณกรรมไทยได้ถูกละเลย ขาดการเอาใจใส่ดูแลจากสังคมและแวดวง
การศึกษา ด้วยเหตุที่ผู้อ่านตีความไม่เป็นเพราะขาดความเข้าใจความหมายของค าถึงแม้ว่าวรรณกรรม
เหล่านี้จะมีความงดงามทางด้านภาษาเพียงใดก็ตาม อีกทั้งความล้ าสมัยของสังคมที่นิยมวรรณกรรม
แนวใหม่ จึงเป็นผลท าให้วรรณกรรมไทยดังกล่าวถูกเพิกถอนจากหลักสูตรออกไปหลายเรื่อง เช่น สังข์ทอง 
จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีเนื้อหาที่แสดงความงามด้าน 
ความซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง และความรักของแม่ที่มีต่อลูก หรือขุนช้างขุนแผนตอนพลายแก้วแต่งงานกับนางพิม 
สะท้อนให้เห็นการมีคู่ครองอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม ความเป็นสุภาพบุรุษที่ให้เกียรติ

                                                 

 ๑นิพนธ์ สุขสวัสดิ์, วรรณคดีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา, (พิษณุโลก : โครงการต ารา มศว. ๒๕๒๖), หน้า ๒. 
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 ๒ 

สุภาพสตรี และศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้หญิง ถึงแม้ว่ายังไม่ถูกตัดออกจากหลักสูตรแต่ก็ไม่ได้รับ
ความสนใจเท่าที่ควรจึงท าให้คุณธรรมที่เกิดจากวรรณกรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้เริ่มเลือนหายไปจาก
คนไทย วัยรุ่นและประชาชนคนไทยจึงหันไปนิยมวรรณกรรมและวัฒนธรรมต่างชาติ ที่ก าลังเลื่อนไหล
เข้าสู่ประเทศไทยโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศในรูปแบบของซีดีรอม คอมพิวเตอร์ 
ภาพยนตร์ หนังสือ รวมทั้งการ์ตูนแนวความรักที่ประกอบด้วยภาพ สีสัน การใช้ภาษาที่ง่ายต่อการ
เข้าใจและเร้าความสนใจ ท าให้เยาวชนคนไทยใช้เวลาว่างอยู่กับสิ่งเหล่านี้ พร้อมทั้งเลือกบริโภคในสิ่ง
ไม่ดีงามด้วยเข้าใจผิดคิดว่าความงามที่เกิดจากสื่อนั้น คือ สิ่งที่ตนอยากได้โดยให้ความส าคัญเฉพาะ
ทางด้านกายภาพ แต่ละเลยความงามทางด้านจิตภาพ จึงก่อให้เกิดปัญหาการลอกเลียนแบบทาง
อบายมุข การก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบการมั่วสุมทางเพศ สิ่งเสพติดให้โทษ การไม่ซึมซับคุณค่าและ
ไม่รู้จักวรรณกรรมไทยที่แทรกความงดงามของหลักพุทธปรัชญาไว้อย่างลึกซึ้ง จึงท าให้เกิดการ
ลอกเลียนแบบจากวรรณกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ภาพยนตร์และวัฒนธรรมต่างชาติที่ให้ผลตามมาอย่างชัดเจน 
คือ การขาดวินัย ทะเลาะวิวาท ก้าวร้าวการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจึงเกิดการท าแท้ง การเข้าไป
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด เล่นการพนันการไม่ซื่อสัตย์สุจริต การเอารัดเอาเปรียบ ไม่มีความเสียสละ ฯลฯ 
เมื่อแก้ปัญหาไม่เป็นจึงท าให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า อารมณ์เครียด เป็นผลน าไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด              
ซึ่งนับวันปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะทวีความรุนแรงมากข้ึน ล้วนเป็นปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่ง
เกิดจากวรรณกรรมแนวใหม่เป็นส่วนใหญ่จากการศึกษาข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติพบว่า 
สถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นดังกล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้นทุกปีจนน่าเป็นห่วง  หากทุกฝ่ายในสังคม
ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวก็จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ฝังอยู่ในตัวตนจนเกิด
เป็นความงดงามทั้งทางกาย วาจา ใจให้เบาบางและลุล่วงไปได้ โดยการปลูกฝังหรือหล่อหลอมให้
เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยวรรณกรรม 
 วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีนอกจากจะมีความงดงามทางสุนทรียศาสตร์ทั้ง          
อรรถพยัญชนะ และฉันทลักษณ์แล้วยังประกอบไปด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ต้องการให้มนุษย์
เข้าใจความจริง ความถูกต้อง ความดี ความชั่ว ตลอดจนประโยชน์สุขที่มนุษย์พึงได้รับแนวความคิด
ของพุทธปรัชญาในวรรณกรรมของสุนทรภู ่จึงท าให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สองทาง คือ ทางโลกและทางธรรม
หรือความเพลิดเพลินในรสกวีนิพนธ์และรสสัจธรรม๕ เรื่องพระอภัยมณีนี้ ถึงแม้ว่าผู้อ่านจะกล่าวขาน
กันว่าเป็นวรรณกรรมประโลมโลก แต่ก็เป็นวรรณกรรมที่เกิดจากจินตนาการที่มีคุณค่า ซึ่งสุนทรภู่
สุนทรภู่บรรจงใช้ภาษาอย่างประณีต เพ่ือที่จะแสดงให้เห็นถึงความงามของผู้มีศีล สมาธิ และปัญญา 
โดยเฉพาะการใช้ปัญญาแก้ปัญหาอย่างมีสติ ด้วยการพยายามสร้างแนวความคิดทางด้านปัญญาให้แก่
ตัวละครได้อย่างสมจริง เพ่ือไว้เป็นแนวทางในแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีตาวแนวทาง
แห่งพุทธปรัชญา เช่น ให้พระอภัยมณีมีปัญญาเรียนรู้เร็วจึงหยั่งรู้จิตใจคน มีไหวพริบปฏิภาณในการ
แก้ปัญหา ศรีสุวรรณมีปัญญาฉลาดในการใช้ค าพูด สินสมุทรมีปัญญาในการเรียนรู้ดนตรีและภาษาต่างประเทศ 
ได้อย่างเชี่ยวชาญ นางสุวรรณมาลีมีปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง  ๆนางวารีมีปัญญาในการหยั่งรู้ถึงจิตใจมนุษย์  
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มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวใจ และนางละเวงวัณฬา มีปัญญาในการผูกใจคนและการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า 

นอกจากนี้ยังสอนให้รู้จักรักนวลสงวนตัว รักษาพรหมจรรย์ หญิงที่ยังมิได้แต่งงานควร
ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของประเพณีท่ีดีงาม สงวนตัวทั้งใจและกาย อย่าแสดงความรักใคร่ผู้ชายจน
ออกนอกหน้าอันเป็นแนวทางที่สร้างคติแก่หญิงสาวชาวไทยโดยเฉพาะหน้าที่ของผู้หญิงที่ก าลังจะมี
ครอบครัวต้องรู้จักรักศักดิ์ศรีของความเป็นกุลสตรี อีกทั้งเนื้อเรื่องยังประกอบไปด้วยหลักธรรมหรือ
หลักพุทธปรัชญาที่แสดงให้เห็นถึงความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตมีทุกข์มีสุข คละเคล้ากันไปแต่สิ่งที่ท าให้
ชีวิตเป็นสุข คือ การเข้าสู่นิพพานพ้นจากสังสารวัฏ 
 สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเก่ียวกับพระพุทธศาสนาที่สุนทรภู่พยายามให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึง
ความงดงามของหลักธรรมทั้งในมิติทางโลกไปสู่มิติทางธรรม ประกอบไปด้วยความดีคือคุณธรรม  
เป็นความงามที่ยั่งยืนถาวรก่อประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนความงดงามของหลักธรรมดังกล่าวที่
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่นั้น มีความงามในเบื้องต้น คือ ศีล ความงามในท่างกลาง คือ สมาธิ 
และความงามในที่สุด คือ ปัญญา ประกอบด้วยการอนุเคราะห์ประโยชน์ เกื้อกูล ความสุข และความหลุด
พ้น อันเป็นความงามที่เป็นความดี และความจริง ที่ปรากฏให้เห็นอยู่เกือบทุกบทประพันธ์ พร้อมจะ
ให้ประโยชน์ทุกด้านแก่มวลมนุษย์ และน่าจะช่วยลดภาวะพฤติกรรมเสี่ยงจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้
พร้อมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมอย่างชัดเจน โดยตระหนักถึงคุณค่าความงามที่
เกิดจากคุณธรรมภายในจิตใจย่อมส่งผลให้เกิดความงดงามภายนอก คือ ความงามทางด้านร่างกาย          
ทีม่ีความสัมพันธ์กับจิตใจอย่างแนบแน่น ดังข้อมูลกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงร่างกายของมนุษย์
ส่วนศีรษะมีต่อมใต้สมองชื่อว่า พิทูอิทารี (Pituitary Gland) ต่อมนี้มีความสัมพันธ์กับจิตใจโดยตรง 
ขณะใดที่สภาวะจิตใจมีความเร่าร้อน ครุ่นคิดด้วยกิเลส ต่อมนี้จะหลั่งสารทุกข์ (Cortisol และ Tdrenalinr) ออกมา 
และขณะใดที่จิตมีสภาวะปกติ เบาสบาย สงบ บริสุทธิ์ ต่อมนี้จะหลั่งสารสุข (Endorphin) ออกมาส่งผลให้
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านบวกและด้านลบ๖ โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น เมื่ออ่านวรรณกรรมด้วย 
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในอรรถรสอันแฝงไปด้วยหลักพุทธปรัชญาแล้ว ย่อมท าให้เกิดอารมณ์อัน
สุนทรีย์ ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้มีความละเอียดอ่อน มีสติยั้งคิดมีปัญญาแก้ปัญหา
ในทางท่ีถูกต้อง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่องแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาหลักธรรมค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมไทย ด้วยการปลูกฝังรากฐานของการประพฤติปฏิบัติ
คุณงามความดี และน ามาใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดภูมิคุ้มกัน เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่สมาคมพุทธศาสนาทั่ วราชอาณาจักรว่าธรรมใน
พระพุทธศาสนามีความหมดจด บริสุทธิ์ และสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเหตุผลซึ่งบุคคลสามารถจะศึกษา
ด้วยปัญญาเพ่งพินิจ ให้เกิดประโยชน์คือตั้งตัวได้เป็นปกติสุขจนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตถ์ คือ หลุดพ้น
จากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการข้อนี้ เป็นลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนา ซึ่งท าให้

                                                 

 ๖สุชาติ สุทธิ, สุนทรียภาพของชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๔), 
หน้า ๖๓. 



 ๔ 

พระพุทธศาสนามีคุณค่าประเสริฐสุด๗ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
รวมทั้งเผยแผ่และด ารงรักษาความงามของพุทธปรัชญาที่มีอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ ให้ยั่งยืนสืบต่อไป 
 
๑.๒ ปัญหาวิจัย 
 ๑.๒.๑ แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี เป็นอย่างไร 

๑.๒.๓ คุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๔ รูปแบบคุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรม
ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี เป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ๑.๓.๓ เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ๑.๓.๔ น าเสนอแนวทางการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบคุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญา
เชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี” 
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Interview Research) ที่บูรณาการระหว่าง 
วิจัยเอกสาร กับการสัมภาษณ์ ที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารขั้นต้น ได้แก่ พระไตรปิฎก
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี โดยศึกษาเอกสารเพ่ิมเติมจากเอกสารอ่ืน ๆ ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา 
และอนุฎีกา รวมทั้งหนังสือ บทความ วารสาร เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ได้มีการเก็บ
ประเด็นส าคัญ เช่น การน าหลักธรรมปรากฏในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือหาความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของข้อมูล งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวรรณกรรมของสุนทรภู่
เรื่องพระอภัยมณีด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์เป็นหลัก 
 
๑.๕ วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐาน ๒ ประเภท คือ 

๑.๕.๑ เอกสารขั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก และวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี
 ๑.๕.๒ เอกสารขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา หนังสือ บทความ วารสาร 
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

                                                 

 ๗ส านักพระราชวัง, พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส, อ้างแล้ว, หน้า ๒๗๑. 



 ๕ 

๑.๕.๓ น าประเด็นส าคัญ คือ การมีหลักธรรมในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีไป
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่าน เพ่ือหาความเชื่อมั่น โดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาเถรวาท จ านวน ๓ รูป และอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี อีกท้ังมีความรู้ทางพระพุทธศาสนา จ านวน ๒ ท่าน  

๑.๕.๔ วิเคราะห์คุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา ด้วยการตีความ แปลความแล้วรวบรวมเรียบเรียง
เป็นพรรณนาให้ถูกต้อง 

๑.๕.๕ น าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย คือ คุณค่าแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
ที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีมาเสนอแนวทางและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
MODEL เกี่ยวกับ “รูปแบบคุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรม
ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี” 
 
๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กนกพร อายะวรรณา ได้ศึกษาเรื่องพระอภัยมณีเพ่ือสอนภาษาไทยผลการศึกษาพบว่า
การศึกษาเรื่องพระอภัยมณีเ พ่ือสอนภาษาไทยก่อนที่จะวิจารณ์ตัดสินคุณค่าของวรรณคดี                 
ควรวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ โดยละเอียดก่อนจึงท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าจากเรื่องได้
ในระดับประถมศึกษาเป็นตอนที่มีตัวละครที่วัยเด็กเหมือนผู้เรียน เนื้อเรื่องแสดงให้เห็นคุณธรรม 
จริยธรรม ได้แก่ ความกตัญญูของตัวละครที่มีต่อพ่อแม่ ความรักของแม่ที่มีต่อลูก ส านวนภาษาง่าย  
แก่การเข้าใจ และแทรกข้อคิดไว้ในเรื่องเป็นตอนที่มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านความรู้ ด้านสังคมและ
ด้านหลักธรรมครบถ้วน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื้อหาเหมาะสมในด้านตัวละครอยู่ในวัยเรียน
ใกล้เคียงกับผู้เรียน พฤติกรรมต่าง ๆ ของตัวละคร ช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงของโลกและชีวิตเป็น
ตอนที่มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านความรู้ ด้านสังคม และด้านหลักธรรมมากกว่าระดับประถมศึกษา๘ 
 พลูโชติ อินทรเทศ ได้ศึกษาเรื่องความรักของสุนทรภู่ที่แสดงออกในเรื่องพระอภัยมณี         
ผลจากการศึกษาพบว่า การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความรักของสุนทรภู่ ได้แก่ 
นิราศ และนิทานค ากลอนเรื่องพระอภัยมณี โดยจัดแบ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับความรักของสุนทรภู่ออกเป็น
หลายประเภท เช่น ความรัก ความเมตตา และความพิศวาส แล้วน ามาเปรียบเทียบกับความรักของ
สุนทรภู่ที่แสดงออกทางวรรณคดีในเรื่องพระอภัยมณี ซึ่งเป็นความรักที่มีต่อพระมหากษัตริย์ ได้แก่
ความซื่อสัตย์จงรักภักดี ความรักที่มีต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ได้แก่ความกตัญญูกตเวที ความรักที่มีต่อ
ผู้หญิง ได้แก ่ความพิศวาส ความรักท่ีมีต่อลูก และลูกศิษย์ ได้แก่ความเมตตา กรุณา ซึ่งเป็นหลักธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาไว้ด้วย๙ 

                                                 

 ๘กนกพร อายะวรรณา, “การศึกษาเรื่องพระอภัยมณีเพ่ือการสอนภาษาไทย”, วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๓๘, ๒๑๓ หน้า. 
 ๙พลูโชติ อินทรเทศ, “ความรักของสุนทรภู่แสดงออกในเรื่องพระอภัยมณี”, ภาคนิพนธ์ตาม
หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 
๒๕๑๖, ๒๐๙ หน้า. 



 ๖ 

 วราภรณ์ บานชื่นเจริญสุข ได้ศึกษาเรื่องโวหารสุนทรภู่ ผลการศึกษาพบว่าสุนทรภู่เป็นกวีที่
ท าหน้าที่ ๒ ประการ ประการแรก สุนทรภู่ประพันธ์บทสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ 
วัฒนธรรมของคนในยุคนั้น และได้แทรกความคิดเห็นส่วนตัวไว้ด้วย ประการที่สอง สุนทรภู่เป็นกวีที่มี
อุปนิสัยเป็นครู บทประพันธ์จึงมักแทรกสุภาษิต คติธรรมสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต 
โวหารรัก ค าคม โวหารพรรณนาธรรมชาติ เป็นต้น๑๐ 
 ชนิดดา เคารพคุณ ได้ศึกษาเรื่องชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ตามแนวจิตวิทยาการศึกษา
พบว่า ข้อสันนิษฐานและการศึกษาชีวิตและผลงานวรรณกรรมของสุนทรภู่  โดยใช้หลักทฤษฎี Adler 
และทฤษฎีของ Snygg กับ Combs ท าให้ทราบลักษณะนิสัยและปมด้อย ทางร่างกายของสุนทรภู่ 
เช่นมีศีรษะล้าน ความน้อยเนื้อต่ าใจในความยากจน และขาดความอบอุ่นในชีวิตครอบครัวและ
นอกจากนี้สุนทรภู่น าหลักจิตวิทยามาใช้ในการประพันธ์ เช่น การพรรณนาสถานที่ การเปรียบเทียบ 
พร้อมทั้งแทรกความคิด หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้ผู้สนใจวรรณกรรมไม่เบื่อ เป็นต้น๑๑ 
 พระมหาสุรศักดิ์ ประจันตะเสน ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมจากวรรณคดี
โคลงโลกนิติ ผลการศึกษาพบว่า วรรณคดีโคลงโลกนิติมีความส าคัญต่อบุคคลและสังคมในเชิงสัจธรรม
และจริยธรรมทางพุทธศาสนาหลายประการ กวีได้แสดงถึงความจริงของโลกและชีวิต ได้แก่ ไตรลักษณ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์มุ่งเน้นด้านจิตใจ อุดมคติแห่งชีวิตคือพระนิพพาน กฎแห่งกรรม ตลอดจน
จริยธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ได้แก่ ทศพิธราชธรรม แนวคิดหลักในโคลงโลกนิติหลายแนวคิดมา
จากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่กวีนับถือและเป็นแรงบันดาลใจส าคัญในการ
สร้างสรรค์ผลงาน๑๒ 
 เดชา ซาภักดี ได้ศึกษาเรื่องวิเคราะห์หลักจริยธรรมในวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง ผลการศึกษา
พบว่า สุภาษิตพระร่วงได้สอนหลักจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติให้ถูกต้องของฆราวาสผู้ครองเรือนในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ ความรับผิดชอบ และการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในบริบทต่าง  ๆ ของ
การด าเนินชีวิตในสังคมตลอดจนการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนๆสุภาษิตพระร่วงได้มีหลักธรรมค าสอน  
ความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนในสังคม หลักค าสอนสุภาษิตพระร่วงสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
ใช้สอนให้คนไทยมีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต มีความภาคภูมิใจในชีวิต และวัฒนธรรมของตน๑๓ 

สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ได้ศึกษาเรื่อง พระอภัยมณี : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์          
ซึ่งผลการศึกษาในด้านแก่นเรื่อง พบว่า มีแก่นเรื่องย่อยทั้งหมด ๔ แก่น แก่นแรกคือการเดินทางผจญภัย

                                                 

 ๑๐วราภรณ์ บานชื่นเจริญสุข, “โวหารสุนทรภู่”, ภาคนิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาอักษร 
ศาสตรบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๑๗, ๒๐๔ หน้า. 
 ๑๑ชนิดดา เคารพคุณ, “ศึกษาชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ตามแนวจิตวิทยา”, ภาคนิพนธ์
ตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร), ๒๕๑๖, ๒๑๖ หน้า. 
 ๑๒พระมหาสุรศักดิ์ ประจันตะเสน, “การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมจากวรรณคดีโคลงโลกนิติ”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะศิลปศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๔, ๒๒๑ หน้า. 
 ๑๓เดชา ซาภักดี, “วิเคราะห์หลักจริยธรรมในวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต, (คณะศิลปศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๖, ๑๙๘ หน้า. 



 ๗ 

ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่ตัวเอกเพ่ือให้มีลักษณะเป็นบุคคลในอุดมคติทั้ งในด้านการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัวและส่วนรวม แก่นเรื่องที่ ๒ คือ การศึกษาวิชา มีความเกี่ยวพันกับแก่นเรื่องแรก โดยเป็น
การเตรียมตัวให้แก่ตัวเอกก่อนที่จะออกผจญภัย แก่นเรื่องท่ี ๓ ว่าด้วยการพลัดพรากของตัวละครและ
การขาดความอบอุ่นภายในครอบครัว ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับแก่นเรื่องที่ ๔ ความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่ลูก  
ผู้ศึกษาเห็นว่าแก่นเรื่องที่ ๓ และ ๔ น่าจะมีผลมาจากชีวิตส่วนตัวของสุนทรภู่ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียง
กับชีวิตบางแง่ของตัวละคร แก่นเรื่องทั้ง ๔ แก่นนี้แสดงลักษณะโครงเรื่องของวรรณคดีไทยทั่ว ๆ ไป 
และในขณะเดียวกันก็มีลักษณะเฉพาะของสุนทรภู่ปรากฏอยู่ด้วย ในด้านลักษณะเด่นของตัวละครนั้น 
ทั้งพระอภัยมณีตัวละครหญิงและตัวละครที่เป็นอมนุษย์ ตัวละครเหล่านี้จะมีลักษณะเด่นเป็นตัวของ
ตัวเองต่างจากตัวละครเอกในเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งมักจะมีแบบตายตัว ผลการศึกษายังพบว่าระบบสัญลักษณ์
และภาพพจน์ได้แก่ทะเลและเพลงปี่ ซึ่งมีความผูกพันกับลักษณะของตัวละครและแก่นเรื่อง ในแง่ที่ว่า
ตัวละครมีความว้าเหว่แฝงอยู่และแก่นเรื่องก็กล่าวถึงการขาดความอบอุ่นในครอบครัว และผู้ศึกษาได้
จัดประเภทของเรื่องพระอภัยมณีว่า พระอภัยมณีน่าจะจัดอยู่ในประเภทโรมานซ์ตามหลักการแบ่ง
ประเภทวรรณคดีสากลซึ่งตรงกับศัพท์วรรณคดีไทยว่าเรื่องประโลมโลก๑๔ 
 ขนิษฐา ตันติพิมล ได้ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์ความเหลือเชื่อในนิทานค ากลอนของสุนทรภู่ 
การศึกษาพบว่า ความเหลือเชื่อเก่ียวกับตัวละครสามารถแยกประเภทของตัวละครที่มีความเหลือเชื่อ
ได้เป็น ตัวละครที่เป็นเทพ ตัวละครที่เป็นมนุษย์ ตัวละครที่เป็นอมนุษย์ และ ตัวละครที่เป็นเดรัจฉาน 
ความเหลือเชื่อเกี่ยวกับสิ่งของวิเศษซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ สิ่งของวิเศษที่ไม่มีอิทธิฤทธิ์
ทางวิทยาคม และสิ่งของวิเศษที่มีอิทธิฤทธิ์ทางวิทยาคม ในด้านความเหลือเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ 
สามารถแยกประเภทได้ดังนี้คือ เวทมนต์คาถาอาคม เครื่องรางของขลัง และโชคลางนิมิตและความฝัน  
ผู้ศึกษายังพบว่า ความเหลือเชื่อเกี่ยวกับตัวละครและความเหลือเชื่อเกี่ยวกับสิ่งของวิเศษเป็นความ
เหลือเชื่อที่เด่นที่สุด เพราะเป็นลักษณะของความเหลือเชื่อที่สุนทรภู่จินตนาการขึ้นเองเป็นส่วนใหญ่ 
จึงท าให้นิทานค ากลอนของสุนทรภู่เป็นวรรณคดีที่มีความสนุกสนาน แปลก พิสดาร ซึ่งแตกต่างจาก
วรรณคดีเรื่องอ่ืน ๆ ในยุคสมัยเดียวกัน๑๕ 
 ไพโรจน์ นรชาติธ ารงวิทย์ ได้ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์ความเชื่อในเรื่องพระอภัยมณีจาก
การศึกษา พบว่า ความเชื่อที่ปรากฏในเรื่องพระอภัยมณี มีอยู่ ๓ ด้าน คือ ความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ 
ความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ และความเชื่อทางด้านพุทธศาสตร์ ความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์
ปรากฏความเชื่อเรื่องเวทมนต์คาถา เครื่องรางของขลัง สิ่งมหัศจรรย์ และมีผีสางเทวดา ความเชื่อ
ทางด้านโหราศาสตร์ ปรากฏความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุ การจับยามดวงชะตา ความฝันและการ
สะเดาะเคราะห์ ความเชื่อทางด้านพุทธศาสตร์ปรากฏความเชื่อเรื่องกรรม วิบากกรรม วัฏสงสาร 
นิพพาน และอานิสงค์ของการบวช ความเชื่อทั้ง ๓ ด้านมีส่วนท าให้เรื่องด าเนินไปด้วยดี สร้างความ

                                                 

 ๑๔สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, “พระอภัยมณี : การศึกษาในแง่วรรณคดีวิจารณ์”, วิทยานิพนธ์
ปริญญา มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๑๘, ๒๑๐ หน้า. 
 ๑๕ขนิษฐา ตันติพิมล, “วิเคราะห์ความเชื่อในนิทานค ากลอนของสุนทรภู่”, ปริญญานิพนธ์ 
การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๓๕, ๒๑๗ หน้า. 
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ตื่นเต้นสนุกสนาน และยังเข้ามามีบทบาทต่อฉากโดยท าให้ฉากมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติสมจริง 
ความเชื่อยังเป็นปัจจัยในการสร้างตัวละครให้มีบุคลิก และคุณสมบัติเฉพาะตัว๑๖ 
 พระมหาอุดม ปญฺ าโภ ได้ศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์เชิงสุนทรียศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า 
การใช้ทฤษฏีสุนทรียศาสตร์ทางตะวันตกพิจารณาความงามของพระพุทธรูปนั้น สามารถกระท าได้ใน
ระดับสมมติสัจจะ หรือความงามในเชิงรูปธรรมเท่านั้น เนื่องจากการที่จะสามารถเข้าใจพุทธศิลป์ 
กรณีพระพุทธรูปได้อย่างถ่องแท้นั้น จะต้องผ่านการอธิบาย ภายในกรอบของพุทธสุนทรียศาสตร์ที่
พิจารณาความงาม โดยเน้นมิติทางจริยธรรมแบบพุทธเป็นหลักส าคัญด้วย และการใช้กรอบทาง        
พุทธสุนทรียศาสตร์วิเคราะห์ความงามของพระพุทธรูป ๒ องค์ในสมัยอยุธยา ก็คือพระพุทธโลกนาถฯ 
และพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์ฯ ท าให้ได้ข้อสรุปว่า ถ้าใช้เกณฑ์การตัดสินความงามแบบ
สมมติสัจจะตัดสินความงาม ระหว่างพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา เราก็มิอาจตัดสินได้ว่า 
สมัยใดงามกว่ากัน เนื่องจากแต่ละสมัยมีเกณฑ์การสร้างพระพุทธรูปที่ต่างกัน ดังนั้น เราจึงไม่ควรที่จะ
ใช้เกณฑ์ของสมัยหนึ่งมาตัดสินอีกสมัยหนึ่ง แต่ถ้าใช้เกณฑ์การตัดสินความแบบปรมัตถสัจจะ เป็นเกณฑ์
ตัดสินความงามของทั้งสองสมัยนั้น ก็จะท าให้เป็นที่เข้าใจได้ว่า พระพุทธรูปทั้งสองสมัยนั้นมีความงาม
เท่าเทียมกัน เนื่องจากมีความงามในเชิงศีลธรรมอันประกอบด้วยพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณและ 
พระมหากรุณาธิคุณ๑๗ 
 ดวงมน ปริปุณณะ ศึกษาทวาทศมาสในเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือค้นหาคุณค่าของ
วรรณคดีด้วยการใช้หลักวรรณคดีวิจารณ์ของไอ.เอ. ริชาร์ด ที่กล่าวว่าการอ่านอย่างพินิจพิจารณา
อย่างมีเหตุผลจะช่วยให้คุณค่าที่แท้จริงของกวีนิพนธ์ปรากฏออกมา พบว่า ทวาทศมาสมีแก่นเรื่อง
ใหญ่แสดงความทุกข์ในการพลัดพรากจากรัก โดยมีความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติเป็นแก่น
เรื่องย่อยช่วยเน้นอารมณ์สะเทือนใจและจินตนาการของกวี กวีมีจินตนาการ ๒ ประเภท คือ ประเภท
แคบตายตัว และประเภทลึกซึ้งกว้างขวาง ท่วงท่าการแสดงออกอาศัยแนวคิดแบบอุดมคตินิยมเทียบ
ได้กับอิมเพรสชั่นนิสม์ เอกเพรสชั่นนิสม์ และเซอร์เรียลลิสม์ของศิลปะตะวันตก ภาพพจน์และ
สัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า จินตนาการของกวีเกิดข้ึนจากแรงกระทบอารมณ์ท่ีเป็นสากล กวีใช้ถ้อยค าที่
มีเสียงและความหมายแสดงภาพพจน์ อารมณ์สะเทือนใจและจินตนาการมีการใช้ค าซ้ า ค าซ้อน และ
ค ายืม รวมทั้งกวีสามารถน าฉันลักษณ์มาเป็นประโยชน์ในการแสดงออกอย่างเหมาะสม๑๘ 
 ชลดาศิริวิทยเจริญ ศึกษาลิลิตตะเองพ่ายในแนววิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบโดยเน้นหนัก
ไปในด้านการศึกษาแนวสุนทรียศาสตร์ อาศัยหลักการอ่านละเอียดของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์ และของ ไอ.เอ. ริชาร์ด เพ่ือค้นหาความงามของวรรณคดี พบว่า ความไพเราะของวรรณคดี

                                                 

 ๑๖ไพโรจน์ นรชาติธ ารงวิทย์, “วิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพระอภัยมณี”, ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๓๓, ๒๒๔ หน้า. 
 ๑๗พระมหาอุดม ปญฺ าโภ, “การศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์เชิงสุนทรียศาสตร์ : ศึกษากรณี
เฉพาะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, ๑๘๔ หน้า. 
 ๑๘ดวงมน ปริปุณณะ (จิตร์จ านงค์), “ความงามในทวาทศมาศ”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๑๖, ๑๗๕ หน้า. 



 ๙ 

เรื่องนี้เกิดจากความสามารถของกวีในการเลือกใช้เสียงค าและความหมายได้เหมาะกับเหตุการณ์ในแต่
ละตอน มีการใช้ค าประพันธ์ประเภทกลบท เล่นเสียมสัมผัสพยัญชนะ สัมผัสสระเล่นเสียงวรรณยุกต์
และเล่นค า กวีนิยมใช้ค ากะทัดรัด มีความหมายเด่น การใช้โวหารและบทเปรียบเทียบมีทั้งแบบเก่า
และแบบใหม่ ส่วนการรับรสความไพเราะของผู้อ่านอาจรับได้ไม่เท่ากัน เพราะขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการอา่นของแต่ละบุคคล๑๙ 
 พรทิพย์ ซังธาดา ศึกษาเรื่องวิเคราะห์รูปแบบและศิลปะการประพันธ์ในร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 
จากการศึกษาพบว่า มีศิลปะการประพันธ์ในด้านการเลือกเฟ้นถ้อยค า คือ มีการใช้ค าแสดงอารมณ์  
ค าแสดงฐานะของบุคคล ค าเลียนเสียง การเล่นเสียงมีทั้งสัมผัสสระ สัมผัสอักษร และเล่นเสียง
วรรณยุกต์ ส่วนศิลปะการเรียบเรียงถ้อยค า ได้แก่ การเล่นค าเล่นอักษร การหลากค า การใช้ค าเรียบง่าย 
การแสดงอาการเคลื่อนไหว การล าดับความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง มีการสรุปความในช่วง
ท้ายของข้อความ กวีมีศิลปะในการปลุกเร้าอารมณ์ คือ มีความสมจริ ง มีโวหาร และการใช้
สัญลักษณ์๒๐ 
 วรางคณา ศรีก าเหนิด ศึกษาและประเมินค่ากลบทในงานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส โดยศึกษาพระนิพนธ์ ๘ เรื่อง คือ โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์              
วัดพระเชตุพน ลิลิตตะเลงพ่าย ลิลิตกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและสถลมารคสรรพสิทธิ์ค าฉันท์ 
สมุทรโฆษค าฉันท์ ฉันท์กล่อมช้างพังและกาพย์ขับไม้กล่องช้างพัง กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ และร่ายยาว
มหาเวสสันดรชาดก ๑๑ กัณฑ์ พบว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงใช้กลบทใน
งานพระนิพนธ์ ๒๙ ชนิด โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน เป็นวรรณคดีที่มีชนิดของกลบทมาก
ที่สุดถึง ๑๓ ชนิด โคลงเป็นฉันทลักษณ์ที่ทรงพระนิพนธ์เป็นกลบทมากที่สุด พระนิพนธ์ของพระองค์
ถือว่ามีความงามด้านวรรณศิลป์ ความงามด้านเสียงเกิดจากการใช้สัมผัสคล้องจองและการมีจังหวะ
เกิดขึ้นในบทประพันธ์ นอกจากนั้นกลบทยังช่วยเสริมเนื้อหาต่าง ๆ ในเรื่องให้มีความชัดเจนมากขึ้น
และช่วยเน้นอารมณ์ความรู้สึกในบทประพันธ์ด้วยงานพระนิพนธ์บางบทด าเนินรอยตามวรรณคดีสมัยอยุธยา
ในด้านการใช้ค าในกลบทและการน ากลบทมาใช้ในการด าเนินเรื่อง๒๑ 
 นายโสภณ พฤกษวานิช ศึกษาพุทธปรัชญาเถรวาทในพระอภัยมณี พบว่า สุนทรภู่ได้รับ
อิทธิพลตั้งแต่เยาว์วัยประกอบกับบรรยากาศทางวัฒนธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเน้น
ความส าคัญของการศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา สุนทรภู่ได้ใช้โลกทัศน์พุทธปรัชญาเถรวาทเป็น
อุปกรณ์ส าคัญในการสร้างตัวละครทั้งในแง่ที่บกพร่องและน่าชื่นชม และสื่อความหมายส าคัญในแก่น

                                                 

 ๑๙ชลดา ศิริวิทยเจริญ, “การศึกษาลิลิตตะเลงพ่ายในแนวสุนทรียศาสตร์”, วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๑๙, ๒๐๑ หน้า. 
 ๒๐พรทิพย์ ซังธาดา, “ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก : การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบศิลปะการประพันธ์”, 
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ), ๒๕๓๒, 
๒๑๑ หน้า. 
 ๒๑วรางคณา ศรีก าเนิด, “สุนทรียศาสตร์ในการประพันธ์กลบทในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๓, ๑๙๕ หน้า. 



 ๑๐ 

เรื่องพระอภัยมณี กล่าวได้ว่าโลกทัศน์ของสุนทรภู่ที่ปรากฏในพระอภัยมณี มีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความจริง (อภิปรัชญา) ความรู้ (ญาณวิทยา) และความประพฤติ (จริยศาสตร์) ส่วนที่เกี่ยวข้องความ
จริงอันเป็นปรมัตถสัจจะนั้น วิเคราะห์ได้จากพฤติกรรมของพระอภัยมณีท่ีบ่งชี้ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ 
กรรมและทางไปสู่นิพพาน และยังวิเคราะห์ได้จากพฤติกรรมของนางผีเสื้อสมุทร ซึ่งไม่ต่างจากตัว
ละครอ่ืนที่ชี้บอกความไม่มีตัวตนและกระบวนการเกิดดับของสภาวะทางจิตที่เรียกว่า “ปฏิจจสมุปบาท” 
ส่วนที่เกี่ยวกับความประพฤติ สุนทรภู่ได้แสดงพฤติกรรมของพระอภัยมณีไว้เด่นชัด ในเรื่องการรักษา
สัตย์และความซื่อตรงต่อมิตร ความเมตตากรุณา ซึ่งเป็นคุณธรรมหลักในชีวิตของตัวละครที่ปรากฏ
อย่างสม่ าเสมอ เนื้อหาทางพุทธปรัชญาที่วิเคราะห์นี้ท าให้เห็นว่าพระอภัยมณีเป็นวรรณกรรมที่มี
คุณค่าเพราะแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวละครในท่ามกลางความทุกข์และปัญหา เนื้อหาทางปรัชญา
เช่นนี้เป็นคติชีวิตส าหรับผู้อ่ืนโดยไม่ขึ้นกับสมัย๒๒ 
 กฤษณา สุวรรณประทีป การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดในความงามในพระพุทธศาสนา
แนวคิดเรื่องความงามในพระพุทธศาสนาหมายเอาความงามทั้งภายนอกและภายใน ความงาม
ภายนอก คือ ความงามทางสรีระ วัตถุ และธรรมชาติ ความงามภายนอกนี้เป็นความงามทางโลก           
เป็นความงามที่น าไปสู่การลุ่มหลง ก าหนัด มัวเมา ส่วนความงามภายในนั้นหมายเอาความงามในค า
สอนของพระพุทธเจ้า โดยแบ่งเป็นความงามในเบื้องต้น คือ ศีล ความงามในท่ามกลาง คือ สมาธิ และ
ความงามในที่สุด คือ ปัญญา ความงามในพระพุทธศาสนานั้นต้องประกอบไปด้วยการอนุเคราะห์ 
ประโยชน์ความเกื้อกูล ความสุข และความหลุดพ้น เป็นความงามที่เป็นความดี และความจริง คุณค่า
และประโยชน์ของความงามในแง่ดีต่อบุคคล คือ ท าให้เป็นคนมีความงดงามด้วยคุณธรรม แสดงออก
อย่างคนที่มีความงดงามจากภายใน กล่าวคือคนมีคุณธรรม คุณค่าของความงามที่มีต่อสังคมเป็นความ
งามของกัลยาณมิตรที่ท าให้สังคมเจริญรุ่งเรือง คุณค่าของรูป เสียง จริยาวัตร คุณค่าของความงามที่
เป็นธรรมมีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และคุณค่าของความงามในพุทธศิลป์ที่ส่งเสริมให้             
กุศลงอกงาม๒๓ 
 
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑.๗.๑ ท าให้ทราบแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
 ๑.๗.๒ ท าให้ทราบวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ๑.๗ .๓ ท าให้ทราบคุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ๑.๗.๔ ท าให้ทราบรูปแบบคุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 

                                                 

 ๒๒นายโสภณ พฤกษาวานิช, “การวิเคราะห์จริยธรรมของตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี”, 
สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๘, ๒๑๙ หน้า. 
 ๒๓กฤษณา สุวรรณประทีป, “แนวคิดเรื่องความงามในพระพุทธศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, 
๑๒๒ หน้า. 



 ๑๑ 

 ๑.๗.๕ ท าให้สามารถน าเสนอแนวทางเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ“รูปแบบคุณค่า
ของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่” 
 
๑.๘ ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัย 
 เกณฑ์การตัดสินความงาม หมายถึง มาตรการตัดสินใจว่าอะไรงาม อะไรไม่งาม โดยใช้เกณฑ์ทาง
พุทธศาสนา คือ การท า การพูด หรือการคิด ที่สอดคล้องกับอาทิกัลยาณัง : งามในเบื้องต้น มัชเฌกัลยาณัง : 
งามในท่ามกลาง และปริโยสานกัลยาณัง : งามในทีสุ่ด ได้แก่ งามด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 

สุนทรียะ หมายถึง ความงามท้ังที่เป็นศิลปกรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความประณีต
งดงามของจิตใจ ความประณีตงดงามของการใช้ชีวิตส่วนตัว และชีวิตส่วนรวม ศิลปกรรม (Fine Arts) 
ที่หมายความรวมถึงทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง สถาปัตยกรรม วรรณกรรม 
 สุนทรียภาพ หมายถึง ความรู้สึกในความ ภาพที่งดงามทางความคิด หรือภาพของความงาม
ในสมอง (Image of Beauty) ศักยภาพของการรับรู้ความงาม ที่สามารถสัมผัส หรือรับความงามได้
ต่างกันความงามท่ีอาจเกิดจากภาพ จากเสียง จากจินตนาการ จากตัวอักษร หรือประสาทอ่ืน ๆ 
 สุนทรียศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวกับความงามเป็นส่วนหนึ่งของสาขาปรัชญาที่มุ่ง
แสวงหาความจริง ความดี ความงาม และความสงบ อาจเป็นเรื่องของความเชื่อ เรื่องของทรรศนะ 
หรือเรื่องของเหตุผล ในบริบทความคิดใดความคิดหนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือของนักปรัชญา 
หรือของนักสุนทรียศาสตร์คนใดคนหนึ่ง 
 วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ งานประพันธ์ บทประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง สิ่งที่เขียนขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด หรือเพ่ือความมุ่งหมายอย่างใด 

วรรณกรรมของสุนทรภู่ หมายถึง หนังสือที่แต่งขึ้นของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณีที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ซึ่งน ามาใช้ในการวิจัย 

พุทธปรัชญา หมายถึง หลักธรรมและค าอธิบายหลักธรรมในศาสนาพุทธเถรวาท หลักธรรม
ในศาสนาพุทธเรียกว่า พุทธธรรม พุทธพจน์ หรือพระธรรมวินัย อันเกี่ยวข้องด้วย ศีล สมาธิ หรือปัญญา  
ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ หรือสั่งสอนไว้ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งได้แก่ค าอธิบายโดยพระสาวก 
หรือพุทธศาสนิกชน เพ่ือชี้แจงเนื้อหาที่ลุ่มลึกและสลับซับซ้อนให้เป็นที่เข้าใจง่ายขึ้นส าหรับผู้มีปัญญาน้อย
ค าอธิบายนี้เรียกว่า อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และทรรศนะต่าง ๆ เช่น ค าอธิบายของท่านพุทธทาสภิกขุ
เป็นต้น 
 พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ หมายถึง ความงามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทในกรอบ
ของศีล สมาธิ หรือปัญญา ที่ปรากฏความงามใน ๒ มิติ ได้แก ่ความงามในมิติทางธรรม หรือความงาม
ภายใน และความงามในมิติทางโลกหรือความงามภายนอกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า งามระดับปรมัตถสัจจะ 
(ทางธรรม) คือ มีความเป็นจริงแท้มากที่สุด และงามระดับสมมติสัจจะ (ทางโลก) คือ เป็นความจริง
โดยสมมติ 
 สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ หมายถึง วิชาว่าด้วยความงาม เพราะมีศีล สมาธิ หรือปัญญา ตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 คุณค่าของความงาม หมายถึง คุณคา่ที่เกิดกับความรู้สึก และคุณค่าที่วัดได้ทางรูปธรรม เช่น 
การได้ชื่อว่า เป็นคนดี เพราะมีศีล สมาธิ หรือปัญญา เป็นต้น 



 ๑๒ 

 ประโยชน์ของความงาม หมายถึง การใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากความงามในแง่ต่าง ๆ ของ
พระพุทธศาสนา แล้วท าให้เกิดความสงบสุขท้ังโดยส่วนตน และสังคม 
 
๑.๙ สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
และแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ ต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาทาง
สุนทรียศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน เพ่ือจะเป็นข้อมูลในความงามของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรือเรียกว่า 
แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์จากวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีโดยได้มาจาก
การผสมผสานกรอบแนวคิดทางงานวิจัยของ ชลลดา ศิริวิทยเจริญ ที่ศึกษาสุนทรีศาสตร์ในลิลิตตะเลง
พ่ายโดยอาศัยหลักการอ่านอย่างละเอียดของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และของ                
ไอ.เอ.ริชาร์ด เหรียญทอง สมศักดิ์ ศึกษาแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่และ           
พระมหาอุดม ปญฺ าโภ ที่ศึกษาพุทธศิลป์เชิงสุนทรียศาสตร์โดยใช้ทฤษฏีสุนทรียศาสตร์ตะวันตก            
อีกทั้ง ดวงมน ปริปุณณะ ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณค่าของวรรณกรรมโดยใช้หลักวรรณคดี
วิจารณ์ของ ไอ.เอ.ริชาร์ด เช่นเดียวกันพร้อมทั้งน าสิ่งที่ได้มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาความเชื่อมั่น แล้วน าข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดนี้มาท าการวิเคราะห์สรุป 
เพ่ือแสดงให้เห็นคุณค่าของหลักธรรม หรือแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรม
ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี เพ่ือน าประโยชน์จากคุณค่านั้นไปด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็น
แนวทางให้กับเยาวชน ตลอดผู้อ่านวรรณกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามองเห็นภาพของหลักธรรม 
หรือความงดงามทางพระพุทธศาสนาเถรวาทได้ชัดเจน และน าเสนอองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบ
คุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี
ต่อไปโดยสรุปกรอบแนวคิดไว้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษาเอกสาร 
สมัภาษณ์ 
วิเคราะห์ 
อภิปรายผล 

วรรณกรรมของสนุทรภู ่
เร่ืองพระอภยัมณี 

แนวคิดทางพทุธปรัชญา 
เชิงสนุทรียศาสตร์ 

 
แนวคิดทางพทุธปรัชญา 
เชิงสนุทรียศาสตร์ใน 
วรรณกรรมของสนุทรภู ่
เร่ืองพระอภยัมณีภู ่

คณุคา่ของแนวคิดทางพทุธปรัชญา 
เชิงสนุทรียศาสตร์ในวรรณกรรม 
ของสนุทรภูเ่ร่ืองพระอภยัมณี 

Model 



 ๑๓ 

 
 

แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 



 
บทท่ี ๒ 

แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร ์
 

 แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจอย่างละเอียด                      
ในคุณค่าของสิ่งที่งดงามและลุ่มลึกในทางธรรม ดังนั้น จึงต้องศึกษาเนื้อหาเพ่ือให้เข้าถึงสุนทรียศาสตร์
ในพุทธปรัชญาทั้งอรรถและพยัญชนะอย่างถูกต้องชัดเจน ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิดทางพุทธปรัชญา       
เชิงสุนทรียศาสตร์ตามประเด็นต่อไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
 ๒.๒ ลักษณะของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
 ๒.๓ การเข้าถึงความงามของแนวคิดทางพุทธปรัชญา 
 ๒.๔ เกณฑ์การตัดสินความมีอยู่จริงของความงามในแนวคิดทางพุทธปรัชญา 
 ๒.๕ เปูาหมายของความงามในแนวคิดทางพุทธปรัชญา 
 ๒.๖ เกณฑ์การตัดสินคุณค่าของความงามของแนวคิดทางพุทธปรัชญา 
 ๒.๗ คุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของสุนทรียศาสตร์ 
 สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของคุณวิทยา (Axiology) หรือปรัชญาบริสุทธิ์ สุนทรียศาสตร์ 
เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน เช่นเดียวกับตรรกวิทยา และจริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่พยายามค้นหาหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในเรื่องของความงามป๎ญหาที่สุนทรียศาสตร์ 
ต้องตอบคําถามก็คือ อะไรคือสิ่งที่สวยงามเราจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าอะไรงาม เราใช้อะไรเป็น
มาตรฐานในการตัดสินใจว่าอะไรงาม อะไรไม่งาม อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของสุนทรียศาสตร์นั้น 
เป็นเพียงการเรียนรู้ ทฤษฏีเท่านั้น มิใช่เอาไปปฏิบัติ เพราะสุนทรียศาสตร์ให้ความรู้แต่เฉพาะเรื่อง 
ทฤษฏีเกี่ยวกับมาตรฐาน ของความงามเท่านั้นมิได้สอนให้เราลงมือปฏิบัติ 
 สําหรับศัพท์บัญญัติภาษาไทย คือ “สุนทรียศาสตร์” ตามรูปศัพท์นั้นมาจากคํา ๒ คํา คือ 
“สุนทรียะ” ซึ่งแปลว่า เกี่ยวกับความนิยมความงามกับ “ศาสตร์” แปลว่า วิชา รวมความแล้ว สุนทรียศาสตร์  
จึงแปลว่า วิชาว่าด้วยความนิยมความงาม๑ คําว่า “สุนทรียศาสตร์” เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้
ความงามโดยเฉพาะซึ่งเป็นสาขาปรัชญาที่ว่าด้วยความงาม และสิ่งที่งามในงานศิลปะ และในธรรมชาติ        
โดยศึกษาถึงประสบการณ์คุณค่าของความงาม และมาตรฐานในการวินัจฉัยว่า อะไรงาม หรือไม่งาม๒  

                                                 

 ๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัทนานมี บุ๊คพับลิเคชั่นส์ จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๗๖๔. 

๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕๔. 



 ๑๖ 

 พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของสุนทรียศาสตร์ไว้
คล้ายกันว่า “สุนทรียศาสตร์ คือ ปรัชญาสาขาทั่วไปด้วยความงามและสิ่งที่งาม ทั้งในงานศิลปะและ
ในธรรมชาติ โดยศึกษาถึงประสบการณ์ คุณค่าทางความงาม และมาตรฐานในการวินิจฉัยว่าอะไรงาม
อะไรไม่งาม”  
 โบมการ์เต็น (Alexander GottiebBaumgarten) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่ 
เป็นผู้บัญญัติคําว่า “สุนทรียศาสตร์” และนํามาใช้เป็นคนแรก โบมการ์เต็นมีความสนใจ ในป๎ญหาเรื่อง
ของความงามนี้มาก เขาได้ลงมือค้นคว้าและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับความงาม ซึ่งกระจัดกระจายอยู่มา
ไว้ในที่เดียวกัน เพ่ือจะได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับความงามให้มีเนื้อสาระที่เข้มแข็งขึ้น แล้วก็ตั้งวิชา
เกี่ยวกับความงามหรือความรู้ที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางการรับรู้ว่า “Aesthetics” โดยบัญญัติจากรากศัพท์
ภาษากรีก Aisthetics หมายถึง ความรู้สึกทางการรับรู้หรือการรับรู้ตามความรู้สึก (Sense perception)๓ 
 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ ได้ให้ความหมายทางสุนทรียะ (Aesthetical Interpretation) 
ไว้ว่า “เป็นสุนทรียภาพ ที่เกิดจากความชื่นชอบ ได้จากทางรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และความพอใจ 
บางครั้งเกิดความขัดแย้งกันระหว่างความชื่นชอบจากทางต่าง ๆ จึงต้องแสวงหาความพอดี อันจะต้อง
ประสานกันได้อย่างเหมาะสม ระหว่างอายตนะทั้งหก”๔ 
 จี.ที.ดับบลิว.แพททริค กล่าวว่า “สุนทรีศาสตร์ค้นคว้าหาความหมายของความพึงพอใจทาง
สุนทรียะ ลักษณะวัตถุวิสัย หรือจิตวิสัยของความงาม ธรรมชาติของความงาม กําเนิดของธรรมชาติ
ของแรงกระตุ้นให้เกิดศิลปะ”๕ 
 กล่าวโดยรวมแล้ว คําว่า สุนทรียศาสตร์ คือ ปรัชญาแห่งความงาม (Philosophy of Beauty) 
หรือปรัชญาศิลปะ (Philosophy of Art) ทั้งสองคํานี้มีความแตกต่างกันไม่มากกล่าวคือ สุนทรียศาสตร์มี
ความหมายกว้างกว่าปรัชญาศิลปะ เพราะว่าสุนทรียศาสตร์เป็นการศึกษาความงามที่เป็นวัตถุทาง
ธรรมชาติ และศิลปะ ส่วนปรัชญาศิลปะเป็นการศึกษาความงามของศิลปะ 
 ๒.๑.๒ ความหมายของความงาม 
 ความงาม คืออะไร เป็นป๎ญหาโต้เถียงท่ียากท่ีจะหาคําตอบให้ตรงกันได้ ป๎ญหาอีกป๎ญหาหนึ่ง 
ที่จะต้องพูดถึงต่อจากป๎ญหาเกี่ยวกับความหมายของความงามก็คือ ป๎ญหาว่าความงามมีจริงหรือไม่ 
กล่าวคือ ความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเหมือนกับการมีอยู่ของต้นไม้ ภูเขา เป็นต้น หรือว่าความงามเป็น
แต่เพียงความรู้สึกนึกคิดของคน 
 นักปรัชญาและนักสุนทรียศาสตร์หลายท่านได้ให้ความหมายของความงามไว้หลายนัย              
ที่แตกต่างกัน เช่น 

                                                 
๓พระมหาอุดม ปํฺ าโภ, “การศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์เชิงสุนทรียศาสตร์”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, 
๓๑๐ หน้า. 
 ๔กีรติ บุญเจือ ชุดปรัชญาและศาสนาเซนห์จอห์น ปรัชญาอรรถปริวรรตของมนุษยชาติ 
(ช่วงพหุนิยม), (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ฐานบัณฑิต จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๔. 
 ๕จี.ที.ดับบลิว.แพททริค, ปรัชญาเบื้องต้น, แปลโดย กีรติ บุญเจือ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๒๑), หน้า ๓๗๒. 



 ๑๗ 

 เพลโต เชื่อว่าความงามที่แท้จริง คือรูปแบบของสิ่งที่งาม เป็นความงามสัมบูรณ์ มีอยู่ชั่วนิรันดร 
ส่วนความงามที่ปรากฏออกมาให้เราเห็นนั้น เป็นเพียงความงามสัมพันธ์ คือ ความงามไมจ่ริง มีความผันแปร 
เปลี่ยนแปลงไปได้ ความงามนั้นถ้าใกล้รูปแบบเข้าไปเพียงใดก็งามมากขึ้นเพียงนั้นตามทรรศนะของเพลโต 
ความงามกับความดีเป็นสิ่งเดียวกัน 
 โพลตินุช ถือว่าความงามคือเหตุผลของพระผู้เป็นเจ้า ที่แสดงออกมาให้ปรากฏ ศิลปิน คือ            
ผู้เห็นความงามของพระผู้เป็นเจ้า จึงแสดงออกมาเป็นศิลปะให้ปรากฏในโลก 
 คานท์ ถือว่าความงามเป็นผลของความรู้สึกว่างาม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุ แต่ขึ้นอยู่
กับความรู้สึกว่างามเท่านั้น คานท์ถือว่า สิ่งที่งามเป็นจิตวิสัยเกิดข้ึนจากความรู้สึกว่างามหรือความรู้สึก
ทางสุนทรียศาสตร์ ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างความเข้าใจกับเจตจํานง หรือระหว่าง ความรู้สึกที่ได้รับกับ
จินตนาการ ความเข้าใจย่อมเกี่ยวข้องกับความจริง เจตจํานงที่พยายามอย่างอิสระเพ่ือความดี 
ความรู้สึกทางสุนทรียศาสตร์ ย่อมเกี่ยวกับสิ่งที่งามความงามไม่ใช่คุณภาพของวัตถุหรือสิ่งที่คงอยู่ด้วย
ตัวของมันเอง มันเป็นผลิตผลของความรู้สึกทางสุนทรียศาสตร์ ความงามจึงเป็นจิตวิสัยอย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้ว่าความงามจะเป็นจิตวิสัย มันก็มีจริงตามสภาวะ คือเป็นวัตถุวิสัย ในความหมายว่ามันเป็นวัตถุ
แห่งการพินิศจัยเมื่อเราพูดว่า ดอกไม้นี้งาม นั่นก็คือเราถือว่าความงามเป็นคุณภาพของวัตถุ มิใช่เป็น
เพียงคิดเอาแต่ความงามมิใช่เป็นคุณภาพของสิ่งที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ หรือสิ่งที่คงอยู่ด้วยตัวมันเอง 
ความชอบใจทางสุนทรียศาสตร์ ไม่เป็นที่น่าใส่ใจ ไม่ช่วยให้สมปรารถนา ไม่ตอบสนองความต้องการหรือความ
สนใจขั้นสุดยอด เช่น น้ําตาลเป็นที่น่าชอบใจ แต่ว่ามันไม่งาม ความงามแตกต่างจากความดี การกระทําที่มี
จริยธรรม คือ ความดี แต่มันไม่งาม ฉะนั้นความงามจึงแตกต่างจากอรรถประโยชน์ ความดีและความสุข 
ทางประสาทสัมผัส คานท์ เรียกวัตถุท่ีเป็นที่น่าพอใจชนิดที่ไม่ต้องใส่ใจ โดยประการทั้งปวงว่า เป็นสิ่งที่งาม 
 นิทเช่ มีความเห็นว่า “โลกเราเป็นสิ่งชั่วร้ายและน่าเกลียด แต่เพราะจริยธรรมและศิลปะ 
(ความดีงาม) จึงทําให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงเป็นโลกที่ดีงาม และน่ารื่นรมย์ ศิลปะที่ทําให้โลกเรามีคุณค่า 
และน่าอยู่อาศัยมาขึ้นมี ๒ แบบ คือ ศิลปะที่เกิดจากความฝ๎น (Apollonian Art) อพอลโล คือ เทพเจ้าแห่งความฝ๎น 
ศิลปะอันเกิดจากความฝ๎นสร้างโลกให้สวยงามและสงบในเชิงรูปแบบ ซึ่งมีอยู่ ในจิต รกรรม 
ประติมากรรม สถาป๎ตยกรรม กวีนิพนธ์ และ ศิลปะอันเกิดจากความเพลิดเพลิน (Dionisian Art) ไดโอนิซุส 
เป็นเทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่น หรือความเมา ความเมาทําให้เกิดความเพลิดเพลิน เพราะฉะนั้น ศิลปะอัน
เกิดจากความเมาจึงทําให้เราได้รับความเพลิดเพลินในชีวิตและโลกน่าเกลียดก็เปลี่ยนไปเป็นโลกที่
น่ารักเพราะศิลปะ”๖ 
 อริสโตเติล นิยามความหมายของความงามไว้ว่า “ความงาม คือ แบบแห่งความกลมกลืนของ
สัดส่วน เพราะสัดส่วนที่ประสานกันเป็นเอกภาพสมบูรณ์ ทําให้เกิดการผ่อนคลาย ภาระของจิตที่ไม่
ต้องแยกกระจายพลังออกไปจับประเด็นแห่งข้อขัดแย้งต่าง ๆ เช่น ความงาม ความอัปลักษณ์และ
ความชั่ว เป็นต้น ความยิ่งใหญ่ของศิลปินบริสุทธิ์ จึงอยู่ที่ความสามารถค้นพบแบบแห่งความกลมกลืนนั้น”๗ 

                                                 

 ๖กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาศิลปะ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๒๒), หน้า ๒๗. 
 ๗อมร โสภณวิเชษฐวงศ์, ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๒๓), หน้า ๙๐. 



 ๑๘ 

 เฮเกล ให้ความหมายของความงามตามลักษณะของจิตนิยมไว้ว่า “ความงามเป็นลักษณะของจิตสมบูรณ์ 
(Absolute mind) การประสานความเป็นเอกภาพระหว่างตนเองกับสรรพสิ่ง ก่อให้เกิดสมรรถภาพ
ของจิตวิญญาณเท่านั้น ที่จะสามารถก้าวเข้าไปในอาณาจักร แห่งความงามอันบริสุทธิ์แห่งจิตได้”๘ 
 นักคิดบางท่านมองความงามในฐานะเป็นลักษณะพิเศษของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอย่างเด่นชัด
หรือนําไปสู่ภาวะแห่งการสร้างสรรค์อารมณ์ทางสุนทรียะของศิลปิน 
 “ความงาม คือ สภาวะที่มีความเด่นชัดในการปรากฏต่ออารมณ์แห่งการรับรู้ของสิ่งต่าง ๆ ในจิต
ของเรา ความงาม คือ สภาวะที่ปรากฏเด่นชัดของศิลปกรรมต่าง ๆ”๙ 
 อนึ่งนักปรัชญาบางท่าน เช่น สันตยานา เป็นต้น มองความงามในลักษณะอัตวิสัย (Subjective) 
คือ มองความงามว่าเป็นเรื่องของความรู้สึก จึงให้ความหมายของความงามไว้อีกนัยหนึ่งว่า 
 “ความงาม คือ ผลของความรู้สึกว่างามความงาม คือ การสร้างความรู้สึกหรืออาเวคให้เป็น
รูปร่างความงาม คือ ความพึงพอใจ อันเกิดจากความประทับใจ ในความกลมกลืนกันอย่างเหมาะสม 
ของรูปทรงชวนคิดของศิลปวัตถุ กับความหมายทางอาเวค หรือความคิด ที่ทําให้ใจเพลิดเพลินอย่าง
ลึกซึ้ง ฉะนั้น ความงามจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก ความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลที่มีความสนใจกับวัตถุที่
ถูกสนใจ”๑๐ 
 เซนต์อควินัส (Aquinas) นอกจากจะมองว่าความงาม คือ สิ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินแล้ว 
ยังเห็นว่า ความงามกับความดี เป็นอันเดียวกันด้วย ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า “ความงาม คือ สิ่งที่ก่อให้เกิด
ความเพลิดเพลินเมื่อเรารู้เราเห็น ความงามและความดีโดยเนื้อแท้แล้วเป็นอันเดียวกันเพราะทั้งสอง
อย่างขึ้นอยู่กับรูปแบบ สัดส่วน ระเบียบและความกลมกลืน...”๑๑ 
 กล่าวได้ว่า ความงามก็คือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินเมื่อมีความรู้เกี่ยวกับมัน มันให้ความแพลิด
เพลินในขณะที่รู้ ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ เป็นความรู้ในความเพลิดเพลิน มิใช่จะเพลิดเพลินเฉพาะ
การทําหน้าที่เป็นผู้รู้ แต่มันเป็นเพลิดเพลินมาจากการที่วัตถุถูกรู้ ความงามรู้ได้ด้วยสติป๎ญญามันทําให้
จิตเพลิดเพลิน เพราะมันเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์ มีความวิเศษอยู่ในวัตถุแน่นอน ความงามมีเงื่อนไข 
๓ ประการคือ บูรณภาพ หรือความสมบูรณ์ ความได้สัดส่วน และความแจ่มใส สิ่งที่บกพร่องน่าเกลียด 
สิ่งที่ไม่ได้สัดส่วนก็น่าเกลียด สิ่งที่ไม่แจ่มใสก็น่าเกลียด สิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่สมบูรณ์มีความกลมกลืน
และแจ่มใส ความได้ส่วนกันเป็นการทําหน้าที่ของจิต จิตมีความยินดีในสิ่งงามเพราะมันมีความซาบซึ้ง
ในสิ่งที่แจ่มแจ้งแก่มัน ความงามกับความดีโดยเนื้อแท้ เป็นอันเดียวกัน เพราะทั้งสองขึ้นอยู่กับแบบ 
สัดส่วน ลําดับ ความกลมกลืน ความงามขึ้นอยู่กับแบบของวัตถุที่มีความงาม ความดีขึ้นอยู่กับลําดับ
แห่งความต้องการและความอยาก ความจริงชัดเจน ความงามน่าเพลิดเพลิน 

                                                 

 ๘เรื่องเดียวกัน. 
๙พ่วง มีนอก, สุนทรียศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๒๙), หน้า ๒๔. 
 ๑๐เรื่องเดียวกัน. 

๑๑สุเชาวน์ พลอยชุม, แปลเรียบเรียง , ปัญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความงามและศิลปะ, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๓. 



 ๑๙ 

 ดังนั้น ความงามจึงมีความหมายว่า ความงาม คือ สิ่งที่ว่างามที่ขึ้นอยู่กับวัตถุ มันมีอยู่ในสิ่ง
ทั้งหลาย สามารถมีอยู่ในวัตถุตลอดไป โดยที่ไม่อาศัยจิตอย่างหนึ่ง ความงามขึ้นอยู่กับจิตตําแหน่ง
ความงามอยู่ที่จิตของแต่ละบุคคลที่รับรู้มัน ความงามไม่มีในสิ่งแวดล้อมมีอยู่ ในจิตเท่านั้นอย่างหนึ่ง
ความงามมีความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม การฝึกหัดอบรม และมรดกทางสังคมอย่าง
หนึ่งจึงได้ความว่า ความงามนั้นต้องประกอบกันระหว่างหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามามีส่วน ช่วยให้มัน
งาม ตามท่ีมุมมองของนักปรัชญาแต่ละท่านมองกัน 
 ๒.๑.๓ การเข้าถึงความงาม 
 การเข้าถึงความงามหรือการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่างามนั้น ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ อารมณ์และ
ป๎ญญาของแต่ละคนเพราะความงามของสิ่งต่าง ๆนั้น เราจะต้องเข้าถึงด้วยประสบการณ์ตรงของเรา
เองพ้ืนฐานสําคัญแห่งการเข้าถึงความงามโดยทั่วไปเข้าใจว่าคืออารมณ์ แต่นักปรัชญาเห็นว่า ป๎ญญา
สําคัญกว่า เพราะป๎ญญาเป็นเรื่องของเหตุผล ( Intellect) ส่วนอารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึก 
(Emotion)๑๒ 
 เมื่อบุคคลตกอยู่ในอํานาจของอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นฝุายบวกหรือฝุายลบ เช่น ความชอบ 
ความชัง ความกล้า ความกลัวเป็นต้น เขาจะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดไปจากความจริง เข้าทํานองว่าเห็น
ผิดเป็นชอบ เห็นชั่วเป็นดี หรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เช่น คนรักของเราปกติจะรู้สึกว่างามและน่ารัก 
แต่ถ้าเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมา เราจะรู้สึกตรงกันข้าม บางคนถึงกับทําร้ายคนรักตนก็มี 
 เพราะฉะนั้น คนที่ตกอยู่ในอารมณ์โกรธจึงเป็นคนที่ขาดสุนทรียภาพ แต่ถ้าเรามองสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยป๎ญญา เราจะเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง คือเห็นสิ่งที่งามว่างาม และเห็นสิ่งที่ไม่งามว่าไม่งาม 
เข้าทํานองว่าเห็นกงจักรเป็นกงจักร เห็นดอกบัวเป็นดอกบัว ป๎ญญาจึงเปรียบเหมือนดวงไฟที่ทําให้เรา
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามที่เป็นจริง หรือถ้ามองเห็นได้ก็คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
 เอกภาพที่เกิดขึ้นจากหลายสิ่งรวมกัน เป็นหลักที่ให้เกิดความงาม เอกภาพ ความกลมกลืน
หรือความมีระเบียบ เป็นเนื้อแท้แห่งความงาม เอกภาพ หมายถึง เอกภาพของเนื้อแท้และแบบดังกล่าวมานี้ 
เป็นเหตุป๎จจัยที่มีจริงตามสภาวะ ซึ่งเป็นเครื่องตัดสินความงามทางสุนทรียศาสตร์ ดอกไม้งาม งามที่สี
และเกสร ซึ่งมีเอกภาพ มีระเบียบ มีความกลมกลืนกัน แต่ละส่วนของมันอยู่ในระเบียบกลมกลืนกัน 
ทั้งคุณภาพก็กลมกลืน จึงเรียกว่ามีระเบียบและเนื้อแท้ ที่กล่าวมานี้เรียกว่าเป็น เหตุป๎จจัยแห่งการ
เข้าถึงความงาม การพิจารณาตัดสินว่างาม ก็โดยอาศัยคุณภาพที่มีอยู่จริง ดังกล่าวมานี้  
 อีกอย่างหนึ่ง สิ่งที่คนทั่วไปมองเห็นว่าไม่มีความงาม เช่น ซากศพหรือโครงกระดูกคนตาย แต่ถ้ามอง
ด้วยป๎ญญาให้ถึงสัจจะก็จะเห็นความงามอยู่ในนั้น ดังความว่า 
  อันความงามท่ีอยู่ตามหมู่ซากผี 
  อันความดีอยู่ท่ีละสละยิ่ง 
  ความเป็นพระอยู่ที่เพียรบวชเรียนจริง 
  นิพพานดิ่งอยู่ที่กายก่อนตายเอย๑๓ 

                                                 

 ๑๒บุณย์ นิลเกษ, ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรเพชรเกษม, ๒๕๒๕), 
หน้า ๔๘. 

๑๓พุทธทาส ภิกขุ, ศิลปะแห่งชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๓๕. 



 ๒๐ 

 ในการมองความทุกข์ก็เช่นกัน คนทั่วไปจะเห็นว่า ความทุกข์ ไม่ใช่สิ่งดีงาม จึงพากันเกลียด
ความทุกข์ กลัวการเผชิญกับความทุกข์ และพยายามหลีกหนีความทุกข์ แต่ถ้าเรามองความทุกข์ด้วย
ป๎ญญา ก็จะพบว่ามีความดีงามและประเสริฐสุดปรากฏอยู่ เพราะความทุกข์ช่วยให้คนจนกลายเป็นคนรวย 
คนโง่กลายเป็นคนฉลาด และคนธรรมดากลายเป็น พระอริยบุคคล หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ได้เปรียบ
ความทุกข์เหมือนกับหัวคางคก และเปรียบความดีงามในความทุกข์เหมือนเพชรในหัวคางคกใครที่
สามารถค้นพบเพชรในหัวคางคก เขาจะมีความสุขที่สุด เครื่องมือสําหรับใช้ค้นหาคือป๎ญญา หาใช่
อารมณ์ไม่ ถ้าเราใช้อารมณ์ค้นหา ก็จะพบแต่ความน่าเกลียดของหัวคางคกเท่านั้น 
 การเข้าถึงความงามจึง ไม่ใช้แต่อารมณ์ล้วน ๆ ต้องมีการพินิศจัย ซึ่งแสดงถึงทัศนคติที่
ประกอบด้วยสติป๎ญญาพัฒนาจากพ้ืนฐานที่มีสติป๎ญญา พื้นฐานที่ประกอบด้วยสติป๎ญญา และทัศนคติ 
จําเป็นสําหรับการเข้าถึงความงาม และรับรู้ความงาม แม้กระทั่งในสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ยังมีความรู้สึก
ที่เป็นสื่อกลาง ในการตอบสนองทางสุนทรียศาสตร์ ความงามของแต่ละสิ่ง รับรู้ได้โดยตรงการเข้าถึง
ความงามขึ้นอยู่กับสติป๎ญญากับความรู้สึก หรือเหตุผลกับอารมณ์ มันเป็นการพินิศจัยที่ต้องใช้
ความรู้สึกช่วย อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงความงาม มิใช่การเข้าถึงเพียงแต่อารมณ์เท่านั้น ต้องใช้
สติป๎ญญาควบคู่ไปด้วย 
 ๒.๑.๔ เกณฑ์การตัดสินความงาม 
 การหาเกณฑ์ตัดสินความงาม ความเป็นอยู่ของความงาม ตําแหน่งของความงามว่าอยู่ที่ไหนนั้น 
จะต้องเริ่มด้วยการสํารวจทรรศนะทางอภิปรัชญาของนักปรัชญาแต่ละท่าน ซึ่งมีรากฐานทาง
อภิปรัชญาที่ต่างกันออกไป จึงทําให้ทรรศนะเกี่ยวกับเกณฑ์ติดสินความงาม ความมีอยู่ของความงาม
ต่างกันออกไปด้วย และการจะตัดสินว่าสิ่งใดงาม หรือไม่งาม มีจริงหรือไม่นั้น เกณฑ์ตัดสินขึ้นอยู่กับ
อะไรกันแน่ ความงามเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือความงามเกิดขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล มองเห็นด้วยตา
หรือมองเห็นด้วยใจกันแน่ หรือความงามนั้น เป็นแค่เพียงความรู้สึกนึกคิดของคนเท่านั้น จึงได้นําเอา
แนวคิดอภิปรัชญา เกณฑ์การตัดสินความงาม ที่แตกต่างกันของสํานักปรัชญา ๓ ลัทธิหลักเป็น
เบื้องต้น อันได้แก่ ลัทธิจิตวิสัย ลัทธิวัตถุวิสัย และลัทธิสัมพัทธนิยม แล้วยังมีอีกลัทธิหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ 
คือ ลัทธินวนิยม หรือทฤษฏีอุบัติการณ์ใหม่ขึ้นมาเป็นเกณฑ์สําคัญในการตัดสินความงามด้วย ดังนี้คือ 
 (๑) ลัทธิจิตวิสัย (Subjectivism) เชื่อว่า ค่าทั้งหลาย (Values) เช่น ความงาม เป็นต้น เป็นเรื่องส่วนบุคคล 
เป็นเรื่องเดียวกับความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ซึ่งอาจจะตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ ตัวอย่าง เช่น ชายหนุ่ม
คนหนึ่งมองดูหญิงสาวคนหนึ่งด้วยความรู้สึกว่างามน่ารัก แต่ชายอีกคนหนึ่งกลับมองด้วยความไม่น่ารัก       
ไม่รู้สึกว่างามเลยดังนี้เป็นต้น พวกจิตวิสัยจึงเป็นพวกที่ถือว่าคุณค่ากับความสนใจเป็นอันเดียวกัน 
หมายความว่า ถ้ามีความสนใจหรือพอใจ สิ่งนั้นก็มีคุณค่า แต่ถ้าไม่มีความสนใจหรือไม่พอใจสิ่งนั้นก็ไม่มีค่า 
นักคิดจิตวิสัยหลายคนเช่น โกรเว่ตอลสตอย ริชาร์ดส์ และฮูม เป็นต้น ได้แสดงทรรศนะ ไว้ว่า 
 โกรเช่ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลียน มีความเห็นว่าความงามเป็นเรื่องของจิตใจของเราในการสร้าง
จินตภาพ (Image) ซึ่งความสามารถ ในการสร้างจินตภาพนี้เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะ๑๔ 
 ตอลสตอย ชาวรัสเซียมีความเห็นว่า คุณค่าทางศิลปะหรือความงาม ไม่ว่าจะออกมาในรูป
ของโคลงกลอน ทํานองเพลง ภาพวาด หรือรูปป๎้น ขึ้นอยู่กับผลที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่มีประสบการณ์ต่อมัน 

                                                 

 ๑๔กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาศิลปะ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๗. 



 ๒๑ 

ศิลปะ คือ การสื่ออารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิด ถ้าจะตัดสินว่า ผลงานทางด้านศิลปะชิ้นใดยิ่งใหญ่กว่า
หรือมีความงามมากกว่าก็ดูที่จํานวนคนที่เกิดความรู้สึกจากผลงานนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดความงาม
จึงมิได้อยู่ที่วัตถุนั้น ๆ แต่อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ที่มารับรู้มัน๑๕ 
 ริชาร์ดส์ (Ivor Armstrong Richards : ๑๘๕๓ - ๑๙๗๙) กวีและนักปรัชญาศิลปะชาวอังกฤษมี
ทรรศนะว่า สิ่งที่เราเรียกว่าความงามก็คือ ความรู้สึกพึงพอใจเมื่อเรากล่าวว่าสิ่งหนึ่งงามเราหมายถึง 
ในขณะที่เราเพ่งพิศสิ่งนั้น แรงผลักดันบางอย่าง ในตัวเราทําให้เราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า ดุลยภาพ
ทางอารมณ์ เพราะเงื่อนไขของดุลยภาพ ทางอารมณ์นี้ทําให้มีประสบการณ์ความพึงพอใจ และทําให้
เราสมมติเอาเองว่า มีความงามอยู่ในวัตถุนั้น ซึ่งการสมมติเช่นนั้น เป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้สึก
ของเราออกมายังโลกภายนอกเท่านั้น๑๖ 
 ฮูม มีความเห็นว่า ความงามเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจมนุษย์ ซึ่งอาจเหมือนกัน 
หรือแตกต่างกัน ในแต่ละบุคคลได้ความงามไม่ได้มีอยู่ในวัตถุภายนอก วัตถุภายนอกมีเพียงขนาดและ
อัตราส่วน ความงามจึงไม่ใช่คุณสมบัติของวัตถุใด ๆ๑๗ 
 ทฤษฏีของลัทธิจิตวิสัยนี้ ถือว่าเกณฑ์ตัดสินคุณค่าของความงาม เป็นเรื่องทางจิตใจของเราใน
การสร้างจินตนาการ งานศิลปะ ความงาม จึงมิได้ขึ้นอยู่กับวัตถุ แต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของรับรู้ 
 ๒) ลัทธิวัตถุวิสัย (Objectivism) เป็นลัทธิที่ถือว่า ความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง เป็นคุณสมบัติ
ส่วนหนึ่งของวัตถุ ความงามจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ ในเนื้อวัตถุ และเป็นสิ่งที่ติดมากับวัตถุนั้นตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียว 
กล่าวคือ วัตถุเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่ในตัวของมันเองไม่ใช่สวยเพราะสี หรือสวยเพราะทรวดทรงของมัน 
และความงามของวัตถุนั้นจะมีอยู่ตลอดไปด้วย ไม่ว่าเราจะสนใจหรือไม่สนใจมันก็ตาม เพราะความงาม
ของวัตถุไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสนใจของบุคคล ดังนั้นการที่เราให้ความสนใจกับวัตถุอันใดอันหนึ่งนั้ น 
ไม่ได้หมายความว่า เราสร้างความงามให้แก่วัตถุนั้น แต่ที่เราสนใจวัตถุนั้น ก็เพราะเราพบว่า วัตถุนั้นมี
ความงามอยู่ในตัวมันต่างหาก หมายความว่าความงามของวัตถุนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว มิใช่สิ่งที่
เกิดข้ึนจากความสนใจของเรา เพราะฉะนั้นตามทรรศนะของลัทธินี้ ความงามจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ ในเนื้อ
ของวัตถุเท่านั้น และวัตถุเท่านั้นที่เป็นแหล่งแห่งความงาม นักปรัชญาหรือนักคิดที่มีความคิดแบบวัตถุวิสัย         
มีหลายคน เช่น 
 ซี อี เอ็มโจด (C.E.M JOAD) เป็นผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่าความงาม เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างวัตถุวิสัยเขาได้
ให้อรรถาธิบาย โดยยกอุณภูมิเป็นตัวอย่างว่า แม้ว่าเราจะสามารถกล่าวได้ว่า อุณภูมิมีระดับต่าง ๆ กัน 
แต่เราก็ไม่อาจกล่าวได้ว่า อุณภูมิเป็นอัตวิสัย(ไม่มีจริง) เวลาที่เราต้องการจะรู้อุณภูมินั้นเราจะต้อง
อาศัยเครื่องมือเป็นเครื่องวัดจึงจะสามารถพยากรณ์ได้ว่า อุณภูมิ ในบรรยากาศเป็นเช่นไร ทํานอง
เดียวกับที่เราพูดว่า สิ่งนี้สวย สิ่งนั้นสวย มิได้หมายความว่า สิ่งนี้สวยสิ่งนั้นสวยเพราะการตัดสินของเรา 
แต่เป็นเพราะสีสันของมันสวย หรือทรวดทรงของมันสวยอยู่ก่อนแล้วต่างหาก เราจึงได้ตัดสินว่า         

                                                 

 ๑๕เรื่องเดียวกัน. 
 ๑๖เรื่องเดียวกัน. 
 ๑๗รศ.สุเมธ เมธาวิทยกูล, ปรัชญาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 
๒๕๔๐), หน้า ๘๒. 



 ๒๒ 

“มันสวย” เพราะฉะนั้นความงามซึ่งเกิดจากสีสันและทรวดทรงของวัตถุนั้น จึงเป็นวัตถุวิสัยอย่างแน่นอน 
และเป็นสิ่งที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินของเราแต่อย่างใดเลย๑๘ 
 เพลโต้ (Plato) มีทรรศนะว่า งานศิลปะ คือ การเลียนแบบสิ่งเฉพาะบนโลกแห่งผัสสะ และ
การเลียนแบบของศิลปินเป็นเพียงความคล้ายคลึง หรือเป็นเพียงบางส่วนของต้นแบบ เพลโต้เองก็เชื่อว่า 
ความงามเป็นสิ่งที่แท้จริง หรือเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ความงามที่แท้จริงมิได้อยู่ในโลกแห่งผัสสะนี้ แต่ใน
โลกแห่งมโนคติ (World of idea) ความงามมีลักษณะเป็นเอสสารนิรันดร ไม่เปลี่ยนแปลง๑๙ 
 อาริสโตเติล (Aristotle) กล่าวว่า ศิลปะเกิดจากนิสัยรักการเลียนแบบของมนุษย์ มนุษย์ชอบ
ดูของที่เลียนแบบจากของจริง บางครั้งของจริงอาจจะน่าเกลียดน่ากลัว แต่เมื่อมีการเลียนแบบมาเป็น
งานศิลปะ เช่นซากสัตว์ หรือ ซากศพ มนุษย์ก็ชอบดูงานศิลปะชิ้นนั้น๒๐ 
 ค้านท์ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่า ความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง โดยไม่ขึ้นอยู่กับรสนิยมหรือ
ผลประโยชน์ของบุคคล เช่น เมื่อเรากล่าวว่า “ภาพนี้งาม” เรามิได้หมายถึงว่าเรามีรสนิยมชมชอบ
ภาพในลักษณะนั้น และไม่เก่ียวกับว่าภาพนี้จะมีผลอะไรทางเศรษฐกิจหรือไม่ แต่หมายความว่าภาพนี้
มีลักษณะบางอย่างที่ทําให้จิตของเรามีความรู้สึกทางสุนทรียภาพ๒๑ 
 กล่าวได้ว่า แนวเกณฑ์ตัดสินคุณค่าของความงามในลัทธิวัตถุวิสัยนี้ จึงมีพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า 
ความงามทางด้านสุนทรียศาสตร์นั้น มีความเป็นจริงแท้อยู่ภายในวัตถุท่ีเป็นต้นแบบ ซึ่งเป็นสิ่งสัมบูรณ์
ในตัวของวัตถุเอง 
 ๓) ลัทธิสัมพัทธนิยม (Relativism) เชื่อว่า ความงามมิได้เป็นจิตวิสัยอย่างสิ้นเชิง และก็ไม่ได้
เป็นวัตถุวิสัยอย่างสิ้นเชิงด้วย หากแต่ความงามเป็นภาวะสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับบุคคลหรือกัตตากับกรรม 
(Subject and Object) ทรรศนะนี้ก็นับว่ามีส่วนถูกต้อง ที่ยอมรับว่า ทั้งกัตตาและกรรมหรือวัตถุกับบุคคล 
ต่างก็มีความสําคัญด้วยกันทั้งคู่ในการตีคุณค่าทางสุนทรียะ เพราะความงามเป็นภาวะสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งทั้งสองดังกล่าวแล้วในการตีคุณค่าทางสุนทรียะนั้น กัตตา หรือตัวบุคคลกับกรรม หรือวัตถุต่างทํา
หน้าที่คนละอย่างกัน คือ ตัวกัตตาทําหน้าที่เป็นผู้ให้ความสนใจ ส่วนตัวกรรม ทําหน้าที่เป็นผู้ถูกสนใจ 
จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวกัตตา กับตัวกรรมนั่นเองความงามจึงได้เกิดขึ้น โดยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่
อีกสิ่งหนึ่งต่างหาก ถ้าเราอธิบายว่า ความงามคือ ภาวะสัมพัทธ์ระหว่างตัวกัตตา  กับตัวกรรมเท่านั้น 
อาจจะเป็นการอธิบายไม่ถูกต้อง แต่เราก็ต้องยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่ง ดังกล่าวมาแล้ว
นั่นเอง เป็นรากฐานรองรับคุณค่าทางสุนทรียะอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าตัวความสัมพันธ์เองนั้นมิใช่
เป็นตัวความงาม หรือตัวคุณค่าทางสุนทรียะ 

                                                 

 ๑๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๙. 
 ๑๙กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาศิลปะ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๗. 
 ๒๐พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม จริยศาสตร์
และจริยศึกษา : ความรู้คู่คุณธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๕), หน้า ๙๖. 

๒๑สุเชาวน์ พลอยชุม (แปลเรียบเรียง), ปัญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความงามและศิลปะ, อ้างแล้ว, 
หน้า ๓. 



 ๒๓ 

 กล่าวได้ว่า แนวเกณฑ์ตัดสินคุณค่าของความงามในลัทธิสัมพัทธนิยม มีความเห็นแตกต่าง
จากวัตถุวิสัย ที่ถือว่าความงามเป็นคุณสมบัติของวัตถุอย่างเดียว และจิตวิสัยที่ถือว่า ความงามมีอยู่ที่
ความรู้พอใจของจิตเพียงอย่างเดียว ถ้ามองว่าทั้งจิต และวัตถุมีความสําคัญเท่านั้น ซึ่งไม่อาจจะแยก
ออกจากกันได้เลย สัมพัทธนิยมประสานแนวคิดท่ีสุดโต่งของ ๒ ลัทธิมาเป็นอันเดียวกันเพ่ือลดช่องว่าง
ของความขัดแย้งที่เก่ียวกับการตัดสินคุณค่าของความงาม แบบประนีประนอมไว้ 
 ๔) ลัทธินวนิยม (Emergent theory) ทฤษฏีเกี่ยวกับความมีอยู่ของความงามที่น่าสนใจอีก
ทฤษฏีหนึ่งก็คือ ทฤษฏีนวนิยมหรือทฤษฏีอุบัติการณ์ใหม่ (Emergnt theory) คือ เป็นทฤษฏีที่ถือว่า
ความงาม เป็นอุบัติการณ์ใหม่จากกระบวนการนั้น ตามทฤษฏีนี้ กระบวนการหาคุณค่าทางสุนทรียะ
นั้นมีดังนี้ 

๑. จะต้องมีตัวประกอบหรือวัตถุ (Fact or object) ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตัว อันเป็นสิ่งที่จะ
ขาดเสียมิได้ในการหาคุณค่าทางสุนทรียะ และถ้าไม่มีสิ่งนี้ การหาคุณค่าทางสุนทรียะก็ไม่อาจมีขึ้นได้ 
วัตถุนั้นอาจเป็นศิลปวัตถุ หรือสิ่งของตามธรรมชาติก็ได้และสิ่งนั้นจะต้องอยู่ในที่ที่เรามองเห็นได้อย่าง
ถนัดชัดเจนเพื่อประโยชน์แก่การประเมินคุณค่า 

๒. ต้องมีตัวบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถพอที่จะตีคุณค่าหรือสนใจวัตถุนั้น และเพ่ือที่จะให้
เกิดความรู้สึกประทับใจในวัตถุนั้นทางสุนทรียะ บุคคลนั้นจะต้องมีประสาทสัมผัสที่จําเป็นแก่กิจอย่าง
สมบูรณ์ด้วย เพื่อที่จะได้รับรู้เพทนาการอันละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนที่ตนกําลังประสบอยู่ 

๓. ต้องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างวัตถุกับบุคคล หรือตัวกรรมกับตัวกัตตากล่าวคือ
ตัววัตถุจะต้องอยู่ในตําแหน่งที่ตัวบุคคลสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 

๔. จะต้องมีหลักเกณฑ์บางอย่างสําหรับให้บุคคลใช้เป็นมาตรฐานในการตีคุณค่าทางสุนทรียะ
ของวัตถุ หลักการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเทศะ 

๕. ถ้าวัตถุที่ต้องการหาคุณค่านั้น เข้าหลักเกณฑ์อันเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปเราก็
ตัดสินได้ว่า ไม่มีคุณค่าทางสุนทรียะ คือ ไม่มีความงาม ฉะนั้น ความงามจึงเกิดจากการที่วัตถุมี
คุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ที่เราใช้พิจารณาตัดสิน ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จัดเป็นความน่าเกลียด๒๒ 
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าลัทธินวนิยม ได้รวบรวมทุกสิ่งทุกทฤษฏีของลัทธิทั้งสาม
ก่อนหน้านี้ที่ว่าไว้ นํามาเป็นเกณฑ์ตัดสินความงาม และเพ่ิมทรรศนะขึ้นมาเสริมยอดอีก และจะต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้วางเอาไว้ด้วย 
 ดังนั้น ประวัติความเป็นมาของสุนทรียศาสตร์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่สมัยกรีก 
ข้อโต้แย้งถกเถียงระหว่างนักปรัชญาหลายท่านหลายลัทธิด้วยกัน จนทําให้เกิดทฤษฏีต่าง ๆ มากมาย
ในสุนทรียศาสตร์ จึงมีการเจริญขึ้นมาตามระดับขั้นตอนต่อเนื่องเรื่อย ๆ ซึ่งทีแรกจะเห็นได้ว่า การเริ่มต้น 
จากสิ่งที่หารูปร่างไม่ได้จนถึงมีรูปแบบเพ่ือให้ศึกษาเป็นระบบมีขั้นมีตอน 
 สุนทรียศาสตร์ คือศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับความงาม ป๎ญหาเรื่องความมีอยู่ของความงาม 
บ่อเกิดของความงาม สุนทรียศาสตร์ก็คือ การศึกษามิติหนึ่งซึ่งมาจากความรู้สึกทางการรับรู้หรือ
ความรู้สึกทางการคิดสู่คุณค่าของความงาม 

                                                 
๒๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕. 



 ๒๔ 

 สาระสําคัญของนิยามเกี่ยวกับความงามได้อย่างน้อย ๒ ประเด็น ได้แก่ ความงาม คือ สิ่งที่มี
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่จัดได้ว่างาม เช่น ความกลมกลืนและความเป็นเอกภาพของสัดส่วนเป็นต้น 
อีกนัยหนึ่ง ความงามคือ สภาวะของจิตของบุคคลที่ชื่นชม พอใจ หรือเพลิดเพลินกับที่ตนได้พบได้เห็นนั้น 
 การจะเข้าถึงความงามนั้นต้องขึ้นอยู่ประสบการณ์ อารมณ์ และป๎ญญาของแต่ละคนที่
ประสบรับรู้ผ่านการฝึกฝนอบรมมา 
 เกณฑ์ตัดสินความงามกล่าวโดยรวมแล้วก็มีเพียง ๔ ประเด็นคือประการที่ ๑ ความงามไม่ได้มีจริง 
ความงามเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลเท่านั้นเอง ประการที่ ๒ ความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในวัตถุ 
ความงามเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในวัตถุ ประการที่ ๓ ความงามเป็นภาวะสัมพัทธ์ระหว่างบุคคลกับวัตถุ 
กล่าวคือ ตัววัตถุเองก็มีความสําคัญคือ ต้องมีคุณสมบัติบางอย่าง เช่น คุณสมบัติของความงามเป็นต้น 
ประการที่ ๔ ซึ่งถือว่าได้รวบรวมเอาแต่ละทฤษฏีที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนที่ดีเหลือไว้ ส่วนที่เสียตัดทิ้ง 
และเพ่ิมเงื่อนไขขึ้นมาอีกเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินในขณะเดียวกันตัวบุคคลก็ต้องมีความรู้ มี
หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยคุณค่า องค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้มีความสําคัญพอ ๆ กัน ถ้าขาดอย่างใด
อย่างหนึ่ง การจะบอกว่าสิ่งใดงามสิ่งใดไม่งาม (ซึ่งเป็นเรื่องของการประเมินคุณค่า) ก็เป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้ 
 ๒.๑.๕ ความเป็นมาของแนวคิดพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์   
 พุทธปรัชญาเชิงพุทธสุนทรีศาสตร์เป็นการศึกษาแนวคิดในพุทธปรัชญาเถรวาทความเป็นมา
ของพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์เริ่มเป็นรูปแบบมาตั้งแต่มีการจัดการการศึกษาอย่างเป็นระบบใน
สถาบันอุดมศึกษาแต่ประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกเก่ียวกับการใช้คําทั้งสอง ก็คือเป็นชื่อเรียก
ในงานเฉพาะทางหรือสาขาวิชา กล่าวคือพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์เป็นเรื่องทางพระพุทธศาสนา
ในเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความงามในพุทธปรัชญาเถรวาท เกิดมาจาก การที่เราพยายามจะจัดระบบ
ความคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ที่มาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ได้ถูกรวบรวมบันทึก
ไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎก เนื้อหาของพระธรรมคําสอนเหล่านี้มีความสําคัญมาก เพราะล้วนเป็น
คําอธิบายเกี่ยวกับความจริงของโลกธรรมชาติและชีวิตในแง่มุมของพุทธปรัชญาเถรวาท สําหรับผู้ที่
ศึกษาพุทธปรัชญาเข้าใจอย่างถ่องแท้จะพบว่า คําอธิบายของพระพุทธปรัชญาที่มีต่อโลกธรรมชาติ
และชีวิตมีความละเอียดลึกซ้ึงเป็นอย่างมากหัวข้อพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ําและทรง
ให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก ก็คือความเข้าใจในเรื่องทุกข์ และการดับทุกข์ พระพุทธองค์ทรงสอน
พุทธศาสนิกชนให้มุ่งปฏิบัติ หรือฝึกฝนตนเองตามหลักการสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือที่จะ
สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในยุคที่พระพุทธเจ้ามีพระชนม์ชีพอยู่นั้น แม้แต่ปรัชญาตะวันตกก็ยัง
ไม่เน้นรูปร่าง ปรัชญาตะวันตกเริ่มเป็นปรัชญาอย่างที่เรียกกันว่า ปรัชญา ตามความหมายป๎จจุบัน
เกิดข้ึนหลังจากพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้วหลายปี๒๓ 

ความเป็นมาของแนวคิดทางพระพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาทวาทมี
ป๎ญหาสําหรับการศึกษาที่สําคัญอยู่ ๒ ประการ ได้แก่ 

ประการแรก สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งในปรัชญาที่มีหัวข้อสําคัญคือการถกเถียงกันทาง
ความคิดในเชิงเหตุผล หรือการใช้ตรรกวิทยา ขณะที่พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการปฏิบัติและการฝึกฝน

                                                 

 ๒๓พระมหาอุดม ปํฺ าโภ, “การศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์เชิงสุนทรียศาสตร์ : ศึกษากรณีเฉพาะ
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘. 



 ๒๕ 

ตนเองให้บรรลุเปูาหมายสูงสุดของศาสนา เมื่อเทียบกับสุนทรียศาสตร์ตะวันตกแล้วดูเหมือนว่าจะไป
ด้วยกันไม่ได้ เพราะมีหลายตอนในพระสูตรที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธที่ จะถกเถียง
ป๎ญหาอภิปรัชญาต่าง ๆ 
 ประการที่สอง พระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพระไตรปิฎกมีหลายตอนที่
กล่าวถึง “ความงาม” ไว้ในพระสูตรต่าง ๆ เป็นจํานวนมากแต่ความคิดเหล่านั้นไม่ได้ เป็นระบบ
เหมือนกับงานเขียนทางปรัชญาตะวันตก ด้วยเหตุนี้เอง จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะศึกษาแนวคิดของ
พระพุทธศาสนาในเชิง “สุนทรียศาสตร์” แบบตรงไปตรงมาเหมือนกับปรัชญาตะวันตกได้ การจะ
ศึกษาแนวคิดเรื่องนี้ในพุทธปรัชญาเถรวาท จะต้องเริ่มต้นด้วยการสํารวจข้อความในพระสูตรต่าง ๆ ที่
กล่าวถึงเรื่องความงามไว้ ต้องวิเคราะห์ และตีความเรื่องของความงามที่ปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ  ในเชิงปรัชญา
ข้อความเหล่านั้นในเชิงปรัชญา กล่าวคือพยายามที่จะตีความพุทธดํารัสที่เกี่ยวข้องกับความงามใน
คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา โดยจะศึกษาความคิดของนักคิดชาวพุทธในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา   
ในสมัยหลังพุทธกาล ซึ่งพยายามท่ีจะสร้างระบบแนวคิดเรื่องความงามหรือศิลปะ แต่เมื่อพิจารณางาน
เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในป๎จจุบันจะเห็นว่า เป็นการผสมผสานแนวคิดหลายอย่างเข้าด้วยกัน เช่น แนวคิดศิลปะ
แบบตะวันตกผสมกับแนวคิดศิลปะแบบตะวันออก เป็นต้น งานศิลปะต่าง ๆ ที่เป็นทั้งสถาป๎ตยกรรม 
ประติมากรรม และจิตรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเด่นชัดในสมัยพุทธกาล         
แต่เริ่มเด่นชัดหลังจากท่ีมีการสร้างพระพุทธรูปด้วยฝีมือของชาวกรีกนั่นเองด้วยเหตุนี้การศึกษาความ
งามในพุทธปรัชญาเถรวาท หรือพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หรือสุนทรีศาสตร์เชิงพุทธ๒๔ ต้องทํา
ความเข้าใจให้ชัดเจนใน ๒ ประเด็นคือ 
 ประเด็นแรก ใช้ระบบปรัชญาสาขาสุนทรียศาสตร์แบบตะวันตกในการจัดการระบบให้กับ
พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ หรือว่าพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์สามารถจัดระบบให้แก่ตนเอง
ภายในกรอบของพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ประเด็นที่สอง เรื่องสุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท จะใช้กรอบสุนทรียศาสตร์แบบ
ตะวันตกมองหรือว่าใช้กรอบพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในการมอง ประเด็นนี้ ควรที่จะทําความให้
กระจ่างชัดเจนเบื้องต้นก่อน๒๕ 

วิชาปรัชญามีบทบาทต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ดังนั้น สุนทรียศาสตร์แบบตะวันตกจึงมี
บทบาทสําคัญในการจัดระบบความคิดให้กับพุทธสุนทรียศาสตร์ เนื่องจากพุทธปรัชญาเถรวาทไม่มี
แนวคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยตรง แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เมื่อใช้วิธีคิดแบบปรัชญา
ตะวันตกมองสุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นแล้วกลับทําให้เห็นว่า พุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์มีลักษณะพิเศษเฉพาะบางอย่าง เป็นของตนเองที่ไม่เหมือนกับสุนทรียศาสตร์แบบ
ตะวันตก ส่วนประเด็นที่สองเป็นไปได้ท่ีเราจะมองความงามของพุทธปรัชญาเถรวาทในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่โดยผ่านทฤษฏีสุนทรียศาสตร์แบบตะวันตก และผ่านทฤษฏีสุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๒.๑.๖ ความหมายของพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
 ๑) ความหมายตามรูปศัพท์ 

                                                 

 ๒๔เรื่องเดียวกัน. 
 ๒๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑. 



 ๒๖ 

 คําว่า “สุนทรีย” มีปรากฏทั่วไปอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก แปลว่า “ความงาม” ตรงกับ
คําศัพท์ภาษาบาลีได้แก่ สุนทระ แปลว่า งาม, ดี, ไพเราะ กลฺยาณะ แปลว่า ความดีงาม, โสภณะ 
แปลว่า ความงดงาม, สุภะ แปลว่า ความสวยงาม 
 คําว่า “สุนทระ” พระพุทธศาสนาใช้ในความหมายว่า ดี งามของวาจา เช่น สุนทรพจน์ 
แปลว่า คําที่ไพเราะ คําพูดที่ดี๒๖ คําว่า “สุภะ” พระพุทธศาสนาใช้ในความหมายว่างาม เป็นความ
งามของร่างกายและวัตถุ เช่น สุภมานพ แปลว่า มานพ หรือชายหนุ่มรูปงาม หรือสุภธิดา แปลว่า สตรี
ที่มีรูปงาม แต่ที่ปรากฏใช้บ่อย คือ การปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือลดราคะในความหมายของ อสุภกัมมัฏฐาน 
ได้แก่ กัมมัฏฐานที่กําหนดเอาสิ่งที่ไม่งามเป็นอารมณ์ กล่าวคือซากศพชนิดต่าง ๆ๒๗ 

คําว่า โสภณะ พระพุทธศาสนามีความหมายว่า “งาม” ของเจตสิก ได้แก่ อารมณ์ที่เกิดกับจิต 
เช่น โสภณเจตสิก คือ เจตสิกฝุายดีงาม ๒๕ ดวง๒๘ 

๒) ความหมายขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อม 
คําว่า “งาม” ตามหลักไวยากรณ์ในคัมภีร์ของเถรวาทมีความหมายแปรเปลี่ยนไป ตามบริบท

แวดล้อม แสดงให้เห็นว่า คําว่า “งาม” ไม่ได้มีความหมายเดียวแน่นอนตายตัว เป็นได้ทั้งคํานาม 
คํากริยา และคําคุณศัพท์ ดังตัวอย่างที่เป็นคํากริยา พระอรรถกถาจารย์ได้พรรณนาถึงพระพุทธเจ้าที่
ทรงทราบเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโรงธรรมที่เกี่ยวข้องกับกิริยาอาการที่แสดงออกของ
พระพุทธเจ้าที่เสด็จไปด้วยพุทธลีลา จัดเป็นความงามทางกิริยา ดังนี้ 

(ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องราวในโรงธรรมแล้วทรงดําริว่า) วันนี้เรา
ควรเสด็จไป แล้วจึงเสด็จลุกจากพุทธไสยาสน์ทรงนุ่งผ้า ๒ ชั้นที่ย้อมดีแล้วทรง
รัดประคดเอวดุจสายฟูา ทรงห่มจีวรมหาบังสุกุลได้ขนาดพระสุคตประมาณปานผ้า
รัตกัมพล เสด็จออกจากพระคันธกุฎีอันมีกลิ่นหอมตลบไปยังโรงธรรม ด้วยความงาม
แห่งพระอากัปกิริยาที่ทรงย่างไปแล้ว พระศาสดาทรงพิจารณาดูบริษัทด้วยพระหฤทัย
ที่อ่อนโยน ทรงรําพึงว่า บริษัทนี้ย่อมงดงามยิ่งนัก การคะนองมือก็ดี การคะนองเท้าก็ดี 
เสียงไอก็ดี เสียงจามก็ดี แม้ของภิกษุรูปหนึ่งย่อมไม่มี ภิกษุแม้ทั้งหลายมีความเคารพ
ด้วยพุทธคารวะ อันเดชแห่งพระพุทธเจ้าคุกคามแล้วเป็นต้น๒๙  

พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอาการที่แสดงออกจากพระอัครสาวกว่า  เป็นผู้มีความงดงาม
ท่ามกลางภิกษุท้ังหลาย ดังนี้ 

พระเทวฑัตทําสังฆเภทแล้วแยกพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่มีความเห็นตรงกันซึ่งเป็น
พระภิกษุผู้บวชใหม่ยังไม่รู้จักพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึง ได้ตามไปสู่คยาสีสประเทศ 
พระบรมศาสดาทรงสดับความนั้นแล้ว จึงส่งพระอัครสาวกท้ัง ๒ คือ พระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะไปพร่ําสอน ด้วยอนุสาสนีที่เนื่องในอาเทศนปาฏิหาริย์ และอนุสาสนี

                                                 
๒๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๔๕๖. 
๒๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๕๑. 
๒๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๖๕. 

 ๒๙ขุ.ธ.อ. ๒/๑๙๒-๑๙๓. 



 ๒๗ 

อันเนื่องในอิทธิปาฏิหาริย์ ยังภิกษุเหล่านั้นให้ดื่มอมตธรรมแล้วจึงได้พาเหาะกลับมา
ทางอากาศ ฝุายภิกษุทั้งหลายเห็นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ผู้มีภิกษุสงฆ์
แวดล้อมมาทางอากาศแล้ว จึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่าน
พระสารีบุตรในเวลาไปมีตนเป็นที่ ๒ เท่านั้นไปแล้ว บัดนี้มีบริวารมากมายย่อมงามแท้ 
พระบรมศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในกาลที่เธอเกิดในกําเนิด
สัตว์เดรัจฉาน บุตรของเรามาสู่สํานักของเราย่อมงามเหมือนกัน...๓๐

 

 

จากข้อความดังกล่าว พบว่า ความงามที่เกิดขึ้นเป็นกิริยาอาการของพระพุทธเจ้าที่เสด็จไป
ด้วยพุทธลีลา และความงามแห่งกิริยาของภิกษุทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทของพระองค์ที่นั่งนิ่งอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีการเคลื่อนไหวพร้อมเพรียงแห่งกาย วาจา ในขณะพระพุทธองค์เสด็จมาถึง
แล้วทรงดําริว่า ภิกษุทั้งหลายนี้งดงามเหลือเกิน ความงามดังกล่าวนั้น จัดเป็นความงามทางด้านกาย
สมาจารและวจีสมาจาร คือ ความงามประพฤติเรียบร้อยทางด้านความสํารวมกาย ความสํารวมวาจา 
อันเป็นลักษณะความงดงามที่ปรากฏ เป็นความงามทางกิริยาที่มีความละเอียดลึกซึ้ง ลุ่มลึกไป
ตามลําดับคําสอนของพระพุทธเจ้า ดังข้อความในพระสูตรว่า  
 ...ดังสดับข่าวว่า พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุลประทับอยู่ ณ กูฎาคาร
ศาลาในปุามหาวัน เขตเมืองเวสาลี เกียรติศัพท์อันงามของพระสมณโคดมพระองค์นั้น ขจรไปแล้ว
อย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค 

เจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  
เสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้ อ่ืนยิ่งกว่า เป็นศาสดาของ

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จําแนกพระธรรมพระตถาคตพระองค์นั้นทรงทํา
โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระป๎ญญาอันยิ่งองพระองค์เองแล้วทรง
สอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ทั้งรู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามใน 
ท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ 
สิ้นเชิง...๓๑ 

จากข้อความที่แสดงไว้ สื่อให้เห็นว่าความหมายของความงามในพระพุทธศาสนานั้นมุ่ง
หมายถึง ความสํารวมกาย วาจา และใจ หมายถึงพุทธลีลาทุกประการของพระพุทธเจ้า และหมายเอา
ความงามท่ีเกิดข้ึนภายใน 

ความงามในความหมายของพระพุทธศาสนา มุ่งเอาความงามของทวารทั้ง๓คืองามกาย งามวาจา 
และงามใจ นอกจากนั้นยังหมายถึง พุทธสรีระและพุทธลีลา รวมถึงการดํารงอย่างสงบเรียบร้อยของ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอันถือว่าเป็นความงามที่เป็นคํากิริยา ส่วนความงามที่เป็นคํานาม 
เช่น ผู้หญิงที่มีเรือนร่างสรีระที่สวยงามนั้น ย่อมจะต้องประกอบด้วยความงาม ๕ ประการ เรียกว่า 
เบญจกัลยาณี คือ 

๑) ผมงาม เช่น ผมของหญิงนั้นเป็นเช่นกับกําหางนกยุง 
๒) เนื้องาม เช่น มีริมฝีปากเป็นเช่นผลตําลึงสุก ถึงพร้อมด้วยสีสัน เรียบสนิทดี 

                                                 

 ๓๐ขุ.ธ.อ. ๑/๑๙๒-๑๙๓. 
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 ๒๘ 

๓) กระดูกงาม เช่น มีฟ๎นขาวเรียบไม่ห่างกัน งดงามดุจระเบียบแห่งเพชร และดุจสังข์ขัดสีแล้ว 
๔) ผิวงาม เช่น ผิวพรรณของหญิงดํา ที่ไม่ได้ทาด้วยเครื่องประเทืองผิว เป็นต้น ย่อมดําสนิท

เหมือนพวงอุบลเขียว ส่วนผิวพรรณของหญิงขาว เหมือนพวงดอกกรรณิการ์ 
๕) วัยงาม เช่น หญิงนั้นคลอดบุตรตั้ง ๑๐ ครั้ง เหมือนคลอดบุตรครั้งเดียว ก็ยังเป็นสาวสวย

อยู่เช่นเดิม 
ความงามของหญิงดังกล่าวเป็นความงามในอุดมคติของบุรุษ ซึ่งมีความพยายามเพ่ือเสาะ

แสวงหาหญิงที่มีความงามอันครบถ้วน ทั้ง ๕ ประการ มาเป็นภริยาของตน จึงจัดว่าเป็นความงามที่เป็น
คํานาม ความงามเป็นสิ่งหนึ่งที่มีมาคู่กับมนุษย์ตั้งแต่บรรพกาลแต่ดูเหมือนว่ามนุษย์โดยทั่วไปจะอยู่กับ
ความงามอย่างเงียบ ๆ ไม่มีป๎ญหาอะไร นาน ๆ ครั้งจึงจะมีเหตุการณ์ใหญ่โต ที่เนื่องมาจากความงาม
เกิดข้ึน ทําให้สังคมหรือหมู่มนุษย์ป๎่นปุวนกันพักหนึ่ง เช่น สงครามเมืองทรอย เป็นต้น 

เรื่องความงามมิได้มีอยู่เฉพาะในชีวิตของคนทั่วไปเท่านั้น แม้ในทางศาสนาและปรัชญาก็มี
การกล่าวถึงเรื่องความงามไม่น้อยเหมือนกัน และดูจะมีคนอยู่ ๒ พวกท่ีเอาจริงเอาจังกับเรื่องความงาม 
นั่นคือพวกศิลปินกับพวกนักปรัชญา ก็มีท่าทีต่อความงามไปคนละทาง กล่าวคือ๓๒ 

ศิลปินนั้นพยายามสร้างสิ่งที่มีความงาม ที่เรียกกันว่าศิลปะมากกว่าที่จะสนใจว่า ความงาม
คืออะไร ทําไมมันจึงงาม ศิลปินมีท่าทีเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้เห็นหรือสัมผัสความงาม แล้วก็พยายามที่
จะนําเอาความงามที่เขาเห็นหรือได้สัมผัสนั้นออกมาแสดง ให้คนอื่นได้เห็นหรือได้สัมผัสบ้าง โดยอาศัย
สีสันหรือวัสดุตามแต่ศิลปินแต่ละคนคิดว่า สิ่งใดจะช่วยสื่อสารความงามตามที่เขาได้เห็นหรือได้สัมผัส
นั้นออกมาให้ปรากฏได้ โดยที่บางครั้งเขาก็อาจที่จะอธิบายไม่ได้ด้วยซ้ําไปว่าทําไมจึงต้องเป็นอย่างนั้น 
หรือว่าทําไมจึงต้องเป็นสิ่งนั้น หากจะกล่าวสั้น ๆ ก็คือ ศิลปินเป็นนักสร้างความงามโดยไม่สนใจที่จะ
อธิบายเรื่องความงาม 

ส่วนนักปรัชญานั้น เป็นนักอธิบายหรือพยายามหาความหมายเรื่องความงาม ประเด็นที่นักปรัชญา
สนใจก็คือ ความงามคืออะไร ความงามมีจริงหรือไม่ ความงามมีอยู่ในลักษณะใด ความงามมีอยู่ใน
วัตถุวิสัย หรืออย่างจิตวิสัย และสุดท้ายนักปรัชญาก็สรุปว่า ความงามเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งของมนุษย์ 
นั้นก็หมายความว่า ความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง และมีอยู่อย่างมีความสําคัญและมีคุณค่า สําหรับมนุษย์
ส่วนในของศาสนา (ซึ่งหมายถึงศาสนาโดยทั่วไป) นั้น ก็พูดถึงความงามเช่นกัน แต่มีท่าทีแตกต่างไปจาก
ศิลปินและนักปรัชญา กล่าวคือ ศาสนาพูดถึงความงาม เช่น พูดถึงเทพเจ้าแห่งความงาม เทพธิดาแห่ง
ความงาม มนุษย์ผู้มีความงาม เป็นต้น โดยไม่บอกที่มาหรือเหตุผลของความงามเช่นกัน 

ในกรณีของพระพุทธศาสนา นับว่าแปลกไปจากศิลปิน ปรัชญา และศาสนาดังกล่าวมาข้างต้น 
เพราะในคําสอนของพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงความงามไว้อย่างวิจิตรพิสดารอย่างมากทั้งโดยตรง        
และโดยอ้อม ซึ่งเป็นประเด็นที่จะได้ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ในประเภทความงามต่อไป๓๓  

พุทธทาสภิกขุ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความงามในพระพุทธศาสนาว่าวิทยาการอันว่าด้วย
สุนทรียภาพ หรือสุนทรีศาสตร์ การฝีมือ การประดิษฐ์ต่าง ๆ กระทั้งที่เรียกว่า เคหศิลป์ โภชนศิลป์ 

                                                 

 ๓๒สุเชาวน์ พลอยชุม (แปลเรียบเรียง), ปัญหาและทฤษฏีเกี่ยวกับความงามและศิลปะ, อ้างแล้ว, 
หน้า ๓. 
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 ๒๙ 

มัณฑนศิลป์ วิจิตรศิลป์ อะไรก็ตาม มันล้วนแต่ศิลปะไปทั้งนั้น นี่มันมีความหมายเฉพาะ ที่เป็นความงดงาม 
ความยั่วยวนความทําให้หลงใหล มันขึ้นอยู่กับความงาม ถ้าความงามนั้นประกอบด้วยธรรม ความหลงใหล
ของคน มันก็ยังประกอบด้วยธรรม เช่น พระธรรมในพระพุทธศาสนานี้ งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง 
งามในเบื้องปลาย๓๔ 

แสดงให้เห็นว่า ศิลปะนั้นมี ๒ รูปแบบ รูปแบบหนึ่งเป็นศิลปะที่ทําให้มนุษย์เข้าไปหลงใหล 
ประกอบด้วยอกุศล ไม่เป็นไปเพื่อป๎ญญา แต่อีกแบบหนึ่งเป็นความงามท่ีประกอบด้วยป๎ญญา 
 เสถียร โพธินันทะ กล่าวถึงความงามในพระพุทธศาสนาไว้ว่า 

  ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสุนทรียะในตัว การมองธรรมให้เป็นสุนทรียะ
ไม่ใช่ว่าเราแกล้งมองที่จะให้มันเป็น แต่มันเป็นไปตามธรรมดาของ ธรรมะอยู่แล้ว 
เพราะว่าธรรมเป็นเรื่องสําหรับข้อปฏิบัติของชีวิต การมองชีวิตนั้นจะต้องมีศิลปะผู้ที่
ครองชีวิตโดยไม่รู้จักการใช้ศิลปะนั้น ผู้นั้นจะไม่ประสบ ความสําเร็จของชีวิต                
ไม่ประสบความสุขของชีวิต แต่ถ้าผู้ใดได้รู้จักการใช้ศิลปะในการครองชีวิตแล้ว ผู้นั้น
จะได้ประโยชน์จากชีวิตและความสุขจากชีวิตอย่างมากมาย ก็เมื่อธรรมเป็นคุณสมบัติ
ของการครองชีวิตเช่นนี้ ธรรมจึงถือว่าเป็นสุนทรียะในตัว ไม่ว่าเราจะมองในมุมใดมุมหนึ่ง 
แง่ใดแง่หนึ่ง เราก็จะประสบพบเห็นสุนทรียะในพระพุทธศาสนาเสียทุกด้าน๓๕ 
 

สุชาติ สนธิ ได้ให้แง่มุมเกี่ยวกับความงามในพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นคําสอนและรูปแบบ
วัฒนธรรมว่า 

  สุนทรียศาสตร์ที่ก่อให้เกิดรูปแบบศิลปะที่แฝงอยู่ภายใต้ร่มเงาของพุทธซึ่งเป็น
ส่วนที่ถูกนํามาพอกพูนเป็นเปลือกห่อหุ้มแก่นภายใน อันเป็นสาระที่เป็นสุนทรียศาสตร์
และศิลปะของผู้ที่เป็นพุทธเอง หรือแม้จะหมายถึงสาระอันแท้จริงของพุทธ ก็ยังถูกแปร
เป็นทฤษฎีคําสั่งสอน แยกตัวไปผสมผสานกับมิติและความเชื่อประจําถิ่นของแต่ละ
วัฒนธรรมอันหลากหลายกลายเป็นลัทธิ นิกาย สํานักของกลุ่มสู่รูปแบบการปฏิบัติการบูชา 
เป็นเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป จึงสรุปว่าหากใครจับเอาความหมายของพุทธด้วย
มุมมองที่ปกติธรรมดาก็จะง่ายและเป็นธรรมดา แต่ถ้าใครจะมองให้ลึกมากกว่าก็จะ
ยากและลึกตามสติป๎ญญาของผู้นั้น๓๖ 
 

  แนวคิดเกี่ยวกับความงามในพระพุทธศาสนานั้น มุ่งไปที่ความงามที่อยู่ภายในมากกว่าความงาม
ที่อยู่ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความงามที่ทําให้ชีวิตงดงามมีความสุขความงามนั้นต้องอาศัยป๎ญญา
 ด้วยเหตุนี้ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ สุนทรียภาพ หรือสุนทรียศาสตร์นั้นไม่มีแก่สัตว์เพราะ

                                                 

 ๓๔พุทธทาสภิกขุ, “บทความวารสารพุทธทาสศึกษาเพ่ือสืบสานปณิธานพุทธทาสภิกขุ ภาค ๑
ศิลปะโดยวิธีใด”, กลุ่มพุทธทาสศึกษา, เชียงใหม่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. 
 ๓๕เสถียร โพธินันทะ, สุนทรียศาสตร์ในพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๓), หน้า ๒-๓. 
 ๓๖สุชาติ สุทธิ, สุนทรียภาพของชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๔), 
หน้า ๔. 



 ๓๐ 

สัตว์ไม่มีป๎ญญาที่จะสร้างสรรค์ความงามให้เกิดขึ้น แต่มนุษย์มีสติป๎ญญา บัญญัติความงามแล้วก็สร้าง
ความงามตามที่สติป๎ญญานั้นจะบัญญัติ ป๎ญหามันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าจะงามชนิดไหน งามอย่างโง่ หรืองาม
อย่างฉลาด มันจะงามอย่างโลก ๆ หรือมันจะงามอย่างธรรมะ คือประกอบไปด้วยธรรม ความงามทาง
โลกหมายความว่า งามอย่างหลงใหลไปตามโมหะของคนในโลกที่หลงใหลความงาม มันก็เปลี่ยนกันเรื่อย  
เดี๋ยวงามอย่างนั้น เดี๋ยวงามอย่างนี้ มันก็ไม่เป็นไปเพ่ือปกติสุข แล้วโดยมากมันงามเพ่ือยั่ว เพ่ือหลอก  
คือ ใช้ความงามเป็นเหยื่อสําหรับตกเบ็ดแก่กันและกัน ความงามอย่างนี้ก็เป็นอันตราย คือ  เป็นสิ่งที่
เป็นอันตรายแก่โลกแต่ก็ต้องเรียกว่า ความงามอย่างโลก หรือที่โลกเขาหลงใหลชอบใจกันนักตามประสาโลก 
ที่มีโมหะ หรือความโง่เป็นสมุฏฐาน๓๗ 

กล่าวได้ว่า เรื่องความงามในตะวันตกนั้นมุ่งที่จะศึกษา เพ่ือพบเห็นความงามออกจากตัวหรือ
จากภายนอกเข้าหาภายใน แต่สําหรับความงามตามแนวพระพุทธศาสนานั้นมุ่งแสวงหาความงามจาก
ภายในสู่ภายนอก และแบ่งระดับไว้เป็นเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด แต่โดยรวมแล้วความงามนั้น
เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นแกน แม้ว่าบางสิ่งจะเป็นความงามในตัวของมันแต่ก็เป็นมนุษย์ที่เข้าไปให้
ความสําคัญ 
๒.๒ ลักษณะของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
 ในคัมภีร์พระไตรปิฎกกล่าวถึงความงามไว้ ๔ แบบ๓๘ เรียกว่า ประมาณ หรือประมาณิก ๔
หมายถึง บุคคลที่ถือประมาณต่าง ๆ กัน, คนในโลกผู้ถือเอาคุณสมบัติต่างกัน เป็นเครื่องวัดที่จะเกิด
ความเชื่อความเลื่อมใส๓๙ 
 (๑) รูป๎ปปมาณิกา หมายถึง ผู้ถือประมาณในรูป การเห็นรูปว่าสวยงาม ทรวดทรงดี จึงชอบ
ใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือ 
 (๒) โฆสัปปมาณิกา หมายถึง ผู้ถือประมาณในเสียง การยินดีได้ฟ๎งถ้อยคําเกียรติคุณ จึงชอบ
ใจเชื่อถือ 
 (๓) ลูขัปปมาณิกา หมายถึง ผู้ถือประมาณในความคร่ําหรือเศร้าหมอง การมองเห็นสิ่งของ
เครื่องใช้เศร้าหมอง จึงชอบใจเลื่อมใสศรัทธา 
 (๔) ธัมมัปปมาณิกา หมายถึง ผู้ถือประมาณในธรรม การที่บุคคลพิจารณาด้วยป๎ญญา เห็นสารธรรม 
หรือสารธรรมก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือ ศลี ป๎ญญาสมาธิ จึงชอบใจศรัทธาซึ่งความงาม 
 บุคคล ๓ จําพวกต้น ยังมีทางพลาดได้มาก โดยอาจเกิดความติดใคร่ ถูกครอบงําชักพาไปด้วย
ความลุ่มหลง ถูกพัดวนเวียนหรือติดแค่ภายนอก ไม่รู้จักคนที่ตนมองได้อย่างแท้จริงและไม่เข้าถึงสาระ 
ส่วนผู้ถือธรรมเป็นประมาณ จึงจะรู้ชัดคนที่ตนมองอย่างแท้จริง ไม่ถูกพัดพาไปเข้าถึงธรรมที่ปราศจาก
สิ่งครอบคลุม พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณสมบัติสมกับทั้งสี่ข้อ (เฉพาะข้อ ๓ ทรงถือแต่พอดี) จึงทรง
ครองใจคนทุกจําพวกได้ทั้งหมด คนที่เห็นพระพุทธเจ้าแล้ว ที่จะไม่เลื่อมใสนั้น หาได้ยากยิ่ง 

                                                 

 ๓๗พุทธทาส ภิกขุ, “บทความวารสารพุทธทาสศึกษาเพ่ือสืบสานปณิธานพุทธทาสภิกขุ ภาค ๓”, 
นิสสรณะของศิลปะ, อ้างแล้ว, หน้า ๕๘. 
 ๓๘องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๕/๙๓. 

๓๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๒๒. 



 ๓๑ 

 ในชั้นอรรถกถา นิยมเรียกบุคคล ๔ ประเภทนี้ว่า รูป๎ปปมาณิกา โฆสัปปมาณิกา ลูขัปปมาณิกา 
และธัมมัปปมาณิกา ตามลําดับ๔๐ 
 ความงามในพุทธศาสนาเมื่อพิจารณาทั้ง ๔ แบบแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๑) ความงามในมิติทางโลกหรือความงามภายนอก (รูปธรรม) 
๒) ความงามในมิติทางธรรมหรือความงามภายใน (นามธรรม) 

 ๒.๒.๑ ความงามในมิติทางโลกหรือความงามภายนอก(รูปธรรม) 
ความงามในมิติทางโลกหรือความงามภายนอกคือสังขารของร่างกายเช่นการมีรูปร่างโสภา 

น่าชม การมีเสียงที่ไพเราะ ความงามเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะบุญกุศลที่บําเพ็ญมาแต่อดีตส่งผลให้  
  
เกิดวิบากกรรมในป๎จจุบัน พระพุทธองค์มองเห็นความงามภายนอกเป็นเพียงสมมติสัจจะเป็นสิ่งที่

บัญญัติเพ่ือสื่อความหมายให้เข้าใจกันในโลกมนุษย์ แต่ถ้ามองแบบปรมัตถ์สัจจะไม่มีสัตว์ บุคคล 
ตัวตนเรา และเขาเลย โดยแบ่งออกเป็นลักษณะดังนี้ 

๑. ความงามแห่งมหาปุริสลักษณะ ๓๒ 
 พระสรีระของพระพุทธเจ้านั้นได้ชื่อว่า เป็นพระสรีระที่งดงามครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยลักษณะแห่ง
มหาบุรุษ ๓๒ ประการ ซึ่งมีระบุไว้ในคัมภีร์ทํานายลักษณะของพราหมณ์ว่า ผู้ที่มีลักษณะเช่นนี้นั้น
ทํานายได้เป็น ๒ นัยยะ คือ ถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าหากออกบวชจักได้เป็นพระบรมศาสดา 
รูปลักษณ์แต่ละบุคคลที่แสดงออกมาต่อสายตาบุคคลอ่ืน รวมทั้งภาพแสดงกิริยาอาการในหลาย  ๆ 
อิริยาบถก็เป็นเครื่องบ่งบอกสุนทรียะที่แอบแฝงอยู่ในแต่ละบุคคล หรือผู้สร้างงานจิตรกรรมหรือ
ประติมากรรมอีกด้วย ในส่วนพระพุทธลักษณะนั้น มีพระลักษณะของพระองค์เองแสดงไว้ในลักขณสูตร มีดังนี้ 

  ภิกษุทั้งหลาย มหาบุรุษ ผู้ประกอบด้วย มหาปุริสลักขณะ ๓๒ ประการย่อมมี
คติเป็นสอง หาเป็นอย่างอ่ืนไม่ คือ ถ้าเป็นย่อมเป็นจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็น
พระราชาโดยธรรม มีแว่นแคว้นจดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุด มีชนบทอันบริบูรณ์ 
ประกอบด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว คหบดีแก้ว 
และปริณายกแก้ว...ถ้าออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูลด้วยเรือน          
ย่อมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีกิเลสเครื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลก 

   ภิกษุทั้งหลายมหาปุริสลักขณะ ๓๒ ประการนั้น คือ 
  ๑. มหาบุรุษ มีพ้ืนที่เท้าสม่ําเสมอ 
  ๒. มหาบุรุษ ที่ฝุาเท้ามีจักรเกิดแล้ว,มีซี่ตั้งพัน พร้อมทั้งกงและดุม 
  ๓. มหาบุรุษ มีส้นเท้ายาว 
  ๔. มหาบุรุษ มีข้อนิ้วยาว 
  ๕. มหาบุรุษ มีฝุามือฝุาเท้าอ่อนละมุน 
  ๖. มหาบุรุษ มีลายฝุามือฝุาเท้าดุจตาข่าย 
  ๗. มหาบุรุษ มีข้อเท้าอยู่สูง 
  ๘. มหาบุรุษ มีแข้งดุจแข้งเนื้อทราย 

                                                 

 ๔๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๓. 



 ๓๒ 

  ๙. มหาบุรุษยืนไม่ย่อตัวลงเตะเข่าได้ด้วยมือทั้งสอง 
  ๑๐. มหาบุรุษ มีองคชาตตั้งอยู่ในฝ๎ก 
  ๑๑. มหาบุรุษ มีสีกายดุจทอง คือ มีผิวหนังดุจทอง 
  ๑๒. มหาบุรุษ มีผิวหนังละเอียด ละอองจับไม่ได้ 
  ๑๓. มหาบุรุษ มีขนขุมละเส้น เส้นหนึ่ง ๆ อยู่ขุมหนึ่งๆ 
  ๑๔. มหาบุรุษ มีปลายขนช้อนขึ้น สีดุจดอกอัญชัน ขึ้นเวียนขวา 
  ๑๕. มหาบุรุษ มีกายตรงดุจกายพรหม 
  ๑๖. มหาบุรุษ มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง (คือ หลังมือหลังเท้าบ่าคอ) 
  ๑๗. มหาบุรุษ มีกายข้างหน้า ดุจราชสีห์ 
  ๑๘. มหาบุรุษ มีหลังเต็ม (ไม่มีร่องหลัง) 
  ๑๙. มหาบุรุษ มีทรวดทรงดุจต้นไทย กายกับวาเท่ากัน 

๒๐. มหาบุรุษ มีคอ กลมเกลี้ยง 
๒๑. มหาบุรุษ มีประสาทรับรสอันเลิศ 
๒๒. มหาบุรุษ มีคางดุจคางราชสีห์ 
๒๓. มหาบุรุษ มีฟ๎น ๔๐ ซี่บริบูรณ ์
๒๔. มหาบุรุษ มีฟ๎นเรียบเสมอ 
๒๕. มหาบุรุษ มีฟ๎นสนิท (ชิด) 
๒๖. มหาบุรุษ มีเข้ียวสีขาวงาม 
๒๗. มหาบุรุษ มีลิ้น (ใหญ่และยาว) เพียงพอ 
๒๘. มหาบุรุษ มีเสียงดุจเสียงพรหม พูดเหมือน นกการวิก 
๒๙. มหาบุรุษ มีตาสีเขียวสนิท (สีนิล) 
๓๐. มหาบุรุษ มีตาดุจตาวัว 
๓๑. มหาบุรุษ มีอุณาโลมหว่างค้ิว ขาวอ่อนเหมือนสําลี 
๓๒. มหาบุรุษ มีศีรษะรับกับกรอบหน้า๔๑ 
 

ตามท่ีแสดงมาข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงสุนทรียะแห่งพระพุทธลักษณะ อันกุศลกรรมปรุงแต่ง
ให้มีพระลักษณะโดดเด่น แปลกไปจากบุคคลทั่ว ๆ ไป และนี้เป็นที่มาของการสร้างพระพุทธปฏิมา
แบบต่าง ๆ ซึ่งไม่ว่าจะแบบใด ๆ ก็ตาม แต่แบบดังกล่าวนี้เป็นแบบหลักที่มาของการสร้างพระพุทธปฏิมา 
มหาปุริสลักษณะนี้ถือได้ว่า เป็นความงามที่ปรากฏทางรูปกายของพระพุทธเจ้า นางกีสาโคตรมี             
เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าจึงได้แต่งเป็นกลอนชมเชยพระพุทธเจ้า ไว้ว่า 

    นิพฺพุตา นูน สา มาตา นิพฺพุโต นูน โส ปิตา 
    นิพฺพุตา นูน สา นารี ยสฺสายํอีทิโส ปติ 

แปลความว่าผู้ใดได้เป็นพระราชมารดาผู้ใดได้เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ        
ผู้นั้นจะมีความสุขดับทุกข์เข็ญสตรีใดได้เป็นพระชายาสตรีนั้นก็จะมีความสุขดับ
ทุกข์เข็ญ 

                                                 

 ๔๑ที.ปา. ๑๑/๑๕๗/๑๓๐. 



 ๓๓ 

 
 ดุจดังที่จังกีพราหมณ์ เมื่อพราหมณ์บริวารทั้งหลายกล่าวห้ามมิให้เข้าเฝูา พระพุทธเจ้าเนื่อง
เพราะตนเป็นผู้สง่างามทั้งวัยวุฒิ จึงได้กล่าวห้ามพราหมณ์บริวารทั้งหลายพร้อมทั้งได้กล่าวชมถึง
รูปลักษณะของพระพุทธเจ้าไว้ว่า “พระสมณโคดมมีพระรูปงดงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณ 
ผุดผ่องยิ่งนัก วรรณะและสรีระ ดุจดังพรหม น่าดูน่าชมนักหนา”๔๒ 

แม้แต่มาคันทิยพราหมณ์ผู้ไม่เคยเห็นบุรุษใดคู่ควรกับมาคันทิยาลูกสาวของตน แต่พอพบกับ
พระพุทธเจ้าถึงกับยกลูกสาวให้ แสดงว่าพระพุทธเจ้ามีพระสรีระที่งดงาม ดังที่มาคันทิยพราหมณ์คิด
ว่า “สมณะนี้มีผิวเหมือนธิดาของเรา เราจะยกธิดาของเราให้สมณะนี้” จากนั้นก็รีบไปเรือนบอกกะ
นางพราหมณีว่า “แม่มหาจําเริญ แม่มหาจําเริญ ฉันเห็นชายผิวทองเหมือนลูกสาวแล้ว แม่นางจง
แต่งตัวลูกสาวเถิด เราจะยกให้สมณะนั้น”๔๓ 

พระภิกษุก็เข้ามาบวชเพราะความงามของพระพุทธเจ้า ยกตัวอย่างเช่น พระวักกลิ ซึ่งหลงใหล
ความงามในสรีระของพระพุทธเจ้า ดังประวัติชีวิตของท่านว่า วันหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จสู่           
พระนครสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ วักกลิมาณพนั้นเป็นผู้มีอุปนิสัยหนักไปในทางราคะจริตรักสวยรักงาม 
พอได้เห็นพระรูปโฉมอันสง่างาม ผิวพรรณผ่องใส พระอิริยาบถก็เหมาะสมไปทุกท่วงท่า จึงเกิดศรัทธา
เลื่อมใสและรักใคร่ไม่รู้จักเบื่อหน่าย ในการดูพระวรกายพระพุทธเจ้า พยายามวนเวียนมาเฝูาดูแอยู่
เป็นนิตย์ ผลที่สุดก็เกิดความคิดว่า “ถ้าเราบวชก็จะได้ตามดูพระวรกายของพระพุทธองค์ ได้อย่าง
ใกล้ชิดและตลอดเวลา” เมื่อคิดดังนี้แล้ว จึงเข้าไปกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
เมื่อท่านบวช แล้วก็มิได้ใส่ใจในการที่จะศึกษาพระธรรมวินัย ไม่มีการสาธยายท่องบ่นไม่บําเพ็ญเพียร
พระกรรมฐานทุกวันเวลา มีแต่มัวเมาเฝูาดูพระรูปโฉมของพระพุทธองค์มิได้ละเว้น พระพุทธองค์เอง 
ก็มิได้รับสั่งว่ากล่าวแต่ประการใด พระพุทธเจ้าเตือนให้เลิกละการเที่ยวติดตามดูร่างการอันจะเน่า
เปื่อยนั้นเสีย “ดูก่อนพระวักกลิ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราชื่อว่าผู้นั้นเห็นธรรม” 
ท่านก็หาได้ละไม่เมื่อถึงกาลเข้าพรรษาพระพุทธเจ้า จึงตรัสขับไล่ของเธอออกไป เสียจากสํานักของ
พระองค์ด้วยพระดํารัสว่า “อเปหิ วกฺกลิ ดูก่อนวักกลิเธอจงออกไปจากสํานักของเรา”๔๔ 

นอกจากนั้น ลีลาที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปนั้น ก็เป็นอาการที่งดงาม ดังคําพรรณาพระพุทธลีลา
ของพระพุทธเจ้าว่า 

  ....เมื่อจะเดิน ก็ก้าวเท้าขวาไปก่อน ไม่ยกย่างไกลเกิน ใกล้เกินเมื่อเดินไม่ก้าว
ถี่เร็วเกินไป และไม่ช้าเกินไป ไม่ให้แข้งเบียดกัน ไม่ให้ข้อเท้ากระทบกันไม่ยกขาสูง         
ไม่ลากขาต่ํา ไม่เดินไขว้ขากัน ไม่ส่ายขาไปมา เมื่อพระโคดมดําเนินนั้น กายมั่นคง         
ไม่โยกโคลงและไม่รู้สึกว่าต้องออกแรงเมื่อเดิน เมื่อจะเหลียวดู ย่อมเหลียวทั้งกาย         
ไม่มองดูข้างบน ไม่มองดูข้างล่าง ไม่ตะลีตะลานเดิน แต่มองเพ่งตรงออกไปประมาณ
ชั่วแอก ที่นอกบริเวณทั่วแอกออกไปทรงเห็นได้ด้วยอนาวฏญาณทัสสนะ๔๕ 
 

                                                 

 ๔๒ม.ม. ๑๓/๖๕๐/๕๓๓. 
๔๓ขุ.ม.อ. ๒๙/๓๒๔. 
๔๔ขุ.ธ.อ. ๑/๓๙๒-๓๙๔. 

 ๔๕เรื่องเดียวกัน. 
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๒. ความงามแห่งความพร้อมเพียงของหมู่สงฆ์ 
 ความพร้อมเพรียงของหมู่สงฆ์ไม่ว่าจะเป็นการประชุมกันก็ดี การเดินบิณฑบาตรก็ดี หรือการ
นั่งฟ๎งพระธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดี ล้วนงดงาม ดังที่พระเจ้าอชาตศัตรูไม่กล้าเข้าไปในสวนมะม่วงของ
หมอชีวกโกมารภัจจ์เพราะไม่ได้ยินเสียงไอจามของภิกษุตั้ง ๑๒๕๐ รูป ดังข้อความในสามัญญสูตรผลว่า 

  ...พอใกล้จะถึง ท้าวเธอเกิดความหวาดหวั่นครั่นคร้ามและทรงมีความ
สยดสยองขึ้น ครั้นท้าวเธอทรงกลัวทรงหวาดหวั่น มีพระโลมชาติชูชันแล้ว จึงตรัสกับ
หมอชีวกโกมารภัจจ์ว่าชีวกผู้สหาย ท่านไม่ได้ลวงเราหรือ ชีวกผู้สหาย ท่านไม่ได้หลอก
เราหรือ ชีวกผู้สหายท่านไม่ได้ล่อเรามาให้ศัตรูหรือ เหตุไฉนเล่าภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ตั้ง 
๑๒๕๐ รูป จึงไม่มีเสียงจาม เสียงกระแอม เสียงพึมพําเลยหมอชีวกโกมารภัจจ์กราบ
ทูลว่า ขอพระองค์อย่าได้ทรงหวาดหวั่นเกรงกลัวเลย พระเจ้าข้าข้า พระพุทธเจ้าไม่ได้
ลวงพระองค์ ไม่ได้หลอกพระองค์ ไม่ได้ล่อพระองค์มาให้ศัตรูเลย พระเจ้าข้า ขอเดชะ 
เชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเถิด ๆ นั่นประทีปที่โรงกลมยังตามอยู่ 

ลําดับนั้น ท้าวเธอเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวนช้างพระที่นั่งไปจนสุดทาง 
เสด็จลงทรงพระดําเนินเข้าประตูโรงกลม แล้วจึงรับสั่งกะหมอชีวกโกมารภัจจ์ว่า ชีวก
ผู้สหาย ไหนพระผู้มีพระภาค หมอชีวก โกมารภัจจ์ กราบทูลว่า ขอเดชะนั่นพระผู้มี
พระภาค ประทับนั่งพิงเสากลาง ผินพระพักตร์ไปทางทิศบูรพา ภิกษุสงฆ์แวดล้อมอยู่ 
ลําดับนั้น ท้าวเธอเด็จเข้าไปเฝูาพระผู้มีพระภาคประทับยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว
ทรงชําเลืองเห็นภิกษุสงฆ์นิ่งสงบเหมือนห้วงน้ําใส ทรงเปล่งพระอุทานว่า ขอให้อุทยภัทท์
กุมารของเราจงมีความสงบอย่างภิกษุสงฆ์เดี๋ยวนี้...๔๖ 

 

 ความงามในความพร้อมเพรียงของพระภิกษุสงฆ์นั้นเป็นที่น่าเลื่อมใสต่อผู้พบเห็นทั่งที่
พระภิกษุเหล่านั้นต่างมาจากชนชั้นวรรณะ ต่างอายุ ต่างการศึกษาในสังคม แต่เมื่อเข้ามาสู่พระพุทธศาสนานี้
ต่างก็เข้ามาสู่เส้นด้ายที่ร้อยเรียง คือ ศีล สมาธิ และป๎ญญา กลายเป็นความงดงามดุจกเสนทิโกศล          
ผู้ทรงกระทําความเคารพนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยทรงซบพระเศียรลงแทบ        
พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาค ทรงจูบพระยุคลบาทของผู้มีพระภาคด้วยพระโอษฐ์ ทรงนวดพระยุคล
บาทด้วยพระหัตถ์ พระเจ้าปเสนทิโกศลแล้วพระองค์ได้ทูลตอบ ตามที่ปรากฏในธรรมเจติยสูตร๔๗ 
ดังนี้ 

   ไม่ทรงเห็นพรหมจรรย์อื่นจากพรหมจรรย์นี้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เห็นปานนี้ ทรงมี
ความรู้ด้วยญาณอันประจักษ์ในพระผู้มีพระภาคว่า พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ดีโดยชอบ 
พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว พระสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฎิบัติดีแล้ว ๒. ทรงเห็น
ภิกษุทั้งหลายพร้อมเพรียงไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดี ๓. ทรงเห็นภิกษุทั้งหลายร่าเริงยินดี 
มีอินทรีย์แช่มชื่น คงจะได้บรรลุคุณพิเศษอันโฬาร ๔. พระสาวกเตือนกันและกันมิให้
ส่งเสียงเอ็ดอึงแม้ไอจาม ในขณะที่พระผู้มีพระภาคแสดงธรรม แสดงว่าทรงฝึกหัด
บริษัทได้ดี โดยไม่ต้องใช้อาญาและศัสตรา ๕.-๘. ทรงเห็นบัณฑิตผู้เป็นกษัตริย์ , 

                                                 
๔๖ที.สี. ๙/๙๒/๕๑. 
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พราหมณ์, คฤหบดี, สมณะ ผูกป๎ญหาถามว่า จะยกวาทะพระสมณโคดม แต่แล้วก็
กลายเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคไป ๙. ช่างไม้ชื่ออิสิทันตะ กับปุราณะ ได้รับการ
เลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากพระเจ้าปเสนทิโกศล แต่ก็ไม่แสดงความเคารพในพระองค์เท่าใน
พระพุทธเจ้า ครั้ งนั้นทรงทดลองอยู่ ในโรงพักแคบ ๆ ช่างไม้สองคนทราบว่า
พระพุทธเจ้าอยู่ทางไหน ก็นอนหันศีรษะไปทางนั้น หันเท้าไปทางพระเจ้าปเสนทิโกศล 
๑๐. ตรัสชี้ให้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคและพระองค์ก็เป็นกษัตริย์เหมือนกัน มีอายุ ๘๐ 
เหมือนกัน เป็นชาวโกศลเหมือนกัน เพราะเหตุนี้จึงทรงแสดงความเคารพอย่างยิ่งใน
พระผู้มีพระภาคเมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จจากไปแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสเรียก
ภาษิตของพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า ธัมมเจดีย์ ทรงถือว่ามีประโยชน์และเป็นเบื้องต้น
แห่งพรหมจรรย์ ทรงสอนให้ภิกษุท้ังหลายเล่าเรียนทรงจําไว้๔๘ 
   ความงดงามอันเกิดจากความเรียบร้อยของสงฆ์ อาการเหล่านี้เป็นความสง่างาม 
ไม่ว่าจะนั่งจะเดิน จะยืน จะนอน รวมแล้วทุกอิริยาบถมีความสํารวม แท้จริงความงาม
ที่แสดงออกมาภายนอกเช่นนี้ได้ ก็เกิดจากความงามที่มีอยู่ภายใน 
 

๓. ความงามของเทวดาและมนุษย์ 
เนื่องด้วยว่า สวรรค์เป็นสถานที่อยู่ของเทวดาทั้งหลาย ความประณีตของโลกทิพย์ย่อมมี

ความงดงาม เปรียบเทียบโดยง่ายเช่นเดียวกับที่อยู่ของบุคคลทั่วไปกับที่อยู่ของพระราชาฉะนั้น
สถานที่อยู่เหล่านี้เกิดข้ึนด้วยบุญกุศลที่ได้กระทําไว้ ดังที่มีกล่าวไว้ในเนมิราชชาดกว่า  

วิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้ เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่นางเทพอัปสร         
ผู้ประเสริฐ รุ่งเรืองด้วยยอด บริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ํา งดงามด้วยการฟูอนรําขับร้อง 
สว่างไสวออกจากฝาแก้วผลึก มีแม่น้ําอันประกอบด้วยไม้ดอกนานาชนิด ล้อมรอบ
วิมานนั้น และมีไม้เกตุ ไม้มะขวิด ไม้มะม่วง...๔๙ 

วิมานเหล่านั้นล้วนเกิดจากบุญกรรมอันงามปรุงแต่งให้งามแตกต่างกันไป
หลายอย่างหลายประการ มีความรุ่งเรืองสุกใส วิจิตรงดงามมาก บางวิมานเป็นแก้ว
มณีมี ๕ ยอด กว้างใหญ่ ๑๒ โยชน์ ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกออย่าง มีอุทยาน 
สระโบกขรณี ต้นกัลปพฤกษ์ล้อมรอบ บางวิมานเป็นแก้วผลึกสูง ๒๕ โยชน์ มีเสาเป็น
รัตนะ ๗ ประการ หลายร้อยต้น มียอดหลายร้อยยอด ห้อยกระดิ่งเป็นแถวรอบ มีธง
ทอง เงิน ป๎กไสว มีอุทยานปุาไม้ และดอกไม้นานาพันธุ์อันงดงาม มีไพทีอันน่ารื่นรมย์ 
มีหมู่นางเทพอัปสรผู้ชํานาญในการฟูอนรําขับร้องอยู่มากมาย บางวิมานเป็นแก้ว
ไพฑูรย์มีความงดงาม เช่น วิมานลอยอยู่ในนภากาศ รุ่งโรจน์โชติช่วง...๕๐ 

                                                 

 ๔๘สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : 
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๐), หน้า ๔๔๘. 

๔๙ขุ.ชา. ๒๘/๕๘๑/๑๕๔. 
 ๕๐ขุ.ชา. ๒๘/๕๘๑/๑๕๔. 



 ๓๖ 

นอกจากนั้น ความงามของนางอัปสรทั้งหลายเมื่อเปรียบกับคนในโลกมนุษย์แล้วเปรียบกัน
ไม่ได้เลย ดังเรื่องของพระนันทะ เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงพาเจ้าชายนันทะไปเยี่ยมชมสวรรค์              
เพ่ือแก้ไขความลุ่มหลงความงามสตรีในโลกมนุษย์เม่ือพระนันทะได้เห็นนางอัปสรทั้งหลายบนสวรรค์ที่
มีเท้างามดุจนกพิราบ (เรียวเล็กสีชมพู) พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามพระนันทะว่า 

ดูก่อนนันทะ ระหว่างนางสากิยานีผู้ชนบทกัลยาณีกับนางฟูาเหล่านี้ใครมีรูป
งามกว่า น่าดูกว่า น่าเลื่อมใสกว่า 

พระนันทะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากเอามาเปรียบกับนางฟูา
เหล่านี้แล้วนางสากิยานีก็เสมือนกลายเป็นนางลิง ที่มีอวัยวะใหญ่น้อย ถูกไฟไหม้           
หูก็ขาดจมูกก็แหว่ง หาความงาม ได้ไม่ถึงเสี้ยวหนึ่ง ของนางฟูาเหล่านี้เลยที่แท้นางฟูา 
ทั้ง ๕๐๐ นี้มีรูปงามกว่า น่าดูกว่า น่าเลื่อมใสกว่า พระเจ้าข้า...นางลิงผู้มีอวัยวะใหญ่
น้อยถูกไฟไหม้หูและจมูกขาด ฉันใด นางสากิยานีผู้ชนปทกัลยาณีก็ฉันนั้นแล...”๕๑ 

 

จะเห็นได้ว่า ความงามบนสวรรค์นั้นได้รับการแสดงไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก            
เมื่อเทียบกับความงามในโลกมนุษย์แล้วเปรียบเทียบกันไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ สวรรค์จึงเป็นแดนที่มนุษย์ใฝุหา 

สําหรับมนุษย์แล้ว ถ้าหากเป็นสตรี ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาก็ระบุคุณสมบัติของสตรีที่งามเอาไว้ 
ไม่ว่าจะเป็นความงามของพระนางสิริมหามายา ความงามของพระนางยโสธรา ความงามของนางวิสาขา        
ความงามของพระนางมัทรี ล้วนเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของสตรีที่งาม ๕ ประการ ที่เรียกว่า          
เบญจกัลยาณี ได้แก่ 

๑. ผมงาม (เกสกลฺยาณํ) 
๒. ผิวงาม (ฉวิกลฺยาณํ) 
๓. เนื้องาม (มํสกลฺยาณํ) 
๔. กระดูก (ฟ๎น) งาม (อฏฺ กลฺยาณํ) 
๕. วัยงาม (วยกลฺยาณํ)๕๒ 

เบญจกัลยาณีนี้มีเรื่องอธิบายไว้ว่า  
มิคารเศรษฐี มีบุตรชายชื่อปุณณวัฒนกุมาร เมื่อเจริญวัยสมควรที่จะมีภรรยาได้แล้วบิดา

มารดาขอให้เขาแต่งงานเพ่ือสืบทอดวงศ์ตระกูลแต่เขาเองไม่มีความประสงค์จะแต่งเมื่อบิดามารดา         
รบเร้ามากขึ้นเขาจึงหาอุบายเลี่ยงโดยบอกแก่บิดามารดาว่า ถ้าได้หญิงที่มีความงามครบทั้ง ๕ อย่าง  
ซึ่งเรียกว่า เบญจกัลยาณี แล้วจึงจะยอมแต่งงาน 

ลักษณะของสตรีที่พร้อมด้วยเบญจกัลยาณีดังกล่าวที่บุตรของมิควรเศรษฐีจะแต่งงานด้วย  
ถ้าหากบิดามารดาหามาให้ได้ แสดงถึงอุดมคติของสตรีที่งามนั้นมีมาตรฐานระบุไว้ชัดเจน และในที่สุด
คุณสมบัติของความงามนี้ก็มีในวิสาขามหาอุบาสิกา ในวันที่พบนั้นเป็นขณะที่ฝนตกสตรีอ่ืน  ๆ                 
วิ่งหลบหนีฝนเข้าไปในศาลาแต่นางวิสาขายังคงเดินด้วยอาการปกติเมื่อพวกพราหมณ์ทั้งหลาย
สังเกตเห็นจึงเข้าไปถามว่าเหตุใดจึงไม่วิ่งไปพร้อมกับสตรีคนอื่น ๆ  

                                                 
๕๑ขุ.ขุ. ๒๕/๒๒/๕๓๙-๕๔๓. 
๕๒ขุ.ธ.อ. ๓/๗๕-๗๖. 



 ๓๗ 

นางวิสาขาตอบว่า ชน ๔ พวกเม่ือวิ่งจะดูไม่งาม ได้แก่ 
 ๑. พระราชาผู้ทรงประดับด้วยเครื่องอาภรณ์พร้อมสรรพ 
 ๒. บรรพชิตผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ 
 ๓. สตรี ผู้ชื่อว่าเป็นหญิงทั้งหลายนอกจากจะดูไม่งานแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุจนเสียโฉมหรือ
พิการจะทําให้เสื่อมเสียและหมดคุณค่า 
 ๔. ช้างมงคลตัวประดับด้วยเครื่องอาภรณ์สําหรับช้าง๕๓ 

นอกจากนั้น สตรีที่งามพร้อมนี้ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเรียกว่า นางแก้ว เป็นสตรีที่คู่ควร
กับพระเจ้าจักรพรรดิ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

...นางแก้วรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างยิ่ง 
ไม่สูงนัก ไม่ต่ํานัก ไม่ผอมนัก ไม่อ้วนนัก ไม่ดํานัก ไม่ขาวนัก ล่วงผิวพรรณของมนุษย์ 
แต่ยังไม่ถึงผิวพรรณทิพ มีสัมผัสทางกายปานประหนึ่งสัมผัสปุยนุ่นหรือปุยฝูาย           
นางแก้วนั้นมีตัวอุ่นในคราวหนาว มีตัวเย็นในคราวร้อน มีกลิ่นดังกลิ่นจันทร์ฟูุงไปแต่กาย 
มีกลิ่นดังกลิ่นอุบงฟูุงไปแต่ปาก...๕๔ 

 

ทั้งหมดนี้เป็นความงามทางสัมผัส หรือท่ีเรียกว่า ความงามเชิงรูปธรรม ในพระพุทธศาสนาได้
แสดงลักษณะความงามในเชิงรูปธรรมไว้ตั้งแต่ที่เป็นมหาบุรุษ จนถึงที่เรียกว่า นางแก้ว แต่ทั้งนี้ความงาม
เหล่านี้ก็ไม่ใช่ความงามท่ีพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญ 

๔. ความงามในพุทธศิลป์  
พุทธศิลป์หมายว่า ศิลปะที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า อันหมายถึง พุทธเจดีย์ เจดีย์ที่

เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า มี ๔ ชนิด คือ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ และอุทเทสิกเจดีย์๕๕ 
พุทธศิลป์เป็นศิลปกรรมที่สร้างขึ้นรับใช้พระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งในด้านจิตรกรรม 

ประติมากรรม และสถาป๎ตยกรรมในลัทธิมหายานและเถรวาท๕๖ 
ความงดงามแห่งพุทธศิลป์นี้เป็นสุนทรีย์ภาพภายนอก เป็นความงามทางโลก การสร้างวัดวา

อาราม สถูป เจดีย์ วิหาร พุทธรูป ลวดลายทางศิลปะต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะพุทธปรัชญา งานศิลปะที่
สร้างสรรค์งานพุทธศิลปะได้รับอิทธิจากคําสอนและพุทธจริยาของพระพุทธเจ้า ทําให้ความงามทาง
สุนทรียภาพในพุทธปรัชญามีความลึกซึ้ง แฝงด้วยคติคําสอน สามารถที่จะดึงดูดคนที่ได้พบเห็นให้เกิด
ความเลื่อมใสได้ ดังที่ท่านพุทธทาสกล่าวว่า  

ธรรมศิลปะ หรือศิลปะที่บริสุทธิ์อันเจืออยู่กับธรรม แล้วก็จะมีภาพเขียน ภาพป๎้น ภาพ
อะไรต่าง ๆ  ในลักษณะของศิลปะ แต่มุ่งหมายที่จะสอนธรรมให้แก่คน...ประติมากรรมทั้งหลาย 
พระพุทธรูป รูปพระโพธิสัตว์ อะไรก็ตาม ก็ถูกกระทําข้ึนมาเพ่ือเป็นสิ่งประเล้าประโลม
ใจมนุษย์ที่พยายามตั้งตนอยู่ในธรรม จะขอเรียกวัตถุเหล่านั้นว่า ธรรมะศิลปะ...๕๗ 

                                                 
๕๓ขุ.ธ.อ. ๓/๗๘. 
๕๔ม.อุ. ๑๔/๔๙๔/๒๕๑. 
๕๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, อ้างแล้ว, หน้า ๗๙๕. 
๕๖สงวน รอดบุญ, ศิลปกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๙), หน้า ๑๙๐. 
๕๗พุทธทาสภิกขุ, “วารสารพุทธทาสศึกษาเพ่ือสืบสานปณิธานพุทธ”, อ้างแล้ว, หน้า ๗๘. 



 ๓๘ 

กล่าวได้ว่าในส่วนของความงามในพุทธศิลป์นั้นนอกจากจะเป็นความงามที่เกิดจากตระกูล
ช่างในยุคหนึ่ง ๆ ที่ทําขึ้นอย่างประณีต แต่ยังหมายถึงเอาความงามที่แฝงอยู่ในพุทธศิลป์นั้นด้วย            
ในส่วนนี้สรุปออกเป็น ๒ ลักษณะ 

๑. เป็นเนื้อหาลักษณะรูปธรรม เช่นพุทธสุนทรียศาสตร์ มุ่งไปที่ความงามของพุทธศิลป์ที่เป็น
รูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นงานสถาป๎ตยกรรม ประติมากรรม เป็นต้น สมัยต่าง ๆ  

๒. เป็นเนื้อหาในลักษณะนามธรรม เช่น พุทธสุนทรียศาสตร์มุ่งคุณค่าในการสร้างพุทธศิลป์ 
คุณค่านี้มีผลต่อจิตใจของผู้สร้างและต่อพุทธศาสนิกชนในยุคนั้น ๆ๕๘ 

เมื่อกล่าวถึงศิลปะ เรามักจะหมายถึง ความงามแต่ความงามในที่นี้เป็นเรื่องของคุณค่า 
(Value) ที่เป็นคุณค่าทางสุนทรียะแตกต่างจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ ที่เป็นราคาของวัตถุแต่เป็นคุณค่า
ต่อจิตใจ ความงามเกิดขึ้นด้วยอารมณ์มิใช่ด้วยเหตุผลความคิดหรือข้อเท็จจริงคนที่เคร่งครัดต่อเหตุผล
หรือเพ่งเล็งไปที่คุณค่าทางวัตถุจะไม่เห็นความงามคนที่มีอารมณ์ละเอียดอ่อนไหวจะสัมผัสความงาม
ได้ง่าย และรับได้มาก ความงามให้ความยินดี ให้ความพอใจได้ทันทีโดยไม่ต้องมีเหตุผลความยินดีนั้น
เกิดขึ้นเองโดยไม่มีการบังคับความงามนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุก็จริงแต่มิได้เริ่มที่วัตถุมันเริ่มที่อารมณ์ของคน 
ดังนั้น ความงามจึงเป็นอารมณ์เป็นสุขารมณ์ หรือเป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความสุขเป็น ๑ ใน ๓ สิ่งที่
ก่อให้เกิดความสุขกับมนุษย์ ซึ่งได้แก่ความดีความงามและความจริงความงามที่ปรากฏแสดงออกทาง
พุทธศิลป์นี้ก็ก่อให้เกิดความสุขขึ้นต่อสายตาของผู้พบเห็น สมดังที่ เสถียร โพธินันทะ กล่ าวไว้ใน
หนังสือพุทธธรรมกับปรัชญาไว้ว่า “สุนทรียะ (ความงาม) ในพระพุทธศาสนานั้นมี ๒ ชั้น ชั้นนอก 
หมายถึง สุนทรียด้านวัตถุ เช่นการก่อสร้างวัดวาอาราม พระพุทธปฏิมา ลวดลายศิลปะต่าง ๆ ส่วนด้านในนั้น 
หมายถึง ตัวธรรมะโดยตรง”๕๙ 

 
๕. ความงามทางโลก 

 คําสอนในพระพุทธศาสนามิได้กล่าวถึงเฉพาะความงามทางธรรมเท่านั้น แต่ยังกล่าวถึงความงาม
ของคน วัตถุ สิ่งของ รวมถึงความงามที่เป็นธรรมชาติด้วย เป็นความงามที่คนในโลกกล่าวถึงและให้
ความสําคัญ เป็นความงามตามสมมติ สําหรับในพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้ให้ความสําคัญต่อความ
งามทางโลกนี้ ทุกสิ่งที่เป็นรูปธรรม สัมผัสได้ทางตา หู และสัมผัสเป็นความงามที่เรียกวา่ ความงามทางโลก  

 ความงามด้านนี้มุ่งหมายเอาทั้งท่ีเป็นความงามบนสรีระของคนและที่ปรากฏจากวัตถุ ในส่วน
ที่ปรากฏบนสรีระของคน ดังที่พระพุทธศาสนาก็กล่าวไว้ในอรรถกถาเตลป๎ตตชาดก เอกนิบาตว่า 

  หญิงงามที่ได้ชื่อว่า ชนบทกัลยาณี เพราะงามเยี่ยม ปราศจากโทษแห่ง
ร่างกาย ๖ ประการ คือ ไม่สูงเกินไป ไม่ต่ําเกินไป ไม่ผอมเกินไป ไม่อ้วนเกินไป ไม่ดํา
เกินไป ไม่ขาวเกินไปยิ่งกว่าผิวของมนุษย์ แต่ไม่ถึงผิวของเทวดา และประกอบไปด้วย
ความงาม ๕ ประการ คือ ผิวงาม เนื้องาม เอ็นงาม กระดูกงาม วัยงาม๖๐ 

                                                 
๕๘พระมหาอุดม ปํฺ าโภ, “การศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์เชิงสุนทรียศาสตร์ : ศึกษากรณีเฉพาะ

พระพุทธรูปสมัยอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๗๗. 
๕๙เสถียร โพธินันทะ, พุทธธรรมกับปรัชญา, อ้างแล้ว, หน้า ๗๖. 
๖๐ขุ.ชา.อ. ๒/๒๗๔.  



 ๓๙ 

 นอกจากนี้พระพุทธศาสนา ยังกล่าวถึงความงามทิ่เกี่ยวกับสรีระร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นผล
ของบุญต่าง ๆ ว่า “ความมีผิวงาม เสียงเพราะ ทรวดทรงดี รูปร่างสวย ความเป็นใหญ่ ความมีบริวาร 
อิฐผลทั้งหมดนี้ได้ด้วยบุญนิธิ”๖๑ 
 พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธความงามทางโลก หรือความงามที่โลกเขายึดถือกัน แต่การที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความงามทางโลกนั้น เป็นการตรัสตามโลก ให้โลกได้เข้าใจเท่านั้ น ไม่ทรง
ยึดถือ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโปฏฐปาทสูตรว่า “ดูกรจิตตะ คําเหล่านี้เป็นโลกสมัญญา โลกนิรุตติ 
โลกโวหาร โลกบัญญัติ ที่ตถาคตใช้เรียก แต่ไม่ยึดถือ”๖๒ การที่พระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นถึงความ
งามทางโลกมีอยู่นี้ก็เพ่ือเน้นย้ําให้เห็นถึงสภาวะที่เป็นสาเหตุและความเปลี่ยนแปลง  
 ความงามในมิติทางโลกนี้จะนําไปสู่ความชอบ ไม่ชอบ รัก เกลียด อยากได้ ไม่อยากได้ แย่งชิง ยึดถือ 
ครอบครอง ล้วนแล้วแต่ทําให้ตกไปสู่อบาย ไม่หลุดพ้นจากโลกทั้งสิ้น ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “รูปที่พึงรู้แจ้ง
ด้วยจักษุ น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก เป็นที่อาศัยของความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัด
ยินดีมีอยู่”๖๓ รูปที่ทําให้คนหลงใหลได้ก็หมายถึงรูปที่งาม แม้แต่เสียง ก็ต้องเป็นเสียงที่ไพเราะ กลิ่นที่หอม 
รสที่อร่อย สัมผัสที่อ่อนนุ่ม อารมณ์ที่ประทับใจ ทั้งหมดนี้เป็นอาการของความงามที่ปรากฏจากรูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ ความงามเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความอยาก ถือเป็นส่วนของ
วัตถุกาม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมอันเป็นวัตถุแห่งตัณหา เป็นอารมณ์แห่งตัณหา ชื่อว่า กาม 
เพราะว่าเป็นที่ตั้งของความใคร่ เป็นที่ตั้งของความกําหนัด เป็นที่ตั้งของความมัวเมา เหล่านี้เรียกว่า วัตถุกาม”๖๔ 
 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าความงามทางโลกนั้น เป็นความงามที่เป็นวัตถุกาม คือ ความงามที่
ทําให้เกิดความกําหนัด ยึดมั่น หมกมุ่น โดยมีคําชุดในพระพุทธศาสนาว่า ทําให้ปรารถนา ใคร่ พอใจ 
รัก ต้องการ ยินดี ปรากฏแก่บุคคลคนนั้น 

๒.๒.๒ ความงามในมิติทางธรรมหรือความงามภายใน(นามธรรม) 
พระพุทธศาสนามองสิ่งต่าง ๆ ว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ตามเหตุป๎จจัยระหว่างรูปและนาม            

มีสภาวะเป็นจริงแบบปรมัตถสัจจะ คือ องค์ธรรมแต่ละอย่างมีคุณสมบัติหรืสภาวะของตนชัดเจน
แน่นอนความงามในคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
 ๑. ความงามของหมวดธรรม 
 ๒. ความงามของธรรมที่ทําให้งาม  
 ๓. ความงามของธรรมปฏิบัติ 

๑) ความงามของหมวดธรรม 
คําสอนในพระพุทธศาสนา เริ่มต้นในทางที่งดงามคือธรรม ดังพุทธพจน์ที่ว่า  “พระสุคตนั้น 

ทรงแสดงงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะ 
พยัญชนะ บริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิง” หลักธรรมอันเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีความงดงาม
เนื่องจากแต่ละสัตถุศาสน์นั้นมีความสมบูรณ์ทั้งด้านอรรถะและพยัญชนะ อรรถะก็มีนัยอันลึกซึ้ง         

                                                 
๖๑ขุ.ขุ. ๒๕/๙/๑๒. 
๖๒ที.สี. ๙/๓๑๒/๒๔๘. 
๖๓สํ.สฬา. ๑๘/๖๗/๔๔. 
๖๔ขุ.จู. ๓๐/๙๔/๒๗. 



 ๔๐ 

ผู้ใดพิจารณารู้ยิ่งเห็นตามก็นําไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ ส่วนพยัญชนะนั้นก็มีความงดงามด้วย
ถ้อยคําภาษา ไม่มีภัยต่อผู้อ่าน ผู้ศึกษา และยังงดงามด้วยการร้อยเรียง โดยเฉพาะที่เป็นคาถา              
ซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในพระสูตรต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก ในคัมภีร์ปรมตถโชติกาอรรถกถาสุคตนิบาต  
ขุททกนิกายได้ขยายความคําว่า งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ไว้อย่างพิสดารว่า 

นัยที่ ๑ หลักคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นเป็นปริยัติสัทธรรม เป็นสวากขาตธรรม เพราะมี
ความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อม
ทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ สิ้นเชิง  

นัยที่ ๒ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระพุทธพจน์อันใดแม้เพียงคาถาเดียว ก็ชื่อว่ามีความงามใน
บาทต้น มีความงามในท่ามกลางด้วยบาทที่ ๒ และที่ ๓ และชื่อว่ามีความงามในที่สุด ด้วยบาทหลัง 
บาทที่ ๔  

นัยที่ ๓ พระสูตรก็มีความงามเช่นกัน คืองามในเบื้องต้นด้วยคํานิทาน มีความงามใน
ท่ามกลางด้วยเนื้อหา (อนุสนธิ) มีความงามในที่สุดด้วยคํานิคมน์ หมายความว่า คําขึ้นต้น (นิทาน)          
ก็บอกเหตุว่าเป็นเพราะอะไรจึงแสดงเรื่องนี้ นี่เป็นความงามในเบื้องต้น มีเนื้อหา (อนุสนธิ) ไม่วิปริต
ผิดเพ้ียน และประกอบด้วยเหตุและอุทาหรณ์ (ตัวอย่าง) โดยสมควรแก่เวไนยนิกรทั้งหลาย นี้ชื่อว่า
เป็นความงามในท่ามกลาง คําลงท้าย (นิคมน์) ก็ทําให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ฟ๎ง เป็นเหตุให้น้อมนํามาปฏิบัติ 
ชื่อว่าเป็นความงามในท่ีสุด 

นัยที่ ๔ คําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดมีความงามในเบื้องต้นด้วยการฝึกอบรมกาย วาจา 
ให้มีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อย เป็นปกติ ที่เรียกว่า ศีล มีความงามในท่ามกลาง ด้วยการปฏิบัติในสมาธิ        
อันได้แก่ สมถะ วิป๎สสนา มรรค ผล และมีความงามในที่สุด ด้วยนิพาน 

นัยที่ ๕ คําสอนของพระพุทธศาสนา ที่ได้ชื่อว่า งามในเบื้องต้น เพราะพระพุทธเจ้าเป็น
บุคคลผู้รู้ดี (โลกวิทู) งามในท่ามกลาง เพราะธรรมดี งามในที่สุด เพราะพระสงฆ์ดี ในที่นี้ให้พิจารณา
ตามนัยแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ ดังนี้ 

ที่ได้ชื่อว่างามในเบื้องต้น เพราะพระพุทธเจ้านั้นทรงไว้ซึ่งพระป๎ญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ 
และพระมหากรุณาคุณ พระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยองค์คุณ คือ 

- อรหัง ทรงเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้สิ้นกิเลส  
- สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมอย่างถูกต้องด้วยพระองค์เอง 
- วิชชาจรณสัมป๎นโน ทรงพร้อมด้วยวิชชา ๘ ทั้งมีความประพฤติดีครบ ๑๕  
- สุคโต เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว คือ เสด็จไปยังแห่งใดก็มีแต่ทรงทําสิริมงคลแก่มหาชนไม่เบียดเบียนใคร 
- โลกวิทู ทรงรู้แจ้งโลก คือ ทรงรู้จักโลกเป็นอย่างดี 
- อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิทรงสามารถฝึกอบรมคนที่ควรฝึกได้ดีเยี่ยม  
- สัตถา เทวมนุสสานัง ทรงเป็นครูทั้งมนุษย์และเทวดา  
- พุทโธ เป็นผู้เบิกบานแล้วทรงถึงซึ่งความสุขสุดยอดแล้ว ไม่มีทุกข์  
- ภควา ทรงเป็นผู้จําแนกธรรม คือ ทรงสามารถอย่างยอดเยี่ยมในการหยิบยื่นธรรมให้แก่

บุคคลต่างเพศต่างวัย และต่างนิสัยใจคอ 
ที่ได้ชื่อว่างามในท่ามกลาง เพราะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนั้นเป็นสัจธรรมไม่ว่า

พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติ หรือไม่อุบัติขึ้นธรรมนี้ก็มีอยู่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนํามาแสดง



 ๔๑ 

ต่อเวไนย์ทั้งหลาย พระธรรมประกอบด้วยองค์คุณ คือ 
- สวากขาโต ภควตา ธัมโม หมายถึง ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วท่ามกลาง อันได้แก่ 

สมาธิและงามในที่สุด อันได้แก่ ป๎ญญา พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์หรือ
หลักการครองชีวิตอันประเสริฐ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง 

- สันทิฏฐิโก หมายถึง ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ผู้ใดปฏิบัติ ผู้ใดบรรลุ ผู้นั้นย่อมเห็น
ประจักษ์ด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อตามคําบอกเล่าของผู้อื่น ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ไม่บรรลุ ผู้อื่นจะบอกก็เห็นไม่ได้ 

- อกาลิโก หมายถึง ไม่ประกอบด้วยการ ผู้ปฏิบัติไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา พร้อมเมื่อใดบรรลุได้ทันที 
บรรลุเมื่อใดเห็นผลได้ทันที นั่นคือ ให้ผลในลําดับแห่งบรรลุไม่เหมือนผลไม้อันให้ผลตามฤดูกาล 

- เอหิป๎สสิโก หมายถึง ควรเรียกให้มาดู พระธรรมเป็นคุณอัศจรรย์ดุจของประหลาดที่ควร
เชิญชวนให้มาชมและพิสูจน์ หรือท้าทายต่อการตรวจสอบ เพราะเป็นของจริงและดีจริง 

- โอปนยิโก หมายถึง ควรน้อมเข้ามา ผู้ปฏิบัติควรน้อมเข้ามาไว้ในใจของตนหรือน้อมใจเข้า
ไปให้ถึงด้วยการปฏิบัติให้เกิดข้ึนในใจ 

- ป๎จจัตตัง เวทิตัพโพ วิญํูหิ หมายถึง อันวิญํูชนพึงรู้เฉพาะตน ผลอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั้น 
ทุกคนที่น้อมนํามาปฏิบัติ จะรู้ซึ้งถึงผลแห่งพระธรรมนั้นด้วยตนเอง ทําให้กันไม่ได้ เอาจากกันไม่ได้ 
และรู้ได้ประจักษ์ในใจของตนเอง 

ที่ได้ชื่อว่างามในที่สุด เพราะมีประจักษ์พยานว่า ผู้ปฏิบัติได้ย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงตามธรรม         
ตามคําสอนนั้น อันได้แก่พระอริยสงฆ์ท้ังหลาย ดังองค์คุณของพระสงฆ์ คือ 
 - สุปฏิป๎นโน พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดี คือ ปฏิบัติไปตาม
มัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นทางสายกลาง ไม่หย่อนนัก ไม่ตึงเครียดนัก ปฏิบัติไม่ถอยหลัง ปฏิบัติได้ดีเท่า
เดิม หรือก้าวหน้าสูงขึ้นไป ปฏิบัติตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า 
 - อุชุปฏิป๎นโนพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรง คือ ตรงต่อพระพุทธเจ้า 
และพระสาวกด้วยกัน ไม่อําพรางความในใจ ไม่มีแง่งอน 
 - ญายปฏิป๎นโน พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง คือ ปฏิบัติมุ่ง
ธรรมเป็นใหญ่ ปฏิบัติถือความถูกต้องเป็นสําคัญ และปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้ 
 - สามีจิปฏิป๎นโน พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติสมควร คือ ปฏิบัติน่านับถือ 
สมควรได้รับความเคารพ ปฏิบัติชอบอย่างยิ่ง และปฏิบัติดีที่สุด 
 - อาหุเนยโย พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่สิ่งของคํานับ คือ ควรได้รับ
สิ่งของที่เขานํามาถวาย เป็นผู้ควรต่อการบูชาคุณความดี  
 - ปาหุเนยโย พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ คือ ผู้ปฏิบัติงาม
เช่นนี้ เมื่อท่านไปในบ้านเมืองใด ย่อมเป็นผู้สมควรแก่การต้อนรับเหมือนการต้อนรับแขกผู้มีเ กียรติ 
พระสงฆ์อยู่ในฐานะนั้น 
 - ทักขิเณยโย พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาควรแก่สิ่งของทําบุญ         
ลุประโยชน์สําหรับผู้ต้องการอุทิศกุศลเพื่อผู้ตาย  

- อัญชลีกรณีโย พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่การทําอัญชลี คือ 
พระสงฆเ์ป็นผู้มีคุณความดีอยู่ในสันดาน ย่อมอยู่ในฐานะที่ใคร ๆ ควรแสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้ 



 ๔๒ 

เพราะทําให้ผู้ไหว้มีความรู้สึกว่าตนได้ไหว้ผู้ที่มีคุณธรรมสมควรแก่การไหว้ ทั้งเป็นการช่วยให้ผู้ไหว้
เจริญด้วยพรทั้ง ๔ ประการ อันได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ด้วย 
 - อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเนื้อนาบุญของโลก 
คือ พระสงฆ์เป็นผู้บริสุทธิ์ ทักษิณาที่บริจาคแก่พระสงฆ์ย่อมมีอานิสงส์มาก เปรียบเหมือนนามีดินดี
และน้ําดํา พืชที่หว่านไปย่อมให้ผลไพบูลย์ จึงเป็นที่บําเพ็ญบุญของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 

นี่คือความงามของพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ในฐานะสัญลักษณ์แห่งความงามใน
เบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด 

นัยที่ ๖ คําสอนของพระพุทธศาสนานั้นชื่อว่างามในเบื้องต้น เรียกว่า อภิสัมโพธิ๖๕ เพราะ
เป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชื่อว่างามในท่ามกลาง เรียกว่า ป๎จเจกโพธิ เพราะเป็นกา ร
ตรัสรู้ได้ของพระป๎จเจกพุทธเจ้า และชื่อว่างามในที่สุด เรียกว่า สาวกโพธิ เพราะเป็นการตรัสรู้ของ
พระสาวกท้ังหลาย 

นัยที่ ๗ ธรรมของพระพุทธเจ้านั้น ในขณะที่ฟ๎ง ก็ได้ชื่อว่างามในเบื้องต้น เพราะเป็นการข่ม
เสียได้ซึ่งนิวรณ์ ในขณะปฏิบัติตามธรรมนั้น ก็ได้ชื่อว่างามในท่ามกลาง เพราะนํามาซึ่งความสุขอันเกิด
แต่สมถะและวิป๎สสนา ในขณะที่ผลอันเกิดจากการปฏิบัติปรากฏแล้ว ได้ลิ้มรสแห่งความสุขแล้ว ชื่อว่า 
ความงามในที่สุด เพราะนํามาซึ่งความคงเส้นคงวาแห่งธรรมปฏิบัตินั้น๖๖ 

จากข้อมูลดังกล่าวคือความงดงามแห่งคําสอนในพระพุทธศาสนาในแง่มุมต่าง ๆ โดยรวมแล้ว 
ความงามในเบื้องต้น คือ ปริยัติสัทธรรม ความงามในท่ามกลาง คือ ปฏิป๎ตติสัทธรรม และความงามในที่สุด 
คือ ปฏิเวธสัทธรรม  

๒) ความงามของธรรมที่ท าให้งาม  
ในคําสอนของพระพุทธศาสนา ได้แสดงหมวดธรรมเอาไว้หมวดหนึ่งเป็นหมวดธรรมที่ทําให้

คนเป็นคนงามได้ ได้แก่ 
 ๑. ขันติ ความอดทน 
 ๒. โสรัจจะ ความเสงี่ยม 

เหตุที่ธรรม ๒ ประการนี้ได้ชื่อว่า เป็นธรรมที่ทําให้คนเป็นคนงาม เนื่องจากคนที่จะมีความงามนั้น
ต้องมีความอดทน อดกลั้น อาการที่ใจสงบ อดทนไว้ได้แม้ในขณะที่มีอารมณ์ชั่วร้ายมากระทบกระทั่งก็
ไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายและวาจา ชื่อว่ามีความงดงามภายใน เพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยขันติ 
และโสรัจจะย่อมมีใจหนักแน่น ไม่แสดงอาการสูง ๆ ต่ํา ๆ แม้จะประสบความดีใจหรือเสียใจ ก็อดกลั้นได้ 
รักษากาย วาจา ใจ ให้สุภาพเรียบร้อยเป็นปกติ 
 ขันติแปลว่า ความอดทน หมายถึง ความอดกลั้นไว้ได้ไม่แสดงอาการทุกข์ร้อน หรือความไม่
พอใจความฉุนเฉียวออกมาให้เห็นคือ 
 ๑) ทนต่อความลําบากตรากตรําไม่แสดงอาการท้อแท้ยอมแพ้ทนสู้ได้ 

๒) ทนต่อทุกขเวทนาไม่แสดงอาการทุรนทุรายเกินเหตุเมื่อเจ็บปุวย 

                                                 
๖๕ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน, อ้างแล้ว, หน้า ๙๘๔. 
๖๖สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), แปลและเรียบเรียง, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, อ้างแล้ว, 

หน้า ๓๖๙-๓๗๐. 



 ๔๓ 

๓) ทนต่อความเจ็บใจไม่แสดงความไม่พอใจเมื่อถูกคนอ่ืนกระทบแดกดัน 
๔) ทนต่ออํานาจกิเลสไม่แสดงอาการอยากได้ หรือโกรธเคืองจนออกนอกหน้า 
ขันติเป็นธรรมคู่กับโสรัจจะ คือ ความเสงี่ยม ขันติและโสรัจจะจัดเป็นโสภณธรรม คือ ธรรมที่

ทําให้ผู้มีขันติและโสรัจจะดูดีงดงามมีสง่าน่าเกรงขามโสรัจจะ แปลว่าความเสงี่ยม คือ การควบคุมจิตใจให้
เยือกเย็นเหมือนปกติ เมื่อได้รับความทุกข์หรือถูกกระทบกระทั่งแดกดันเป็นต้นโสรัจจะ เป็นธรรมคู่แฝดของ
ขันติต้องมีคู่กันกล่าวคือ ขันติเป็นตัวข่มกายวาจาไม่ให้แสดงอาการดิ้นรนหรือพูดจาตอบโต้  เป็นต้น 
โสรัจจะเป็นตัวข่มใจให้สงบนิ่งทําให้ดูเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นเมื่อถูกด่าว่าสามารถทนได้
ไม่โต้ตอบข่มความโกรธไว้ได้แต่ใจยังเดือดอยู่มือยังสั่นอยู่อย่างนี้เรียกว่ามีขันติแต่ขาดโสรัจจะเมื่อข่มใจ
ให้เย็นได้มือไม่สั่นปากไม่สั่นหน้าไม่แดงด้วยความโกรธเรียกว่ามีทั้งขันติและโสรัจจะ๖๗ บุคคลที่มีพร้อม
ทั้งขันติและโสรัจจะ จึงเป็นคนที่มีความงาม ด้วยเหตุนี้ธรรมหมวดนี้จึงเป็นธรรมที่ทําให้คนเป็นคนงามได้ 
ขันต ิคือ ความอดทน จึงได้ชื่อว่าเป็นอาภรณ์ของบัณฑิต หมายถึงเป็นเครื่องประดับทางจิตของบัณฑิตนั่นเอง  

๓) ความงามของธรรมปฏิบัติ  
ในประเด็นนี้หมายถึงธรรมที่นําไปปฏิบัติแล้วเกิดความงามเป็นหน้าที่ ๆ ทุกคนต้องปฏิบัติ

ตามธรรมนี้ ได้แก่ ความงามอันเกิดจากการปฏิบัติตามศีล สมาธิ และป๎ญญา ความงามโดยมองจาก
หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ  
 ๑. การไม่ทําบาปทั้งปวง โดยการรักษาศีล จัดเป็นความงามเบื้องต้น 
 ๒. การยังกุศลให้ถึงพร้อม โดยการเจริญสมาธิ จัดเป็นความงามในท่ามกลาง 
 ๓. การชําระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว โดยการสร้างป๎ญญา จัดเป็นความงามในที่สุด 

ความงามในเบื้องต้นแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยศีล ศีลชื่อว่าเป็นเบื้องต้นแห่ง            
พระศาสนา เพราะศีลอันบริสุทธิ์ด้วยดีเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายการไม่ทําบาปทั้งปวง ก็คือศีล 
ด้วยเหตุนี้ศีลจึงเป็นความงามในเบื้องต้น เพราะนํามาซึ่งคุณมีความไม่เดือดร้อนเป็นต้น 

ความงามในท่ามกลางแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยสมาธิ สมาธิชื่อว่าเป็นท่ามกลางแห่ง
พระศาสนา เนื่องจากสมาธิอันประกอบด้วยฌานอันบริสุทธิ์เป็นท่ามกลางแห่งความรู้แจ้ง การยังกุศล 
(สติ) ให้ถึงพร้อมจึงชื่อว่า สมาธิ ด้วยเหตุนี้สมาธิ  จึงเป็นความงามในท่ามกลาง เพราะนํามาซึ่งคุณมี
การแสดงฤทธิ์ได้ เป็นต้น 

ความงามในที่สุดแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยป๎ญญา ป๎ญญาชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งพระศาสนา 
เนื่องจากป๎ญญาที่รอบรู้ในกองสังขารเป็นที่สุดแห่งการแทงตลอด การชําระจิต (บริสุทธิ์) ของตนให้
ผ่องแผ้วชื่อว่า ป๎ญญา ด้วยเหตุนี้ป๎ญญา จึงเป็นความงามในที่สุด เพราะนํามาซึ่งความเป็นผู้คงที่ใน
อิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ทั้งหลาย๖๘ นอกจากนั้น ความงามในธรรมปฏิบัติยังหมายเอาถึงความงาม
อันเกิดจากการปฏิบัติสมาธิจนถึงได้ฌาน  

สําหรับความงามที่ปรากฏในการปฏิบัติธรรมนั้น เป็นความงามภายในที่เกิดจากการขัดเกลา
กิเลสนั้นจะได้กล่าวในประเด็นต่อไปเกี่ยวกับความงามทางจิต 

                                                 
๖๗พระธรรมกิตติวงศ์, ภาษาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๐), หน้า ๙๘. 
๖๘สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), แปลและเรียบเรียง, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, อ้างแล้ว, 

หน้า ๖-๗. 



 ๔๔ 

๔) ความงามทางธรรม  
ความงามในพระพุทธศาสนานั้นให้ความสําคัญต่อความงามทางนี้ เพราะเป็นความงามที่แท้ 

เป็นความงามที่ทําให้ผู้เข้าถึงนั้นพ้นจากทุกข์ภัยได้ ความงามทางธรรมนี้จึงตรงกันข้ามกับความงาม
ทางโลก เพราะเป็นความงามที่ไม่เกี่ยวกับความรู้สึก แต่เป็นลักษณะของความงามอันเกิดจาก
“คุณค่า” คุณค่านี้เกิดจากประโยชน์แห่งธรรมนั้น เมื่อธรรมแสดงอาการออกมาทางประโยชน์ทั้ง ๓ 
ระดับ คือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน และประโยชน์สูงสุด ก็ถือได้ว่า เป็นความงามทางธรรม 

ความงามทางธรรมนี้เป็นความงามแห่งความจริงด้วย กล่าวคือ เป็นความงามในเนื้อหาของ
คําสอนในเรื่องศีล สมาธิ ป๎ญญา สมถะ วิป๎สสนา มรรค ผล นิพพาน ที่บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ถูกต้อง 
ครบถ้วนทั้งอรรถะ (ความหมาย) และพยัญชนะ (ข้อความ-ถ้อยคํา) เป็นความงามที่สามารถพัฒนา
จากง่ายไปหายาก จากหยาบไปสู่ละเอียด สัมพันธ์ทุกขั้นตอน งามทั้งข่มกิเลสได้ชั่วคราว ทําให้ได้รับ
ความสงบสุขอันเกิดจากสมถะและวิป๎สสนา และทําให้บรรลุธรรมขั้นสูงคือ พระนิพพาน๖๙ 

ความงามแห่งธรรมนี้ ถือเป็นความงามสากล ผู้เข้าถึงความงามแห่งธรรมย่อมรู้แจ้งเหมือนกัน
เพราะธรรม หรือความจริงมีความเป็นหนึ่งไม่มีสอง ผู้รู้ความจริงย่อมไม่วิวาทกันเรื่องความจริงที่รู้นั้น๗๐ 
ความงามแห่งธรรมนั้นเป็นคุณสมบัติที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ได้ยาก สงบ ประณีต ไม่อาจคิดเอาได้
บัณฑิตเท่านั้นจึงรู้ได้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสเปรียบเทียบความงามแห่งธรรมให้เป็นรูปธรรมว่า “ผ้ากาสี
ใหม่ก็ดี กลางเก่ากลางใหม่ก็ดี เก่าแล้วก็ดี ก็มีสีสวย ภิกษุนวกะก็ดี ภิกษุมัชฌิมะก็ดี ภิกษุเถระก็ดี             
มีศีล มีธรรมอันงาม ความมีศีล มีธรรมอันงามนั้น เรียกว่า ความมีสีสวยของภิกษุนั้น เช่นกับผ้ากาสี          
มีสีสวย ฉะนั้น”๗๑ 

ความงามแห่งธรรมในพระพุทธศาสนาจึงโยงถึงความจริง ความดีด้วย เพราะความจริงเป็น
ที่มาของความงามและความดี ความงามก็เป็นลักษณะของความจริง ความดีเป็นเนื้อหาหรือเปูาหมาย
ของความจริงทีมีธรรมหรือความจริงในตัวอย่างมีลักษณะงาม และผลจากการมีธรรมในตัวไม่ว่าธรรมระดับใด 
คือ ภาวะลดลงของกิเลสและทุกในชีวิต หากมีธรรมสมบูรณ์ กิเลสและทุกข์ก็ลดลงจนหมดสิ้น ในที่สุด
ซึ่งถือว่าเป็นความดีสูงสุดของชีวิต๗๒ ความงามทางธรรมนี้จึงมุ่งหมายถึง ความจริงและความดี              
ในพระพุทธศาสนานั้นให้ความสําคัญต่อความงามนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นความงามที่นําไปสู่การ
หลุดพ้น ไม่ผูกรัดอยู่ในวัฏฏะ เป็นความงามที่ไม่ทําให้เกิดความหลงใหล มัวเมา  
 นอกจากนี้ ความงามในพระพุทธศาสนาสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
 ๑. ความงามทางกาย 
 ๒. ความงามทางจิต 
 ๓. ความงามทางป๎ญญา 
 ๑) ความงามทางกาย 

                                                 
๖๙สุเชาวน์ พลอยชุม, “บทความวิชาการเรื่องความงามในพระพุทธศาสนา”, วารสารบัณฑิต

ศาส์นมมร, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๘ (พฤศจิกายน-เมษายน ๒๕๔๙) : ๘๔-๘๕. 
๗๐ขุ.ม. ๒๙/๕๕๓-๕๕๕/๓๕๒-๓๕๓. 
๗๑องฺ.ติก. ๒๐/๕๓๙/๓๑๙. 
๗๒สุเชาวน์ พลอยชุม, “บทความวิชาการเรื่องความงามในพระพุทธศาสนา”, อ้างแล้ว : ๙๐. 



 ๔๕ 

คําว่า กายในที่นี้ หมายถึงกายภาพ ซึ่งได้แก่อาการที่แสดงออกทางกายและทางวาจาเป็น
พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้จากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสีหน้า แววตา วาจา คําพูด ล้วนจัดอยู่ในประเภท
ของกายภาพทั้งสิ้น ดังนั้นการสังเกตเห็นลักษณะพฤติกรรมของบุคคลก็สามารถเห็นถึงความงาม
หรือไม่งามได้ 
 ๑. ความเป็นผู้ว่ายาก คือ ความไม่งามทางกาย 

ความงามทางกายในแนวพุทธศาสนานี้ตามปกติชี้บ่งด้วยพฤติกรรม และพฤติกรรมต่าง ๆ นั้น
ออกมาจากจิตที่ไม่ดื้อรั้น ถ้าหากประกอบไปด้วยธรรมที่ทําให้ไม่งามที่เรียกว่า ธรรมอันทําบุคคลให้
เป็นผู้ว่ายาก ก็แสดงถึงความเป็นผู้ไม่งาม ธรรมอันทําบุคคลให้เป็นผู้ว่ายากนี้มี ๑๖ ประการ คือ เป็นผู้
มีความปรารถนาลามก เป็นผู้ยกตนข่มผู้อ่ืนเป็นคนมักโกรธ เป็นคนมักโกรธผูกโกรธ เป็นคนมักโกรธ 
มักระแวงจัด เพราะความโกรธเป็นเหตุเป็นคนมักโกรธ การถูกผู้เป็นโจทก์ฟูอง กลับโต้เถียงโจทก์เป็น
โจทก์ฟูองเป็นโจทก์ฟูอง กลับปรักปรําโจทก์ถูกผู้เป็นโจทก์ฟูอง กลับเอาเรื่องอ่ืนมากลบเกลื่อน            
ถูกผู้เป็นโจทก์ฟูองไม่พอใจตอบในความประพฤติ ผลการเป็นคนลบหลู่ตีเสมอ การเป็นคนริษยา        
เป็นคนตระหนี่การเป็นคนโอ้อวด เจ้ามายา การเป็นคนกระด้าง ดูหมิ่นผู้ อ่ืน การเป็นคนถือแต่
ความเห็นของตน ถือรั้น ถอนได้ยาก  

จะเห็นได้ว่าหัวข้อธรรมที่ทําให้เป็นคนว่ายากท้ังสิ้นนี้ มีอยู่ในบุคคลใด ในขณะใดก็ตาม ความ
สุนทรียะหรือความงามจะไม่ปรากฏ 
 ๒. ความเป็นผู้ว่าง่าย คือ ความงามทางกาย 

ส่วนธรรมชาติที่สร้างความงามหรือสุนทรียะให้แก่บุคคล เป็นธรรมอันทําให้บุคคลเป็นคนว่าง่าย 
เป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับธรรมที่ทําให้เป็นคนว่ายาก แม้ผู้ที่เขาเห็นว่าอยู่ในฐานะควรนับถือไม่ว่าโดย
วัยวุฒิ หรือคุณวุฒิ หรือตําแหน่งหน้าที่ก็ตาม ซึ่งเขามิได้ยอมตนไว้ว่า ขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้า  ๆ 
เป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้ แต่ผู้นั้นเป็นคนว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมที่ทําให้เป็นคนว่าง่าย เป็นผู้
อดทน รับคําพร่ําสอนโดยเคารพ เมื่อเป็นเช่นนี้ เพ่ือนผู้ร่วมกิจกรรมต่างก็มองเห็นบุคคลนั้นว่า ควรว่า
กล่าวได้ ควรพร่ําสอนได้ และรวมไปถึงการควรแก่ความไว้วางใจในบุคคลนั้นได้ ธรรมที่ทําให้เป็นคน
ว่าง่ายมีแสดงไว้ดังนี้เป็นผู้มีความปรารถนาลามก นี้เป็นธรรมที่ทําให้เป็นคนว่าง่ายเป็นผู้ไม่เป็นผู้ยกตน 
ไม่ข่มผู้อ่ืน เป็นผู้ไม่เป็นคนมักโกรธ อันความโกรธ ไม่ครอบงําแล้วเป็นผู้ไม่เป็นคนมักโกรธ เป็นผู้ไม่
เป็นคนมักโกรธ ไม่มักระแวงจัดเป็นผู้ไม่เป็นคนมักโกรธ ไม่เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธ เป็นผู้ที่แม้ถูก
ผู้เป็นโจทก์ฟูอง (โดยชอบ) เป็นผู้ที่แม้ถูกผู้เป็นโจทก์ฟูอง (โดยชอบ) ไม่รุกรานโจทย์ เป็นผู้ที่แม้ถูกผู้
เป็นโจทก์ฟูอง (โดยชอบ) ไม่เอาเรื่องอ่ืนมากลบเกลื่อน ไม่พูดนอกเรื่อง ไม่แสดงความโกรธ ความมุ่งร้าย 
เป็นผู้ที่แม้ถูกผู้เป็นโจทก์ฟูอง (โดยชอบ) พอใจตอบในความประพฤติเป็นผู้ไม่เป็นคนลบหลู่ ไม่ตีเสมอ 
เป็นผู้ไม่เป็นคนริษยา ไม่เป็นคนตระหนี่เป็นผู้ไม่เป็นคนโอ้อวด มิใช่เจ้ามายาเป็นผู้ไม่เป็นคนกระด้าง 
ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น เป็นผู้ไม่เป็นคนถือแต่ความเห็นของตน ไม่ถือรั้น ถอนได้ง่าย๗๓ 

ธรรมเหล่านี้ เรียกว่า ธรรมที่ทําให้เป็นคนว่าง่ายเมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้ง ๑๖ ข้อ
ดังกล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าล้วนเป็นความงามของพฤติกรรมทั้งสิ้น ถ้าบุคคลใดขาดคุณสมบัติ

                                                 
๗๓ม.มู. ๑๒/๒๒๑/๑๘๙. 



 ๔๖ 

ดังกล่าวมา ความงามในพฤติกรรมก็ขาดไปด้วย เมื่อต้องการพัฒนาตนด้วยพฤติกรรมอันเป็นสุนทรียะ
ด้วยแนวทางคุณธรรมดังกล่าวนี้ ก็ทําให้เกิดความปลอดโปร่ง สงบเย็น 

๓. วินัยสร้างความงามทางกาย 
ความงดงามทางกายนี้ทางพระพุทธศาสนาต้องมีกรอบทางวินัยเป็นเครื่องสร้างขึ้น ด้วยเหตุนี้ 

พระพุทธเจ้าได้วางรากฐานแห่งความงามที่จะทําให้พระภิกษุทั้งหลายซึ่งมาจากหลายระดับในสังคม 
ถ้าหากไม่มีวินัยเป็นกรอบในการปฏิบัติตนก็ไม่อาจสร้างความงดงามได้ เพราะในการต่อมาผู้เข้ามา
บวชมีหลากหลายวัตถุประสงค์  
 พระพุทธเจ้าทรงตําหนิพระภิกษุผู้ประพฤติมิชอบว่า  

โมฆบุรุษ ไฉนเธอเจรจาอยู่กับพวกเดียรถีย์ จึงได้กล่าวปฏิเสธแล้วรับ กล่าวรับ
แล้วปฏิเสธ เอาเรื่องอ่ืนกลบเกลื่อนเรื่องอ่ืน กล่าวเท็จทั้ง ๆ ที่รู้อยู่ พูดนัดหมายไว้แล้ว 
ทําให้คลาดเคลื่อนเล่า การกระทําของเธอนั้น ไม่เป็นไปเพ่ือความเลื่อมใส ของชุมชนที่
ยังไม่เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทํา
ของเธอนั้น เป็นไปเพ่ือความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพ่ือ ความเป็น
อย่างอ่ืนของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแล้ว๗๔ 

 

จะเห็นได้ว่า การบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นความสําคัญของความงามใน
พฤติกรรมว่านํามาซึ่งความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา 

ความงามที่เกิดจากการฝึกอบรมกาย วาจา ใจของพระภิกษุทั้งหลาย กลายเป็นความงามที่
สื่อให้เกิดความเลื่อมใสต่อผู้พบเห็นความงามเหล่านี้เป็นบุคลิกภาพอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา บุคลิกภาพภายนอกที่ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งจะเห็นได้ชัด  คือ บุคลิกภาพ
ทางกาย และทางวาจา อากัปกิริยาอันงดงาม มีผลต่อจิตใจของบุคคล ให้ยอมรับนับถือ และก่อให้เกิด
ศรัทธาปสาทะแก่ผู้พบเห็น  ในความสําคัญของการเผยแผ่ธรรม พระพุทธองค์ยังได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของบุคลิกภาพในพุทธสาวกของพระองค์ จะเห็นได้จากการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็น
สมาชิกในคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าได้ทรงวางกฎเกณฑ์สําหรับผู้จะบรรพชาอุปสมบท ไว้ ๕ อย่าง คือ 

 ๑) เป็นมนุษย์และเป็นบุรุษเพศ มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป  
 ๒) เป็นผู้ไม่มีหนี้สิน เป็นไท 
 ๓) ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน  
 ๔) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา  
 ๕) ได้รับอนุญาตจากทางราชการ (ในกรณีเป็นข้าราชการ)  
 

  ยังทรงห้ามบวชแก่โจร คนผู้ถูกลงอาญาสักหมายเลข คนเป็นหนี้ ทาส คนผู้มีอายุ
หย่อน ๒๐ ปี บัณเฑาะก์ อมนุษย์ (เช่น นาค) คนฆ่าบิดามารดา คนประทุษร้ายภิกษุณี 
คนฆ่าพระอรหันต์ คนทําลายสงฆ์ คนทําโลหิตุปบาท คน ๒ เพศ คนไม่มีอุป๎ชฌาย์ คน
ไม่มีบริขารครบ คนมือด้วนเท้าด้วน คนหูวิ่นจมูกแหว่ง คนนิ้วมือนิ้วเท้าขาด คนง่าม
มือง่ามเท้าขาด คนเอ็นขาด คนมือเป็นแผ่น คนค่อม คนเตี้ย คนคอพอก คนถูกสักหมาย

                                                 
๗๔วิ.ป. ๘/๓๓๔/๕๐๒. 



 ๔๗ 

โทษ คนมีรอยเฆี่ยนด้วยหวาย คนมีหมายจับ คนเท้าปุก (เท้าที่พิการมีรูปดังกําป๎้น) คนมี
โรคเรื้อรัง คนร่างกายไม่สมประกอบ คนตาบอด เป็นง่อยคนกระจอก คนเป็นโรค
อัมพาต คนชราทุพพลภาพ คนตาบอดทั้งสองข้าง คนใบ้คนหูหนวก๗๕ เหล่านี้ถือว่า
เป็นบุคลิกภาพภายนอกที่สร้างความสลดสังเวชไม่เป็นที่เจริญศรัทธาแก่ผู้พบเห็น  
 

 ความงามที่เป็นพฤติกรรมทางวาจา ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แสดงให้เห็นถึงความงามได้ ความงาม
ทางวาจาในทางพุทธศาสนา คือ วาจาที่เว้นจากมิจฉาวาจา โดยมีอธิบายว่า ที่ชื่อว่า สัมปชานมุสาวาท  
ได้แก่ วาจาเสียงที่เปล่งถ้อยคําเป็นแนวทาง การเปล่งวาจา เจตนาที่ให้เขาเข้าใจทางวาจาของบุคคลผู้
จงใจจะพูดให้คลาดจากความจริง ได้แก่ คําพูดของอนารยชน ๘ อย่าง คือ 
 ๑. ไม่เห็น พูดว่าข้าพเจ้าเห็น   
 ๒. ไม่ได้ยิน พูดว่าข้าพเจ้าได้ยิน  
 ๓. ไม่ทราบ พูดว่าข้าพเจ้าทราบ   
 ๔. ไม่รู้ พูดว่าข้าพเจ้ารู้  
 ๕. เห็น พูดว่าข้าพเจ้าไม่เห็น   
 ๖. ได้ยิน พูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยิน  
 ๗. ทราบ พูดว่าข้าพเจ้าไม่ทราบ   
 ๘. รู้พูดว่าข้าพเจ้าไม่รู้  
 องค์ประกอบของการกล่าวเท็จในกรณีไม่รู้ ภิกษุรู้อยู่กล่าวเท็จว่าข้าพเจ้ารู้  ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์ 

จะเห็นได้ว่าความงามทางวาจาซึ่งมีบัญญัติไว้ในพระวินัยสําหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 
จะต้องมีความเที่ยงตรง แม่นยํา สิ่งที่รู้ ทราบ ได้ยิน ได้เห็น หรือสงสัย เพียงใด ก็ต้องไม่พูดให้
คลาดเคลื่อนไปจากความจริงที่ตนได้รู้ ได้ทราบ ได้ยิน ได้เห็น หรือสงสัย ด้วยความงามทางวาจาเช่นนี้
จึงทําให้พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นที่เลื่อมใสได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ในการบัญญัติพระวินัย
ดังกล่าวแล้ว 
 สําหรับวินัยของคฤหัสถ์ซึ่งเรียกว่า “อาคาริยวินัย” คือ วินัยของผู้ครองเรือน ซึ่งก็ได้แก่การ
งดเว้นจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ นั่นเอง๗๖ ถือเป็นวิธีการเข้าถึงความงามของชาวบ้านด้วยการงดเว้น
จากอกุศลกรรมบถ ๑๐ ปฏิบัติตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ในที่นี้หมายเอาเฉพาะส่วนของกายและวาจาซึ่ง           
ก็ได้แก่ข้อ ๑ - ๗ เท่านั้น ดังนี้ 

ส่วนที่เป็นกายกรรม มี ๓ อย่าง คือ 

                                                 
๗๕วิ.ม. ๖/๑๓๕/๓๓๘-๓๔๐. 
๗๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า ๓๗๑. 



 ๔๘ 

 ๑. ปาณาติปาตาเวรมณีเว้นจากทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง 
 ๒. อทินนาทานาเวรมณีเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 
 ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณีเว้นจากประพฤติผิดในกาม 
ส่วนที่เป็นวจีกรรม มี ๔ คือ  
 ๔. มุสาวาทาเวรมณีเว้นจากพูดเท็จ 
 ๕. ปิสุณายวาจาย เวรมณีเว้นจากพูดส่อเสียด 
 ๖. ผรุสายวาจาย เวรมณีเว้นจากพูดคําหยาบ 
 ๗. สัมผัปปลาปาเวรมณีเว้นจากพูดเพ้อเจ้อ 

 รวมความแล้ว ความงามทางกายนี้ เป็นความงามอันเกิดจากศีล เพราะศีลเป็นกระบวนการ
ในการพัฒนาชีวิตในเบื้องต้น เป็นความงามเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาศีลเป็นกระบวนการพัฒนาทาง
ความประพฤติมิให้ทําความเดือดร้อนแก่บุคคลอ่ืนในด้านต่าง ๆ ศีลจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ควบคุมจิตไม่ให้
สร้างความเดือดร้อนและเบียดเบียนกันและกัน  

พระสีลวเถระได้กล่าวสรรเสริญคุณของศีลไว้ว่า “ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่ง
คุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้นพึงชําระศีล ให้บริสุทธิ์”๗๗ 

๔. วิธีเข้าถึงความงามทางกายด้วยศีล 
รากฐานของศีล ได้แก่ ศีล ๕ เพ่ือให้มีคุณธรรม มีเมตตากรุณาต่อทุกชีวิตที่จะต้องพ่ึงพาอาศัย

กันและกัน ให้ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข ไม่เดือดร้อน ศีล ๕ นั้นประกอบด้วย 
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี   เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี  เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการลักทรัพย์ 

 ๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี  เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
 ๔. มุสาวาทา เวรมณี   เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ  

๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺ านา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท๗๘ 
 พระพุทธเจ้าทรงชี้โทษของการละเมิด และแสดงอานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ การจะรักษา
หรือไม่นั้นก็เป็นการตัดสินใจของแต่ละคน ดุจดังน้ําฝนที่ตกลงมาใครที่นําภาชนะไปรองรับก็จะได้รับ
น้ําฝน ใครไม่เปิดฝาภาชนะก็ไม่ได้รับน้ําฝน ไม่ได้บังคับให้ผู้ใดต้องกระทํา  

ในฐานะที่ศีลข้อที่ ๕ แสดงลักษณะเด่นชัดมากที่สื่อให้เห็นถึงความไม่งาม ถ้าหากใครเข้าไป
เสพ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสโทษแห่งการดื่มสุราเมรัยไว้ ๖ ประการไว้ว่า“สุราและเมรัย อันเป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการนี้ คือ ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง ๑ ก่อการทะเลาะวิวาท ๑ 
เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑ เป็นเหตุเสียชื่อเสียง ๑ เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย ๑ มีบทที่ ๖ คือ เป็นเหตุทอน
กําลังป๎ญญา ๑”๗๙ การดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดนอกจากจะมีโทษต่อร่างกายแล้ว ยังบั่นทอนสติป๎ญญา         

                                                 
๗๗ขุ.เถร. ๒๖/๓๗๘/๓๕๗. 
๗๘ที.ปา. ๑๑/๒๘๖/๒๒๕. 
๗๙ที.ปา. ๑๑/๑๗๙/๑๖๔. 



 ๔๙ 

อีกท้ังยังก่อให้เกิดป๎ญหาต่าง ๆ เช่น การฆาตกรรม ฉกชิงวิ่งราว อาชญากรรมทางเพศ  การหลอกลวง
ต้มตุ๋น และอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม คือ อาการไม่งามทางกาย 
 ศีลทั้ง ๕ ข้อนี้เป็นกฎระเบียบและเป็นหลักประพฤติปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานสําหรับมนุษย์ทุกคน 
เพ่ือปูองกันเวรและภัยทําให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย หากคนในสังคมไม่เคารพในหลักของศีลแล้ว 
ความทุกข์เดือดร้อนก็จะกลายเป็นป๎ญหาของชีวิตและสังคม พระพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นให้มนุษย์ในสังคม
มีความสุข สงบ มีเอกภาพ ความเสมอภาคบนหลักพ้ืนฐานของการดําเนินชีวิต โดยให้มีความรัก         
มีเมตตาต่อสรรพชีวิตที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยกันโดยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีปกติสุข ไม่เดือดร้อน เป็น
ที่รองรับของธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ซึ่งมีประโยชน์และอานิสงส์สืบไปอย่างต่อเนื่อง 

๒) ความงามทางจิต  
๑ จิต คือ ต้นเหตุแห่งความงามและไม่งาม 
จิตเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิต ในทางพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญต่อจิตเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะจิตเป็นสิ่งที่ทําให้กายต้องทําตาม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาในธรรมบทว่า 
  มโนปุพพงฺคมา ธมฺมา มโน เสฏฺ ามโนมยา 
  มนสา เจ ปทฏฺเ น ภาสติ วา กโรติ วา 
  ตโตนํทุกฺขมเนฺวติ  จกฺกํววหโต ปทํ๘๐ 
  ใจเป็นผู้นําสรรพสิ่ง ใจเป็นใหญ่ (กว่าสรรพสิ่ง) สรรพสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจ          
ถ้าพูดหรือทําสิ่งใดด้วยใจชั่ว ความทุกข์ย่อมติดตามตัวเขา เหมือนล้อหมุนตามเท้าโค 
 

หมายความว่า ถ้าหากจิตคิดไม่ดี ก็จะเป็นเหตุให้ทําไม่ดี พูดไม่ดีตามมาด้วย และผลจากการ
ทําไม่ดีและพูดไม่ดีนั้น จะนํามาซึ่งความทุกข์ให้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากตรงกันข้าม จิตที่คิดดีแล้ว         
ก็จะทําให้ทําดีและพูดดี ผลจากการทําดีและพูดดีนั้นจะนํามาซึ่งความสุข ดังคาถาธรรมบทว่า 

มโนปุพฺพงฺคมาธมฺมา มโนเสฏฺ ามโนมยา 
มนสาเจปสนฺเนน  ภาสติวากโรติวา 
ตโตนํสุขมเนฺวติ  ฉายาวอนุปายินี๘๑ 
 

  ใจเป็นผู้นําสรรพสิ่ง ใจเป็นใหญ่ (กว่าสรรพสิ่ง) สรรพสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจ ถ้าพูด 
หรือทําสิ่งใดด้วยใจบริสุทธิ์ ความสุขย่อมติดตามตัวเขา เหมือนเงาติดตามตน ฉะนั้น 

 

เมื่อทราบว่าจิตเป็นต้นเหตุให้กายและวาจาแสดงออกมาทางดีหรือไม่ดี ก็ต้องมุ่งเน้นไปทีใจ 
ด้วยการฝึกฝน อบรม การฝึกฝนอบรมจิตก็เพ่ือให้จิตมีความพร้อมที่จะทํางานชั้นสูงต่อไป อันได้แก่
การพิจารณาธรรม จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนํามาซ่ึงความสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ 
จิตฺตํทนฺตํ สุขาวหํ การฝึกจิตเป็นการดี จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําสุขมาให้”๘๒ จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมเป็นจิต
ประภัสสร คือจิตที่ผ่องแผ้ว จิตที่ผ่องใส ปภสฺสรมิทํ  ภิกฺขเว จิตฺตํ ตํฺจโข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ        

                                                 
๘๐ขุ.ธ. ๒๕/๑๑/๑๕. 
๘๑ขุ.ธ. ๒๕/๑๑/๑๕. 
๘๒ขุ.ธ. ๒๕/๑๓/๑๙. 



 ๕๐ 

อุปกิลิฏฺ  ํ ภิกษุทั้งหลายจิตนี้บริสุทธิ์เป็นประภัสสรเปล่งปลั่งแต่ว่าจิตนั้นอันอุปกิเลสเป็นแขกจรเข้ามา
ทําให้มัวหมองเสียความบริสุทธิ์ไปเมื่อภายหลัง คนทั้งหลายจะดีจะเลวก็เพราะจิต จะงามหรือไม่งามก็
เพราะจิต ต้องรู้จักชําระจิตให้ผ่องแผ้ว จิตจะได้งดงาม ดังพระดํารัสว่า  

จิตฺตสงฺกิเลสา ภิกฺขเว สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ จิตฺตโวทานา สตฺตา วิสุชฺฌนฺติตสฺมาติห 
ภิกฺขเว อภิกฺขณํ สกํ จิตฺตํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ ทีฆรตฺตมิทํ จิตฺตํ สงฺกิลิฏฺ  ํ ราเคน โทเสน   
โมเหนาติ แปลว่า ภิกษุท้ังหลายสัตว์ทั้งหลาย (สามัญชน) จักเศร้าหมอง (คนไม่ดี) ก็เพราะ
จิตของเขาเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายจักบริสุทธิ์ (คนดี) ก็เพราะจิตของเขาบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว 
เพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายพวกท่านทุกคนควรพิจารณาจิตของตนเองเนือง ๆ 
บ่อย ๆ ว่าจิตนี้เศร้าหมองด้วยราคะ โทสะ โมหะ มาตลอดกาลนานไกล๘๓  

ความสําคัญของมนุษย์ก็อยู่ที่สามารถฝึกได้นี่เอง หลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีศูนย์
รวมอยู่ที่การพัฒนามนุษย์ได้แก่การพัฒนาจิตใจ เมื่อจิตผ่องใส สะอาด งดงาม กายวาจาก็จะสะอาด
งดงามไปด้วย การฝึกจิตอยู่มรรคข้อสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เป็นส่วนของจิตสิกขา 
หรือส่วนของสมาธิ การฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคงแน่วแน่ ควบคุมตนได้ดี มีสมาธิ มีกําลังใจสูง           
ให้เป็นจิตที่สงบ ผ่องใส เป็นสุข บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวนหรือทําให้เศร้าหมอง อยู่ในสภาพเหมาะ
แก่การใช้งานมากที่สุด โดยเฉพาะการใช้ป๎ญญาอย่างลึกซึ้งและตรงตามความเป็นจริง๘๔ ดังมีพุทธพจน์ได้
กล่าวไว้ว่า 

...ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่
มีวิตก วิจาร ปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตก วิจาร สงบระงับไปแล้ว บรรลุ
ทุติยฌาน มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร          
มีแต่ปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา         
มีสติอยู่เป็นสุข เพราะละสุขและได้แล้ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว 
บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่...๘๕  

จิตที่อยู่ในฌานเป็นจิตที่ประภัสสร ผ่องแผ้ว งดงาม เนื่องจากนิวรณ์ทั้งหลายถูกกดทับระงับ
ลงด้วยอํานาจแห่งองค์ฌานทั้ง ๕ นี้ ดังนั้น ลักษณะของสมาธิ มีไว้ ๔ ประการ คือ 
  ๑) ความปรากฏแห่งอารมณ์ 
  ๒) ความไม่ฟูุงซ่านแห่งจิต 
  ๓) ความตั้งมั่นแห่งจิต และ 
  ๔) ความผ่องแผ้วแห่งจิต๘๖ 

                                                 
๘๓อฏฺ สาลินี. ๑๗๒ 
๘๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า ๙๑๕. 
๘๕ขุ.ม. ๖๕/๒๔๒/๖๗๖. 
๘๖ขุ.ปฏิ. ๖๙/๓๙๖/๑๑๐-๑๑๑. 



 ๕๑ 

 เมื่อนิวรณ์ถูกกําจัดไปด้วยองค์ธรรมนั้น ๆ แล้วจิตก็เป็นสมาธิ จิตที่เป็นสมาธิจะเป็นจิตที่
มั่นคงแน่วแน่ สงบ ไม่ซัดส่ายฟุูงซ่าน ใสกระจ่าง มีพลังและควรแก่การงานเป็นต้น ในพระสูตรได้แสดง
ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิไว้ ๘ ประการ คือ ๑) ตั้งมั่น ๒) บริสุทธิ์ ๓) ผ่องใส ๔) ปลอดโปร่งไร้กังวล          
๕) ปราศจากสิ่งมัวหมอง ๖) นุ่มนวล ๗) ควรแกก่ารงาน ๘) ไม่หวั่นไหว๘๗ 

๒. วิธีการเข้าถึงความงามทางจิต 
 จิตเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้เช่นเดียวกับการฝึกฝนกาย แต่การฝึกฝนทางจิตนั้นต้องใช้
กระบวนการฝึกฝนทางจิต เพื่อให้มีความสงบ มีความงดงาม เรียกเป็นภาษาฝึกฝนว่า การบําเพ็ญตบะ 
คือการบําเพ็ญเพียรเพื่อเผากิเลส เผาอภิชฌาและโทมนัส ด้วยการสํารวมระวังในอินทรีย์ทั้ง ๕ ในที่นี้
มุ่งไปที่กระบวนการ หรือวิธีในการบําเพ็ญซึ่งก็ได้แก่การปฏิบัติกรรมฐาน เพ่ือสงบระวังนิวรณ์ทั้ง ๕
 (๑) ขั้นตอนเลือกแนวทางปฏิบัติ 
 การปฏิบัติกรรมฐานซึ่งมีแนวทางและอารมณ์ที่จะปฏิบัติ ๔๐ วิธีการเรียกว่า อารมณ์
กรรมฐาน ๔๐ โดยต้องเลือกให้เหมาะสมกับตนตามจริต โดยมีหลักเกณฑ์ คือ 
 ๑) ราคจริต ผู้ที่มีราคจริต ปฏิบัติตามอารมณ์กรรมฐาน กสิณ ๖ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติอรูป ๔ 
 ๒) โทสจริต ผู้ที่มีโทสจริต ปฏิบัติตามอารมณ์กรรมฐานกสิน ๑๐ อัปปมัญญา ๔ อรูป ๔ 
 ๓) โมหจริต ผู้ที่มีโมหจริต ปฏิบัติตามอารมณ์กรรมฐาน กสิณ ๖ อานาปานสติ อรูป ๔ 
 ๔) สัทธาจริต ผู้ที่มีสัทธาจริต ปฏิบัติตามอารมณ์กรรมฐานกสิณ ๖ อนุสสติ ๖ ข้อแรกอรูป ๔ 
 ๕) พุทธิจริต ผู้ที่มีพุทธิจริต สมควรปฏิบัติตามอารมณ์กรรมฐานกสิณ ๖ อุปสมาสติมรณสติ
อาหาเรปฏิกูลสัญญาจตุธาตุววัฏฐานอรูป ๔ 
 ๖) วิตกจริต ผู้ที่มีวิตกจริต สมควรปฏิบัติตามอารมณ์กรรมฐากสิณ ๖ อานาปานสติอรูป ๔๘๘ 
 การที่จะรู้ว่าตนเป็นจริตใดก็ขึ้นอยู่กับการสังเกตของตนเองและของอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติ
กรรมฐานให้ เมื่อได้แนวทางปฏิบัติแล้วก็นําแนวทางไปปฏิบัติ ในที่นี้จะยกตัวอย่างการปฏิบัติตาม
แนวทางแห่งอานาปานสติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ใช้ได้กับทุกจริต ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะอานาปานสติ
นั้นเหมาะกับบุคคลผู้มีโมหจริตเป็นเจ้าเรือนหมายความว่าไม่ว่าบุคคลที่จะมีจริตอ่ืนใดก็มักจะมี       
โมหจริตแฝงอยู่ด้วยเสมอ 

๓. ขั้นตอนปฏิบัติ 
ขั้นตอนในการปฏิบัตินี้ ก่อนอ่ืนต้องตัดปลิโพธ คือ เครื่องกังวลจิตออกไปเสียก่อน เพ่ือไม่ให้

เครื่องกังวลจิตนั้นเข้ามาขัดขวาง โดยใจความได้แก่ความกังวลเกี่ยวกับที่อยู่ คนใกล้ชิด นัดคนไว้ 
ภาระคั่งค้าง การงานประจํา การเดินทาง ดูแลญาติผู้ปุวย โรคประจําตัว ต้ องเรียนหนังสือและ
ยวดยานพาหนะ ต้องขจัดเสียก่อน ไม่เช่นนี้จะถูกความกังวลนี้รบกวน เมื่อดําเนินการกับภาระกังวล
ทั้งหลายได้แล้ว เริ่มฝึกโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑. บริกรรมภาวนา ได้แก่ การบริกรรม คือ กล่าวสิ่งนั้นในใจอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนเมื่อสติ
ไม่คลาดเคลื่อนไปไหน อาการที่สติอยู่กับสิ่งนั้น ๆ เป็นป๎จจุบันถือว่าเป็นบริกรรมภาวนา อาการที่เกิด

                                                 
๘๗ที.สี. ๑๑/๑๓๑/๓๒๖. 
๘๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๘๕๔-๘๕๕. 



 ๕๒ 

จาการบริกรรมภาวนา คือ การเข้าเห็นชัดในสิ่งที่กําหนดนั้น เรียกว่าอุคคหนิมิต อาการแห่งอุคคหนิมิตนี้
เองทําให้เกิดขณิกสมาธิ คือ สมาธิชั่วคราว 

๒. อุปจารภาวนา การกําหนดชัดในอารมณ์นั้นได้ทราบว่านิวรณ์ระงับไป เป็นความแน่วแน่
ในอารมณ์ เรียกว่า ปฏิภาคนิมิต อาการที่มีความแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เช่นนี้จึงเป็นอุปจารสมาธิถือว่า
เป็นสมาธิขั้นสูงของกามาวจรสมาธิ 

๓. อัปปนาภาวนา การประคองจิตให้ดํารงอยู่ในปฏิภาคนิมิต ด้วยอุปจารสมาธิ คือ การพิจารณา
เห็นความชัดเจนแห่งอารมณ์นี้ชื่อว่า เป็นอัปปนาสมาธิ จิตนั้นตรึงอยู่กับอารมณ์แห่งปฏิภาคนิมิตนั้น 
สมาธิบางอย่างไม่มีปฏิภาคนิมิต จิตก็ตรึงอยู่กับอารมณ์ที่กําหนดนั้น เช่น ตรึงอยู่กับลมหายใจ นี่เป็นการ
บรรลุอัปปนาสมาธิปฐมณาน 

๔.วิธีการปฏิบัติ 
ในที่นี้ต้องการนําวิธีการปฏิบัติสมาธิ พัฒนาจิตตามแนวแห่งอานาปานสติ การใช้อานาปานสติมี

ความสะดวกหลายประการในการปฏิบัติ เพราะไม่ต้องกังวลในเรื่องอุปกรณ์ทางสมาธิใด ๆ อาศัยเพียง
ลมหายใจเข้าออกเท่านั้น สําหรับอานาปานสติแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ไว้หลายแห่ง 
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เมื่อเราอยู่ได้ด้วยวิหารธรรมนี้มาก กายก็ไม่เมื่อย ตาก็ไม่เมื่อย”๘๙ วิหารธรรมใน
ที่นี้หมายถึงอานาปานสติ นอกจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อีกแห่งหนึ่งว่าหากภิกษุหวังว่าเราถึง
บรรลุจตุตถฌาน...ก็พึงมนสิการอานาปานสติ  สมาธินี้แลให้ดี...ถ้าภิกษุหวังว่าเราพึงก้าวล่วงเอา
กิญจัญญายตนะ โดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเถิด...เราพึงก้าวล่วงแนว
สัญญานาสัญญายตนะ โดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธเถิด ก็พึงมนสิการอานาปานสติ
สมาธินี้แลให้ดี๙๐ 

การใช้ลมหายใจเป็นอุปกรณ์ในการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ หรือเรียกว่า จิตภาวนานี้ไม่มีโทษใน
การปฏิบัติ เพื่อให้ความแน่ใจในการฝึกปฏิบัติด้วยอานาปานสติจึงนําพุทธดํารัสที่พระพุทธองค์แสดงไว้
ในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ว่า 

   ภิกษุทั้งหลาย...อานาปานสติสมาธินี้แลเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็น
 สภาพสงบ ประณีต สดชื่น เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข และยังอกุศลธรรมชั่วร้ายที่
 เกิดขึ้นแล้วๆให้อันตรธานสงบไปได้โดยพลันเปรียบเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยมิใช่
 ฤดูกาล ยังฝุุนละอองที่ฟูุงขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อนให้อันตรธานสงบไปโดยพลัน ฉะนั้น๙๑ 

   ภิกษุทั้งหลาย...เมื่อจะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวถึงอานาปานสติสมาธิว่าเป็น
 อริยวิหารก็ได้ ว่าเป็นพรหมวิหารก็ได้ ว่าเป็นตถาคตวิหารก็ได้ ภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะ 
 ยังไม่บรรลุอรหัตตผล ปรารถนาภาวะปลอดโปร่งโล่งใจอันยอดเยี่ยมอานาปานสติสมาธิ
 ที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความสิ้น ไปเพ่ือความสิ้นไป
 แห่งอาสวะทั้งหลาย ส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้ว...อานาปานสติสมาธิที่
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 ๕๓ 

 ภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความอยู่สุขสบายในป๎จจุบันและ
 เพ่ือสติสัมปชัญญะ๙๒ 

 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) กล่าวไว้โดยสรุปว่า  
๑. เป็นวิธีเจริญสมาธิที่ปฏิบัติได้สะดวกยิ่ง เพราะใช้ลมหายใจซึ่งเนื่องอยู่กับตัวของทุกคน 

ใช้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ในทันทีท่ีต้องการ 
๒. ทําให้กายใจผ่อนคลายได้พักจิตสงบสบายลึกซึ้งลงไปเรื่อย ๆ ทําให้อกุศลกรรมระงับและ

ส่งเสริมให้กุศลธรรมเกิดข้ึน 
๓. ไม่กระทบกระเทือนสุขภาพ๙๓ 
 วิธีการปฏิบัติตามแนวแห่งอานาปานสติ เริ่มตั้งแต่แสวงหาที่อันสัปปายะ๙๔ 
ขั้นตอนในการฝึกให้มีสติอยู่กับลมหายใจ ให้ใช้วิธีการนับ (คณนา) ช่วงแรกให้นับช้า ๆ ให้นับ ๑ 

ถึง ๑๐ ให้นับเป็นคู่ ๆ ตามลมหายใจ เมื่อลมหายใจปรากฏชัดแล้วให้นับเร็วขึ้น เมื่อสติอยู่ที่แล้ว           
ไม่เคลื่อนไปจากลมหายใจ ก็ให้หยุดนับ แต่ตามลมหายใจทั้งต้นลม (จมูก) กลางลม (หัวใจ) ปลายลม 
(สะดือ) ทั้งเข้าและออก อย่างไรก็ตาม การใช้สติตามลม คือ ตามลมไปที่จุดกระทบ คือ ปลายจมูก 
เรียกว่า ผุสนา เมื่อตั้งจิตแน่วแน่แล้ว ขั้นตอนนี้เรียกว่า ฐปนา ให้ประคองจิตนี้ไว้ เพราะ จิตที่เป็นฐปนา 
ก็คือจิตที่เข้าถึงอัปปนาสมาธิเป็นจิตในองค์ฌาน 

เมื่อใดก็ตามบุคคลผู้ปฏิบัติฝึกหัดจิตที่เรียกว่า บําเพ็ญตะบะ เผากิเลส จิตที่ได้รับความสุขสงบ
ในฌาน ย่อมอ่ิมในปีติ สุข บุคคลนั้นย่อมมีจิตผ่องใส มีจิตงดงาม นี่เป็นความงดงามทางจิต  จิตที่
งดงามเช่นนี้ย่อมแสดงออกทางกายและวาจาให้งดงามไปด้วย 

๓) ความงามแห่งปัญญา 
ความงามท่ีถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ ความงามแห่งป๎ญญา เพราะไม่ว่าจะงาม

ด้วยศีล หรือด้วยสมาธิข้างต้น สุดท้ายแล้วก็เพ่ือทําให้เกิดป๎ญญานี่เอง พระพุทธศาสนาจึงให้
ความสําคัญต่อป๎ญญาเป็นอย่างยิ่ง 

๑ ปัญญาสร้างความงามขั้นสูง 
ความเป็นคนที่งามขั้นสมบูรณ์ก็เพราะคนนั้นมีป๎ญญาที่สมบูรณ์เนื่องจากป๎ญญาจะเป็น

ตัวกําหนดรู้ถูก ผิด ชั่ว ดี ควรไม่ควร ถือว่าเป็นความงามขั้นสูงสุดของความงามทั้งหลายตามแนวแห่ง
พระพุทธศาสนา ป๎ญญินทรีย์ คือ การทําหน้าที่ของป๎ญญา ทําให้ป๎ญญามีบทบาทที่เป็นใหญ่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่ในการกําจัดอวิชชาหรือโมหะ๙๕ การจะเห็นแจ้งหรือพัฒนาป๎ญญาก็ต้องพัฒนา
พิจารณาให้เห็นแจ้งในอริยสัจจ์๔๙๖ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พึงเห็นป๎ญญาได้...ในอริยสัจจ์ ๔” นั่นก็
หมายความว่า เป็นข้อที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์๔ซึ่งถือว่าเป็นกิจในอริยสัจจ์๔ ได้แก่ ปริญญาตัพพกิจ  
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 ๕๔ 

กิจในการกําหนดรู้ ปหานตัพพกิจ กิจในการกําหนดละ สัจฉิกาตัพพกิจ กิจในการทําให้แจ้งและ
ภาเวตัพพกิจ คือ กิจที่จะต้องกระทําให้เจริญ๙๗ มีแต่ต้องทําให้ป๎ญญาเกิดข้ึน จึงจะสามารถกําจัดกิเลส
อย่างละเอียดได้ ถ้าหากเปรียบเทียบกับการกําจัดเชื้อโรค ศีล อยู่ในขั้นตอนทําความสะอาด ไม่ให้สิ่ง
สกปรกเข้ามาทําให้เป็นโรคมากขึ้น สมาธิอยู่ในขั้นตอนทําให้เชื้อโรคไม่แพร่ไปที่ไหนอีก โรคหายเป็น
ระยะ แต่พอทานของแสลงก็เกิดปฏิกิริยากําเริบขึ้นมาอีก ต้องใช้ป๎ญญาในการผ่าตัดขจัดโรคให้หมดไป
อย่างหมดจด ไม่กลับมาเป็นอีก การบําเพ็ญพัฒนาป๎ญญาในที่นี้ก็คือ การพัฒนาเพ่ือให้รู้เท่ าทันตาม
สภาวะที่เป็นไปในชีวิตจริงที่มีทุกข์เป็นเบื้องต้น ทุกข์ในท่ามกลาง และมีทุกข์เป็นที่สุด แต่การเห็นชีวิต
มีทุกข์เป็นตัวบีบคั้นเช่นนี้ไม่ใช่เพ่ือให้หนีทุกข์ เพราะทุกข์มิใช่มีไว้เพ่ือหนี เพราะทุกข์เป็นสัจจะอย่างหนึ่ง 
หน้าที่ของป๎ญญา คือ การเข้าไปกําหนดรู้ทุกข์ เมื่อเข้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็ทําให้แยกแยะได้ว่าอะไร
เป็นเหตุทําให้เกิดทุกข์ เป็นการยับยั้งไม่ทําตามเหตุแห่งทุกข์นั้น แต่ต้องกําหนดละเหตุแห่งทุกข์นั้น 
เพราะป๎ญญารู้แจ้งเช่นนี้จึงทําให้เยาวชนรู้จักผิดชอบ ชั่วดี ไม่ก่อป๎ญหา ไม่สร้างความเดือดร้อนมี
ป๎ญญาวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ดํารงชีวิตด้วยจิตใจที่ผ่องใส หลุดพ้นจากการยึดติด 

การฝึกป๎ญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนถึงความหลุดพ้น         
มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ ได้แก่รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาทิฏฐิ และสัมมา
สังกัปปะ สองอย่างแรกเข้ามา ว่าโดยสาระก็คือ การฝึกอบรมให้เกิดป๎ญญาบริสุทธิ์ที่รู้แจ้งชัดตรงตาม
สภาพความเป็นจริง ไม่เป็นความรู้ความคิดความเข้าใจที่ถูกบิดเบือนเคลือบคลุม ย้อมสีอําพรางหรือ
พร่ามัวเป็นต้น เพราะอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชาและตัณหาเป็นผู้นําที่ครอบงําจิตอยู่ การฝึกป๎ญญา
เช่นนี้ต้องอาศัยการฝึกจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นพ้ืนฐาน แต่ในเวลาเดียวกัน เมื่อป๎ญญาที่บริสุทธิ์รู้เห็น
ตามเป็นจริงนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็กลับช่วยให้จิตนั้นสงบ มั่นคง บริสุทธิ์ ผ่องใสอย่างแน่นอนยิ่งขึ้น และใช้
ป๎ญญาที่บริสุทธิ์ ไม่เอนเอียง ไม่มีกิเลสแอบแฝงนั้น คิดพิจารณาแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ทํากิจทั้งหลาย
ในทางท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขอย่างแท้จริง ดังมีพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า 

   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีป๎ญญาประกอบด้วยป๎ญญาอันประเสริฐหยั่งถึง
ความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ เธอรู้ตาม
ความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์” เธอรู้ตามเป็นจริงว่า “นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข์)” เธอรู้
ตามเป็นจริงว่า “นี้ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์)” เธอรู้ตามเป็นจริงว่า “นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
(ข้อปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสู่ความดับทุกข์)”เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “เหล่านี้อาสวะ” 
เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้อาสวสมุทัย” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “อาสวนิโรธ” เธอรู้
ตามความเป็นจริงว่า “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา”๙๘ ป๎ญญาที่พิจารณาเห็นแจ้งใน
อริยสัจ ๔ นี่เองเป็นความงดงามของบุคคล ๆ หนึ่งอย่างแท้จริงถ้าหากจะกล่าวว่า 
บุคคลที่มีความงดงามสูงสุดก็คือ พระอรหันต์ เพราะพระอรหันต์เป็นผู้มีป๎ญญาเห็น
แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ๔ แล้ว เป็นผู้ไม่ต้องตกแต่งอะไรให้งดงามอีกแล้ว เพราะไม่ว่า
ทางกาย ทางจิตและทางป๎ญญาก็งดงามเต็มเปี่ยมแล้ว๙๙ 
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 ๕๕ 

๒. วิปัสสนาทางเข้าถึงความงดงามแห่งปัญญา 
 วิป๎สสนา หมายถึง การเห็นแจ้ง หรือวิธีทําให้เกิดการเห็นแจ้ง หมายความว่าข้อปฏิบัติต่าง ๆ 
ในการฝึกฝนอบรมป๎ญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดสิ่งทั้งหลายตรงต่อสภาวะความเป็นจริง  หรือการรู้
แจ้งชัดเข้าใจจริง๑๐๐ และความรู้ชัดรู้แจ้งแห่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่เกิดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในระหว่าง
การปฏิบัตินั้น เรียกว่า ญาณ 
 เมื่อญาณเกิดขึ้น คือ วิชชาเกิด เป็นภาวะตรงข้ามกับอวิชชา เป็นภาวะที่กําจัดอวิชชา คือ 
ความหลงผิดไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงให้หมดไปภาวะที่ญาณเกิดขึ้นเป็นภาวะที่สุขสงบผ่องใส ไม่ถูกกิเลส
ครอบงํา เป็นความงดงามที่สูงสุด เต็มเปี่ยม คุณธรรมภายในสูงขึ้นอยู่เหนืออํานาจกิเลสต่าง ๆ เช่น 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทําให้ผู้ปฏิบัติไม่ถูกครอบงําโดยกิเลสเหล่านั้นอีกต่อไป 

๓. วิปัสสนาญาณ คือ ประกายความงามแห่งปัญญา 
การพิจารณาวิป๎สสนา คือ การพิจารณาอารมณ์แห่งวิป๎สสนา ที่เรียกว่า วิป๎สสนาภูมิ ได้แก่ 
๑) ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

 ๒) อายตนะ ๑๒ คือ อายตนะภายใน ๖ ได้แก่ จักขุ โสต ฆานะ ชิวหา กาย ใจ และอายตนะ
ภายนอก ๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 

๓) ธาตุ ๑๘ คือ จักขุธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ และ รูปธาตุ สัทธาตุ คันธธาตุ 
รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ จักขุธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณ
ธาตุมโนวิญญาณธาตุธรรมธาตุ 
 ๔) อินทรีย์ ๒๒ คือ จักขุนทรีย์โสตินทรีย์ฆานินทรีย์ชิวหินทรีย์อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์
ชีวิตินทรีย์ มนินทรีย์สุขินทรีย์ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ โทมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ สัทธินทรีย์           
วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ป๎ญญินทรีย์อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์ 

๕) อริยสัจจะ ๔ คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ นิโรธสัจจะ มรรคสัจจะ 
๖) ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะผัสสะ เวทนา ตัณหา 

อุปาทาน ภวะ ชาติ ชรา มรณะ และ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสเมื่อบุคคลพิจารณา
วิป๎สสนาภูมิเหล่านี้แล้วย่อมเห็นแจ้งถึงสังขารที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในกอง
สังขารเหล่านี้ อาการที่จิตพิจารณาเห็นแจ้งนี้เรียกว่า ญาณ เป็นญาณที่เกิดขึ้นหลังจากการเจริญ
วิป๎สสนา 

หลังจากญาณที่เกิดเพราะการเจริญวิป๎สสนาแล้ว ญาณที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นญาณที่เป็นคุณ
วิเศษ อันเกิดจาการบําเพ็ญเพียร เรียกว่า ญาณ ๗ ประการได้แก ่

๑. บุเพนิวาสานุสสติญาณ ป๎ญญาที่จะสามารถระลึกชาติในอดีตของคนหรือสัตว์ได้ 
๒. จุตูปปาตญาณ ป๎ญญาที่รู้ว่าคนหรือสัตว์ก่อนจะมาเกิดเป็นอะไรมาก่อน เมื่อตายแล้วจะ

เกิดเป็นอะไร 
๓. เจโตปริยญาณ ป๎ญญาที่รู้ใจคน รู้อารมณ์ความคิด จิตใจของคนและสัตว์ 
๔. อตีตังสญาณ ป๎ญญาที่รู้เรื่องในอดีต เหตุการณ์ที่ล่วงหน้ามาแล้ว ทั้งในอดีตชาติ ป๎จจุบันชาติ 

ของคนและสัตว์ 

                                                 
๑๐๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปุยุตฺโต), พจนานุกรมุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓๑. 



 ๕๖ 

๕. ป๎จจุป๎นนังสญาณ ป๎ญญาที่รู้ในเรื่องป๎จจุบันว่าขณะนี้ใครทําอะไรอยู่ และมีสภาพอย่างไร 
๖. อนาคตตังสญาณ ป๎ญญาที่รู้เรื่องการต่อไปว่า คน สัตว์ สรรพวัตถุ เหล่านี้ต่อไปจะเป็น

อย่างไร รู้ได้ตามภาพที่ปรากฏ ถ้าภาพท่ีปรากฏไม่ชัดเจนก็อธิษฐานถามก็จะรู้ชัดและไม่ผิด 
๗. ยถากัมมุตญาณ ป๎ญญาที่รู้ผลกรรม คือ รู้ว่าคนเราที่ทุกข์หรือสุขทุกวันนี้ ทํากรรมอะไรมา

ในอดีตชาติ และป๎จจุบันชาติจึงเป็นเช่นนี้ และจะแก้ไขได้ประการใด 
ความงามที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งป๎ญญาที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักแห่งสมาธิใน

พระพุทธศาสนา หลักการในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดป๎ญญานั้นมีหลายวิธี แต่วิธีที่เป็นทางสายตรงก็คือ
การเดินตามวิถีแห่งวิสุทธิ ๗ ได้แก ่ศีลวิสุทธิ จิตวิสุทธิ ทิฎฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคญาณทัสสน
วิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และญาณทัสสนวิสุทธิ๑๐๑ การปฏิบัติตามหลักวิสุทธิทั้ง ๗ นี้ย่อมส่ง
หนุนให้ผู้ปฏิบัติเกิดป๎ญญารู้แจ้งเป็นลําดับ นอกจากวิสุทธิ  ๗ แล้วผู้ปฏิบัติยังสามารถยึดถือเอา
แนวทางปฏิบัติที่เป็นทางแห่งการรู้แจ้งที่เรียกว่า โพชฌงค์ ๗ อีกได้ เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า            
“ภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการเหล่านี้ ไม่เป็นเครื่องปิดกั้น ไม่เป็นนิวรณ์ ไม่เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 
เมื่อเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติ”๑๐๒ และตรัสไว้ในที่
เดียวกันนี้อีกแห่งหนึ่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เป็นธรรมทําให้มีจักษุ ทําให้มีญาณ 
ส่งเสริมความเจริญแห่งป๎ญญา ไม่เป็นข้างความคับแค้น เป็นไปเพ่ือนิพาน”๑๐๓ 

ดังนั้น ในประเด็นลักษณะของความงามในพระพุทธศาสนานี้มุ่งหมายเอาลักษณะของความ
งามภายนอก ได้แก่ ความงามอันเกิดจากมหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้า ความงามที่เกิดจากความ
พร้อมเพรียง ความสงบในหมู่สงฆ์ ความงามของสรีระอันเป็นทิพย์ของเทวดาและความงาม ๕ 
ประการ ที่ปรากฏมาพร้อมกับสตรี รวมถึงความงามที่เกิดจากกิริยาอาการของกษัตริย์ บรรพชิต สตรี
และช้างมงคล นอกจากนั้นความงามภายนอกนั้นยังมุ่งหมายเอาพุทธศิลป์ด้วย ส่วนความงามภายใน 
หมายเอาความงามของหมวดธรรม ได้แก่ นวังคสัตถุศาสน์ และธรรมอันทําให้บุคคลงดงาม ได้แก่ 
ขันติและโสรัจจะ ความงามภายในทั้งหมดนี้ เป็นความงามทางธรรมในพระพุทธศาสนา ประเภทของ
ความงามทั้ง ๓ ประเภท คือ ความงามทางกาย หมายถึงความงามอันเกิดจากการดําเนินชีวิตตาม
กฎเกณฑ์กติกา หรือปฏิบัติตามข้อห้าม ทําตามข้ออนุญาตของพระพุทธเจ้า ความงามทางจิตหมายเอา
ความงามแหง่สมาธิ การมีสติตรวจสอบความเป็นกุศลและอกุศลของจิต โดยมีขั้นตอนตามการปฏิบัติ
สมาธิภาวนาและทางป๎ญญาได้แก่ความงามแห่งการกําหนดรู้ถูก ผิด ดี ชั่ว ควร ไม่ควร การจะมี
ป๎ญญาได้ก็ต้องดําเนินตามหลักแห่งวิป๎สสนา เพ่ือให้เข้าถึงความงามขั้นสูงสุด คือ พระนิพพาน 

 
๒.๓ การเข้าถึงความงามของแนวคิดทางพุทธปรัชญา 

การเข้าถึงความงามนั้น ต้องประกอบด้วยสิ่งที่เชื่อมโยงกัน คือ ความจริง (สัจธรรม) ความดี 
(คุณธรรม) และความงาม (สุนทรียธรรม) ทั้งสามอย่างนี้ เป็นคนละความหมาย ส่งผลเข้าถึงซึ่งกันและกัน 
ในวิชาปรัชญาจะพบคําว่า “ความจริง ความดีและความงาม” อยู่เสมอเพราะฉะนั้นความจริงหรือ        

                                                 
๑๐๑ม.ม. ๑๒/๒๙๘/๒๙๕. 
๑๐๒สํ.ม. ๑๙/๔๗๘/๑๓๑. 
๑๐๓สํ.ม. ๑๙/๕๐๒/๑๓๗. 



 ๕๗ 

สัจธรรม หมายถึง สภาวะที่เป็นของมันอย่างนั้น เราเรียกสภาวะนี้ว่ากฎธรรมชาติ  หรือกฎธรรมดา  
กฎอันนี้มีความแน่นอนตายตัว และเป็นไปโดยตัวของมันเอง ไม่มีใครสร้าง ไม่มีใครปรุงแต่ง ไม่มีใคร
บันดาลและไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอน (อนิจจัง) ความคงอยู่ไม่ได้ (ทุกขัง) 
ความแก่ความเจ็บความตาย ความพลัดพรากจากของหวงแหน ความร้อน ความหิว เป็นต้น ความจริง
หรือสัจธรรมนี้จะปรากฏแก่มนุษย์ได้ด้วยความรู้หรือป๎ญญา ซึ่งเป็นตัวทําให้มนุษย์สัมพันธ์กับสัจธรรม
และเข้าถึงสัจธรรม การเข้าถึงสัจธรรมหรือรู้ความจริง๑๐๔ 

ความดี หรือคุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติสอดคล้องกับหลักความจริง หรือสัจธรรม 
กล่าวคือ เมื่อมนุษย์รู้แจ้งความจริงแล้ว นําเอาความรู้นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตน 
ตัวอย่างเช่น เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอน โดยเฉพาะชีวิตคนเรา เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราควร
ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร เราต้องเร่งทําในสิ่งที่ควรทํา
อย่างระมัดระวัง ในเหตุแห่งความเสื่อม และรีบสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความเจริญขึ้น เมื่อปฏิบัติอย่างนี้
ความรู้ในเรื่องสัจธรรมนั้นก็ทําให้เกิดคุณธรรมคือ ความไม่ประมาท หรือเมื่อเรารู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลาย
ไม่แน่นอน ต้องเปลี่ยนแปลงและแตกสลายไปโดยไม่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของเรา เราจะไปยึดใน
สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ พอเกิดความรู้อย่างนี้ขึ้น จิตของเราที่เคยยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายว่า จะต้องเป็นอย่าง
นั้นอย่างนี้ ก็ถอนออกมาได้ จิตใจของเราจะเป็นอิสระ มีความปลอดโปร่งโล่งเบา ไม่เป็นทุกข์เพราะ
ความไม่เที่ยงแท้แปรปรวนของสิ่งทั้งหลาย นี่คือการนําเอาความรู้ในสัจธรรมหรือความจริงมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ ซึ่งเรียกว่าคุณธรรม 

ความงาม หรือสุนทรียธรรมอาจมองได้ ๒ แง่ คือ รูปธรรม เป็นความงามภายนอกหรืองาม
ทางวัตถุ ซึ่งเกิดจากศิลปกรรมหรือรูปลักษณ์อ่ืน ๆ ตลอดจนความกลมกลืนไปในธรรมชาติทั่วๆไป 
ความงามประเภทนี้เรียกว่า สวยงาม เช่น บ้านงาม รถงาม คนงาม เจดีย์งาม รูปภาพงาม ดอกไม้งาม 
เป็นต้น และอีกประเภทหนึ่ง คือ นามธรรม เป็นความงามภายใน หรืองามทางจิตใจ เรียกว่า ดีงาม 
หมายถึง ชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมนั่นเอง เช่น ขันติธรรม เมตตาธรรม อัปปมาทธรรม เป็นต้น 
ความงามภายในหรือความงามทางจิตใจนี้พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ การมาบรรจบกันอย่างสมบูรณ์ระหว่าง
สัจธรรมและคุณธรรมกล่าวคือ เมื่อมนุษย์รู้สัจธรรม การปฏิบัติตามหลักสัจธรรมได้ถูกต้องสมบูรณ์         
ก็สามารถแก้ป๎ญหาของมนุษย์ได้ เมื่อแก้ป๎ญหาได้แล้วก็จะเข้าถึงภาวะไร้ทุกข์ หรือเข้าถึงความสุข
สมบูรณ์เรียกว่า สงบสุข หรือสันติสุขมีจิตใจเป็นอิสระ อันเป็นจุดหมายสูงสุดที่มนุษย์ต้องการ              
ถ้ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเอง ให้มาถึงจุดนี้ได้ จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตที่ดีงามอย่างสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น 
พระพุทธเจ้า และอริยสาวกท้ังหลาย เพราะท่านเหล่านั้นมีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง ๓ ประการ คือ 

๑. สมบูรณ์ด้วยป๎ญญา (ป๎ญญาคุณ) คือ มีป๎ญญารู้แจ้งสัจธรรมโดยสมบูรณ์  
 ๒.สมบูรณ์ด้วยความดีงาม (กรุณาคุณ) คือ มีจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสมบูรณ์ตนเองหมด
ป๎ญหาชีวิต จึงได้แต่อุทิศเพ่ือช่วยแก้ป๎ญหาชีวิตให้คนอ่ืนเรียกว่า กรุณา     

๓. สมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ คือ จิตใจเป็นอิสระ ไม่ขุ่นมัว เศร้าหมองเข้าถึงภาวะไร้ป๎ญหา 
หลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นชีวิตที่อิสระ       

                                                 
๑๐๔พระเทพเวที (ประยุกต์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๔๗. 



 ๕๘ 

ดังนั้น การจะเข้าถึงความงามนั้นต้องมีความจริงอันเป็นสัจธรรม และต้องเป็นความดีด้วย  
จึงจะเข้าหาความงามได้ ความจริง ความดี และความงาม ทั้ง ๓ อย่างนี้ แม้จะมีความหมายต่างกัน 
แต่ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ นักปรัชญาบางคน เช่น เพลโต วอลส์ตัน คิทส์ เห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกัน 
ดังคํากล่าวของคิทส์ว่า สัจธรรม คือ ความงามและความดีงาม ความงามและความดีงาม จึงเป็นสัจธรรมโดยตรง 
ความดีและความงามก็เป็นอันเดียวกัน ความกลมกลืนกัน ความสอดคล้องกัน และความมีระเบียบ
ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ก่อให้เกิดความงามขึ้น ส่วนความไม่งามนั้นจะเกิดขึ้นในลักษณะตรงกันข้ามของ
สุนทรียวัตถุท้ังหลาย 

เพราะฉะนั้น ความคิดในแง่เรื่อง ความจริง ความดี ความงาม ก็ถือกันว่าเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่ง
ของปรัชญาครั้งพุทธกาล ในครั้งพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนม์ชีพยังไม่เคยมีความรู้สึกของนักปรัชญา
ตะวันตก พระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลแรกที่กลั่นกรองเอาเนื้อหาสาระของสิ่งที่อาจจะเรียกว่าระบบ
ปรัชญาหรือระบบศาสนาออกมาให้มนุษย์ได้รู้จักที่เรียกว่าความจริง และความจริงในคําสอนของพุทธศาสนา
จะไปสัมพันธ์กับความดี ความดีในความหมายของพระพุทธศาสนาจะไปสัมพันธ์กับความงาม 

ดังนั้น ความจริง ความดี ความงาม คือเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนา ซึ่งในป๎จจุบัน ๓ คํานี้ 
กลายมาเป็นคําท่ีมีความสําคัญ เป็นคําที่กลายมาเป็นเนื้อหาสาระที่สําคัญส่วนหนึ่งของปรัชญา และก็
รวมถึงความคิดในเชิงคุณค่าอ่ืน ๆ ที่ไม่รวมปรัชญาด้วยตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา ความจริงคือ
รากฐานของความงามและความดีของชีวิต ความจริง ความดี ความงาม เป็นคนละสิ่งกัน แต่เกี่ยวโยง
กันแบบแยกกันไม่ได้กล่าวคือ 

- ความจริงเป็นที่มาของความงามและความดี     
 - ความงามเป็นลักษณะของความจริง      
 - ความดีเป็นเนื้อหาหรือเปูาหมายของความจริง     
  

คนที่มีธรรมเป็นความจริงในตัว ย่อมมีลักษณะ คือ งาม และผลที่ได้จากการมีธรรมในตัวไม่ว่า
ธรรมระดับใด คือ ภาวะลดลงของกิเลสละทุกข์ในชีวิต หากมีธรรมสมบูรณ์แบบ กิเลสและทุกข์ก็ลดลง 
จนหมดสิ้นที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นความดีสูงสุดของชีวิตธรรมหรือความจริงมีอยู่ในคนใด คนนั้นก็เป็นคน
งามและคนดี คนดีมีอยู่ในที่ใด ที่นั้นก็พลอยงามไปด้วย พระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นว่า คุณภาพหรือ
คุณสมบัติของธรรมไม่เพียงแต่ทําให้คนมีความงามเท่านั้น แต่ยังทําให้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
กลายเป็นสิ่งที่งามไปด้วย 
 
 
 
๒.๔ เกณฑ์การตัดสินความมีอยู่จริงของความงามในแนวคิดทางพุทธปรัชญา 
 การถกเถียงเรื่องความมีอยู่จริงของความงามในพุทธปรัชญาเถรวาท ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะ
กระทําได้แม้ว่าจะมีข้อความเกี่ยวกับความงามปรากฏอยู่เป็นจํานวนมากในพระสูตรต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม 
การศึกษาคําสอนในพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญา เราคงจะต้องอภิปรายกันว่า แท้จริงแล้วพุทธปรัชญาเถรวาทมี
ทัศนะเกี่ยวกับความมีอยู่ของความงามอย่างไร ประเด็นที่สําคัญ เมื่อพิจารณาหลักไตรลักษณ์แล้ว 
ย่อมแสดงให้เห็นว่า พุทธปรัชญาเถรวาทไม่ได้ยอมรับความมีอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสภาวะใดสภาวะหนึ่ง 



 ๕๙ 

จริงแบบนิรันดร หรือตายตัว ไม่เปลี่ยนแปลง หลักไตรลักษณ์ย่อมทําให้ เป็นที่เข้าใจว่า สรรพสิ่งย่อม
ตกอยู่สภาวะนี้ก็คือ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ และปราศจากตัวตน ก่อนที่จะถกเถียง หรือเพ่ือให้ได้ข้อสรุปใน
ประเด็นนี้ ผู้วิจัยจะหาจุดยืนทางอภิปรัชญา และญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ทรรศนะทางด้านอภิปรัชญา (Metaphysics) มีทฤษฏีความเป็นจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิต 
พุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายเรื่องเกี่ยวกับชีวิต โดยใช้แนวความคิดเรื่องขันธ์ ๕๑๐๕ โดยมีพ้ืนฐานของ
ความเป็นจริงมีองค์ประกอบ โดยย่อ ๒ ประการ คือ 
 รูป (Corporeality) หมายถึง สสาร หรือพลังงานอันเป็นองค์ประกอบ ฝุายวัตถุโดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ประเภทคือ 

๑) มหาภูตรูป หมายถึง สิ่งที่มีคุณภาพปฐมภูมิ (Primary Qualitie) คือ 
  ๑. ธาตุดินที่มีสภาวะกินที่แผ่ไป 
  ๒. ธาตุน้ําที่มีสภาวะเอิบอาบซึมซาบ 
  ๓. ธาตุไฟที่มีสภาวะให้ความร้อน 
  ๔. ธาตุลมที่มีสภาวะเคลื่อนไหว 

๒) อุปทายรูป หมายถึง สิ่งที่มีคุณภาพทุติยภูมิ (Secondary Qualitie) อันเป็นสสาร หรือ
พลังงานที่เกิดเนื่องมากจากมหาภูตรูป 

นาม (Abstract) หมายถึง สภาวะที่ไม่มีตัวตน ได้แก่ จิต สภาวะอันเป็นคุณลักษณะของจิตมี ๔ อย่างคือ 
๑. เวทนา (Feeling) คือ สภาวะที่เป็นความรู้สึก 
๒. สัญญา (Perception) คือ สภาวะที่จดจํา 
๓. สังขาร (Mental Formations) คือ สภาวะลักษณะที่ปรุงแต่ง 
๔. วิญญาณ (Consciousness) คือ สภาวะที่รู้แจ้งในสิ่งทั้งหลาย 
ดังนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วตามธรรมชาติของมนุษย์ ย่อมจะมีความเป็นจริงอยู่ ๒ 

ประการ คือ รูป และนาม หรือ เรียกแบบปรัชญาตะวันตกว่า สสารวัตถุและจิตนั่นเอง 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นทฤษฏีความรู้ (Theory of knowledge) ทางญาณวิทยาที่ใช้เป็น

เกณฑ์รับรู้ตัดสินความงาม หรือคุณค่าความงามได้ โดยอาศัยกระบวนการที่เป็นองค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑) บ่อเกิดของความรู้ หมายถึง อายตนะภายใจ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และ
อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ มนุษย์ที่สามารถรับรู้โลกภายนอกได้ 
โดยอาศัยจิตรับรู้อารมณ์ท่ีเป็นสิ่งเร้า จิตในที่นี้ หมายถึงวิญญาณจิต เช่น การรับรู้สสารวัตถุต่าง ๆ ในโลกได้ 
ย่อมจะต้องอาศัยจักขุวิญญาณ จิตรับรู้ความมีอยู่ของรูปแห่งสสารวัตถุทางจักขุประสาทสัมผัส เป็นต้น 
 ๒) สัญญา (Perception) หมายถึง ความจําได้หมายรู้ถึงอารมณ์ภายนอกที่มนุษย์ได้รับรู้  
ตรงกับการรับรู้ทางตะวันตกที่เรียกว่า “สัญชาน” การรับรู้จะมีความจริงมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับ 
สัญญาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ สัญญาที่สร้างความรับรู้ ไม่ตรงกับสภาวะความเป็นจริงแท้นั้นเรียกว่า 
“ปป๎ญจสัญญา” หมายถึง “ความจําได้หมายรู้ที่จิตทําหน้าที่คิดปรุงแต่อารมณ์ให้มีความพิสดารด้วย

                                                 
๑๐๕พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต, “พุทธปรัชญาเถรวาท”, ใน มหาจุฬาฯวิชาการ ปรัชญาบูรพทิศ, 

ทรงวิทย์ แก้วศรี, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาราขวิทยาลัย, ม.ป.ป.), หน้า ๕-๖. 



 ๖๐ 

พลังแรงขับของตัณหา มานะ และทิฐิ”๑๐๖ ทําให้เกิดการรับรู้ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ โดยเรียกว่าสัญญาวิปลาส ส่วนสัญญาบริสุทธิ์นั้นย่อมจะสามารถรับรู้สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ใน
ปรากฏการณ์ ตามความเป็นจริงตามสภาวะ 

๓) แหล่งที่มาของความรู้ในญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นมีอยู่ ๓ ประการ คือ 
 (๑) สุตมยป๎ญญา คือ ความรู้ที่เกิดมาจากการได้ยินได้ฟ๎ง ถ่ายทอดมาจากผู้อ่ืน (ปรโตโฆสะ) 

หรือเรียกตามปรัชญาอินเดียว่า ศัพท์ประมาณ (Testimony) ตรงกับคําภาษาบาลีว่า อนุสฺสาวิกา 
หมายถึง ความรู้เกิดมาจากการฟ๎งตามกันมา 

 (๒) จินตามยป๎ญญา คือ ความรู้ที่เกิดมาจากการนึกคิดพิจารณา ในเหตุและผลของความ
เป็นจริงที่ได้รับรู้เรียกว่าอนุมานประมา (Inference) หมายถึง กระบวนการที่ทําให้ได้รับความรู้อย่างหนึ่ง 
โดยอาศัยความรู้อีกอย่างหนึ่งมาเป็นสื่อกลาง สรุปผ่านมาจากข้อมูลอ่ืนโดยการคาดคะเนหาความ
เป็นจริง โดยตรงกับคําภาษาบาลีว่า ตกฺกีวีมํสี หมายถึง ความรู้เกิดมาจากการใช้เหตุผลจากการ
แสวงหาความจริง 
  (๓) ภาวนามยป๎ญญา คือ ความรู้ที่เกิดมาจากประสบการณ์ตรงของภายในจิตของตนเอง 
อันเนื่องมาจากมีญาณพิเศษหยั่งรู้ (Extra Sensory Perception) ซึ่งความเป็นจริงอย่างเข้าใจถึง
สภาวะของสรรพสิ่งอย่างถูกต้อง และแท้จริง จัดเป็นความรู้เชิงประจักษประมาณ (Empirical) โดยทาง
ปรัชญาตะวันตก เรียกว่า อัชฌัตติกญาณ (Intuition) หรือญาณทัศน์ (Insight) ซึ่งเป็นความรู้ที่
เกิดขึ้นภายหลังจากมีประสบการณ์ (Experience) แล้วตรงกับคําภาษาบาลีว่า สามํเยว ธมฺมํ อภิํฺ าย 
หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นจากอภิญญาจิตที่หยั่งรู้สัจธรรม 

 อีกประการหนึ่ง สุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ย่อมจะต้องอาศัยความรู้ทางด้าน
ญาณวิทยา มาช่วยให้เราตรวจสอบตัดสินความมีอยู่จริง และคุณค่าของความงามนั้น โดยอาศัย
โครงสร้างของกระบวนการรับรู้ที่มีอยู่ ๒ ส่วน๑๐๗ คือ 
 ๑) กระบวนการรับรู้ภายนอก หมายถึง การรับรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่ภายนอกจากตัวมนุษย์เรา คือ  
สิ่งที่มีอยู่ได้โดยลําพังด้วยตัวเอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับจิต ได้แก่ อารมณ์ หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวถูกรับรู้ 
(Object) ทางอภิธรรมเรียกว่า อาลัมพณะ สิ่งที่ถูกจิตของมนุษย์ รับรู้ และเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตให้
รับรู้โลกภายนอกได้ มี ๖ อย่าง คือ 
  (๑) รูปารมณ ์ คือ รูปภาพหรือสีต่าง ๆ 
  (๒) สัททารมณ ์ คือ เสียงต่าง ๆ  
  (๓) คันธารมณ์ คือ กลิ่นต่าง ๆ 
  (๔) รสารมณ ์  คือ รสชาติต่าง ๆ 
  (๕) โผฏฐัพพารมณ ์ คือ สัมผัสต่าง ๆ 
  (๖) ธรรมารมณ์ คือ จินตภาพ และมโนภาพต่าง ๆ 

                                                 
๑๐๖เรื่องเดียวกัน, หน้า๒๓. 
๑๐๗พระมหาชุตินฺธร โชติธมฺโม, “การศึกษาวิเคราะห์พระอภิธรรมในฐานะที่เป็นพุทธจริยศาสตร์”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖, 
หน้า ๑๔๓. 



 ๖๑ 

 สิ่งทั้ง ๖ อย่างเหล่านี้ แท้จริงแล้ว คือ สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีอยู่จริงตามสภาวะโดยเป็นสิ่ง
เร้าให้จิตใจได้เกิดกระบวนการรับรู้โลกภายนอก จิตย่อมจะเกิดความรู้ รูปภาพที่ผ่านกระบวนการทาง
จักขุทวารโดยอาศัยจักขุวัตถุ และ มีจักขุประสาทที่มี ความใส รับรู้รูปารมณ์ โดยมีความเป็นสภาพที่
เป็นสีต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๒)กระบวนการรับรู้ภายใน หมายถึง การรับรู้ที่เกิดทางกระบวนการภายในของ จิต ๆ นั้น  
จะทําหน้าที่เป็นตัวรับรู้ (Subject) หรือทางพระอภิธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วิญญาณ” มีอยู่ ๖ 
อย่างคือ 
  (๑) จักขุวิญญาณ  คือ การที่จิตทําหน้าที่รับรู้ทางตา โดยทัสสนกิจ 
  (๒) โสตวิญญาณ  คือ การที่จิตทําหน้าที่รับรู้ทางหู โดยสวนกิจ 
  (๓) ฆานวิญญาณ  คือ การที่จิตทําหน้าที่รับรู้ทางจมูก โดยฆานกิจ 
  (๔) ชิวหาวิญญาณ  คือ การที่จิตทําหน้าที่รับรู้ทางลิ้น โดยสายนกิจ 
  (๕) กายวิญญาณ  คือ การที่จิตทําหน้าที่รับรู้ทางกาย โดยผุสนกิจ 
  (๖) มโนวิญญาณ  คือ การที่จิตทําหน้าที่รับรู้ทางใจผ่านทางมโนทวาร๑๐๘ 

วิญญาณหรือวิญญาณจิตเหล่านี้ทําหน้าที่รับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายนอกโดยผ่านกระบวนการ
ทางภายในทวารวิถีท่ีสลับซับซ้อนที่มีอยู่ ๒ ประเภท คือ 
 ๑. ป๎ญจทวารวิถี หมายถึง จิตนั้นมีกระแสการทํางานภายใจรับรู้อารมณ์ ๕ อย่าง คือ รูปารมณ์ 
สัททารมณ์ คันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์ โดยผ่านมาทางทวารทั้ง ๕ อย่าง คือ จักขุทวาร         
ป๎ญจวิญญาณจิต ทําหน้าที่รับรู้อารมณ์ทั้ง ๕ รับรู้เชื่อมต่อกัน ระหว่าง อายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอก 
 ๒. มโนทวารวิถี หมายถึง จิตนั้นมีกระแสทํางานภายในอีกชนิดหนึ่ง สืบต่อมาจากกระบวนการ
ทางป๎ญจทวารวิถีอีกทีหนึ่ง ทําให้จิตมีกระบวนการแห่งความนึกคิดพิจารณา ทําให้เกิดจินตภาพ       
และมโนภาพต่าง ๆ ขึ้นมา โดยมีการทําหน้าที่รับรู้ เสพ เสวยผลแห่งอารมณ์ คือ สิ่งเร้านั้น ตัวอย่าง 
กรณีคนเราเห็นรูปภาพ อันดับแรก วิญญาณ จิตย่อมจะทําหน้าที่รับรู้ คือ ทัสสนกิจ มีการเห็น           
รูปารมณ์ภายนอก โดยผ่านมาทาง จักขุทวาร ย่อมอาศัยจักขุประสาทไปสัมผัส ให้เกิดกระบวนการ
รับรู้ขึ้นมา  

การเข้าใจความงามสามารถพิจารณาได้ในคําสอนเรื่องสัญญาวิปลาส ๔ ประการได้แก ่
 ๑) หมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยง ว่าเที่ยง 
 ๒) หมายรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าทุกข์ 
 ๓) หมายรู้ในสิ่งที่มิใช่อัตตา ว่าอัตตา 
 ๔) หมายรู้ในสิ่งที่ไม่งาม ว่างาม 
 เพราะฉะนั้น พระสารีบุตร จึงกล่าวเพ่ือสนับสนุนในเรื่องสัญญานี้ว่า “ผู้ใดประกอบด้วย
ปป๎ญจสัญญา ยินดีในปป๎ญจสัญญา ผู้นั้นไม่ได้ชมนิพพานอันเกษมจากโยคะ” ส่วนผู้ใดไม่ติดอยู่
ในปป๎ญจสัญญา และไม่ยินดีปป๎ญจสัญญา เขามีเพียงสัญญาบริสุทธิ์ รับรู้อารมณ์ตามความเป็นจริง 

                                                 
๑๐๘ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ป๎ทมสุนทร), คู่มือการศึกษาพระอภิธรรม ปริจเฉทที่ ๓, อ้างแล้ว, 

หน้า ๒๗-๒๘. 



 ๖๒ 

ย่อมสามารถเข้านิพพานดังพระบาลีว่า “ผู้ใดละปป๎ญจะ ผู้นั้นย่อมได้ชมนิพพานที่เกษมจากโยคะอัน
ยอดเยี่ยม” 
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัญญาบริสุทธิ์ ที่สามารถจะเห็นรู้ ตามควรเป็นจริง 
ดังที่พระองค์ตรัสสอนพระพาหิยะสรุปเนื้อความว่า “พาหิยะ ในกาลใด เมื่อท่านเห็น สักแค่ว่าเห็น 
เมื่อท่านฟ๎งสักแต่ว่าฟ๎ง เมื่อทราบสักแต่ว่าทราบ เมื่อรู้ สักแต่ว่ารู้ ในกาลนั้น ท่านย่อมไม่มี ในกาลใด
ท่านไม่มี ในกาลนั้นย่อมไม่มีในโลกนี้ ย่อมไม่มีในโลกหน้า ย่อมไม่มีในโลกทั้งสองนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ 
 ดังนั้น ข้อสรุปที่เป็นอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความมีอยู่ของความงามในพุทธปรัชญาเถรวาท         
ก็คือ “ทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่” ที่กล่าวว่า “มีอยู่” นั้นหมายความว่า มีอยู่ในระดับสมมิตสัจจะ 
(Conventional Truth) คือ ความเป็นจริงโดยสมมติที่มนุษย์ได้ใช้บัญญัติขึ้นเป็นสื่อเรียกสิ่งต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในโลกนี้ทั้งหมด เพื่อการรับรู้ร่วมกัน สิ่งดังกล่าวนี้ไม่มีความเป็นจริงอยู่ในตัวเองตามสภาวะของตน 
ส่วนที่ว่า “ไม่มีอยู่” นั้นหมายความว่า ไม่มีอยู่ในระดับปรมัตถะสัจจะ (Ultimate Truth) คือ ความเป็นจริง
แท้อย่างสูงสุด โดยมีสภาวะที่มีอยู่เองเป็นเองตามสภาพของตน โดยไม่มีใครสร้างหรือกําหนดขึ้นมา 
ความงามจะไม่มีอยู่ในระดับนี้ แต่ถ้าจะหมายความว่าความงาม คือ สภาวะจิตใจที่ใสสะอาดปราศจากกิเลส 
ความงามก็จะมีอยู่ได้และมีอยู่ในความหมายของ พุทธสุนทรียศาสตร์ซึ่งจะกลายเป็นเรื่องจริยศาสตร์ 
 
๒.๕ เป้าหมายของความงามในแนวคิดทางพุทธปรัชญา 
 เปูาหมายของความงามในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของระดับความสุขและความพึง
พอใจตามทัศนะของพระพุทธศาสนา ก็เพ่ือทําให้เกิดความสุขต่อผู้พบเห็น ความสุขจึงเป็นเปู าหมาย
สําคัญของมนุษย์ เพียงแต่ลักษณะของความสุขนั้นแตกต่างกันออกไป ชีวิตนี้ทั้งชีวิตที่แสวงหาสิ่งต่าง ๆ 
เข้ามาไว้ก็เพ่ือให้เสพความสุขอันเกิดจากสิ่งนั้น ในที่นี้แบ่งออกเป็น ๒ เปูาหมาย 
 ๒.๕.๑ เป้าหมายชั้นโลกียะ 
 เปูาหมายในระดับโลกียะ หมายถึง ความงามในระดับชาวโลกที่ต้องการเสพความสุขอันเกิด
จากกามคูณ กล่าวคือความสุขที่เกิดจาก รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ความสุขในชั้นนี้นั้นเป็น
ความสุขที่ปนไปด้วยความทุกข์มากมาย คําสอนทั้งหลายของพระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้สละออกจา
กามสุขมิได้หมายความว่ากามไม่มีสุข เพียงแต่สุขอันเกิดจากกามนั้นไม่ใช่สุขชั้นสูงสุด เป็นสุขที่ไม่มีจิ
รังยั่งยืนเท่านั้นเปูาหมายของความงามในชั้นนี้หมายเอาความสุขในระดับกามสุข คือ สุขเนื่องด้วยกาม
และฌานสุขที่เป็นโลกียะด้วยความสุขในกามนี้แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ 
 ๑) ความสุขในรูปฌาน คือ ความสุขท่ีเกิดจากการได้เสวยรูปฌาน ๔ 
 (๒) ความสุขในอรูปฌาน คือ ความสุขเกิดจากการได้เสวยอรูปฌาน ๔ 
 ดังนั้น เปูาหมายของความงามอยู่ที่ความสุข แต่ความสุขในระดับโลกิยะนี้มีทุกข์ปนอยู่มาก 
สําหรับการเข้าใจเรื่องความงามนี้ให้มองทั้งส่วนดี คือ เป็นคุณ (อัสสาทะ) และส่วนเสีย คือ เป็นโทษ 
(อาทีนวะ) และทางออก คือ หลุดพ้น (นิสสรณะ)๑๐๙ สมควรที่จะต้องแสวงหาความสุขที่ประณีตขึ้นไป 
จนเป็นอิสระจากความสุขเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงสุขในกามคุณไว้ภิกษุท้ังหาย กามคุณนี้มี ๕ อย่าง 
ดังนี้ รูปทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยตา เสียง ทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยหู กลิ่นทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยจมูก รสทั้งหลายที่รู้

                                                 
๑๐๙พระธรรมปิฎก, พุทธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๕๓๑ 



 ๖๓ 

ได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยกาย ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก  ชักให้อยากได้ 
ช่วยให้กําหนัดเหล่านี้แล คือ กามคุณ ๕ อาศัยกามคุณ ๕ เหล่านี้มี 

ความสุขความฉ่ําใจได้เกิดขึ้น นี่คือส่วนดีของกามทั้งหลาย นี่เรียกว่า กามสุข๑๑๐ คําว่า กามสุขนี้ 
เกิดจาก ๒ ส่วน คือ วัตถุกาม ได้แก่ วัตถุอันน่าใคร่ และกิเลสกาม กิเลสที่ทําให้เป็นเหตุใคร่ สิ่งที่โลก
ลุ่มหลงให้ความงามนั้นประกอบด้วยกามสุขทั้งสองส่วน คือ ทั้งที่เป็นวัตถุกาม คือ วัตถุที่งดงามและ
กิเลสกาม ทั้งท่ีมีจิตคิดใคร่อยากได้ และพึงพอใจในวัตถ ุ

๒.๕.๒ เป้าหมายชั้นโลกุตตระ 
เปูาหมายในระดับโลกุตตระนี้เป็นเปูาหมายขั้นสุดท้ายของชีวิตเปูาหมายแห่งความงามในชั้นโลกุตตระ 

หมายถึง การมีชีวิตอยู่ด้วยการเว้นจากความชั่วทั้งปวง การทําความดีและการชําระจิตของคนให้สะอาด 
สงบ สว่าง เมื่อชีวิตสิ้นสุดลงก็เป็นอันสิ้นสุดกระแสชีวิต ไม่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป เปูาหมาย
สูงสุดแบบนี้เป็นของพระพุทธศาสนา๑๑๑ เปูาหมายความงามในชั้นโลกุตตระเป็นอุดมคติของชีวิตสูงสุด
สําหรับพระพุทธศาสนาดังนั้นความงามใดที่จะละเอียดกว่า ประณีตกว่า ย่อมเป็นที่คาดหวังของบุคคลผู้
แสวงหาความสุขชั้นสูงสุดคือ สุขในพระนิพพานพระพุทธเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบความสุขในแต่ละ
เปูาหมาย ว่า ความสุขในโลกมนุษย์นั้นมีความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นที่สุด แต่ความสุขของ
จักรพรรดินี้เทียบไม่ได้เลยกับความสุขอันเป็นทิพย์ในสวรรค์ ความสุขอันเป็นทิพย์ในสวรรค์ยังเปรียบ
ไม่ได้กับโลกุตรสุขเป็นความสุขไม่ต้องอาศัยกาม ไม่ต้องพ่ึงสิ่งเสพเสวยจากภายนอก “เรานั้นไม่นึกใฝุทะยาน 
สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ไม่รู้สึกยินดีในกามนั้น ก็เพราะเรารื่นรมย์อยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกาม 
ไม่ต้องมีอกุศลกรรม อีกทั้งเป็นสุขเหนือกว่าทิพย์สุข จึงไม่ใฝุทะยานต่อความสุขที่ทรามกว่า ไม่นึกยินดี
ในความสุขที่ทรามกว่านั้น”๑๑๒ ถ้าหากจะแบ่งความสุขในขั้นโลกุตตระนี้ลงไปอีกตามลําดับ ได้แก่
ความสุขในระดับของพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ แต่ละระดับมีความ
ประณีตสูงขึ้นไปตามลําดับเช่นกันและยังแบ่งเปูาหมายของความงามได้ตามระดับ ดังนี้ 
 ๑. เป้าหมายความงามขั้นพื้นฐาน 
 เป็นเปูาหมายความงามที่ทุกคนสามารถสัมผัสรับรู้ได้ เป็นเปูาหมายของมนุษย์ทุกคน ได้แก่
ความปรารถนาในความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติหรือสําเร็จประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้รับใน
ป๎จจุบันที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของแต่ละคน ความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ 
เกียรติยศ และการยกย่องสรรเสริญจากคนในสังคม ถือว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลผู้ครองเรือน        
อันเป็นเปูาหมายขึ้นพ้ืนฐานของความงามที่เป็นประโยชน์ต่อการครองเรือน ได้แก่ แก้วแหวน เงินทอง 
ทรัพย์สิน เพ่ือประดับฐานะบารมีส่วนตัวให้มีความสุขในป๎จจุบัน เปูาหมายอีกส่วยหนึ่งในระดับนี้ คือ 
ความงามท่ีมีเพ่ือความภาคภูมิใจของมวลมนุษย์เรียกว่าสมบัติของชาติและของโลก หมายถึง  ความงาม
ที่เสพร่วมกันไม่เป็นของคนใดคนหนึ่งเป็นสมบุติร่วมกันของชาติและของโลก 
 ๒. เป้าหมายความงามชั้นกลาง 

                                                 
๑๑๐ม.ม. ๑๓/๓๙๘/๓๗๑. 
๑๑๑รศ.แสง จันทร์งาม, ศาสนศาสตร์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๙-๑๒๐. 
๑๑๒ม.ม. ๑๓/๒๘๑-๒/๒๗๔-๖. 



 ๖๔ 

 เปูาหมายความงามในระดับนี้ เป็นการเสพวัตถุเพ่ือยกระดับจิตใจให้มีคุณธรรม เช่น การมอง
ความงามของวัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูปแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธา บําเพ็ญปฏิบัติตนเป็นคนดี 
เพ่ือพยายามลด กําจัด ทําลายและเผาผลาญกิเลสตัณหาอันเป็นสิ่ งที่ชั่วร้ายของร่างกายและจิตใจแล้ว 
จึงปลุกฝ๎งสิ่งที่ดีงาม เสริมสร้างคุณธรรมความดีให้บรรลุเปูาหมายอุดมคติชีวิตระดับกลาง  ไม่สามารถ
มองเห็นด้วยตาได้ แต่สามารถสัมผัสได้ด้วยทางจิตสํานึก หรือทางจิตใจ กรอบในการดําเนินชีวิตในขั้นนี้
เป็นขั้นที่เลยการมองเห็นด้วยตาก็คือ สัมปรายิกัตถประโยชน์ สําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติในเบื้องหน้าที่
เห็นคุณค่าของชีวิตซึ่งจะอํานวยผลให้เกิดความสุขอันล้ําลึกอยู่ภายในจิตใจ โดยเฉพาะความอบอุ่น
ทางด้านจิตใจต้องอาศัยหลักของความศรัทธาเป็นหลักของจิตใจ เช่น การทําบุญให้ทานด้วยศรัทธาเป็น
กรอบของการทําจิตใจให้อบอุ่น มีความสุขได้ การมีความภาคภูมิใจในชีวิตที่ได้ประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรม โดยมีความสุจริตเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติ เช่น รักษาศีล ประพฤติธรรมให้บริสุทธิ์         
มีความมั่นใจที่จะนําพาชีวิตของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ดําเนินชีวิตไปได้ด้วยดี เพราะบุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติในทางกุศลธรรมมากย่อมทําให้เป็นผู้มีป๎ญญา แก้ไขป๎ญหาชีวิตได้อย่างดี๑๑๓ 
 ๓. เป้าหมายความงามขั้นสูง 
 เปูาหมายความงามในขั้นนี้เป็นขั้นที่เป็นนามธรรมขั้นสูงสุดของชีวิต มีความงามอันเกิดจาก
ความสุขที่ได้จากนิพพานสมบัติ ความงามชนิดนี้ต้องเกิดจากป๎ญญาพิจารณารู้เท่าทันสังขารสามัญ
ลักษณะที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รู้เท่าทันสมมติบัญญัติ ไม่ถูกหลอกให้หลงไปตามรูปลักษณ์ภายนอก
ของสิ่งทั้งหลายและยอมรับความจริงทุกด้าน มิใช่ติดอยู่ เพียงแง่ใดแง่หนึ่งความรู้เห็นตามที่มันเป็น              
หรือรู้เห็นตามความเป็นจริง ขั้นนี้จะช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่าพุทธศาสนาเป็นลัทธิมองแง่ร้ายได้          
โดยสิ้นเชิง๑๑๔ ความรู้เท่าทันสมมติบัญญัตินั้น รวมถึงการรู้เข้าใจวิธีทางแห่งภาษาที่เรียกว่าโวหารโลก 
รู้จักใช้ภาษาเป็นเครื่องสื่อความหมายโดยไม่ยึดในสมมติของภาษาดังพุทธพจน์ว่า  
   ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แล ย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใคร ๆ โวหารที่
 ชาวโลกพูดกัน ก็พูดไปตามโวหารนั้น แต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฎฐิ๑๑๕ 

  กิเลสเป็นเครื่องผูกทั้งหลาย มิได้มีแก่ภิกษุที่ละมานะเสียแล้ว มานะและคันถะ
ทั้งปวง อันภิกษุนั้นกําจัดเสียแล้ว ภิกษุเป็นผู้มีป๎ญญาดี ล่วงเสียแล้วซึ่งความสําคัญ 
ภิกษุนั้นพึงกล่าวว่า เราพูดดังนี้บ้าง บุคคลทั้งหลายอ่ืนพูดกะเรา ดังนี้บ้าง ภิกษุนั้นฉลาด 
ทราบคําพูดในโลก พึงกล่าวตามสมมติที่พูดกันเหล่านี้แลเป็นชื่อตามโลกเป็นภาษาของโลก 
เป็นโวหารของโลก เป็นบัญญัติของโลกท่ีตถาคตกล่าวอยู่ มิได้ยึดถือ๑๑๖ 
 

กล่าวได้ว่า ในส่วนของเปูาหมายของความงามในพระพุทธศาสนานั้นแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
ระดับโลกิยะ เป็นความงามที่ได้จากกามสุข อันเกิดจากวัตถุและกิเลส ส่วนระดับโลกุตระนั้น              
                                                 

๑๑๓พระมหาชัยยันต์ จตฺตาลโย, “อุดมคติชีวิตตามหลักพุทธจริยศาสตร์”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยม), ๒๕๕๑, หน้า ๕๗-๕๘. 
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 ๖๕ 

เป็นเปูาหมายแห่งความสุขในพระนิพพาน นอกจากนั้นยังสามารถแบ่งเป็น ๓ ระดับ ระดับพ้ืนฐาน 
ความงามที่เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของมนุษย์ ระดับกลางเป็นความงามอันเกิดจากการยกระดับ
จิตให้สูงขึ้น และความงามขั้นสูง ความงามอันเกิดจากป๎ญญาท่ีเข้าถึงนิพพานสมบัติ 
 
๒.๖ เกณฑ์การตัดสินคุณค่าของความงามในแนวคิดทางพุทธปรัชญา 
 ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท กล่าวได้ว่า “ความงาม” นั้น “มีอยู่และไม่มีอยู่” เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว 
ในการพิจารณาเรื่องเกณฑ์ตัดสินคุณค่าเกี่ยวกับความงามในพุทธปรัชญามีหรือไม่ ถ้ามีจะมีอยู่แบบใด 
เราศึกษาพุทธปรัชญาอย่างละเอียดแล้วพบว่า คําสอนในพระพุทธศาสนานั้นเน้นเรื่อง “คุณค่า” มาก
โดยเฉพาะเรื่องทางจริยศาสตร์ อันเกี่ยวกับการพัฒนาจิตของตนเองให้ดีงามสูงส่ง และการมีชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วย ความสัมพันธ์ที่ดีงาม เรื่องจริยศาสตร์นี้ถือว่าเป็นเรื่องคุณค่า และพุทธปรัชญาเถรวาท
ยอมรับว่ามีอยู่จริงการยอมรับว่าคุณค่ามีอยู่จริง ความงามซึ่งเป็นเรื่องของคุณค่าก็ต้องมีอยู่จริง และ 
ถ้าความงามมีอยู่จริงในระดับปรมัตถสัจจะ ความงามนั้นจะต้องเป็นสภาวะ จิตที่หลุดพ้นแล้วอยู่เหนือ
ทั้งความดีและความชั่วหรืออยู่เหนือบุญและบาป เนื่องจากเมื่อพูดเรื่องคุณค่าแล้วในพุทธปรัชญาเถรวาท
จะหมายถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม ดังตรงนี้เองอาจจะเป็นได้เรื่องความงามเป็นเรื่องของภาษาที่มี
ความหมายขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ด้วยดังที่ผู้วิจัยได้เสนอไปแล้ว 
 การพูดถึงเรื่อง คุณค่าของความงามในพุทธปรัชญาเถรวาท ก็คือการพูดถึงคุณค่าในเชิง       
จริยศาสตร์นั่นเอง การพิจารณาเรื่องคุณค่าเราจะมองในแง่ของการปฏิเสวนา คือ การใช้สอยหรือ
บริโภคอันเป็นแนวทางในการบรรเทาตัณหา เป็นขั้นตอนสําหรับผู้ฝึกปฏิบัติและขัดเกลากิเลสไม่ให้
กิเลสเข้ามาครอบงําจิตใจ เช่นเดียวกันในการพิจารณาคุณค่าของความงาม เราต้องดูว่ามีประโยชน์
อย่างไรกับชีวิตของเรา คุณค่าของ งานศิลปะก็เช่นเดียวกัน ที่ต้องมีประโยชน์กับชีวิตเรา คุณค่ า
ดังกล่าวนั้นแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทตามชนิดของความต้องการ คือ ดังที่ปรากฏในหนังสือพุทธธรรม ดังนี้
 ๑. คุณค่าแท้ หมายถึง คุณค่า หรือประโยชน์ของสิ่งต่าง ๆ ในแง่ที่เป็นการสนองความ
ต้องการของชีวิต หรือสิ่งที่มนุษย์นํามาใช้แก้ป๎ญหา เพ่ือความดีงาม ความดํารงอยู่ ด้วยดีของชีวิตหรือ
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และผู้อ่ืน คุณค่าแบบนี้อาศัยป๎ญญาเป็น เครื่องดีค่า หรือเรียกว่าคุณค่าที่
สนองป๎ญญาก็ได้ เช่น อาหารมีคุณค่าอยู่ที่ประโยชน์สําหรับหล่อเลี้ยงร่างกาย ให้มีชีวิตอยู่ได้ มีสุขภาพ
แข็งแรง มีความสุขมีแรงกําลังในการทําหน้าที่การงาน 
 ๒. คุณค่าพอกเสริม หรือคุณค่าเทียม หมายถึงความหมาย คุณค่า คุณประโยชน์ ของสิ่ง
ทั้งหลายที่มนุษย์พอกพูน หรือเพ่ิมให้แก่สิ่งนั้น เพื่อบํารุงปรนเปรอการเสพเวท นา หรือเพ่ือเสริมราคา
เสริมขยายความมั่นคง ยิ่งใหญ่ให้กับตัวตนที่ยึดถือไว้ คุณค่าแบบ นี้อาศัยตัณหาเป็นเครื่องดีค่าหรือจะ
เรียกว่าคุณค่าสนองตัณหาก็ได้ เช่น อาหารที่มีคุณค่าอยู่ที่ความเอร็ดอร่อย เสริมความสนุกสนานเป็น
เครื่องแสดงฐานะความโก้หรูหรา รถยนต์เป็นเครื่องวัดฐานะ แสดงความโก้ความมั่งมี มุ่งเอาความ
สะดวก สวยงามและความเด่นเป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม การที่พุทธปรัชญาเถรวาทแบ่งความจริงออกเป็น ๒ ระดับ ดังที่กล่าวไปแล้วนั้น 
จึงทําให้เกณฑ์การตัดสินเรื่อง “คุณค่า” ของความงามเป็น ๒ ระดับไปด้วย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เกณฑ์ตัดสินคุณค่าของความงามเป็นระดับสมมติสัจจะหรือคุณค่าเทียม 



 ๖๖ 

 พุทธปรัชญาเถรวาทไม่ได้มองว่า โลกแห่งโลกียวิสัย หรือสมมติสัจจะนั้นมีความเลวร้าย แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นโลกที่ดีที่สุด เพราะการอยู่ในโลกสมมติก็มีความจําเป็นเพราะเป็น
โลกมนุษย์สําหรับมนุษย์ที่จะฝึกฝนปฏิบัติตนเองไปสู่ โลกุตธรรม ดังนั้นโลกระดับสมมติก็มี
ความสัมพันธ์กับโลกปรมัตถะ ด้วยเหตุนี้ “คุณค่าของความงาม” ที่เราพูดถึงนี้จึง “มีอยู่” แต่การมีอยู่
ของ “คุณค่า” ในระดับนี้เราอาจเรียกว่า “คุณค่าเทียม” กล่าวคือ การมองว่าเป็น “คุณค่าเทียม” นั่น
เนื่องว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสมมติขึ้นและตกลงกันในสังคม “คุณค่าเทียม” เทียมนี้ยังคงสามารถเปลี่ยน 
แปลงได้ไปตามสมัย 
 ประเด็นเรื่อง “ความงาม” หรือว่า “ความไม่งาม” มนุษย์แต่ละคนหรือสังคมแต่ละสังคม
อาจจะมองสิ่งเดียวกันว่างามหรือไม่งาม นั่นขึ้นอยู่กับตัวมนุษย์คนนั้นเอง หรือว่าสังคมนั้น ด้วยเหตุนี้
เอง เวลาพูดถึงเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของความงามในระดับนี้ จึงมีลักษณะที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กั บ
สังคมนั้นว่าจะตัดสินคุณค่าความงามอย่างไร และคุณค่าของความงามในระดับนี้ จะเป็นเรื่องของ
รูปธรรม เช่น เรื่องวัตถุสิ่งของ สถานที่ ร่างกายของบุคคล มากกว่า 
 ๒. เกณฑ์ตัดสินคุณค่าของความงามในระดับปรมัตถสัจจะหรือคุณค่าแท้ 
 เพราะเหตุที่พุทธปรัชญาเถรวาทมีพ้ืนฐานทางอภิปรัชญาแบบหลักไตรลักษณ์ และปฏิจจสมุปบาทนั้น 
คุณค่าท่ีสําคัญของหลักฐานอภิปรัชญาอันนี้ก็คือการเข้าใจถึงสิ่งต่าง ๆ ว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ปราศจาก
ตัวตน และดําเนินไปตามหลักของเหตุป๎จจัย การพิจารณาเหล่านี้ จะทําห้ามเราเลิกยึดมั่นถือมั่นใน
ตัวตนและไม่มีความทุกข์ ซึ่งถือว่าเป็นการบรรลุคุณธรรมสูงสุดในพุทธศาสนา การพูดถึงความงามใน
ระดับนี ้จะกลายเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจจากสภาวะที่หยาบอันสั่งสมด้วยกิเลสไปสู่
สภาวะจิตที่ละเอียดอันดีงามสูงสุด โดยผ่านกระบวนการฝึกฝนปฏิบัติตามหลักการสําคัญของ
พระพุทธศาสนา เช่น การปฏิบัติสมาธิ หรือการปฏิบัติหลักธรรมอ่ืน ๆ อีก เป็นต้น การมองความงาม
ในระดับนีเ้ป็นความงามที่เป็น “คุณค่าแท”้ ซึ่งถือว่าเป็นเปูาหมายสําคัญของพระพุทธศาสนา 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะแบ่งคุณค่าเป็นทั้งสองระดับ แต่พระพุทธศาสนา         
ก็ให้ความสําคัญเรื่องคุณค่าของความงามทั้งสองระดับนั้น เนื่องจากคําสอนของพระพุทธศาสนาเน้น
การปฏิบัติและการฝึกฝนจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส จึงทําให้พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญ
ไปที่เรื่องของ “คุณค่าแท้” มากกว่า “คุณค่าเทียม” และการที่แบ่งโลกออกเป็น ๒ ระดับเช่นนี้ก็มี
ความสอดคล้องกับพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงให้ทางเลือกกับมนุษย์ว่า เลือกที่จะอยู่
กับความจริงไหน กล่าวคือ ถ้ามนุษย์เลือกที่จะอยู่แบบโลกียวิสัย พระพุทธศาสนาก็จะมีกระบวน ธรรมชุดหนึ่ง 
เช่น เรื่องศีล ๕ เป็นต้น เป็นในหลักการปฏิบัติ แต่ในขณะที่ เราเลือกที่จะอยู่ในโลกุตตรวิสัยก็จะมี
กระบวนธรรมอีกชุดหนึ่ง ในการปฏิบัติ เช่น สติป๎ฏฐาน ๔ เป็นต้น 
 ป๎ญหาสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่า การมองความงามในลักษณะ “คุณค่าแท้” นั้น จะทําให้
ความหมายของ “ความงาม” ที่ถกเถียงกันในกรอบสุนทรียศาสตร์แบบตะวันตกไปหรือไม่ และกําลัง
จะทําให้พุทธสุนทรียศาสตร์ เป็นการพูดคนละเรื่องกับสุนทรียศาสตร์ที่เน้นเฉพาะการถกเถียงทาง
ความคิดหรือไม่ อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ ผู้วิจัยมองว่า ถึงแม้งานวิจัยนี้จะเริ่มต้นด้วยการศึกษา
ทฤษฏีสุนทรียศาสตร์ทางตะวันตก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทฤษฏีสุนทรียศาสตร์ทางตะวันตก        
จะครอบคลุมความคิดสุนทรียศาสตร์ได้ทั้งหมด การที่พุทธปรัชญามีแนวความคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์
นอกกรอบสุนทรียศาสตร์แบบตะวันตก จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไร เพราะเป็นไปได้ว่า ความแตกต่าง



 ๖๗ 

กันด้านอภิปรัชญา และญาณวิทยาระหว่างสุนทรียศาสตร์ตะวันตกกับพุทธปรัชญาเถรวาท จะทําให้
ความเข้าใจแนวความคิดเรื่อง “ความงาม” แตกต่างกันไปด้วย๑๑๗ 
 
๒.๗ คุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
 สุนทรียศาสตร์นี้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ใช้คําว่า “ธรรมจริยา” ซึ่งหมายถึงความประพฤติที่
ถูกต้องและเหมาะสม ประโยชน์ของสุนทรียศาสตร์ก็คือ การใช้ศาสตร์แห่งความงดงามที่ มุ่งหมายถึง
บุคคล สิ่งของ หรือนามธรรมใดงามหรือไม่งาม ก็ด้วยการ มองผ่านแนวคิด ทฤษฏีหลักการ และวิธีการ
แสวงหาความงามที่ได้แสดงไว้แล้ว ยกตัว อย่างเช่น บุคคลจะงาม ก็หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมา
นั้นงามหรือไม่ สอดคล้องกับเกณฑ์ตัดสินทางจริยศาสตร์ กล่าวคือ คนจะงาม  จะดี จะชั่ว ก็อยู่ที่
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก ผลที่เกิดจากการกระทําก็เป็นคุณค่าชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดหรือตัดสิน
ทางจริยธรรม ก็จะมีอยู่สองลักษณะด้วยกัน คือ คุณค่าเชิงบวก (ดี) คุณค่าเชิงลบ (ชั่ว)  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้แสดงพฤติกรรมที่เรียกว่างามและไม่งามไว้ ดังนี้ 
 ๑. ความประพฤตินั้นมีคุณโทษต่อชีวิต หรือต่อจิตใจและบุคลิกภาพคือเป็นสภาวะที่เกื้อกูลแก่
ชีวิตจิตใจหรือไม่ เอ้ือหรือไม่ต่อคุณภาพชีวิต ส่งเสริมหรือบั่นรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิตทําให้
กุศลธรรมทั้งหลายอ่ืน ลดถอยหรือเจริญงอกงาม ช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีงามหรือไม่ 
 ๒. ความประพฤตินั้นมีคุณโทษต่อบุคคล คือ เป็นการเบียดเบียนตนหรือไม่ ทําให้ตนเดือดร้อน
หรือไม่ เป็นไปเพ่ือทําลายหรืออํานวยประโยชน์สุขท่ีแท้จริงแก่ตน 
 ๓. ความประพฤตินั้นมีคุณโทษต่อสังคม คือ เป็นการเบียดเบียนผู้ อ่ืนหรือไม่ ทําให้ผู้ อ่ืน
เดอืดร้อนหรือไม่ เป็นไปเพ่ือทําลายหรืออํานวยประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืน และแก่ส่วนรวม  
 ๔. ความประพฤตินั้นประกอบด้วยมโนธรรม หรือโดยสํานึกอันตามธรรมชาติของความเป็น
มนุษย์ คือ พิจารณาเห็นด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองว่า การนั้นเมื่อทําแล้ว ตนเองติเตียนหรือ
กล่าวโทษตนเองได้หรือไม ่
 ๕. ความประพฤตินั้นสอดคล้องกับมาตรฐานทางสังคม คือ ตามบัญญัติทางศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี และสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม เช่น กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งขึ้นต่อการใคร่ครวญตรวจสอบ
กลั่นกรองของวิญํูทั้งหลาย ตามกาลสมัย ที่จะมิให้ถือกันไปโดยงมงาย หรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
ตลอดจนการใคร่ครวญแล้วยอมรับหรือไม่ของวิญํูเหล่านั้นในแต่ละกรณี๑๑๘ 
 ประโยชน์ที่มีต่อจริยศาสตร์นี้ก็เท่ากับสนับสนุนสอดคล้องว่า บุคคลใดที่มีพฤติ กรรมเป็นไปใน 
ทางบอก ก็แสดงว่า มีความงาม โดยกําหนดเป็นลําดับ คือ หากการกระทํา ใดไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ตนเอง            
ไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน ไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ ส่วนรวม มีโทษ บัณฑิตไม่สรรเสริญ เป็นไปเพ่ือก่อกิเลส 
เป็นไปเพ่ือทุกข์ สิ่งนั้นไม่ดีเป็นความชั่ว เป็นสิ่งที่ไม่งาม แต่ถ้าหากการกระทําใดเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ตนเองเป็นไป เพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ไม่มีโทษ บัณฑิตสรรเสริญหรือยอมรับ 
เป็นไปเพ่ือคลายกิเลส เป็นไปเพ่ือความสุข สิ่งนั้นถือว่าเป็นความดี เป็นสิ่งที่งาม เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
ความงามและความดีไปพร้อม ๆ กัน สิ่งที่ดี ก็มักเป็นสิ่งที่งามด้วย สิ่งใดที่งาม ก็มักเป็นสิ่งที่ดีด้วย 

                                                 
๑๑๗พระราชวรมรี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๖๙๔. 
๑๑๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๐. 



 ๖๘ 

 พระพุทธศาสนาเป็นอเทวนิยม แต่ต้องไม่ลืมว่า อเทวนิยมแบบพระพุทธศาสนานั้นแตกต่างจาก 
อเทวนิยมแบบวัตถุนิยม (Materialistic Atheism) ซึ่งปฏิเสธสันตติ (การสืบต่อ) กรรมวิบาก (ผลของ
การกระทํา) ความรับผิดชอบ คุณค่า และพันธะทางศีลธรรมและทางจิตใจประโยชน์ปลีกย่อยอีก เช่น 
 ๑. ความงามช่วยกล่อมเกลาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน 
 ๒. ความงามช่วยเสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างขวาง 
 ๓. ความงามช่วยส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุข 
 ๔. ความงามช่วยส่งเสริมให้เห็นความสําคัญของสรรพสิ่ง 
 ๕. ความงามช่วยให้โลกมีความสมบูรณ์ขึ้น 
 ๖. ความงามช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
 ๗. ความงามเป็นอาหารของจิตวิญญาณท่ีต้องการเสพความสุนทรีย์ 
 ๘. ความงามเป็นสื่อให้เกิดศรัทธา๑๑๙ 
 สิ่งใดมีประโยชน์สิ่งนั้นก็มีโทษเช่นกัน โทษของความงามนั้นสามารถมองในประเด็นตรงกันข้าม
ของประโยชน์ได้ โดยสรุปแล้วโทษของความงามซึ่งเป็นฝุายเกิดกิเลสทางราคะ คือ ทําให้จิตลุ่มหลงและ
เป็นสาเหตุทําให้เกิดโทสะและโมหะต่อไป กล่าวคือเมื่อเห็นสิ่งใดหรือคนใดงาม จิตก็ต้องการครอบครอง 
อยากได้ เมื่อไม่ได้ก็ต้องใช้กําลัง ใช้ความไม่ถูกต้องให้ได้มา เมื่อได้มาแล้วก็ต้องครอบครองปูองกันมิให้
ผู้ใดมาแย่ง หากมีผู้มาแย่งก็ต้องใช้กําลังปกปูอง เกิดการทําลายขึ้นนอกจากนั้น ความงามยังเป็น เหตุให้
เกิดความเศร้าเสียใจ เป็นทุกข์ เมื่อสิ่งที่งามหรือคนที่งามนั้นจากไป ไม่คงที่ ดังนั้น ต้องระวังมิให้ยึดถือ
ความงาม โดยเฉพาะความงามภายนอก แต่ถ้าเป็นความงามภายในนั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งมีมากยิ่งดี          
มีน้อยลงไม่ดี เพราะความงามภายในส่งเสริมจิตวิญญาณให้เข้าถึงสัจธรรม๑๒๐ 
 จากความหมายข้างต้น จึงหมายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งที่เป็นธรรมชาติและศิลปะที่ทรงธาตุแห่ง
ความงามไว้ รวมทั้งที่คุณศัพท์ประกอบให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้รู้ว่างาม ถ้าเป็นวิชาทางปรัชญาจะใช้คําว่า
สุนทรียศาสตร์ และเป็นสุนทรียภาพ คือ ความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่งาม ไพเราะ หรือรื่นรมย์ความ
งามนั้น ทางตะวันตกนั้นมุ่งท่ีจะศึกษาเพ่ือจะพบเห็นความงามออกจากตัว แต่สําหรับความงามตามแนว
พุทธศาสนานั้นมุ่งแสวงหาความงามจากภายในสู่ภายนอก และแบ่งระดับไว้เป็นเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด 
ความงามนั้นสัมพันธ์กับธรรมชาติ มนุษย์ สุนทรียศาสตร์ และการพัฒนาจิตวิญญาณ 
 จึงกล่าวได้ว่า แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ให้ความหมายว่าเป็นปรัชญาสาขาหนึ่งที่ว่าด้วยความงามและสิ่งที่งามตามธรรมชาติหรืองานศิลปะ 
โดยศึกษาประสบการณ์ คุณค่าความงามและมาตรฐานในการวินิจฉัยความงาม ในพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา 
อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคําว่า AESTHETICS หรือสุนทรียศาสตร์ไว้ว่า 
ปรัชญาสาขาที่ว่าด้วยความงาม และสิ่งที่งามทั้งในงานศิลปะและความงามธรรมชาติ  ส่วนคําว่า 
“ความงาม” เป็นภาษาไทยตรงกับภาษาบาลีว่า สุนทรียะ แปลว่า ดี งาม และใช้คําว่า กัลยาณะ 

                                                 
๑๑๙ขุ.จู. ๓๐/๖๕๔/๓๑๒. 

 ๑๒๐กฤษณา สุวรรณประทีป, “แนวคิดเรื่องความงามในพระพุทธศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์”, 
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๓, หน้า ๓๒ - ๓๓. 



 ๖๙ 

แปลว่า งามเช่นกัลยา ซึ่งพระพุทธศาสนาใช้ไปในความหมายว่า ดี งามของวาจา เช่นสุนทรพจน์ 
แปลว่า คําที่ไพเราะ คําพูดที่ดี ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “BEAUTY” แปลว่า “สิ่งที่เห็นแล้วชวนให้ชื่น
ชมหรือพึงใจ” และยังพบคําว่า “สุภะ” นั้น พระพุทธศาสนาใช้ในความหมายว่า งาม ของร่างกาย
และวัตถุ เช่น สุภมานพ แปลว่า มานพรูปงาม หรือสุภธิดา แปลว่า สตรีที่มีรูปงาม ที่ปรากฏพบใช้
บ่อยคือ เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานที่เพ่ือลดราคะ คือ อสุภกัมมัฏฐาน ได้แก่ กัมมัฏฐานที่ กําหนด
เอาสิ่งที่ไม่งามเป็นอารมณ์กล่าวคือ ซากศพชนิดต่าง  ๆ คําว่า โสภณะพระพุทธศาสนาใช้ไปใน
ความหมายว่า “งาม”ของเจตสิก ได้แก่ อารมณ์ที่เกิดกับจิต เช่น โสภณเจตสิก ได้แก่ เจตสิกฝุายดีงาม 
๒๕ ดวง  

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า สุนทรียศาสตร์เป็นสภาวะอย่างหนึ่งของความงามที่พึ งใจของคน
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งของ หรือบุคคล หากประกอบไปด้วยความงามแล้วย่อมเป็นที่พอใจ
สะเทือนอารมณ์ คําว่าสะเทือนอารมณ์หมายถึง ทําให้เกิดความหวั่นไหวในอารมณ์ ความงามจึงเป็น
สากลอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน ทุกที่ เมื่อความงามเป็นสากล ความงามก็น่าจะปรากฏอยู่ในทุกสิ่ง
ทุกที่ และเนื่องจากความงามเป็นศิลปะซึ่งมี ๒ รูปแบบ รูปแบบหนึ่งเป็นศิลปะที่ทําให้มนุษย์เข้าไป
หลงใหลประกอบด้วยอกุศลไม่เป็นไปเพ่ือป๎ญญา แต่อีกแบบหนึ่งเป็นความงามที่ประกอบด้วยป๎ญญา
และมีปรากฏอยู่ในพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นความงามของพระธรรมคําสั่งสอนที่มุ่งให้มนุษย์ละเว้น
ความชั่ว ทําความดี ทําจิตใจให้ผ่องแผ้วดังในโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นความงามที่หาที่ติไม่ได้ ความงาม
นั้นประกอบด้วยธรรม ความหลงใหลของคนก็ต้องประกอบด้วยธรรมที่ก่อให้เกิดป๎ญญาเช่น พระธรรม
ในพระพุทธศาสนานี้ จึงงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในเบื้องปลาย แนวคิดเกี่ยวกับความงาม
ในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ มุ่งไปที่ความงามทําให้ชีวิตงดงาม 
มีความสุข ความงามนั้นต้องอาศัยป๎ญญา 

ดังนั้น ความเป็นมาของพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาทมีสาระใน          
การมองให้เห็นความงามที่มีอยู่ในหลักธรรมนั้นโดยพระพุทธศาสนามุ่งเน้นการปฏิบัติและการฝึกฝน
ตนเองให้บรรลุเปูาหมายสูงสุดของศาสนา พุทธปรัชญาเถรวาท ไม่มีแนวคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์อย่าง
เป็นระบบโดยตรง แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เมื่อใช้วิธีคิดแบบปรัชญาตะวันตกมองสุนทรียศาสตร์ใน         
พุทธปรัชญาเถรวาทนั้นแล้ว กลับทําให้เห็นว่า พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
บางอย่าง เป็นของตนเองที่ไม่เหมือนกับสุนทรียศาสตร์แบบตะวันตก 

ความงามในความหมายของพระพุทธศาสนามุ่งเอาความงามของทวารทั้ง ๓ คือ งามกาย 
งามวาจา และงามใจ ดั่งความงามแห่งพระอากัปกิริยาที่ทรงย่างไปของพระศาสดา และทรงพิจารณา
ดูบริษัทด้วยพระหฤทัยที่อ่อนโยน ทรงรําพึงถึงความงดงามของพุทธบริษัทที่เกิดขึ้น มีกาย วาจาที่สงบ
จัดเป็นความงามทางด้านกายสมาจารและวจีสมาจาร คือ ความงามประพฤติเรียบร้อยทางด้านความ
สํารวมกาย ความสํารวมวาจา อันเป็นลักษณะความงดงามที่ปรากฏ เป็นความงามทางกิริยาที่มีความ
ละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งในความหมายของพระพุทธศาสนา มุ่งเอาความงามของทวารทั้ง ๓ คือ งามกาย  
งามวาจา และงามใจ นอกจากนั้นยังหมายถึง พุทธสรีระและพุทธลีลา รวมถึงการดํารงอย่างสงบ
เรียบร้อยของพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า อันถือว่าเป็นความงามที่เป็นคํากิริยา อีกทั้งความ
งามที่ทําให้มนุษย์เข้าไปหลงใหล ประกอบด้วยอกุศล ไม่เป็นไปเพ่ือป๎ญญา และความงามที่
ประกอบด้วยป๎ญญา อันจะทําให้มีการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และยังพบอีกว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นจาก 



 ๗๐ 

สิ่งนั้น ความงามของระดับโลกิยะ เป็นความงามที่ได้จากกามสุข อันเกิดจากวัตถุและกิเลส ส่วนระดับ
โลกุตระ คือ เปูาหมายแห่งความสุขในพระนิพพาน ความงามที่เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของมนุษย์ 
เป็นความงามอันเกิดจากการยกระดับจิตให้สูงขึ้น เป็นความงามอันเกิดจากป๎ญญาที่เข้าถึงนิพพานสมบัติ           
ดังในพระไตรปิฎกให้ความหมายลักษณะของพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ไว้ว่า “ธรรมประมาณหรือ
ธรรมมัปปมาณิกา หมายถึง การที่บุคคลพิจารณาด้วยป๎ญญาแล้วเห็นสารธรรม หรือสารธรรมก็คือ      
การปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบ จึงชอบใจศรัทธาซึ่งความงามนั้น” และจากคํากล่าวของท่านเสถียร โพธินันทะ
พบว่า หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมนั้น ย่อมมีความงามและมีสุนทรียศาสตร์ในตัวเอง 
ไม่ว่าจะมองในแง่มุมใดก็ตาม ธรรมก็ย่อมจะมีความงามอยู่ทุกด้าน กล่าวได้ว่าความงามของธรรมเป็น
พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ผู้ใดได้ปฏิบัติตามธรรมนั้นแล้วย่อมจั ดว่าเป็นผู้
ประเสริฐ จักเป็นที่รักของหมู่เทวดาและมนุษย์ 



 
บทท่ี ๓ 

ศึกษาวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
    
 การศึกษาวรรณกรรมของสุนทรภู่ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์
จําเป็นต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี โดยมีพ้ืนฐานจากชีวประวัติและ
ผลงานตลอดจนสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยของสุนทรภู่ เพราะจะทําให้ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในวรรณกรรมของกวีนักปราชญ์ผู้นี้ดียิ่งขึ้น สําหรับใช้เป็นแนวทางสร้างความเชื่อมั่นในการ
วิเคราะห์ความคิดของสุนทรภู่ว่าเป็นระบบพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสร์อย่างแท้จริง โดยศึกษาหัวข้อ ดังนี้ 
 ๓.๑ ความเป็นมาเก่ียวกบัวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ๓.๒ ลักษณะแห่งวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ๓.๓ คุณค่าแห่งวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ๓.๔ วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
 
๓.๑ ความเป็นมาเกี่ยวกับวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณ ี

๑. จุดมุ่งหมายในการแต่ง 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าสุนทรภู่คิดแต่ง
หนังสือขึ้นเพ่ือเลี้ยงตัวในเวลาติดคุกพระพุทธศาสนา๑ และคงจะแต่งทีละเล่มสองเล่มเรื่อยมาด้วยเป็น
หนังสือเล่มยาว ต่อมาสุนทรภู่ไปพ่ึงพระบารมีของพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ (พระเจ้าลูกยาเธอใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหนังสือเรื่องพระอภัยมณีจึงมี
รับสั่งให้แต่งถวายอีก สุนทรภู่จึงแต่งเรื่องพระอภัยมณีอีกตอนหนึ่ง แต่ไปค้างอยู่เพียงใดไม่ปรากฏ 
เพราะสุนทรภู่พ่ึงพระบารมีพระองค์เจ้าลักขณานุคุณอยู่ได้ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๘ พระองค์เจ้าลักขณา
นุคุณก็สิ้นพระชนม์๒ และต่อมากรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ (พระพ่ีนางของพระองค์เจ้าลักขณานุคุณพระ
เจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงพระเมตตาสุนทรภู่มากอีกพระองค์หนึ่ง 
เหตุที่ทรงอุปการะสุนทรภู่นั้น กล่าวกันว่า หนังสือเรื่องพระอภัยมณีชอบพระหฤทัยทรงเห็นว่าเรื่อง
แต่งไว้ยังค้างอยู่ จึงมีรับสั่งให้แต่งถวายต่อไป สุนทรภู่แต่งเรื่องพระอภัยมณีมาได้  ๔๙ เล่มสมุดไทย 
หมายจะจบเพียงพระอภัยออกบวช แต่กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพมีรับสั่งให้แต่งต่อไปอีก ด้วยเหตุนี้
สุนทรภู่จึงต้องคิดเรื่องพระอภัยมณีตอนหลังตั้งแต่เล่มสมุดไทยที่  ๕๐ ขยายเรื่องออกไปจบต่อ          
เล่มที ่๙๔๓ 

                                                 

 ๑สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ชีวิตและงานสุนทรภู่ , 
(กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, ๒๕๑๓), หน้า ๑๕. 

๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓ - ๓๔. 
๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘. 



 ๘๑ 

 จากข้อความดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เรื่องพระอภัยมณีสุนทรภู่แต่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
แต่งอยู่สองประการ คือ บางตอนแต่งข้ึนเพื่อขายหาเลี้ยงชีพตนในยามที่ตกทุกข์ได้ยาก บางตอนก็แต่ง
ถวายเจ้านายที่อุปการะ ได้แก่ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ และพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นอัปสรสุดา
เทพส่วนตอนใดจะแต่งเพ่ือนเลี้ยงชีพ หรือตอนใดจะแต่งเพ่ือถวายเจ้านายนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัด 

๒. ระยะเวลาในการแต่ง 
การที่จะสืบค้นให้รู้ว่าเวลาเขียนเรื่องของกวีคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นนิยายย่อม

เป็นประโยชน์มากในการศึกษาวรรณคดี เพราะจะทําให้เข้าใจเนื้อเรื่องอย่างลึกซึ้ง ทั้งทําให้เห็น
ความคิดอ่านของสังคมในขณะนั้นด้วย เพราะตามปกติกวีหรือนักปราชญ์ย่อมอดไม่ได้ที่จะนํา
พฤติการณ์ต่างๆซึ่งแวดล้อมตนอยู่มาใส่ไว้ในบทประพันธ์ของตน๔ 

ดังนั้น เรื่องพระอภัยมณีสุนทรภู่จะเริ่มแต่งเมื่อไหร่นั้น ยังไม่มีผู้ใดได้ค้นคว้าสอบสวนโดยละเอียด 
แต่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาในการแต่งเรื่องพระอภัยมณีไว้ ดังนี้ 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า 

สุนทรภู่น่าจะเริ่มแต่งเรื่องพระอภัยมณีเมื่อคราวจําคุกในรัชกาลที่๒ เหตุด้วยเมื่อสุนทรภู่ได้
เป็นขุนสุนทรโวหารแล้ว ครั้งหนึ่งกําลังเมาสุราไปหามารดา มารดากล่าวกลับขู่เข็ญมารดา ขณะนั้นมี
ญาติผู้ใหญ่จะเป็นลุงหรือน้าคนหนึ่งเข้าไปห้ามปราม แต่สุนทรภู่ทุบตีเอาบาดเจ็บสาหัส เข้าทูลเกล้าฯ 
ถวายฎีกาก็ถูกกริ้ว มีรับสั่งให้เอาตัวไปไว้ในคุก 

เรื่องสุนทรภู่ติดคุกมีเค้าเงื่อนปรากฏแต่งไว้ในเสภา พรรณนาถึงลักษณะติดคุกตอนพลายงาม
จะขออยู่ในคุกกับขุนแผนว่า 

ขุนแผนว่าจะอยู่ดูไม่ได้   ในคุกใหญ่ยากแค้นมันแสนเข็ญ 
เหมือนกับอยู่ในนรกตกท้ังเป็น  ไม่ว่างเว้นโทษทัณฑ์สักวันเลย 
แต่พ่อนี้ท่านเจ้ากรมยมราช  อนุญาตให้อยู่ทับในหับเหย 
คนทั้งหลายนายมูลก็คุ้นเคย  เขาละเลยพ่อไม่ต้องถูกจองจํา 
 

อยู่เล่มสมุดไทย ๓๕ ตรงนี้เห็นได้ว่าต้องแต่งในรัชกาลที่ ๓ ภายหลัง พ.ศ. ๒๓๗๔๕ 
ธนิต อยู่โพธิ์ แย้งพระมติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพใน

หนังสือชีวิต และผลงานของสุนทรภู่ บันทึกเชิงอรรถกล่าวว่า “เข้าใจว่าคงจะแต่งหนังสือเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งขึ้นขายเป็นอาชีพ แต่คงไม่ใช่เรื่องพระอภัยมณี เพราะเรื่องพระอภัยมณีนั้นเข้าใจว่าสุนทรภู่เริ่ม
แต่งในรัชกาลที่ ๓”๖ 

                                                 
๔เปลื้อง ณ นคร, ประวัติวรรณคดีส าหรับนักศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๐๖), หน้า ๕๐๒. 
๕สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ชีวิตและงานของสุนทรภู่, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๘. 
๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘. 



 ๘๒ 

 ม.จ.จันทร์จิรายุ ได้ กล่าวว่า “ในระหว่างที่สุนทรภู่ติดคุกในรัชกาลที่ ๒ ได้เริ่มแต่งนิทาน        
คํากลอนเรื่องพระอภัยมณีจับตั้งแต่ต้นเรื่องตลอดกับศรีสุวรรณ ส่วนเรื่องตั้งแต่เกาะแก้วพิสดาร                 
เป็นเรื่องแต่งในรัชกาลที่ ๓ ในระหว่างบวช”๗ 
 ฉันท์ ข าวิไล กล่าวว่า “กลอนนิทานเรื่องพระอภัยมณี เข้าใจว่าเริ่มตั้งโครงเรื่องและลงมือ
แต่งบ้างในรัชกาลที่ ๒ นับตั้งแต่ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๓ เป็นต้นไป จนถึงปลายรัชกาลที่ ๓ คงไม่ได้แต่ง
ติดต่อกันสุดแต่โอกาสจะอํานวย ส่วนที่แต่งในรัชกาลที่ ๒ นั้นเห็นจะมีเป็นส่วนน้อย”๘ 
 พระวรเวทย์พิสิฐ กล่าวไว้ว่า “พระอภัยมณีเป็นวรรคดีชิ้นเยี่ยมที่ทําให้สุนทรภู่มีชื่อเสียงเด่น 
หนังสือเล่มนี้แต่งในเวลาสุนทรภู่ต้องโทษ ติดคุกในฐานเมาเหล้า และตีมารดา”๙ 
 เปลื้อง ณ นคร กล่าวว่า   

  การสันนิษฐานเวลาแต่งนี้ ไม่มีทางอ่ืนนอกจากอนุมานจากข้อความต่าง ๆ ใน
นิพนธ์ของสุนทรภู่ ถึงแม้จะมีคําบอกเล่าของผู้มีอายุที่ได้ฟ๎งต่อ ๆ กันมา เช่นว่าเรื่อง
พระอภัยมณีนี้กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงชักชวนให้สุนทรภู่แต่งก็หา
หลักฐานอ่ืนสนับสนุนไม่ได้ นิพนธ์ของสุนทรภู่ที่กล่าวถึงเรื่องพระอภัยมณีมีในบทเห่
กับเรื่องรําพันพิลาป ในเรื่องรําพันพิลาปได้ออกชื่อพระอภัยมณีไว้สองสามแห่งพอจะ
ยุติได้ว่า สุนทรภู่แต่งพ.ศ.๒๓๗๑ ฉะนั้น เรื่องพระอภัยมณีคงจะได้แต่งก่อน พ.ศ.             
ที่กล่าวแล้ว๑๐ 

 

 ประจักษ์ ประภาพิทยากร กล่าวว่า 
  เมื่อสันนิษฐานถึงปีที่สุนทรภู่ต้องโทษ ก็ลงรอยกับพระมติของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมกระยาดํารงราชานุภาพ ที่ว่าสุนทรภู่แต่งพระอภัยมณีขณะต้องโทษ 
ดังนั้น สุนทรภู่ก็ต้องแต่งพระอภัยมณีในปี พ.ศ. ๒๓๕๘ การแต่งครั้งนั้นก็เป็นแต่เพียง
ตอนต้น ๆ เท่านั้น คือ จบเพียงพระอภัยมณีได้ผีเสื้อหลังจากนั้นก็แต่งในรัชกาลที่ ๓ 
อย่าง พ.ณ ประมวญมารคทรงกล่าวไว้๑๑ 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ระยะเวลาที่สุนทรภู่แต่งเรื่องพระอภัยมณีนี้ยังมี ข้อถกเถียง
กันถึงเวลาที่แน่นอนในการแต่งอยู่หลายกระแส แต่พอสรุปได้ว่า สุนทรภู่เริ่มแต่งเรื่องพระอภัยมณีตอนต้น ๆ 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) แต่เรื่องส่วนใหญ่แต่งต่อในสมัย

                                                 
๗ม.จ. จันทร์จิรายุ รัชนี (พ.ณ ประมวญมารค), ประวัติค ากลอนสุนทรภู่, (กรุงเทพมหานคร : 

แพร่พิทยา, ๒๔๙๙), หน้า ๑๔๗ - ๑๔๙. 
๘ฉันท์ ขําวิไล, ๑๐๐ ปี ของสุนทรภู่, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองธรรม, ๒๔๙๘), หน้า ๕๒๕. 
๙พระวรเวทย์พิสิฐ, ประวัติวรรณคดีไทย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๑๕๐๔), หน้า ๑๖๒. 
๑๐เปลื้อง ณ นคร, ประวัติวรรณคดีส าหรับนักศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๖๐๒. 
๑๑ประจักษ์  ประภาพิทยากร, วรรณคดีวิเคราะห์พระอภัยมณี, (ฉลอง ๒๐๐ ปี สุนทรภู่), 

พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๙), หน้า ๔๖. 



 ๘๓ 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) และแต่งจบตอนพระอภัยมณีออกบวชในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ส่วนจะแต่งตอนไหนในระยะใดไม่มีหลักฐานปรากฏ  

๓. แหล่งที่มาของเรื่องพระอภัยมณี 
 จากการศึกษาที่มาของวรรณคดีเรื่ องพระอภัยมณี สามารถสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของวรรณคดีเรื่องนี้ได้ ดังนี้ 
 ต.ว.ส.วัณณาโภ กล่าวไว้ว่า 

มีท่านผู้ใหญ่รุ่นที่แล้วในรัชกาลที่ ๑ ท่านเล่าให้ฟ๎งว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ ๒ พระราชทานพระธํามรงค์ทองคําประดับเพชรแก่ท่านสุนทรภู่หนึ่งวงแล้วทรงกําชับว่า  
“ให้มันมีเรื่องนะ” พระราชดํารัสนี้แลเป็นมูลให้เกิดเรื่องพระอภัยมณี คือ หมายความว่า มณี คือ 
เพชรสุวรรณนั้นทองคํา๑๒ 

จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นจริงได้ เพราะว่า ต.ว.ส.วัณณาโภ เป็นคนสมัยใกล้สุนทรภู่
คือ เกิดใน พ.ศ. ๒๓๘๕ สุนทรภู่ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๓๘๘ ซึ่งแสดงว่า ต.ว.ส.วัณณาโภ เกิดสุนทรภู่ยังไม่
ถึงแก่กรรม ฉะนั้น ผู้ใหญ่ที่เล่าให้ ต.ว.ส. วัณณาโภ คงทราบมาจริง 
 เจือ สตะเวทิน กล่าวว่า “สุนทรภู่ตั้งชื่อเรื่องพระอภัยมณี จากเหตุที่สมเด็จฯกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ทรงอภัยให้สุนทรภู่ คือ สมเด็จฯกรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงถือว่าสุนทรภู่เป็นกวี เมื่อจะเข้าเฝูา
แหนพระองค์เม่ือใดก็ทรงอนุญาตเสมอ สุนทรภู่จึงให้ชื่อผลงานนี้ว่า “พระอภัยมณ”ี๑๓  
 จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาแล้วไม่เห็นเค้าความเป็นจริง 
 กาญจนาภรณ์ กล่าวว่า 

มีผู้สูงอายุเล่าว่า เมื่อครั้งสุนทรภู่ไปเพชรบุรี ได้มีเพ่ือนสนิทสองคน ชื่อนาย
แก้วมีความสามารถในการเปุาปี่ นายทองมีความสามารถในทางกระบอง ครั้งหนึ่ง
เพ่ือนของนายแก้ว นายทองได้มาร่วมกินเลี้ยงกับสุนทรภู่ เพ่ือนของนายแก้วนายทอง
มีด้วยกัน๓คน คือ นายหลายเป็นเจ้าของเรือ นายสายเป็นไต้ก๋ง นายเพชรเป็น
ผู้โดยสาร เมื่อได้กินเลี้ยงกินก็ออกเรือหาความสําราญ แต่ได้แวะส่งสุนทรภู่ขึ้นที่ตําบล
บ้านกุ่มเสียก่อน ในการหาความสําราญในครั้งนั้น เผอิญเกิดพายุจัดเรือล่ม นายแก้วได้
สาบสูญไปในทะเล นอกนั้นรอดชีวิตไปได้ บังเอิญครั้งนั้น เจ้าเมืองต้องการให้มีละคร
เล่นที่ในบ้านพัก ได้ทราบข่าวว่ามีกวีมาจากกรุงเทพฯมาอยู่เมืองเพชร จึงขอร้องให้
เขียนบทละคร สุนทรภู่จึงได้เขียนพระอภัยมณีขึ้นแต่เขียนเพียงตอนต้น ๆ เท่านั้นไป
จบเพียงผีเสื้อพาพระอภัยมณีไปไว้ในถ้ํา กล่าวกันว่า สุนทรภู่แต่งพระอภัยมณีตอนนี้        
ก็จินตนาการจากเพ่ือนน้ํามิตร นายแก้ว คือ พระอภัยมณี นายทอง คือ ศรีสุวรรณ           
โดยสุนทรภู่ดัดแปลงชื่อเสียใหม่ แต่ก็ยังให้เห็นเค้า “มณี”แปลว่า “แก้ว” “สุวรรณ” 
คือ “ทอง” นายแก้วชํานาญปี่สุนทรภู่ให้พระอภัยมณีชํานาญปี่ นายทองเก่งในด้าน
กระบี่กระบอง สุนทรภู่ให้ศรีสุวรรณชํานาญในด้านกระบี่กระบอง นายแก้วหายไปในทะเล 

                                                 
๑๒ต.ว.ส. วัณณาโภ, ตลุยวิภาคพจน์กิจและศิริพจนภาค, อ้างใน เปลื้อง ณ นคร, ปริทรรศน์

วรรณคดีสมัยปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : พิริยกิจ, ๒๔๙๕), หน้า ๑๒๙. 
 

๑๓เจือ สตะเวทิน, คู่มือพระอภัยมณีตอนที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : การช่างวุฒิศึกษา, ๒๕๐๑), หน้า ๑๑๔. 



 ๘๔ 

เมื่อคราวล่องเรือหาความสําราญ สุนทรภู่ยังคงนึกถึงอยู่ จึงเกณฑ์ให้พระอภัยมณีไปมี
ความสุขกับผีเสื้อใต้ท้องทะเล เมืองรัตนาดัดแปลงมาจากเมืองเพชร เพราะ “รัตน” 
กับ “เพชร” มีความหมายนัยเดียวกัน ส่วนสามพราหมณ์ดัดแปลงจากเพ่ือนทั้งสาม
ของนายแก้วนายทอง นายหลายเจ้าของเรือดัดแปลงเป็นพราหมณ์โมรา นายสายผู้ถือ
ท้ายเรือเป็นพราหมณ์สานน นายเพชรเป็นพราหมณ์วิเชียร เรื่องที่สุนทรภู่เขียนขึ้นครั้งนั้น
นัยว่าเป็นที่เลื่องลือเล่ากันมาหลายชั่วอายุคนทีเดียว๑๔ 

 

จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สุนทรภู่น่าจะสร้างงานจากสิ่งที่ตนประทับใจ เพ่ือนอันเป็น
ที่รักของสุนทรภู่มีอันต้องจากไป ต้องสร้างความเสียใจให้แก่สุนทรภู่เป็นอย่างมาก ท่านจึงเก็บมาสร้าง
เป็นตัวละครเรื่องพระอภัยมณี 
 ประจักษ์ ประภาพิทยากร กล่าวว่า 

สุนทรภู่เริ่มแต่งพระอภัยมณี เมื่อครั้งต้องโทษในรัชกาลที่๒ เพราะสุนทรภู่ดื่ม
สุราแล้ววิวาทกับญาติผู้ใหญ่ สุนทรภู่จึงแต่งเรื่องพระอภัยมณีขึ้น เพ่ือต้องการขายเอา
เงินยังมีชีวิตแล้วยังมีความประสงค์ที่จะหวังในพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยโทษ
ให้สุนทรภู่จึงให้ชื่อตัวเอกและชื่อหนังสือว่า “พระอภัยมณี” มีคํา “อภัย”ก็เพราะ
ต้องการพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เรื่องนี้จะจริงเท็จ
อย่างไรไม่ทราบได้เป็นเรื่องเล่ามาไม่ทราบแหล่งเดิม๑๕ 

 

จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นจริงได้ เพราะท่านผู้รู้ส่วนมากลงความเห็นกันว่า สุนทรภู่
แต่งพระอภัยมณีในคุก ดังนั้น เมื่อสุนทรภู่แต่งพระอภัยมณีในคุกใหม่ๆนั้น คงจะยังไม่ได้รับ
พระราชทานอภัยโทษทันที 

๔. เค้าเรื่องพระอภัยมณี 
เค้าเรื่องพระอภัยมณีนั้นอาศัยเค้าเรื่องมากจากวรรณคดีไทย วรรณคดีต่างประเทศเหตุการณ์

ทางประวัติศาสตร์ ชีวิตจริงของสุนทรภู่และจินตนาการ ที่ผสมผสานสอดร้อยเข้าด้วยกันอย่าง
กลมกลืน ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ตัวละคร 
พระอภัยมณี 
ในเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่จินตนาการ ให้พระอภัยมณีเป็นศิลปินมีความชํานาญในการเปุา

ปี่ ดังคํากลอนว่า 
 อาจารย์หนึ่งชํานาญในการเปุาปี่ ทั้งดีดสีแสนเสนาะเพราะนักหนา 
 ผู้ใดฟ๎งวังเวงในวิญญาณ์  เคลิ้มนิทราลืมกายดังวายปราณ๑๖ 
      ----------------------------------- ------------------------------------- 

                                                 
๑๔กาญจนาภรณ์, “ที่มาของเรื่องพระอภัยมณี”, วิทยาสาร, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๖, (๒๒ 

มิถุนายน ๒๕๐๖) : ๑๐. 
๑๕ประจักษ์ ประภาพิทยากร, วรรณคดีวิเคราะห์พระอภัยมณี, อ้างแล้ว, หน้า ๔๙. 
๑๖สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, (พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๔), หน้า ๓.  



 ๘๕ 

 ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราช   จตุบาทกลางปุาพนาสิณฑ์ 
 แม้นปี่เราเปุาไปให้ได้ยิน  ก็สุดสิ้นโทที่โกรธา 
 ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ  อันลัทธิดนตรีดีนักหนา๑๗ 
 

จากคํากลอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สุนทรภู่จินตนาการให้พระอภัยมณีมีความชํานาญการเปุา
ปี่แปลกกว่าพระเอกในหนังสือเรื่องอ่ืน ๆ นั้น มีปรากฏต้นเค้าเรื่องมากจากไซฮ่ัน ตอนเตียวเหลียงเล่า
ให้ฮ่ันสินฟ๎งว่า “เมื่อน้อยข้าพเจ้าไปเที่ยวทางเหนือ พบผู้วิเศษคนหนึ่งชํานาญเปุาปี่แก้ว ถ้าผู้ใดได้ยิน
เสียงปี่แล้วก็ให้คิดสลดใจนัก ถึงมาตรว่าผู้ใดน้ําใจกระด้างดุจหนึ่งเหล็กและศิลาก็มิอาจแข็งยืน             
อยู่ได้”๑๘ ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพมีรับสั่งไว้ว่า “การที่ส่อ
จินตนาการให้พระอภัยมณีชํานาญการเปุาปี่ แปลกกับวีรบุรุษในหนังสืออ่ืน  ๆ นั้น มีเค้ามูลอยู่ใน
พงศาวดารจีนเรื่องไซฮ่ัน”๑๙ 

ศรีสุวรรณ 
สุนทรภู่จินตนาการให้ศรีสุวรรณมีความชํานาญกระบอง ดังคํากลอนว่า 
 อาจารย์หนึ่งชํานาญในการยุทธ์  ถึงอาวุธซัดมาดังห่าฝน 
 รํากระบองปูองกันกายสกนธ์  รักษาตนมิให้ต้องคมศัสตรา๒๐ 
     ----------------------------------- ----------------------------------- 
 ไม่ถอยหลังพลั้งเพลี่ยงเพลงอาวุธ อุตลุดเลี้ยวไล่ในทํานอง 
 ฝรั่งฟาดพลาดแพลงแทงด้วยกริช เจ้าพราหมณ์ปิดปูองกันผันผยอง 
 หน่อกษัตริย์กวัดแกว่งพระแสงกระบอง เข้าตีต้องป๎งกลิมาชีวาวาย๒๑ 
จากคํากลอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สุนทรภู่จินตนาการให้ศรีสุวรรณชํานาญกระบองนั้น               

มีปรากฏต้นเค้าจากเรื่องไซฮ่ัน กล่าวไว้ว่า 
พระเจ้าฌ้อปาอ๋องขับม้าเข้ารบกับกินหิบโลก้วนได้ได้หลายเพลง พระเจ้าฌอปาอ๋องหนีบทวน

ไว้หยิบกระบองเหล็กตีโลก้วนถูกบ่าซ้ายตกม้าลง ทหารปูองกันพาโลก้วนไปได้ กินหิบเห็น ดังนั้นก็ขับ
ม้าหนีไป พระเจ้าฌอปาอ๋องไม่ติดตามเดินได้ทางประมาณห้าสิบเส้นไม่เห็นตัวข้าศึก เห็นแต่ลูก
เกาทัณฑ์ยิงมาถูกทหารล้มตายหลายพันเหลือทหารอยู่พันหนึ่ง จิวอุนควั่นฌ้อติดตามพระเจ้าฌอ    
ปาอ๋องก็ถูกลูกเกาทัณฑ์หลายแห่ง และตัวพระเจ้าฌอปาอ๋องนั้นชํานาญในเพลงกระบองไม่มีผู้ใดเสมอ 
จึงไม่ถูกลูกเกาทัณฑ์๒๒ 

                                                 
๑๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒. 
๑๘กรมศิลปากร, พงศาวดารจีนเรื่องไซ่ฮั่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการ

ปกครอง, ๒๕๐๘), หน้า๔๓๙ - ๔๔๐. 
๑๙สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “อธิบายว่าด้วยเรื่องพระอภัยมณี”, 

พระอภัยมณีค ากลอน ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, หน้า ๖๒. 
๒๐สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๓. 
๒๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๔. 
๒๒กรมศิลปากร, พงศาวดารจีนเรื่องไซ่ฮั่น, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘๖. 



 ๘๖ 

ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพมีรับสั่งไว้ว่า “การทีสุนทรภู่
สมมติให้ศรีสุวรรณชํานาญกระบองนั้น ก็มีเค้าในเรื่องไซฮ่ันเหมือนกัน”๒๓ 

นางผีเสื้อสมุทร 
สุนทรภู่พรรณนากําเนิดของนางผีเสื้อสมุทร ได้พรจากพระลักษมี ดังคํากลอนว่า 
 ฝุายมหิงษ์สิงขรเทวราช  จึงประกาศเล่าความเนื้อความหลัง 
 เป็นเรื่องลึกดึกดําบรรพ์อนันตัง  แต่ครั้งตั้งฟูาทะเลเมรุไกร 
 นางผีเสื้อสมุทรแต่ก่อนเป็นก้อนหิน อยู่กระสินธุ์สมุทรมหาชลาไหล 
 นางอสูรชาติก่อนได้พรชัย  ถอดดวงใจฝากแฝงแท่งศิลา 
 แล้วขึ้นจากฟากฝ๎่งมหรรณพ  ไปรุกรบกับพระเพลิงที่เชิงผา 
 ต้องไฟกรดหมดไหม้ทั้งกายา  ยังแต่ว่าอายุอสุรินทร์ 
 กับดวงใจไม่ดับไม่กลับชาติ  เป็นปีศาจสังหรณ์อยู่ก้อนหิน 
 ถูกไอน้ําซ้ําได้ไอแผ่นดิน  บันดาลหินนั้นให้งอกออกทุกที 
 เป็นหน้าตาขาแข้งอันแรงฤทธิ์  ด้วยพรอิศรารักษ์พระลักษมี 
 นับอนันต์วันคืนได้หมื่นปี  จึงเป็นผีเสื้อสมุทรผุดทะยาน 
 ขึ้นต้องแสงพระอาทิตย์ยิ่งฤทธิ์กล้า ปราบบรรดาพวกปีศาจได้อาจหาญ 
 ได้เป็นใหญ่ในแม่น้ําอโนมาน  ใครล้างผลาญชีวันไม่บรรลัย 
 ซ่ึงเปุาปี่ผีเสื้อเนื้อเป็นหิน  เพราะสุดสิ้นวาโยอาโปไหล 
 แม้เผาจี่ปีศาจด้วยธาตุไฟ  จะคืนไล่กินมนุษย์ปุถุชน 
 ถึงฆ่าฟ๎นฉันใดก็ไม่ม้วย   เพราะเหตุด้วยกําเนิดเกิดหลายหน 
 ต่อเพลิงกาฬผลาญพิภพจบสกล จึงสิ้นชนม์ชีวานิคาลัย๒๔ 

  

 วัชรี รมยะนันทน์ กล่าวกําเนิดของนางผีเสื้อสมุทร ว่า 
  ในเรื่องพระอภัยมณีกําเนิดของนางผีเสื้อสมุทรที่เกิดจากหิน น่าจะได้เค้ามา
จากประวัติของเห้งเจี๋ย ในพงศาวดารจีนเรื่องไซอ๋ิว กล่าวคือ เห้งเจีย มีกําเนิดมาจาก
หินที่ถูกไอน้ําและน้ําค้างมาเป็นหมื่นปี จนขนงอกเป็นลิง มีแขนขาและอิทธิฤทธิ์          
เรื่องกําเนิดผีเสื้อสมุทรก็มีตํานานอย่างเดียวกันกับเรื่องเห้งเจียนี้๒๕ 
 

สุนทรภู่พรรณนาถึงนางผีเสื้อสมุทร ตอนที่ตายแล้วกลายเป็นหินมีน้ําไหลออกจากปากคล้าย
กับน้ําตาลโตนด ดังคํากลอนว่า 

          เห็นศพซากรากษสที่มรณา  เป็นศิลาน่าอนาถประหลาดใจ 

                                                 
๒๓สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “อธิบายว่าด้วยเรื่องพระอภัยมณี”, 

พระอภัยมณีค ากลอน ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘๖. 
๒๔สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๘. 
๒๕วัชรี รมยะนันทน์, “สุนทรภู่ได้เค้าเรื่องนางผีเสื้อสมุทรในพระอภัยมณีมาจากไหน”, อักษรศาสตร์, 

เล่มที่ ๒ (มกราคม, ๒๕๐๖) : ๕๘. 



 ๘๗ 

     มีน้ําขาวราวกับน้ําตาลโตนด  ออกจากโอษฐ์นางมารเหมือนธารไหล๒๖ 
 

 ประจิม กมลศิลป์ กล่าวว่า 
  พระเฮ้ียนจัง ซึ่งมีสมญายกย่องว่าซัมจังไปสืบศาสนา ณ ประเทศอินเดีย 
 เมื่อ พ.ศ. ๑๑๗๒ เขียนพรรณนาถึงภูมิประเทศต่าง ๆ ที่พระเฮ้ียนจังได้จารึกผ่านไป 
 ตอนหนึ่งว่าจากแคว้นหิรัณยบรรพต และแคว้นจัมปาลงไปทางทิศใต้เขตนั้นมีภูเขา
 ลูกหนึ่งมีลักษณะคล้ายคนสุนทรภู่น่าจะได้แนวความคิดมาจากชาวอินเดียในสมัย
 นั้น เพราะสุนทรภู่ก็เป็นผู้รู้เรื่องของอินเดียไม่น้อย ซึ่งมีเค้าความที่คล้ายคลึงกับ
 เรื่องพระอภัยมณีท่ีนางยักษ์กลายเป็นหิน”๒๗ 

 

 วัชรี รมยะนันทน์ กล่าวถึงพฤติกรรมของนางผีเสื้อสมุทร ว่า 
 นางผีเสื้อสมุทรในเรื่องพระอภัยมณีมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกับนางยักขิณีหน้า
ม้าทีป่รากฏในนิบาตชาดกเรื่องที่ ๔๓๒ เรื่อง “ปทกุสลชาดก” ชาดกเรื่องนี้มีความ
ว่านางยักขิณีหน้าม้าอาศัยอยู่ในถ้ําแห่งหนึ่งได้จับพราหมณ์คนหนึ่งไปเป็นสามี 
จนกระทั่งมีลูกด้วยกันคนหนึ่ง ทุกครั้งที่นางออกไปหาอาหาร นางจะเอาหินมาปิด
ปากถ้ําไว้ ต่อมาเมื่อลูกโตขึ้นสามารถดันหินที่ปิดปากถ้ําไว้ออกได้ วันหนึ่งจึงชวน
พ่อหนี นางยักขิณีตามเอาตัวหลับได้ เมื่อหนีไปอีกก็ไปตามกลับมาอีก เหตุการณ์
เป็นอยู่เช่นนี้ถึง๓ครั้ง จนครั้งที่๔จึงหนีสําเร็จ เพราะหนีพ้นเขตแดนที่นางยักขิณี
ครอบครองอยู่ นางจึงตามไปไม่ได้ เมื่อนางยักขิณีไม่สามารถอ้อนวอนให้สามีและ
ลูกกลับไปอยู่กับตนได้แล้ว จึงสอนมนต์จินดามณีให้แก่ลูก แล้วนางก็ถึงแก่ความตาย๒๘ 
 

จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า นางยักขิณีหน้าม้าที่ปรากฏในปทกุสลชาดกนั้นน่าจะเป็น
ที่มาของตัวละคร คือ นางผีเสื้อสมุทรในเรื่องพระอภัยมณี เพราะว่าเหตุการณ์ในเรื่องคล้ายคลึงกัน
กล่าวคือนางผีเสื้อสมุทรลักพาตัวพระอภัยมณีไปเป็นสามีโดยกักขังในถ้ําของนาง จนกระทั่งให้กําเนิด
สินสมุทร ต่อมาสินสมุทรสามารถดันหินที่ปิดปากถ้ําออกได้และพาพระอภัยมณีหนีออกมา นางผีเสื้อสมุทร
ออกตามหาพระอภัยมณีเปุาปี่จนนางผีเสื้อสมุทรตายร่างกลายเป็นหิน 

 
สินสมุทร 

 ในเรื่องพระอภัยมณี สินสมุทรมีแม่เป็นอมนุษย์ เกิดในถ้ํา ไม่มีเพ่ือนฝูง พระอภัยมณีผู้เป็นพ่อ 
“เฝูาเลี้ยงลูกผูกเปลแล้วเห่ช้า จนใหญ่กล้าอายุได้แปดปี” เป็นธรรมดาว่าเด็กต้องติดคนเลี้ยง สุนทรภู่
จึงวาดภาพให้สินสมุทร “ไม่ห่างบาทบิดาอัชฌาศัย ความรักพ่อยิ่งกว่าแม่มาแต่ไร ด้วยมิได้ขู่เข็ญเช่น
มารดา” ลักษณะการเลี้ยงลูกของคนป๎จจุบัน มารดามักดุหรือลงโทษลูกบ่อยกว่าบิดา สุนทรภู่ได้
                                                 

๒๖สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๗. 
๒๗ประจิม กมลศิลป์, “ตัวละครบางตัวในพระอภัยมณี”, แถลงการณ์ศึกษาเทพศิรินทร์, 

(สิงหาคม ๒๔๘๒) : ๓๔ - ๓๖. 
๒๘วัชรี รมยะนันทน์, สุนทรภู่ได้เค้าเรื่องนางผีเสื้อสมุทรในพระอภัยมณีมาจากไหน, อ้างแล้ว, 

หน้า ๕๘. 



 ๘๘ 

ชี้ให้เห็นว่า นางผีเสื้อสมุทรก็มีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกเช่นมารดาทั่ว ๆ ไป และนางผีเสื้อสมุทรก็มักจะ
ออกไปหาอาหาร ไม่ใคร่ได้ใกล้ชิดลูก สินสมุทรจึงไม่รักแม่เท่าพ่อ ความใกล้ชิดนี้ทํา ให้พ่อมีโอกาส 
“สอนให้เจ้าเปุาปี่มีวิชา เพลงศัสตราสารพัดหัดชํานาญ” 
 ธรรมชาติของเด็ก ๘ ขวบต้องเคลื่อนไหว ใช้กําลังกายมาก ดังนั้น เมื่อพระอภัยมณีหลับ           
สินสมุทรจึงมีพฤติกรรม ดังคํากลอนว่า 
  .....................................  หนีไปวิ่งเล่นอยู่ในคูหา 
  โลดลําพองลองเชิงละเลิงมา  เห็นแผ่นผาพิงผนิดปิดหนทาง 
  หนักหรือเบาเยาว์อยู่ไม่รู้จัก  เข้าลองผลักด้วยกําลังมีพังผาง๒๙ 

 แล้วก็ออกไปพบหาดทราย เห็นว่าสนุกจึง “ออกวิ่งเล่นเต้นทรายสบายองค์ แล้วโดดลงเล่น
มหาชลาไหล” และจับเงือกลากเข้ามาในถ้ําสินสมุทรมีอุปนิสัยกล้าหาญเหมือนแม่ ไม่เคยกลัวอะไรเลย  
จึงค่อนข้างจะใจร้อน เช่น “สินสมุทรสุดแสนแค้นสุหรั่ง  ขึ้นเสียงดังเดือดด่าว่าจองหอง...แล้วว่าผลุน
หมุนออกมานอกห้อง” ถึงสุหรั่งตั้งกระทู้ขู่สําทับ “มึงพูดกับมารดากูว่าไร” 
 สุดสาคร 
 สุดสาครเป็นคนน่ารัก เจียมตัว บทบาทของสุดสาครอยู่ในลักษณะ “สุดสาครอ่อนหวาน         
สุดสาครอ่อนเกล้าลงเคารพ สุดสาครอ่อนองค์ลงอภิวาท สุดสาครยอกรกราบฯลฯ” นอกจากนี้ยัง
กําหนดให้สุดสาครเป็นผู้เสียสละ บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนเสมอ เช่น อาสาสู้ศึกลังกาที่มารบ
เมืองผลึก “จะขอรับดับเข็ญเป็นธุระมิให้พระภูวนาถเสียราชฐาน” และตอนไปแก้พระอภัยมณีที่ถูก
เสน่ห์ “สุดสาครอ่อนหวานประทานโทษ แม้ไม่โปรดให้ไปก็ไม่หนี ถวายชีวิตสิทธิขาดแล้วชาตินี้ 
ตามแต่ที่บุญกรรมได้ทํามา ถึงเนื้อเลือดเชือดถวายเหมือนหมายมาด ขอแต่อย่าให้ขาดพระศาสนา        
ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่สงสารพระมารดา ลูกจะฆ่าตัวถวายให้หายแคลง” ซึ่งอุปนิสัยนี้ถ่ายทอดมาจากางเงือกผู้
เป็นแม่ เพราะนางเงือกนั้นเป็นผู้มีจิตใจดี เสียสละทุกรูปแบบ เช่น ตอนสุดสาครลาแม่ไปตามพระอภัย          
นางเงือกเห็นแก่อนาคตของลูกไม่ห้าม เพราะ 
 จะทานทัดขัดไว้มิให้จร   สุดสาครของแม่จะแดดาล๓๐ 
 และยังบอกว่า 
 พ่อไปปะบิดาแล้วอย่ากลับ  จงอยู่กับภูวนาถเหมือนมาดหมาย 
 แม้นลูกยาผาสุกสนุกสบาย  ถึงแม่ตายเสียก็ไม่อาลัยตัว๓๑ 

 อุปนิสัยเสียสละเช่นนี้คือสิ่งที่สุดสาครถ่ายทอดมาจากมารดา 
 นอกจากนี้สุนทรภู่ได้ใช้จินตนาการสร้างตัวละครที่เป็นอมนุษย์ไว้อีก เช่น ม้ามังกรของสุดสาคร 
  ……………………………………  เกิดจากม้ามังกรสมจรกัน 
  ครั้นลูกมีศีรษะมันเหมือนพ่อ  ตัวตีนต่อจะเหมือนแม่ช่างแปรผัน 
  หางเป็นนาคมาข้างพ่อมันต่อพันธุ์๓๒  

                                                 
๒๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙. 
๓๐เรื่องเดียวกัน. 
๓๑เรื่องเดียวกัน. 



 ๘๙ 

 สุนทรภู่ไม่เคยลืมพฤติกรรมของเด็ก ดังนั้นการที่พระโยคีเลี้ยงดูสุดสาครก็เป็นไปทํานอง
เดียวกับสินสมุทรคือให้เล่นและให้เรียนไปตามอัตภาพ การเลี้ยงดูกลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติ         
ความเติบโตของสุดสาคร คือ 
  ได้สิบเดือนเหมือนได้สักสิบขวบ  ดูขาวอวบอ้วนท้วนเป็นนวลฉวี 
  ออกวิ่งเต้นเล่นได้ไกลกุฎี  เที่ยวไล่ขี่วัวควายสบายใจ 
  แล้วลงน้ําปล้ําปลาโกลาหล  ดาบสบ่นปากเปียกเรียกไม่ไหว 
  สอนให้หลานอ่านเขียนร่ําเรียนไป แล้วก็ให้วิทยาวิชาการ 
  รู้ล่องหนทนคงเข้ายงยุทธ  เหมือนสินสมุทรพ่ียาทั้งกล้าหาญ๓๓ 
 

 และเม่ือสุดสาครพบม้ามังกรก็ต่อสู้กันจนจับม้ามังกรได้ 
 เมื่อสุดสาครมาอยู่พาราการเวก ก็มีเพ่ือนเล่นด้วย คือนางเสาวคนธ์ ครั้นหัสไชยเกิดมาอีก 
เด็กทั้งสามก็เล่นด้วยกัน สุนทรภู่สร้างพฤติกรรมของสุดสาครไว้อย่างรอบคอบและเป็นชีวิตจริง ๆ ของคน
คือ สุดสาครบอกหัสไชยว่า 
  พระอนุชาอย่าไปเต้นเล่นคะนอง อยู่ในห้องหัดหนังสืออย่าดื้อดึง๓๔ 
 นางเสาวคนธ์ครั้งแรกได้รับการเลี้ยงดูแบบเด็กหญิง จึงกลัวตุ๊กแก  ตอนแรกที่พบสุดสาครรีบ
บอกทนัท ี
  พ่ีจ๋าพี่ท่ีพระแกลตุ๊กแกร้อง  ทําบ่วงคล้องเสียทีเถิดพ่ีจ๋า 
  กุมารอุ้มจุมพิตพระธิดา  แล้วว่าอย่ากลัวตุ๊กแกเลยแม่น้อง 
  ฉันจะตีท่ีหลังให้ดังผลุง  น้องสะดุ้งสรวลสันต์กันทั้งสอง๓๕ 
 และต่อมาก็ได้รับการเลี้ยงดูคู่กับสุดสาคร คือ 
  หน่อกษัตริย์หัดอะไรก็หัดบ้าง  เป็นคู่สร้างเรียนรู้ด้วยครูสอน 
  กระบวนศึกฝึกฝนชนกุญชร  ต่างราญรอนเรียนครูให้รู้ครบ 
  ……………………………   ………………………....... 
  ถึงลางทีพ่ีน้องเล่นลองรบ  ตีกระทบแทงฟ๎นประจัญทัพ๓๖ 
 นางอรุณรัศมี 
 เป็นเด็กที่ตายายเลี้ยง บํารุงด้วยความรักมีเพ่ือนเล่นเป็นเด็กหญิงมากมาย การเล่นก็เป็นแบบ
เด็กผู้หญิง คือ 
  เล่นสนุกตุ๊กตาตัวน้อยน้อย  ล้วนใส่สร้อยเสมาน่าเอ็นดู 
  เอาเศษผ้ามาทําผ้านุ่งห่ม  ป๎กปิ่นถมทองหุ้มใส่ตุ้มหู 
  มีฉากชั้นกั้นห้องช่องประตู  เป็นที่อยู่ตุ๊กตาน่าสําราญ 
  ถึงเวลาพาลูกเที่ยวอุ้มเล่น  มิได้เว้นเป็นสุขสนุกสนาน 
                                                                                                                                            

๓๒เรื่องเดียวกัน. 
๓๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๖. 
๓๔เรื่องเดียวกัน. 
๓๕เรื่องเดียวกัน. 
๓๖เรื่องเดียวกัน. 



 ๙๐ 

  ทําโกนจุกลงท่าหางานการ  แสนสําราญตามประสากุมารี๓๗ 

 สุนทรภู่บรรยายให้อรุณรัศมีเป็นเด็กจริง ๆ ที่ไม่เคยมีคนขัดใจ เมื่อไม่พอใจก็แสดงออกทันที  
เช่นเมื่อพบสินสมุทรครั้งแรกได้ตัดพ้อต่อว่าด้วยความคมคายว่ามาจับศรีสุวรรณไปทําให้ราษฎรลําบาก  
แล้วก็ “ไม่ว่าขานแค้นพระพ่ีเข้าตีเอา” สินสมุทรได้ขอโทษพร้อมกับบอกว่า “จะทําขวัญตุ๊กตาอย่า
ปรารมภ์” ซึ่งนางอรุณรัศมีก็หายโกรธทันที “ต่างสรวลสันต์หรรษาเสียงจ๋าจ๊ะ พูดถึงจะเล่นสนุกตุ๊กตา” 
 นางสร้อยสุวรรณจันทร์สุดา   
 ลูกฝาแฝดของพระอภัยมณีกับนางสุวรรณมาลีผู้เกิดมาท่ามกลางความปรารถนาของทุกคน  
อยู่ในสภาพ “พระอัยกีรักใคร่กระไรเลย” อยากมีหลานมาก ๆ บอกว่า “ดีมีถมดอกนมเนย ขอให้เคยคู่แฝด
สักแปดคราว”นางทั้งสอง 
  จึงมีพ่ีเลี้ยงนางนมสมศักดิ์  บํารุงรักตื่นหลับเฝูารับขวัญ 
  พระอู่ทองสองอู่เป็นคู่กัน  ทุกคืนวันเวียนระวังเป็นกังวล๓๘  

  

 บุตรที่เกิดจากนางละเวง นางร าภาสะหรี นางยุพาผกา และนางสุลาลีวัน  
 สุนทรภู่บรรยายไว้ชัดเจนว่าใครมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ดังนี้ 
  อันโฉมยงองค์ละเวงวัณลาราช  คลอดหน่อนาถเม่ือวันเข้าพรรษา 
  เป็นฉายเฉิดเลิศลักษณ์ดวงพักตรา เหมือนบิดาประหนึ่งหล่อลออองค์ 
  ผิวฉวีสีสังข์สําอางอ่อน   เหมือนมารดาแต่พระเกศเนตรขนง 
  ดูคมขําอําไพวิไลทรง   มาตุรงค์ให้ชื่อพระมังคลา 
  นางรําภาสะหรีมีโอรส   เหมือนทรงยศศรีสุวรรณกรรณหัตถา 
  ทั้งผิวเหลืองเรืองรองดังทองทา  ชื่อวลายุดางามสรรพางค์ 
  นางยุพานารีก็มีบุตร   เหมือนสินสมุทรเนตรแดงดังแสงฝาง 
  ผิวเนื้อเขียวเขี้ยวแหลมเกศแก้มคาง ไม่ผิดอย่างบิดาชื่อวายุพัฒน์ 
  นางมาลีมีบุตรสุดสวาท  เป็นชายชาติเชื้อวงศ์พงศ์กษัตริย์ 
  ไม่เพ้ียนผิดบิตุรงค์ทรงสันทัด  ทั้งเอวบางร่างรัดชื่อหัสกัน๓๙ 
 

 งานของสุนทรภู่เป็นงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาดังได้กล่าวมาแล้ว แต่ยังมีเรื่อง
สําคัญยิ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าสุนทรภู่เป็นนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ นั่นคือสุนทรภู่กําหนดจุดประสงค์ของ
การศึกษาว่า วิชาสําคัญที่สุด “รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” หมายความว่า ทุกคน
จะต้องมีวิชา สามารถใช้วิชาประกอบอาชีพได้ คําว่าวิชาของสุนทรภู่นั้นหมายถึงวิชาพ้ืนฐาน คือ วิชาหนังสือ
อ่านออกเขียนได้ และวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะทุกชนิด อันเป็นวิชาที่จะใช้ประกอบอาชีพได้ ตัวละครที่
เป็นบุคคลชั้นสูงในกวีนิพนธ์ของสุนทรภู่ทุกเพศอ่านออกเขียนได้ ดังนั้นจึงมีการส่งสารถึงกันในเรื่อง
                                                 

๓๗เรื่องเดียวกัน. 
๓๘เรื่องเดียวกัน. 
๓๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๙. 



 ๙๑ 

ต่าง ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะท่านต้องการสนับสนุนให้คนรู้หนังสือเพ่ือสนองคติโบราณสุนทรภู่ต้องการ
ให้คนมีวิชาเฉพาะเพ่ือประกอบอาชีพได้ จึงมีคํากลอนว่า “อันความรู้รู้กระจ่างถึงอย่างเดียว แต่ให้
เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผล” ดังนั้น สุนทรภู่จึงกําหนดให้ตัวละครของท่านเรียนวิชาตามความสนใจและ
ตามอัตภาพ เช่น พระอภัยมณีเรียนเปุาปี่ ศรีสุวรรณเรียนวิชากระบอง เมื่อกลับมาบ้านเมืองก็ถูกขับไล่
ออกจากบ้านเมืองไป เพราะท้าวสุทัศน์ผู้เป็นพระบิดาเห็นว่าเป็นวิชาของชนชั้นต่ํา แต่แล้วสุนทรภู่          
ก็แสดงให้เห็นว่า วิชาเปุาปี่และกระบี่กระบองนั้นสามารถใช้สู้รบในสงครามได้ 
 ด้วยความเชื่อมั่นในการเรียนวิชาเฉพาะ และการเรียนตามความสนใจ และตามอัตภาพ 
สุนทรภู่ได้ให้ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีเรียนวิชาแปลกออกไปจากวิชาในหนังสือ เช่น 
 สินสมุทรพออายุแปดปีก็เรียนเปุาปี่และเพลงศาสตราพัดหัดชํานาญ พอไปอยู่เกาะแก้ว
พิสดารสินสมุทรก็เรียนวิชา “ไสยเพททิเวทมนต์” และพระอภัยมณี สินสมุทร “หัดภาษาฝรั่งทั้งจีน
จามราวกับล่ามพูดคล่องทั้งสองพระองค์” 
 สุดสาครนั้นพระฤๅษี “สอนให้หลานอ่านเขียนเรียนร่ําไป แล้วก็ให้วิทยาวิชาการ รู้ล่องหนทน
คงเข้ายงยุทธ” พอสุดสาครอยู่เมืองการเวกก็ต้องเรียนวิชาคู่กับเสาวคนธ์ คือ เรียนวิชานักรบตามวิสัย
กษัตริย์ทั้งหลาย “จนเจนชํานาญการศึก อาจารย์ฝึกพลรบให้หลบฝน” 
 การศึกษาของพราหมณ์สามนายบรรยายว่า 
  คนหนึ่งชื่อโมราปรีชาชาย  มีแยบคายชํานาญในการกล 
  เอาฟางหญ้ามาผูกสําเภาได้  แล้วแล่นไปในจังหวัดไม่ขัดสน 
  คนหนึ่งมีวิชาชื่อสานน   ร้องเรียกฝนลมได้ดังใจจง 
  คนหนึ่งมีนามพราหมณ์วิเชียร  เที่ยวร่ําเรียนสงครามตามประสงค์ 
  ถือธนูสู้ศึกนึกทะนง   หมายจะปลงชีวาป๎จจามิตร 
  ธนูนั้นลั่นทีละเจ็ดลูก   หมายให้ถูกที่ไหนก็ไม่ผิด๔๐ 
 

 ครั้นถึงรุ่นลูกของพราหมณ์ท้ังสามนายนี้ก็ล้วน“ทรงเวทวิเศษขยัน” เว้นแต่บุตรของศรีสุวรรณ ซึ่ง
เกิดแต่นางศรีสุดาชื่อว่า พระกฤษณา “ฝึกละคอนฟูอนรําเครื่องบําเรอ เหตุด้วยเธอหนุ่มนักรัก
สําราญ” 
 การศึกษาของมังคลา บุตรนางละแวง “รู้วิสัยไตรเพทประเทศถิ่น ภูมิแผ่นดินทั้งทวาทศราศี” 
วลายุดา บุตรนางรําภาสะหรี อายุพัฒน์ บุตรนางยุพาผกา มีความสามารถในการรบ หัสกันนั้นเก่งทาง
กองทัพเรือด้วย ที่น่าสังเกตคือลูกนางฝรั่งทั้งสี่นี้ศึกษาเพ่ือการสงคราม และดําเนินนโยบายจะรวบรวม
ผู้มีวิชามาไว้ในราชสํานัก ทั้งดําเนินการแต่งคนไปสืบความลับในประเทศต่าง ๆ อีก พฤติกรรมเหล่านี้
แสดงว่าสุนทรภู่ได้ศึกษาตําราพิชัยสงครามมาอย่างเชี่ยวชาญ ดังประกาศของมังคลา คือ 
  พระทรงฟูาสั่งให้ทําคําประกาศ  พวกนักปราชญ์เปรียบเหมือนเพชรทั้งเจ็ดสี 
  ไม่มีทองรองรับเป็นเรือนมณี  รัศมีไม่สว่างกระจ่างตา 
  เหมือนคนดีมีครูซึ่งรู้ชอบ  ไม่ทําชอบช่วยกษัตริย์ขัดยศถา 
  ต้องตกอับลับชื่อไม่ลือชา  ดังจินดาไร้เรือนก็เหมือนกัน 
  อันตัวเราเจ้าลังกาอาณาจักร  บํารุงรักษ์นคเรศขอบเขตขัณฑ์ 
                                                 

๔๐เรื่องเดียวกัน. 



 ๙๒ 

  จะเลี้ยงผู้รู้วิชา   ให้ควรกันกับความชอบประกอบการ 
  ประการหนึ่งซึ่งผู้รู้ตําหรับ  เป็นแม่ทัพทําศึกฝึกทหาร 
  รู้กลแก้แพ้ชนะรู้ประมาณ  รู้รอนราญราวีให้มีชัย 
  อนึ่งเรียนกลอุบายให้ตายจิต  ป๎จจามิตรลุ่มหลงไม่สงสัย 
  รู้แอบออ้มปลอมพลสกลไกร  เข้าเป็นไส้ศึกสังหารผลาญไพรี 
  รู้ย่องเบาเปุามนต์ให้คนหลับ  ลอบฆ่าแต่แม่ทัพแล้วกลับหนี 
  รู้ทายลางทั้งหลายจะร้ายดี  รู้แผนที่ทิศทางต่างตําบล 
  หนึ่งรู้ดูชาตาโหราศาสตร์  รู้จักคาดเวลาลมฟูาฝน 
  หนึ่งเรียนรู้สู้ณรงค์อยู่คงทน  รู้แต่พลโรมรันไม่อันตราย 
  หนึ่งเรียนรู้ดูดาวสําแดงเหตุ  รู้มนต์เวทปลุกเสกเมฆฉาย 
  รู้ดูดินถิ่นที่จะดีร้าย   รู้อุบายเกลี้ยกล่อมให้พร้อมใจ 
  รู้สืบข่าวราวเรื่องบ้านเมืองอ่ืน  หนึ่งคนตื่นเซ็งแซ่รู้แก้ไข 
  หนึ่งรู้ดําน้ําทนห่าฝนไฟ  ทํากลไกอาวุธยุทธนา 
  หนึ่งผู้รู้ดูลักษณะแน่   เป็นหมอแก้เจ็บปุวยช่วยรักษา 
  รู้อุบายหลายอย่างฝึกช้างม้า  มีวิชาเป็นช่างต่างต่างกัน 
  รู้จัดการบ้านเมืองเครื่องประดับ  รู้ตําหรับดีร้ายทํานายฝ๎น 
  รู้สังเกตเท็จจริงทุกสิ่งอัน  รู้แก้กันผีสางขับรางควาญ 
  หนึ่งรู้เรียนเขียนหนังสือลายมือเอก ลูกคิดเลขนับประมูลคิดคูณหาร 
  รู้วิสัยไตรภูมิพงศาวดาร  รู้จักว่านยาสิ้นระบิลไม้ 
  หนึ่งผู้รู้อักษรกาพย์กลอนกล่าว  เรียบเรียงราวเรื่องความตามวิสัย 

 รู้กฎหมายฝุายขุนนางฝุายข้างใน รู้พิชัยสงครามตามกระทรวง 
 รู้ตั้งค่ายหลายชั้นปูองกันศึก  รู้ตื้นลึกแลคะเนทะเลหลวง 
 รู้แปลความตามภาษาทั้งปวง  รู้ล่อลวงราวีให้มีชัย 
 หนึ่งชํานาญปืนใหญ่ยิงไวแน่  แก้อาถรรพณ์ผันแปรแก้คุณไสย 
 รู้เล็ดลอดสอดแนมสืบความใน  ทํานาได้ผลดีรู้ที่ทํา 
 อันวิชาห้าสิบประการนี้  ผู้ใดมีเราจะชุบอุปถัมภ์ 
 แต่อย่างเดียวเจียวถ้าแม้นรู้แม่นยํา ดังคัดคําเขียนหมึกจารึกไว้ 
 จะรางวัลนั้นให้ควรแก่ความชอบ แม้รู้รอบหลายประการชํานาญไฉน 
 จะให้เจียดเกียรติยศปรากฏไป  แล้วสั่งให้เขียนลงที่แผ่นศิลา๔๑ 
 

 นางวาลี 
 สุนทรภู่เป็นผู้ยกย่องสตรีและเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนั้น สุนทรภู่จึงสนับสนุนการศึกษาของ
สตรีให้ปรากฏ คงจะมีความมุ่งหมายไม่ให้เราละเลยเรื่องการศึกษาของสตรี และควรจะส่งเสริมให้สตรี
ได้รับการศึกษาสูงสุดตามอัตภาพ คุณย่าทองประศรีดูประหนึ่งจะเป็นตัวแทนของสตรีผู้มีการศึกษา 

                                                 
๔๑เรื่องเดียวกัน. 



 ๙๓ 

ความเป็นนักวิชาการนักบริหารและนักบริการมีครบถ้วนในตัวคุณย่าทองประศรีของพลายงามสมกับว่า       
“รู้วิชาก็ให้รู้เป็นครูเขา” นี่เป็นความคิดท่ีลึกซึ้งของสุนทรภู่อย่างยิ่ง 
 นางวาลีเป็นสตรีที่สุนทรภู่ยกย่อง เพราะสุนทรภู่นับถือคนมีความรู้จึงวาดภาพให้นางวาลีรูป
ชั่วตัวดําแต่เป็นอัจฉริยา มีมรดกทางวิชาการมาจากบรรพบุรุษ อุตส่าห์เล่าเรียนจากตําราจน 
  รู้ฤกษ์พาฟูาดินสําแดงเหตุ  ทั้งไตรเพทพิธีคัมภีร์ไสย๔๒ 
 นางเป็นคนกล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง บอกแก่ใคร ๆ ถึงความรู้ของตนเองและ
ความประสงค์ของตนโดยไม่อิดเอ้ือน เช่น เมื่อไปสวามิภักดิ์พระอภัยมณีก็บอกเลยว่า “ความรู้อยู่ในใจ
เหมือนเพชรไพฑูรย์ฝูาไม่ราคี” และ “หญิงมีวิชาเช่นนางนี้ไม่เคยมี” นางทํางานด้วยการพลิกพลิ้ว
ชิวหา เช่น ช่วยให้พระอภัยมณีได้อภิเษกกับนางสุวรรณมาลี เวลาสงครามก็ดําเนินอุบายไม่ให้ไพร่พล
เสียชีวิตใช้วาจาประหารอุศเรน และเม่ือทํางานด้วยกําลังกายนางก็สามารถทําได้คือออกรบ และ 
  นางวาลีฝีมือแม่นเกาทัณฑ์  เขย่งยันยิงท้าวเจ้าลังกา 
  ทั้งสามลูกถูกเกราะกระเทาะทะลุ ลูกหนึ่งปรุป๎กแน่นที่แขนขวา...๔๓ 
 

 นางละเวง  
 ลูกสาวเจ้าเมืองลังการได้เป็นกษัตริย์เมื่ออายุน้อยโดยมิได้นึกฝ๎น เพราะต้องปกครอง
บ้านเมืองแทนบิดาและพ่ีชาย และนางกําพร้ามารดาด้วย จึงอยู่ในสภาพไร้ญาติขาดที่พ่ึง นางมี
บาทหลวงเป็นที่ปรึกษาราชการทุกอย่าง หน้าที่แรกของนางคือ จะต้องทําศึกปราบปรามเมืองผลึก 
บาทหลวง จึงแนะนําให้นางเอาชนะศึกด้วยเล่ห์กล ด้วยวิชาอุปเท่ห์ หรือเสน่ห์ยาแฝด บาทหลวง
กระทําตนเป็นครูกําหนดวิชาที่นางละเวงจะศึกษา คือ 
  ไขตู้ดูตําราไตรดายุค   แผนที่ทุกประเทศเขตสถาน 
  ให้ลูกสาวเจ้าลังกาแล้วอาจารย์  บอกการกลเล่ห์เสน่ห์ชาย 
  เษกสุคนธ์ปนยาแก้วตามนุษย์  แม้บุรุษเห็นพักตร์รักไม่หาย 
  ยิ่งถูกมือหรือว่าได้เข้าใกล้กาย  คนนั้นตายด้วยได้เพราะใจรัก 
  จงพากเพียรเรียนร่ําให้สําเร็จ  กลเม็ดเหมือนอย่างกฤชที่มิดฝ๎ก๔๔ 

 นางได้ถ่ายทอดความรู้นี้แก่นางรําภาสะหรี ยุพาผกา สุลาลีวันด้วย คือ ประทานทั้งเครื่องแต่ง
แปูงสุคนธ์ปนเสน่ห์ อุปเท่ห์สารพัดนางจัดสอน และนางก็ได้เรียนวิชาอ่ืนเพิ่มเติม คือ 
  รู้วิสัยไตรเพทประเทศถ่ิน  ภูมิแผ่นดินแดนทะเลพระเวหา 
  ทั้งฝึกหญิงยิงธนูรู้ศาสตรา๔๕   
 ถ้าจะพิจารณาการศึกษาของนางละเวงแล้วอาจตัดสินใจว่าสุนทรภู่ต้องการชี้ว่าต้องเรียนวิชา
ตามความจําเป็นของบ้านเมือง 

                                                 
๔๒เรื่องเดียวกัน. 
๔๓เรื่องเดียวกัน. 
๔๔เรื่องเดียวกัน. 
๔๕เรื่องเดียวกัน. 



 ๙๔ 

 ในด้านการปกครองนางได้ปูนบําเหน็จทหาร เลี้ยงดูคนมีฝีมือ มีความรอบรู้นานาประการ   
ดังจดหมายส่งไปถึงมังคลาดังนี้ 
  ประเพณีท่ีอุดมบรมจักร  บํารุงรักษ์ราไชยมไหศวรรย์ 
  เสวยสุขทุกเวลาทิวาวัน  เพราะทรงธรรม์ทศพิธวิสดาร 
  ประการหนึ่งซึ่งรักษาเมตตาตั้ง  ให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทุกสถาน 
  ใครยากเย็นเข็ญใจจงให้ทาน  อภิบาลบํารุงทั้งกรุงไกร 
  หนึ่งคู่ครองของเขามีเจ้าของ  อย่าได้ปองเป็นมิตรพิสมัย 
  หนึ่งสมบัติพัสดุของผู้ใด  อย่าอยากได้ไปเอาของเขามา 
  ประการหนึ่งซึ่งคําจะดํารัส  ดํารงสัตย์ซื่อสุทธิ์ไม่มุสา 
  หนึ่งผู้ผิดมิตรญาติแลอาตมา  จงตรึกตราตัดสินความตามสัจจัง 
  อนึ่งบทกฎหมายอย่าคลายเคลื่อน อย่าลดเลื่อนละอย่างแต่ปางหลัง 
  หนึ่งใครนําคําเสนออย่าเพ่อฟ๎ง  เห็นจริงจังค่อยตรัสตามสัตย์ธรรม 
  หนึ่งเอ็นดูผู้ที่มีความชอบ  รางวัลตอบวิสัยเจ้าไอศวรรย์ 
  หนึ่งเลี้ยงเหล่าสาวสุรางค์รางกํานัล เป็นสัตย์ธรรม์เที่ยงธรรมอย่าลําเอียง 
  หนึ่งอย่าคิดริษยาพยาบาท  อย่ามุ่งมาดหมายถวิลรูปกลิ่นเสียง 
  คอสอพลอทรลักษณ์อย่ารักเลี้ยง ให้แท้เท่ียงทางธรรมจึงจําเริญ 
  รักษายศอตส่าห์ทรงดํารงจิต  เทวฤทธิ์ทุกชั้นจะสรรเสริญ 
  อย่าถือผิดคิดอ่านทําการเกิน  อย่าละเมินหมั่นอ่านคํามารดรฯ๔๖ 
 

 นางร าภาสะหรี 
 มีความรู้ในการสงครามมากซึ่งตรงกับนิสัยของนางคือ “อยากทําศึกฝึกหัดเพลงศัตรา           
จนปรีชาเชิงรบรู้ครบครัน” เมื่อ “เห็นเขาล้อมบิดาจะอาสัญ ถอดกระบี่ตีม้าวิ่งมาทันเข้าฟาดฟ๎นพล
แยกแตกกระจาย” แล้วนางก็ “เที่ยวเดินกรายตรวจพลสกลไกร” ตอนรบกับสินสมุทรยิงถูกปากสินสมุทร 
พอทราบว่าพ่อตายก็แทบจะเชือดคอตายตามพ่อ แต่นางละเวงแต่งตั้งให้นางมีตําแหน่งนางก็
รับผิดชอบ “จนใจได้รับสั่งมาตั้งแต่ง สุดจะแข็งขัดข้องต้องอาสา”นางไม่ต้องการจะมีสามี แต่เพ่ือชาติ
นางก็ยอมทําเสน่ห์ศรีสุวรรณตามคําสั่งของนางละเวง 
 สุนทรภู่เขียนให้สตรีในเรื่องพระอภัยมณีมีความรู้วิชาเฉพาะ แต่ความรู้ของนางเสาวคนธ์       
ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีนั้นสุนทรภู่กําหนดไว้แปลกคือ กําหนดให้นางเสาวคนธ์มีความรู้เจนจัด
ทุกแขนงวิชา เริ่มให้ศึกษาวิชาเฉพาะตั้ งแต่เด็กเหมือนกับต้องการสนับสนุน “ไม้อ่อนตัดง่าย”             
นางเสาวคนธ์มีครูดี คือ ทิศาปาโมกข์โลกเชษฐที่ปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างไม่บกพร่อง อันได้แก่แนะนําดี 
ให้เรียนดีบอกศิลปะไม่อําพราง ยกย่องให้ปรากฏและปูองกันในทิศทั้งหลาย นางเสาวคนธ์ได้โคตร
เพชรก็เพราะว่านางพราหมณ์ภรรยาของทิศาปาโมกข์แนะนํา ลักษณะเฉพาะตัวของนางเสาวคนธ์ก็คือ
เป็นคนใคร่รู้ใคร่เรียน ดังนั้นจึงหัดวิชาคู่กับสุดสาครมาแต่เด็ก มีความกล้าหาญและตั้งใจจริงจึงขอ
ติดตามสุดสาครไปเมืองผลึกจนถูกต่อว่า “ธรรมเนียมสาวเขาเรียนเพียรร้อยกรอง จะเที่ยวท่องไปทําไมมิใช่การ” 
เมื่อต้องรบกับฝรั่งลังกานางก็ปลอมตัวเป็นชายแต่งชุดสีดําขี่ม้าออกไปยิงแก้มนางสุลาลีวันและการหนี
                                                 

๔๖เรื่องเดียวกัน. 



 ๙๕ 

วิวาห์ไปตามเมืองต่าง ๆ ต้องผจญภัยนานาประการนางก็สามารถเอาชนะศัตรูได้ด้วยความสามารถใน
การแก้ป๎ญหาทุกรูปแบบ สุนทรภู่สร้างนางเสาวคนธ์ให้เป็นผู้กอปรด้วยคุณสมบัติพึงปรารถนา แต่ต้อง
มาเสียทีสุดสาครนั้น อาจจะต้องการชี้สุภาษิต “กล้านักมักบิ่น” ก็ได้ 
 สุนทรภู่แต่งกวีนิพนธ์ให้สตรีในเรื่องพระอภัยมณีเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีคามรู้ความสามารถ
เพียบพร้อมคือมีทั้งพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา ซึ่งเป็นความมุ่งหมายการศึกษา
ป๎จจุบัน สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นคงแสดงให้เห็นแล้วว่า สุนทรภู่เป็นนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่           
ผู้มีความคิดลึกซึ้งกว้างไกล ผู้สนใจวิชาหนังสือและวิชาทุกแขนง ผู้เป็นเจ้าของทฤษฎี  “รู้อะไรก็ไม่สู้รู้
วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และ “รู้จริงถึงสิ่งเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล” แม้ทฤษฎีนี้จะ
เกิดมาร้อยกว่าปีก็ตาม แต่ยังสอดคล้องกับสภาพสังคมป๎จจุบัน 
 จากข้อมูลดังกล่าวทําให้เห็นว่า สุนทรภู่ กวีผู้สนใจเด็ก ผู้ให้เกียรติสตรี ผู้สนับสนุนให้คนทุก
เพศทุกวัยศึกษาเล่าเรียน ผู้เชื่อว่าคนควรมีโอกาสทัดเทียมกันที่จะศึกษาวิชาใด ๆ ก็ได้ตามอัตภาพ 
วิชาทั้งหลายที่ปรากฏในงานนิพนธ์ของท่านสอดคล้องกับความรู้ทางเทคโนโลยีทั้งสิ้น กวีนิพนธ์ ของ
ท่านเน้นอลังการด้านวรรณศิลป์ เน้นวิชาการด้านเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาการศึกษา จึงเป็นที่
หวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าชาวโลกคงจะรู้จักสุนทรภู่ในฐานะนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความคิดลึกซึ้งและ
กว้างไกล 

๔.๒ เหตุการณ์ในเรื่อง 
 ประจักษ์ ประภาพิทยากร กล่าวว่า 

 วรรณคดีไทย ๔ เรื่อง คือ พระลอ อิเหนา รามเกียรติ์และขุนช้างขุนแผน 
 โดยเฉพาะอิเหนาและรามเกียรติ์ สุนทรภู่จะต้องมีโอกาสได้มีส่วนร่วมด้วยดังในประวัติ
ของสุนทรภู่ที่ติบทพระนิพนธ์ของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ตอนบุษบาเล่นธาร            
ส่วนเรื่องรามเกียรติ์ สุนทรภู่ก็ช่วยต่อพระราชนิพนธ์ชมรถทศกัณฐ์ และตอนสีดาผูกคอ 
ขุนช้างขุนแผนนั้นสุนทรภู่ได้แต่งร่วมด้วย คือ ตอน ๒๔ กําเนิดพลายงาม  

  

 ดังนั้น เรื่องราวของวรรณคดีเหล่านี้คงเป็นสิ่งบันดาลใจให้สุนทรภู่ นํามาเป็นเค้าเรื่อง            
พระอภัยมณ ีดังนี้ 

ในเรื่องพระลอ ศรีสุวรรณคล้ายกับพระลอ สามพราหมณ์คล้ายกับนายแก้ว นายขวัญพ่ีเลี้ยง
นางเกษราคล้ายนางรื่นนางโรย ตอนศรีสุวรรณกับสามพราหมณ์เข้าไปในเมืองรมจักร ศรีสุวรรณจับคู่
กับนางเกษรา สามพราหมณ์จับคู่กับพ่ีเลี้ยงนางเกษรา 

ในเรื่องพระลอพระลอหลงรักพระเพ่ือนพระแพงเพราะถูกเสน่ห์ปูุเจ้าสมิงพราย คล้ายกับนางระเวง
ทําเสน่ห์ให้พระอภัยมณีหลง และคล้ายกับเรื่องขุนแผนตอนสร้อยฟูาทําเสน่ห์ให้จมื่นไวยวรนาถ    
(พลายงาม) หลง 

ในเรื่องอิเหนา วิหยาสะกําหลงรูปนางบุษบาที่ลมหอบมาตกในปุาเขตเมืองกะหมังกุหนิง           
จนวิหยาสะกําต้องถูกฆ่าตายในท่ีรบ เหมือนเจ้าละมานหลงรูปนางละเวงก็ต้องตายเพราะอํานาจความ
รักในเรื่องพระอภัยมณีบุษบาปลอมเป็นอุณากรรณออกบวชเป็นแอหนังหนีอิเหนาและอิเหนาก็ตามมาสึกชี 
คล้ายกับนางเสาวคนธ์หึงสุลาลีวันหนีไปบวช และสุดสาครตามมาสึกฤๅษีสุดสาครกล่าวกับเสาวคนธ์ว่า 
“แม้นสมนึกสึกชีเหมือนอิเหนา” 



 ๙๖ 

ในเรื่องรามเกียรติ์หนุมานได้นางมัจฉามีลูกเป็นมัจฉานุ พระอภัยมณีได้นางเงือกมีลูกเป็นสุดสาคร 
หนุมานได้นางเบญจกายออกลูกเป็นนางอสุรผัด พระอภัยมณีได้นางยักษ์ออกลูกเป็นสินสมุทร             
ท้าวมาลีราชว่า ความพระรามกับทศกัณฐ์ พระโยคีไกล่เกลี่ยทัพนางละเวงและทัพสุวรรณมาลี๔๗ 

จากข้อความดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สุนทรภู่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการแต่งพระลออิเหนา 
รามเกียรติ์และขุนช้างขุนแผน ด้วยเหตุนี้ คงเป็นแรงบันดาลใจให้สุนทรภู่นําวรรณคดีไทย ๔ เรื่องนี้ 
มาเป็นต้นเค้าเหตุการณ์ในเรื่องพระอภัยมณี 

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประวัติศาสตร์ไทยเมื่อคราวสงครามระหว่างไทยกับพม่า เช่น กบฏเจ้าอนุวงศ์
เมืองเวียงจันทน์ และยังกล่าวถึงการสร้างปูอมปราการที่เมืองสมุทรปราการ และการต่อเรือปากปลาว่า 

สาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีธรรมราชต่อเรือ
ปากปลาขึ้นครั้งนั้น สืบเนื่องมาจากการปราบขบถเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์ในปี พ.ศ. ๒๓๖๙ โดย
ก่อนที่เจ้าพระยาราชสุภาวดีจะจับเจ้าอนุวงศ์ได้นั้น ได้จับญวนที่เคยอุปการะเจ้าอนุวงศ์ฆ่าเสียเกื อบ 
๕๐ คน เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล่าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดําริว่า เมื่อกองทัพฝุายไทยไป
ฆ่าญวนเป็นจํานวนมาก เจ้าเวียดนามมีความโกรธแค้นอยู่จะไว้ใจทางทะเลมิได้ จึงโปรดเกล้าฯ             
ให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชติดต่อเรือปากปลาขึ้นดังกล่าวแล้ว เพราะเรือปากปลานี้สามารถนําไปใช้
ในการรบได้ทั้งในคลองและในทะเลพระราชดํารินี้ปรากฏอยู่ในพงศาวดาร๔๘ 

 
๔.๓ เนื้อเรื่องย่อ 
พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเป็นโอรสท้าวสุทัศน์ เจ้าเมืองรัตนา พระอภัยมณีไปเรียนเปุาปี่           

ศรีสุวรรณกระบี่กระบอง ท้าวสุทัศน์โกรธมากที่ไปเรียนวิชาไม่สมศักดิ์ศรีของกษัตริย์จึงไล่ออกจาก
บ้านเมืองทั้งสององค์รอนแรมมาพบพราหมณ์สามคนในปุา พระอภัยมณีเปุาปี่จนทุกคนหลับสนิทนาง
ผีเสื้อสมุทรได้ยินเสียงปี่ของพระอภัยมณี จึงตามเสียงมาพบก็นึกรักนางอุ้มพระอภัยมณีไปอยู่ด้วยในถ้ํา 
จนกระทั่งมีบุตรชื่อสินสมุทร สินสมุทรมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีนัยน์ตาเป็นสีแดงและมีเขียวเหมือนยักษ์ 
นางผีเสื้อสมุทรขังพระอภัยมณีและสินสมุทรไว้ในถ้ําตนเองเป็นฝุายออกไปหาอาหารมาเลี้ยง 

วันหนึ่งขณะที่นางผีเสื้อสมุทรออกไปหาอาหาร สินสมุทรซึ่งมีพละกําลังมหาศาลได้ผลักหิน
ปิดปาดถ้ําหนีออกไปเที่ยวแล้วจับเงือกมาให้พ่อดู เงือกขอชีวิตโดยจะพาพ่อลูกหนีไปเกาะแก้วพิสดาร
ซึ่งเป็นพํานักของโยคีวันต่อมาพระอภัยมณีออกอุบายให้นางผีเสื้อสมุทรขึ้นไปบนภูเขา แล้วสองพ่อลูก
ก็ขี่หลังเงือกสองผัวเมียโดยมีเงือกลูกสาวชื่อนางสุวรรณมัจฉาติดตามมาด้วย เมื่อใกล้ถึงเกาะแก้ว
พิสดารนางผีเสื้อสมุทรตามมาทันจึงจับเงือกผัวเมียกิน นางผีเสื้อสมุทรไม่สามารถเข้าใกล้เกาะแก้ว
พิสดารได้เพราะฤทธิ์อาคมของโยคีคุ้มครองอยู่ นางสุวรรณมัจฉาต้องหลบนางผีเสื้อสมุทรไปอยู่ที่แอ่ง
น้ําในถ้ํากับเกาะ และอยู่กินกับพระอภัยมณีจนมีบุตรชื่อสุดสาคร 

เมื่อศรีสุวรรณและพราหมณ์ทั้งสามฟ้ืนจากมนตร์ไม่พบพระอภัยมณีจึงออกติดตามหาจนถึง
เมืองรมจักรซึ่งมีกําลังศึก ศรีสุวรรณอาสารบชนะศึก จึงได้อภิเษกกับนางเกษราธิดาเจ้าเมืองรมจักร

                                                 
๔๗ประจักษ์ ประภาพิทยากร, เบื้องหลังการแต่งพระอภัยมณี, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒. 
๔๘เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ 

รัชกาลที่ ๓, อ้างแล้ว, หน้า ๙๕. 



 ๙๗ 

แล้วมีธิดาด้วยกัน ๑ องค์ ชื่อนางอรุณรัศมีเจ้าเมืองผลึกและธิดาชื่อนางสุวรรณมาลี ซึ่งเป็นพระคู่หมั้น
ของอุศเรน โอรสเจ้าเมืองลังกาออกเที่ยวทะเลถูกพายุพัดไปติดอยู่เกาะแก้วพิสดารหลังพายุสงบพระ
อภัยมณีและสินสมุทรขอโดยสารเรือไปด้วย เมื่อนางผีเสื้อสมุทรรู้ข่าวจึงออกติดตามและบันดาลให้เกิด
พายุจนเรือแตก เจ้าเมืองผลึกตาย สินสมุทรและนางสุวรรณมาลีหนีไปทางหนึ่ง พระอภัยมณีหนีไป
ทางหนึ่ง ในที่สุดพระอภัยมณีจึงจําใจเปุาปี่ให้นางผีเสื้อสมุทรอกแตกตายและกลายเป็นหิน 

สินสมุทรพานางสุวรรณมาลีหนีไปอาศัยอยู่เกาะแห่งหนึ่ง มีเรือโจรฝรั่งมาพบเข้าจึงรับคน          
ทั้งสองไปด้วย วันหนึ่งนายโจรจะเข้าปลุกปล้ํานางสุวรรณมาลี สินสมุทรจึงฆ่านายโจร แล้วคุมเรือโจรสลัด
เดินทางต่อไป จนถึงเมืองรมจักร ได้พบกีบพระเจ้าอาศรีสุวรรณจึงช่วยกันออกติดตามหาพระอภัยมณี 
โดยมีนางอรุณรัศมีคอยติดตามไปด้วย 

ฝุายอุศเรนพอรู้ข่าวคู่หมั้นเรือแตกก็จัดเรือออกตามหา ระหว่างทางก็รับพระอภัยมณีลงเรือ
ไปด้วยเรืออุศเรน และเรือสินสมุทรมาพบกันพระอภัยมณีให้สินสมุทรคืนนางสุวรรณมาลีมาให้         
เพราะเห็นแก่บุญคุณของอุศเรนที่ช่วยเหลือตน สินสมุทรไม่ยอมเพราะอยากได้นางสุวรรณมาลีเป็นแม่          
ทั้งสองจึงรบกัน สินสมุทรจับอุศเรนและพระอภัยมณี ขอชีวิตอุศเรน สินสมุทรจึงปล่อยอุศเรนกลับ
เมืองลังกา 

นางมณฑาดีใจมากที่นางสุวรรณมาลีธิดารอดตายกลับมาจึงอภิเษกนางสุวรรณมาลีกับ        
พระอภัยมณี มีธิดาแฝดชื่อสร้อยสุวรรณและจันทร์สุดาอุศเรนเมื่อได้ข่าวพระอภัยมณีกับสุวรรณมาลี      
ก็โกรธแค้นมากจึงจัดทัพออกไปรบเมืองผลึกบิดาต่อมาเจ้าเมืองลังกาบิดาของอุศเรนเสียชีวิตในสนามรบ 
อุศเรนแค้นจนอกแตกตาย นางละเวงน้องสาวอุศเรนครองเมืองแทน นางละเวงให้ช่างวาดรูปนางแล้ว
ใส่ยาเสน่ห์ลงไป ในรูปวาดให้ทูตถือไปตามเมืองต่างๆ พร้อมทั้งประกาศว่าผู้อาสาฆ่าพระอภัยมณีได้ 
จะได้อภิเษกสมรสกับนาง พระอภัยมณีจับข้าศึกแล้วยึดรูปนางมาได้เวทมนตร์ผีสิงในรูปนั้นทําให้        
พระอภัยมณีหลงใหลจึงล้มปุวยลง นางสุวรรณมาลีจึงแจ้งข่าวไปยังสินสมุทรและศรีสุวรรณ 

กล่าวถึงสุดสาครโอรสพระอภัยมณีกับสุวรรณมัจฉาสุดสาครเป็นเด็กแข็งแกร่งมีพลังมหาศาล
ได้ศึกษาศิลปะวิทยาต่าง ๆ จากโยคีจนแกร่งกล้า เมื่อสุดสาครอายุครบ๓ขวบโยคีเสกหลายวิเศษและ
สอนให้ไปจับม้ามังกร สุดสาครสามารถจับได้ โยคีจึงเล่าเรื่องพ่อและให้บวชเป็นโยคีน้อย ขี่ม้ามังกร
และถือไม้เท้ากายสิทธิ์ออกติดตามหาพ่อสุดสาครต้องผจญกับภูติปีศาจมากมาย แต่ก็สามารถต่อสู้จน
มาพบชีเปลือยเฒ่าเจ้าเล่ห์หลอกผลักสุดสาครตกเหวและขโมยไม้เท้ากายสิทธิ์ไป โยคีช่วยสุดสาครขึ้น
จากเหว ก่อนจากไปได้สั่งสอนว่าอย่าไว้ใจคน ม้ามังกรพาสุดสาครมายังเมืองการเวกพบชีเปลือยนอน
หลับอยู่ จึงแย่งไม้เท้ากายสิทธิ์คืน ทหารเมืองการเวกจับตัวชีเปลือยนําไปให้พระสุริโยทัยเจ้าเมือง
การเวก สุดสาครขอชีวิตชีเปลือยไว้ เจ้าเมืองการเวกนึกรักคิดจะเลี้ยงสุดสาครไว้เป็นบุตรอีกคนหนึ่ง 
สุดสาครจึงเป็นเพื่อนเล่นกับธิดาและโอรสเจ้าเมืองการเวก คือ เสาวคนธ์กับหัสไชยเป็นเวลาถึงสิบปี 

เมื่อสุดสาครอายุได้ ๑๓ ปี จึงกราบลาพระสุริโยทัยออกตามหาพ่อ เสาวคนธ์และหัสไชยขอ
ตามออกไปด้วย เมื่อท้ังสามเดินทางมาถึงเมืองผลึกพบกองทัพล้อมเมืองอยู่ สุดสาครจึงส่งข่าวเข้าไปใน
เมือง นางสุวรรณมาลีขอให้สุดสาครช่วยกันศึกไว้ก่อนระหว่างรอสินสมุทรและศรีสุวรรณยกทัพมาช่วย 
ส่วนพระอภัยมณีก็ปุวยไม่ได้สติ เพราะหลงรูปนางละเวง สินสมุทรเห็นปิ่นกับแหวนของสุดสาคร     
จึงรู้ว่าเป็นอนุชาซึ่งเกิดจากนางสุวรรณมัจฉา สินสมุทรเข้าไปขโมยรูปนางละเวงมาทําลาย พระอภัยมณี
จึงฟื้นคืนสติ 



 ๙๘ 

ศรีสุวรรณ สินสมุทร สุดสาครช่วยพระอภัยมณีแต่พ่ายกลับกรุงลังกา สุดสาครจึงพาเสาวคนธ์
และหัสไชยกลับกรุงการเวก พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ และสินสมุทรยกทัพไปรบเมืองลังกาต่อ           
นางละเวงรู้ข่าวจึงสร้างเมืองเตรียมรับศึกริมทะเล นางมีตาราหูประจําตัว จึงทําให้เสียงปี่พระอภัยมณี
ทําลายนางไม่ได้ นางเขียนสาส์นถึงพระอภัยมณีให้ออกมารบกันตัวต่อตัว เพ่ือไม่ให้เสียพ่ายพล        
พระอภัยมณีกลับเกี้ยวพาราสีนาง นางจึงเขียนสาส์นใส่ยาเสน่ห์ให้ทหารนําไปให้พระอภัยมณี            
พระอภัยมณีต้องยาสั่งจึงหลงใหลถูกจับตัวเข้ากรุงลังกา นางละเวงให้พ่ีเลี้ยงยั่วยวนศรีสุวรรณและ        
สินสมุทร สามกษัตริย์หลงเสน่ห์สาวเมืองลังกาไม่คิดกลับเมือง พราหมณ์ทั้งสามซึ่งติดตามมาช่วยรบ
ให้ศรีสุวรรณจึงแจ้งข่าวให้นางสุวรรณมาลีทราบ นางสุวรรณมาลีและพระธิดาฝาแฝดรีบจัดทัพไปเมือง
ลังกา พร้อมทั้งแจ้งให้นางเกษราและสุดสาครทราบ นางเกษรา นางอรุณรัศมี ท้าวทศวงศ์ สุดสาคร 
และหัสไชยจัดทัพตามไปช่วยรบ สุดสาครหลงเสน่ห์สาวลังกาในนั้นอีกคน เสาคนธ์และอาจารย์         
ทิศาปาโมกข์จึงตามไปช่วย 

สังฆราชยุให้นางละเวงใช้อุบายล่อหลอกให้กษัตริย์และเจ้าชายต่าง  ๆ รบกับวงศ์ญาติของ
ตนเอง อาจารย์จากทิศปาโมกข์จึงทําพิธีบูชาโยคีที่เกาะแก้วพิสดารขอให้มาช่วย โยคีเทศนาสั่งสอน
กษัตริย์และไพร่พลให้ยึดมั่นในธรรมและละตัณหาต่าง ๆ ทุกคนต่างเข้าใจกัน นางละเวงจึงพาทุกคน
ชมเมืองและไปดูเพชรพลอย ซึ่งออกดอกสวยงาม เสาวคนธ์ขอโคตรเพชรเมืองลังกา นางละเวงก็ถอนให้ 
เป็นเหตุให้สังฆราชโกรธมากเพราะเป็นเพชรคู่เมืองลังกา เสาวคนธ์นําไปฝ๎งไว้ในภูเขานอกเมือง
การเวก 

ศึกสงบพระอภัยมณีจัดงานอภิเษกสมรสระหว่างสินสมุทรกับนางอรุณรัศมี สุดสาทรกับ
เสาวคนธ์ แต่เสาวคนธ์หนีไปบวชชีชื่อพระอัคนี เพราะแค้นที่สุดสาครไปหลงเสน่ห์สาวลังกา พระอัคนี
เดินทางถึงเมืองวาหุโลมโรมวิสัย เจ้าเมืองยกเมืองให้ครอง สุดสาครตามมาพบ จึงอยู่ด้วยกันที่เมือง
วาหุโลมโรมวิสัย 

ต่อมานางละเวงคลอดบุตรชื่อมังคลา พ่ีเลี้ยงทั้งหลายก็คลอดบุตร บุตรศรีสุวรรณชื่อวลายุดา 
บุตรสินสมุทรชื่อวายุพัฒน์ บุตรสุดสาครชื่อหัสกัน เมื่อมังคลาอายุได้๑๕ปี นางละเวงได้มอบเมืองลังกา
ให้ปกครอง สังฆราชยุให้นางละเวงขอโคตรเพชรคืนนางละเวงไม่ยอมสังฆราชจึงยุมังคลา มังคลา
จัดการปกครองใหม่ โดยตั้งวลายุเป็นอุปราชฝุายหน้า วายุพัฒน์และหัสกันเป็นอุปราชซ้ายขวา 

เจ้ากรุงรัตนาสิ้นพระชนม์ ลูกหลานพากันไปลงพระศพ มังคลาเห็นเป็นโอกาสดีจึงจัดทัพยก
ไปเมืองการเวกแย่งโคตรเพชรคืนมาและจับชาวเมืองมาด้วยนับพันคน พระสุรีโยทัยแจ้งไปยังเมืองผลึก  
หัสไชยทราบข่าวจึงกลับเมืองการเวก 

มังคลาให้ฝ๎งโคตรเพชรไว้ที่เมืองลังกา นางละเวงรู้เรื่องราวก็เขียนจดหมายไปห้ามแต่มังคลา
ไม่เชื่อกลับให้วลายุดายกทัพไปรมจักร จับท้าวทศวงศ์และมเหสีไปให้วายุพัฒน์กับหัสกันไปเมืองผลึก 
จับนางสุวรรณมาลีและธิดาแฝดขัวที่ด่านดงตาล 

หัสไชย เสาวคนธ์และสุดสาครรู้ข่าวต่างก็ยกทัพมารบ นางละเวงเห็นว่ามังคลาทําเกินกว่าเหตุ
จึงไปเชิญกษัตริย์ทั้งหลายที่ถูกจับมาที่วังลังกา 

พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ สินสมุทรจัดการพระศพท้าวสุทัศน์เสร็จก็รีบเดินทางมากรุงลังกา  
จึงเกิดศึกระหว่างรุ่นพ่อกับรุ่นลูกในที่สุดทัพมังคลาแตกมังคลาหนีไปได้ พระอภัยมณีจับวลายุดา
วายุพัฒน์ได้ รอให้นางละเวงตัดสิน แต่มีผู้วิเศษสามคนมาช่วยให้หนีไป 



 ๙๙ 

เสร็จศึกแล้วพระอภัยมณีถามหัสไชยว่าต้องการสิ่งใด หัสไชยตอบว่าต้องการสร้อยสุวรรณ
จันทร์สุดา พระอภัยมณีจึงตกลงยกนางทั้งสองคนให้หัสไชย 

พระอภัยมณี นางสุวรรณมาลีและนางละเวงพากันออกบวช สินสมุทรครองเมืองผลึก            
สุดสาครครองเมืองลังกา หัสไชยครองเมืองการเลก ศรีสุวรรณกลับไปครองเมืองรมจักร ทั้งหมดจึงมี
ความสงบสุขตั้งแต่นั้นมา 

จากการศึกษาเนื้อเรื่องพระอภัยมณีโดยละเอียด พบว่า แก่นของเรื่องที่น่าศึกษาอยู่ ๔ แก่น
ด้วยกัน คือ ๑.เป็นการเดินทางการผจญภัยเพื่อหาประสบการณ์และสร้างคุณลักษณะเด่นของตัวละคร 
๒.ความสําคัญของวิชาความรู้ ๓.ความว้าเหว่และการขาดความอบอุ่นภายในครอบครัว ๔.ความ
ขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่างพ่อแม่กับลูก๔๙ แต่จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ชื่อเรื่องพระอภัยมณีน่าจะ
นําไปสู่ถึงแก่นของเรื่อง กล่าวคือ ในเรื่องพระอภัยมณีที่สุนทรภู่เน้นมากที่สุด คือ การให้อภัย ดังเช่น 
ตัวละครเอก คือ พระอภัยมณีมีอุปนิสัยจิตใจอ่อนโยน มีการให้อภัยต่อผู้อ่ืนเสมอ เมื่อคราวสินสมุทร
จับตัวอุศเรนได้ พระอภัยมณีบอกให้สินสมุทรปล่อยอุศเรนไป เพราะอุศเรนมีพระคุณที่ให้ตนโดยสาร
เรือมาด้วย ต่อมาอุศเรนยกทัพมาตีเมืองผลึก ถูกจับตัวได้เป็นครั้งที่๒ นางวาลีบอกพระอภัยมณีให้ฆ่า
อุศเรน แต่พระอภัยมณีไม่ฆ่า นางวาลีพูดจาเสียดสีจนอุศเรนนอกแตกตาย สุดท้ายตอนจบของเรื่อง
สุนทรภู่เน้นที่ตัวละคร ให้ทุกคนอภัยซึ่งกันและกัน พระอภัยมณี นางสุวรรณมาลีและนางละเวงวัณฬา
ออกบวช เรื่องพระอภัยมณีจบลงด้วยสันติรส คือรสแห่งความสงบสุข มีความสุขใจ เย็นใจ 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี มีประวัติความเป็นมา  
ซึ่งมีผู้ศึกษาไว้ค่อนข้างละเอียด จุดมุ่งหมายในการแต่งก็เพ่ือขายเลี้ยงชีพและถวายเจ้านายที่อุปการะ
ส่วนระยะเวลาการแต่งยังไม่มีหลักฐานปรากฏที่แน่นอน แต่มีผู้ค้นคว้าบางท่านอาศัยหลักฐานต่ าง ๆ 
สันนิษฐานว่า พระอภัยมณีใช้ระยะเวลาแต่งยาวนานถึง ๓ รัชกาล คือ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) ถึง สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) แต่กําหนด 
พ.ศ. ที่แน่นอนไม่ได้ 

ในการสร้างตัวละคร เนื้อเรื่อง และเหตุการณ์ สุนทรภู่อาศัยจินตนาการและแรงบันดาลใจมา
จากหลายทางด้วยกัน กล่าวคืออิทธิพลจากวรรณคดีไทย จีน นอกจากนี้ยังได้ความรู้จากการได้ยินได้
ฟ๎งหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ และชีวิตจริงของสุนทรภู่ กลวิธีการแต่งเรื่อง          
พระอภัยมณี สุนทรภู่น่าจะได้แบบอย่างการแต่งกลอนมาจากพระเจ้าบรมโกษฐ์ หนังสือตํารากลอน
ชื่อกลบทศีรีวิบูลกิตติ์ และเพลงยาวคารมเก่า พระราชนิพนธ์เจ้าฟูาธรรมธิ เบศร์ ทําให้มีลีลากลอนที่
ไพเราะมีสัมผัสแพรวพราว ทําให้เกิดเสียงเสนาะและมีเนื้อเรื่องที่สนุกสนานให้ความรู้ด้านสังคมความ
เชื่อถือของคนไทย วัฒนธรรมประเพณี และยังสอดแทรกสัจธรรมและจริยธรรมแก่ผู้อ่านทําให้เรื่อง
พระอภัยมณีมีคุณค่าอันสูงส่งอีกด้วย๕๐ 
 

                                                 
๔๙สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, พระอภัยมณี : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์, (กรุงเทพมหานคร : 

กรุงเทพการพิมพ์, ๒๕๑๘), หน้า ๓๖ - ๑๗๙. 
 

๕๐ศ.ฐะปะนีย์ นาครทรรพ, สุนทรภู่รอบรู้วัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, 
๒๕๓๗), หน้า ๘๕ - ๙๔. 



 ๑๐๐ 

๓.๒ ลักษณะแห่งวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ๑. กลวิธีในการแต่ง 
 ไทยทุกยุคทุกสมัยและทุกชนชั้น ชื่นชอบวรรณกรรมของสุนทรภู่มาก เพราะว่างานเขียนของ
ท่านมีลักษณะพิเศษกว่ากวีคนอ่ืน ๒ ประการ คือ ประการแรกเป็นกระบวนกลอนที่มีสัมผัสไพเราะ  
เรียบลื่น ทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสใน ที่ เป็นสัมผัสสระและสัมผัสอักษรด้วย ประการที่สองคือ         
เป็นสํานวนความอย่างปากตลาด ใช้คําธรรมดาที่เข้าใจง่าย๕๑ นอกจากคุณค่าทางภาษานี้แล้ว สุนทรภู่
ไดถ้่ายทอดความคิด ความรู้ที่เป็นคติธรรมและปรัชญาไว้ในงานเขียนของท่านทุกเรื่อง ซึ่งทําให้ผู้อ่าน
ได้รับทั้งความบันเทิงและคติสอนใจ เพ่ือนําไปปฏิบัติตมในชีวิตความเป็นอยู่ของตน ทําให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อป๎จเจกชนและสังคมด้วย นับว่าวรรณกรรมของสุนทรภู่มีคุณค่าต่อคนไทยและชาติไทย
อย่างยิ่ง ซึ่งสุนทรภู่เขียนวรรณกรรมขึ้นมาแต่ละเรื่องนั้นจะบอกเล่าถึงโลกทัศน์ของตนเองอย่างชัดเจน 
รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสมัยของท่านที่เป็นที่มาของพระอภัยมณี 

การแต่งกลอนในชั้นกรุงธนบุรีก็ดี ในรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์ก็ดี นิยมตามแบบพระเจ้า
บรมโกษฐ์สืบมาและผู้ที่ได้เป็นใหญ่นับตั้งแต่พระเจ้ากรุงธนบุรีและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก 
เป็นต้น ได้เป็นนักเรียนมาในรัชกาลพระเจ้าบรมโกษฐ์ทรงสามารถแต่งบทกลอนได้ พระราชนิพนธ์บท
กลอนมีปรากฏอยู่ทั้งของพระเจ้ากรุงธนบุรีและของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก             
และพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ส่วนข้าราชการที่ได้เป็นนักเรียนในชั้นนั้นมาก็มีมาก จึงคงรักษา
แบบอย่างครั้งรัชกาลพระเจ้าบรมโกษฐ์๕๒  

กวีที่ได้รับยกย่องว่าเป็นบรมครูทางกลอนแปด หรือกลอนสุภาพอย่างไม่มีใครเทียบในยุค
รัตนโกสินทร์ตอนต้น และมีผลงานเป็นกลอนประเภทนี้เหลือมาจนถึงป๎จจุบันมากที่สุด เห็นจะไม่มีใคร
เกินสุนทรภู่ 

 
สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา กล่าวถึง สุนทรภู่กับการเขียนกลอนสุภาพไว้ว่า “ใคร ๆ ยกย่อง

สุนทรภู่ว่าเป็นนักวิจัยกลอนแปด หรือกลอนสุภาพ เป็นนักค้นคว้าวิธีเขียนกลอนสุภาพให้ไพเราะและ
ท่านก็ค้นได้ผล คือ พบวิธีเขียนกลอนสุภาพว่า ถ้าทําให้กลอนแพรวพราวไปด้วยสัมผัสใน อันเป็น
สัมผัสสระ หรืออักษรแล้ว จะช่วยให้ถ้อยคําและข้อความที่กินใจอยู่แล้วฟ๎งรื่นหูดีกว่ากลอนเก่า  ๆ 
ท่านจึงเขียนกลอนสุภาพได้เพราะ”๕๓ 

หากพิจารณาสํานวนกลอนที่ดีเด่นในสมัยพระเจ้าบรมโกษฐ์ อันเป็นแบบแผนครั้ งบ้านเมือง
ปกตินิยมตามแบบอย่างกันมาจนถึงสมัยของสุนทรภู่แล้ว หนังสือตํารากลอนชื่อกลบทศิริวิบูลกิตติ์ 

                                                 

 ๕๑สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ชีวิตและงานของสุนทรภู่, อ้างแล้ว, หน้า ๕๕-๕๖. 
๕๒กรมศิลปากร, “อธิบายตํานานเพลงยาวกลบท”, เพลงยาวกลบทอักษรแต่งจารึกวัด

พระเชตุพนฯ ในรัชกาลที่ ๓, พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชเพลิงศพ รองอํามาตย์ตรีมนู นาคามดี, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, ๒๕๑๒), หน้า ๒๓. 

๕๓สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, “การสอนวิชาวรรณคดีนิยมและวรรณคดีวิจักษ์”, วารสาร
จันทรเกษม, ฉบับที่ ๔๗, (กรกฎาคม- สิงหาคม ๒๕๐๕) : ๒๑. 



 ๑๐๑ 

และเพลงยาวคารมเก่า พระราชนิพนธ์เจ้าฟูาธรรมธิเบศร์ น่าจะเป็นต้นเค้าแบบอย่างในการเขียน
กลอนของสุนทรภู่ เป็นตํารากลอนที่สุนทรภู่นํามาวิจัยวิธีเขียน 

และสันนิษฐานว่าสุนทรภู่อาจจะยึดแนวการเขียนกลอนของเจ้าฟูาธรรมธิเบศร์ก็ได้เพราะ
สุนทรภู่เห็นว่าไพเราะผิดกว่ากลอนสมัยอยุธยาส่วนใหญ่ ซึ่งนิยมแต่เพียงเขียนให้ถูกต้องตามสัมผัส
บังคับขาดความไพเราะทางเสียง ซึ่งเกิดจากสัมผัสใน๕๔เมื่อนําแผนกลอนทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน   
จะเห็นได้ว่าสุนทรภู่เขียนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพโดยอาศัยกลอนบทชื่อ มธุรสวาทีเป็นแบบแต่
สัมผัสในในกลอนแปดของสุนทรภู่แพรวพราวกว่าทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ จนกล่าวกันว่า
กลอนของสุนทรภู่มีลีลาไพเราะ หลั่งไหล อ่านแล้วจับใจ๕๕ 

การแต่งกลอนในชั้นกรุงธนบุรีก็ดี ในรัชกาลที่๑กรุงรัตนโกสินทร์ก็ดี นิยมตามแบบพระเจ้า
บรมโกษฐ์สืบมาและผู้ที่ได้เป็นใหญ่นับตั้งแต่พระเจ้ากรุงธนบุรีและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก 
เป็นต้น ได้เป็นนักเรียนมาในรัชกาลพระเจ้าบรมโกษฐ์ทรงสามารถแต่งบทกลอนได้ พระราชนิพนธ์บท
กลอนมีปรากฏทั้งของพระเจ้ากรุงธนบุรีและของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกและ            
พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ส่วนข้าราชการทีได้เป็นนักเรียนในชั้นนั้นมาก็มีมาก จึงคงเป็น
แบบอย่างครั้งรัชกาลพระเจ้าบรมโกษฐ์๕๖ 

กวีที่ได้รับยกย่องว่าเป็นบรมครูทางกลอนแปด หรือกลอนสุภาพอย่างไม่มีใครเทียบในยุค
รัตนโกสินทร์ตอนต้นละมีผลงานเปูนกลอนประเภทนี้เหลือมาจนป๎จจุบันมากที่สุด เห็นจะไม่มีใครเกิน
สุนทรภู่ 

กลอนแปดของสุนทรภู่มีสัมผัสในสม่ําเสมอในแต่ละเว้นวรรค จะมีสัมผัสสระหรือสัมผัส
พยัญชนะไม่น้อยกว่า๒คู่ ดังนี้ 

แผนผังแสดงลักษณะสัมผัสนอกในบทเดียวกัน และสัมผัสระหว่างบทกลอนสุนทรภู่ 
 
บทที ่๑                      /            /                                                /           / 
 
                   /             /                                                          /            / 
 
บทที ่๒                      /            /                                               /            / 
 
            /              /                                                          /            / 
 

                                                 
๕๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๗, ๘๕๔. 
๕๕เทือก กุสุมา ณ อยุธยา, “สุนทรภู่เป็นกวีแค่ไหน”, วารสารจันทร์เกษม, ฉบับที่ ๙๐ (กันยายน - 

ตุลาคม ๒๕๑๒) : ๔๕ -๕๗.  
๕๖กรมศิลปากร, “อธิบายตํานานเพลงยาวกลบท”, เพลงยาวกลบทอักษร แต่งจารึกวัด

พระเชตุพนฯ ในราชกาลที่ ๓ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชเพลิงศพ รองอ ามาตย์ตรีมนู นาคามดี, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, ๒๕๑๒), หน้า ๒๓. 



 ๑๐๒ 

กลอนแปดหรือกลอนสุภาพ ในเรื่องพระอภัยมณีที่สุนทรภู่แต่งและถือเป็นแบบอย่างในการ
แต่งมาจนป๎จจุบันนี้ 
 ๒. การสร้างสรรค์เนื้อเรื่อง 

เพลงปี ่
สุนทรภู่พรรณนาความในเพลงปี่ของพระอภัยมณี ดังคํากลอนว่า 

พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต  ให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง 
 ว่าจากเรือนเหมือนนกมาจากรัง   อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย 
 ถึงยามค่ําย่ําฆ้องจะร้องไห้   ร่ําพิไรรัญจวนหวนละห้อย 
 โอ้ยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อย  น้ําค้างย้อยเย็นฉ่ําที่อัมพร 
 หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่น  ระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสร 
 แสนสงสารบ้านเรือนเพ่ือนที่นอน  จะอาวรณ์อ้างว้างอยู่วังเวง๕๗ 

จากคํากลอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การพรรณนาเพลงปี่ของพระอภัยมณีน่าจะมีต้นเค้ามาจาก
เรื่องไซฮ่ัน ในเพลงปี่ของเตียวเหลียง กล่าวไว้ว่า 

เดือนยี่ฤดูหนาว น้ําค้างตกเย็นไปทั่วสี่ทิศ จะดูฟูาก็สูง แม่น้ําก็กว้าง ฤดูนี้คน
ทั้งปวงได้ความเวทนานัก ที่จากบ้านเมืองมาต้องทําศึกนั้น บิดามารดาและบุตรภรรยา
อยู่ภายหลังก็ยืนคอคอยอยู่แล้ว ถ้ามีเรือสวนไร่นาก็จะทิ้งรกร้างไว้ไม่มีผู้ใดจะทําเพ่ือน
บ้านที่เขาไม่ต้องไปทัพอยู่พรักพร้อมกันก็จะอุ่นสุรากินเล่นเป็นสุข น่าสงสารผู้ที่จาก
บ้านช่องมาหลายปีนั้นที่บิดามารดาแก่ชราอยู่ก็ล้มเจ็บล้มตายเสีย หาได้เห็นใจบิดา
มารดาไม่และตัวเล่าก็ต้องมาทําศึกอยู่ฉะนี้ ถ้าเจ็บปุวยล้มตายลงก็จะกลิ้งอยู่กลางดิน
แต่เพียงผู้เดียว บุตรภรรยาพ่ีน้องก็มิได้ปรนนิบัติรักษากัน เห็นผีหาญาติมิได้ ถ้าแต่งตัว
ออกรบครั้งใดก็มีแต่ฆ่าฟ๎นกัน กระดูกและเนื้อถมแผ่นดินลงทุกครั้ง ดูสังเวชนักท่าน 
ทั้งปวงก็เป็นมนุษย์มีสติป๎ญญาอยู่ทุกคนเร่งคิดเอาตัวรอดไปบ้านช่องของตัวเถิด          
ท่านไม่รู้หรือม้านั้นเป็นสัตว์เดียรฉาน ถ้าผู้ใดพาไปจากโรงและมิได้ผูกถือกักขังไว้          
ก็ย่อมกลับคืนมาถิ่นที่อยู่ของตัวอันประเพณีมนุษย์ ถ้าจะเจ็บปุวยล้มตาย ก็ย่อมให้อยู่
ที่บ้านช่องของตัวพร้อมบิดามารดาและญาติพ่ีน้องจึงจะดี๕๘ 

 

คุณวิเศษของธนู 
สุนทรภู่พรรณนาถึงพราหมณ์วิเชียรยิงธนูได้ทีละเจ็ดลูก ดังคํากลอนว่า 

  --------------------------   ข้าแข็งขันยิงธนูสู้ไพริน 
  ยิงออกไปได้ทีละเจ็ดลูก  จะให้ถูกตรงไหนก็ได้สิ้น๕๙ 
 

 ประจักษ์ ประภาพิทยากร กล่าวว่า 

                                                 
๕๗สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๕๒๙. 
๕๘กรมศิลปากร, พงศาวดารจีนเรื่องไซ่ฮั่น, อ้างแล้ว, หน้า ๔๔๒. 
๕๙สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑. 



 ๑๐๓ 

พราหมณ์วิเชียรยิงธนูได้ทีละเจ็ดลูก สุนทรภู่น่าจะได้เค้ามาจากสามก๊ก ตอน
ขงเบ้งรู้ตัวว่าต้องตายไก้เรียกเกียงอุยมาบอกตําราหน้าไม้ มีความตอนหนึ่งว่า ขงเบ้ง
เอาตําราฉบับหนึ่งมาชี้แจงให้เกียงอุยดู แล้วว่าตําราหน้าไม้นี้ของเราคิดเองแต่ยังไม่ได้
ทํา ท่านจงเอาไว้แล้วคิดอ่านทําเถิด ยิงได้ทีละสิบลูก เกียงอุยคํานับแล้วก็รับไว้๖๐ 

 

 จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พราหมณ์วิเชียรยิงธนูได้ทีละเจ็ดลูกเกิดจากจินตนาการ
ของสุนทรภู่ เพราะสุนทรภู่มีความรู้รอบตัวกว้างขวางมากมาจากการอ่านและได้รับฟ๎งเรื่องแปลก  ๆ 
จากฝรั่ง จีน และแขกที่เข้ามาค้าขายในเมืองไทย 
 
 
 การท าศึกสงคราม 
 เมื่อพิจารณาถึงการทําสงครามระหว่างตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี พบว่าเป็นการสู้รบทาง
ทะเลเป็นส่วนใหญ่ และการสู้รบครั้งสําคัญที่มีผลทําให้สงครามในเรื่องพระอภัยมณียืดเยื้อออกไปนั้น 
จะเห็นได้จาก ตอนอุศเรนยกทัพไปตีเมืองผลึก จนอุศเรนต้องเสียทัพถูกจับได้ส่วนเจ้าลังกาก็ถูกลูก
เกาทัณฑ์บาดเจ็บกลับไป 
 สุนทรภู่บรรยายเหตุการณ์ทําศึกสงครามในครั้งนี้ไว้อย่างพิสดารเริ่มตั้งแต่นางวาลีวางอุบาย
เผาทัพเรือของอุศเรน จนถึงทัพเมืองลังกาแตก ดังคํากลอนว่า 
  ส่วนสุวรรณมาลีศรีสมร  เป็นทัพซ่อนซุ่มสมอารมณ์หมาย 
  จึงขับไพร่ให้ล้อมเลียบหาดทราย แล้วตัดสายสมอใหญ่จุดไฟโพลง 
  ผลักกําป๎่นหันกลับทับปะทะ  ล้วนเกะกะปะกันควันโขมง 
  นางวาลีอยู่ที่ห้องท้องพระโรง  เห็นเพลิงโพลงพลอยให้ปืนใหญ่ยิง๖๑ 

 คํากลอนข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีเนื้อความที่บรรยายการสู้ รบครั้งนี้คล้ายคลึงที่ปรากฏในเรื่อง
สามก๊ก ตอนจิวยี่เผาทัพเรือโจโฉ กล่าวไว้ว่า “อุยกายได้ยินเสียงประทัดสัญญา ดังนั้น จึงโบกธงสัญญา
ขึ้นพอลมสลาตันพัดหนักหนา เรือท้ังยี่สิบลําก็ชักใบแล่นตามลมเข้าไปจุดเพลิงขึ้นเล่นประดากันเข้าไป
ปะเรือขนานกองทัพโจโฉ”๖๒ 
 อีกตอนหนึ่ง สุนทรภู่พรรณนาความชุลมุนของกองทัพอุศเรนตอนถูกไฟไหม้ ดังคํากลอนว่า 

 นางวาลีอยู่ที่ห้องท้องพระโรง  เห็นเพลิงโพลงพลอยให้ปืนใหญ่ยิง 
 แล้วยกออกนอกกําแพงไล่แทงทัพ มิทันรับรบสู้เสียรู้หญิง 
 บ้างล้มตายนายไร่ตกใจจริง  กระเจิงวิ่งเวียนวนด้วยจนใจ 
 จะลงเรือเชื้อเพลิงก็โพลงผลาญ  เหล่าทหารเห็นไม่มีที่อาศัย 

                                                 
๖๐ประจักษ์ ประภาพิทยากร, วรรณคดีวิเคราะห์พระอภัยมณี, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๗. 

 ๖๑สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๔๐๙. 
๖๒เจ้าพระยาพระคลัง (หน), พงศาวดารจีนเรื่องสามก๊ก เล่ม ๑ และต านานสามก๊ก, อ้างแล้ว, 

หน้า ๙๗๘ – ๙๗๙. 



 ๑๐๔ 

 บ้างลงน้ําดําดั้นจนบรรลัย  ชาวเมืองไล่จับกุมตะลุมบอน๖๓ 

คํากลอนกล่าวจะเห็นได้ว่า กองทัพของอุศเรนแตกถูกไฟไหม้จนเกิดความชุลมุนมีต้นเค้า
ปรากฏในเรื่องสามก๊ก ตอนโจโฉถูกไฟเผา มีความตอนหนึ่งว่า 

ฝุายทหารโจเห็นเพลิงติดขึ้น ณ เรือขนาน ก็ชวนกันสาดน้ําดับเพลิงเป็นอลหม่าน แต่ว่าลมพัด
กล้านัก ครั้งจะแก้ไขก็ขัดสนด้วยโซ่แลสายยูนั้นกรึงไว้เป็นมั่นคงเพลิงก็ยิ่งลุกไหม้ลุมลามขึ้นฝุายอุยกาย
จึงพาทหารประมาณเก้าสิบคนลงมือเร็วรีบเข้าไป หวังจะจับโจโฉฆ่าเสีย ขณะนั้นโจโฉแกว่งกระบี่เร่ง
ให้ทหารดับเพลิง เพลิงยิ่งติดมากข้ึน ทหารทั้งปวงทนไฟมิได้ก็วิ่งวุ่นวายไป โจโฉจึงร้องให้เอาเรือเล็ก ๆ 
ถ่ายคนขึ้นบก ครั้งแลขึ้นไปเห็นค่ายบนบกนั้นเพลิงไหม้ขึ้นหลายตําบลก็ยิ่งตกใจหนัก ครั้งเพลิงไหม้
มาถึงเรือขนานซึ่งโจโฉอยู่ พอเตียวเลี้ยว เอาเรือเข้ามารับ โจโฉก็ลงเรือจะหนีขึ้นบก๖๔ 
 การใช้ภาษาส านวนภาษาและการใช้ค า 

ก.การใช้จินตภาพ 
การใช้สํานวนภาษาไทยวรรณกรรมสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีเป็นคุณค่าทางด้านการประพันธ์ 

การใช้ถ้อยคําทําให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ 
ด้านความรู้ เรื่องพระอภัยมณีให้ความรู้แก่ผู้อ่านหลายเรื่องด้วยกัน เช่น ความรู้ในด้านการรบ

สมยัโบราณ การปูองกันกําแพงเมืองตอนท้าวอุเทนรบเมืองรมจักร ทางเมืองรมจักรปูองกันกําแพงเมือง 
แม้นข้าศึกฮึกฮักมาหักหาญ  จะต่อตีนปีนสะพานขึ้นด้านไหน 
หลอมตะกั่วคั่วทรายปรายลงไป  ยิงปืนใหญ่แย้งรับให้ยับเยิน 

นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับภาษา ต้นไม้ ปลา การแต่งตัวของหนังสมัยก่อน เช่น ตอน
สุวรรณมาลีลอกอายุตนแห่ศรีสุวรรณว่า 

 ชันษายี่สิบสี่เศษ   เบญเพสจังต้องระหกระเหิน 
อังคารเข้าเสาร์ทับแทบยับเยิน  ให้เผชิญพรากพลัดพระภัสดา 

ข.การให้อารมณ์  
เรื่องพระอภัยมณีจะให้อารมณ์แก่ผู้อ่าน 
 ศรีสุวรรณบรรทมในที่แท่น  ให้โศกแสนเศร้าหมองไม่ผ่องใส 
 คิดถึงพ่ีมิพรากจากกันไป  แต่นับได้เก้าปีมิได้พบ 
 ไม่ได้ข่าวคราวจะตามหา  ก็ไกลตาตายเป็นไม่เห็นศพ 
 ยิ่งรําลึกตรึกตรายิ่งปรารภ  กําสรดซบพักตราโศกาลัย 
 ซ้ําคิดถึงบิตุราชมาตุรงค์  สองพรองค์จะเคืองเข็ญเป็นไฉน 
 โอ้กรรมเอ๋ยเคยสร้างไว้ปางใด  จึงจําให้ยากเย็นไมเ่ว้นวาย 
 จากชนกชนนีแล้วมีสา   พระเชษฐาน้องน้อยก็พลอยหาย 

                                                 
๖๓สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๔๐๙. 
๖๔เจ้าพระยาพระคลัง (หน), พงศาวดารจีนเรื่องสามก๊ก เล่ม ๑ และต านานสามก๊ก, อ้างแล้ว, 

หน้า ๙๗๙. 



 ๑๐๕ 

 ยิ่งคิดไปใจเจียนจะขาดตาย  พระฟูมฟายชลเนตรเวทนา 
 
ค. การใช้ถ้อยค าท าให้เกิดภาพพจน์ 
มีการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย 

 สํานวนไทยมีลักษณะพิเศษที่ใช้คําที่เลือกสรรแล้วทําให้เกิดภาพพจน์ คือ  การมองเห็นการ
กระทําได้ทันที อันเป็นเครื่องแสดงถึงวิถีชีวิต พฤติกรรมของคนในสังคมในยุคนั้น ๆ แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนของคนในสังคมยุคนั้น ๆ แสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้แต่งกลอนใน
การผสมผสานคําคมให้กลมกลืนกับบทกลอนได้อย่างไพเราะและได้ใจความ  
 เรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่ได้ยกโวหารมาเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยไว้ ดังนี้ 
 ๑. ศรีสุวรรณเล้าโลมนางเกษรา ทําให้นางเกษรากลัวพ่ีเลี้ยงจะเอาไปนินทา ศรีสุวรรณพูดกับ
นางเกษรา ดังคํากลอนว่า 

การนินทากาเลเหมือนเทน้ า  ไม่ชอกช้ าเหมือนเอามีดลงกรีดหิน๖๕ 
 จากคํากลอนข้างต้นกล่าวถึงสํานวนที่เป็นอุปมาอุปไมยที่ว่า “นินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้ํา
เหมือนเอามีดลงกรีดหิน” หมายถึง การนินทาว่าร้าย ตําหนิติเตียน ไม่ทําให้ผู้ถูกนินทาเสียหายอะไร 
เพราะคนเราไม่ดีไม่ชั่วเพราะคําคน แต่จะดีจะชั่วก็เพราะการกระทําของตัว ดังนั้น การนินทาไม่มีผล
อะไรเหมือนเอามีดมากรีดหิน หินก็ไม่เจ็บแสบหรือช้ําชอกอย่างไร  
 ๒. ศรีสุวรรณขอลานางเกษรา ดังคํากลอนว่า 

เหมือนกงเกวียนก าเกวียนเวียนระไว จงหักใจเสียเถิดเจ้าเยาวมาลย์๖๖ 
 จากคํากลอนข้างต้นกล่าวถึงสํานวนอุปมาอุปไมยที่ว่า“กงเกวียนกําเกวียน”สะท้อนถึงคําสอน
ในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องกรรม คือสอนให้คนทําความดี ถ้าใครทําอะไรจะได้สิ่งนั้นตอบแทน  
 ๓.นางสุวรรณมาลีพูดกับพระอภัยมณีว่า อย่ารื้อฟ้ืนเรื่องเก่า ๆ อีก ดังคํากลอนว่า 

ซึ่งซักถามตามระบอบให้ตอบถ้อย   เหมือนฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บจิต๖๗ 
 จากคํากลอนข้างต้นกล่าวถึงคําอุปมาอุปไมยที่ว่า “อย่าฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ” หมายถึง การรื้อ
เอาเรื่องเก่า ๆ ที่แล้วไปแล้วมาพูดขึ้นให้เป็นที่สะเทือนใจหรือบาดหมางใจ และอาจทําให้มีเรื่องมีราว
เกิดข้ึนอีกทั้งท่ีเรื่องนั้นสงบไปแล้ว 

การกล่าวเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยอ้างสํานวนโวหารซึ่งทําให้เกิดภาพพจน์ ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่งในด้านกลวิธีในการ
แต่งกลอนของสุนทรภู่รวมไปถึงความสามารถเลือกถ้อยคํากล่าวสํานวนโวหารในเชิงเปรียบเทียบ             
มาใช้ในบทกลอนได้อย่างแยบยลและคมคายเหมาะสมกับตัวละครเหมาะสมกับเหตุการณ์อย่าง
เหมาะเจาะยิ่ง และยังสะท้อนให้เห็นคุณค่าที่แฝงไว้ด้วยสํานวนโวหารมาเปรียบเทียบลึกซึ่งคําคม  
และคมคาย คํากล่าวอ้างสํานวนโวหารในเรื่องพระอภัยมณีเป็นสํานวนไทยที่เราพูดกันมาจนถึง           

                                                 
๖๕สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, หน้า ๑๒๐. 
๖๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖๒. 
๖๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๑๘. 



 ๑๐๖ 

ทุกวันนี้เป็นข้อคิดสอนใจ คอยชี้แนะและเตือนสติให้ผู้อ่านดําเนินชีวิตไปอย่างสงบสุข คําคมทุกคําแฝง
ไว้ด้วยคุณค่ามหาศาล  

ง. สุภาษิตและส านวน 
สุนทรภู่เป็นอมตกวีที่มีแนวความคิดกว้างขวางและลึกซึ้งมากโดยเฉพาะเรื่องสุภาษิตและ

สํานวน ท่านมีทรรศนะเกี่ยวกับโลกและชีวิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ต้องแปรเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา ท่าได้นําสัจธรรมในพุทธปรัชญามากล่าวด้วย คือ มีความคิดว่าสิ่งทั้งหลาย ทั้ งปวงในโลกนี้ 
จะต้องเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ คือ ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งใดคงที่อยู่ได้            
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนมาก 
คือ ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกคน ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ เพราะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 
ดังนั้น สุนทรภู่จึงสอนให้มนุษย์ปลงตก ไม่ให้ยึดมั่น ถือม่ันในรูปร่างของตนเองและผู้อ่ืน แสดงว่าสุนทร
ภู่ได้รับอิทธิพลจากพุทธปรัชญา จึงได้มีแนวความคิดที่เป็นสัจธรรมตามปกติมนุษย์จะยึดถือหลักธรรม
ต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิต เพ่ือประพฤติตนเป็นคนดี สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่น มีความ
ซื่อสัตย์ ความกตัญํูความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความรัก ความเมตตากรุณาต่อกัน เป็นต้น คุณธรรม
เหล่านี้เรียกว่า มนุษยธรรม คือ ธรรมที่มนุษย์พึงปฏิบัติ เพ่ือรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ 

นักปรัชญาฝุายมนุษยนิยมที่มีทรรศนะว่า มนุษย์ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม ได้แก่ พระพุทธเจ้าและขงจื้อ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธมฺมจารี สุขํ เสติ” แปลว่า “ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข”๖๘ 
ขงจื้อกล่าวว่า “คนดีต้องเป็นคนที่มีหลักมนุษยธรรมคือคุณธรรมที่ทําให้เป็นคนดี”๖๙ 

 สุนทรภู่มีทรรศนะที่สอดคล้องกับนักปรัชญาทั้งสองท่านดังกล่าวนี้ท่านจึงมีโลกทัศน์และ         
ชีวทัศน์ว่า มนุษย์ควรดําเนินชีวิตความเป็นอยู่โดยปฏิบัติตามคุณธรรมต่างๆ เพ่ือให้ชีวิตมีความสุข 
ความเจริญ สุนทรภู่ได้แทรกคุณธรรมของมนุษย์เพื่อสอนใจผู้อ่านไว้หลายเรื่อง 
 ๑. ความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต 
 ในเรื่อง พระอภัยมณี สุนทรภู่แต่งให้พระอภัยมณีสอนนางผีเสื้อสมุทร ให้ปลงตกไม่ให้ลุ่มหลง
ในความงามของพระอภัยมณี 
  คือรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส  ที่คฤหัสถ์หวงแหนไม่แก่นสาร 
  ครั้งระงับดับขันธสันดาน  ย่อมลาธารณ์เปื่อยเน่าเสียเปล่าดาย๗๐  
 คําสอนของพระอภัยมณีนี้ไม่มีผลทําให้นางผีเสื้อสมุทรเข้าใจและปลงตกได้ แต่ผู้อ่านที่มี
วิจารณญาณ มีความคิดและเหตุผล จะรู้สึกเห็นจริงด้วยอย่างยิ่ง และนํามาสอนใจตนเองได้ในบางครั้ง
คําสอนทํานองเดียวกันนี้พระโยคี ได้สอนให้มีการสงบศึกระหว่างเมืองผลึกและเมืองลังกาได้สําเร็จ
เพราะผู้ฟ๎งล้วนแต่เป็นกษัตริย์ จึงมีความคิด มีสติป๎ญญา เข้าใจคําสอนของพระโยคี 

คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้  ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร 
ความตายหนึ่งพึงให้เห็นเป็นประธาน  หวังนิพพานพ้นทุกข์สุขบาย๗๑  

                                                 

 ๖๘สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธศาสนสุภาษิตเล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๒๘. 
 ๖๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๑.  
 ๗๐สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๓. 



 ๑๐๗ 

สุนทรภู่สอนให้คนหวังนิพพาน ซึ่งเป็นอุดมคติสูงสุดในพระพุทธศาสนา นิพพาน คือ ความ
หลุดพ้นจากสังสารวัฏ ไม่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ต่อไป เรื่องความเป็นอนิจจังของสังขารนี้เป็นเรื่องที่
คนทั่วไปพอเข้าใจตามได้สุนทรภู่ได้กล่าวอีกหลายตอน เช่น ตอนที่บาทหลวงพูดกับนางละเวง 

บาทหลวงว่าวิสัยในมนุษย์   ฟ๎นจะหลุดแล้วก็ห้ามปรามไม่ไหว 
ห้ามเกศาว่าอย่าหงอกยังนอกใจ  มันขืนหงอกออกจนได้มันไม่ฟ๎ง๗๒ 

 และตอนที่พระอภัยมณีออกบวช ได้สอนนางสุวรรณมาลี นางละเวง และพระราชวงศ์ว่า        
ทุกคนหนีไม่พ้นความตาย 
  ....................................  วิสัยสัตว์สิ้นพิภพล้วนศพผี 

 ย่อมละสมถมจังหวัดป๎ถพี  ไพร่ผู้ดีเป็นคนไม่พ้นตาย๗๓ 

พระอภัยมณีสอนให้ทุกคนถือศีล ปฏิบัติตามพระธรรม จะได้มีความสุขตลอดไป นับว่าสุนทร
ภู่เข้าใจแทรกพุทธปรัชญาไว้ด้วย ทําให้วรรณกรรมของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่ง ในเรื่องสิงหไกรภพ 
สุนทรภู่ได้กล่าวถึงความเป็นไปของชีวิตตามกฎธรรมชาติอีก ซึ่งเป็นไปตามนัยสําคัญของปรัชญา
มนุษย์ว่า มนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมทุกเรื่อง ทั้งนี้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ตอนที่
ท้าวอินณุมาศจะออกจากบ้านเมือง ได้รําพึงว่า 

เป็นทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา   อันเกิดมาเป็นบุคคลไม่พ้นตาย 
สุขกับโศกเหมือนหนึ่งโรคสําหรับร่าง รําพึงพลางหักให้พระทัยหาย๗๔  

 
 
 ๒. การไว้วางใจคน 
 คนไทยมีสุภาษิตไทยที่สอนใจว่า “อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง” ซึ่งเป็นคนสอนที่
เตือนสติให้มนุษย์รู้สึกระมัดระวังในการเกี่ยวข้องติดต่อกับมนุษย์ด้วยกัน ที่เน้นเรื่องจิตใจมนุษย์  
เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความรักตนเอง มีความเห็นแก่ตัว จึงมักมีกลอุบายหลอกลวงมนุษย์
ด้วยกันเพราะเห็นแก่ประโยชน์สุขของตนเองเท่านั้นสุนทรภู่มีความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้ดี 
ท่านมีทัศนะว่า จิตใจของมนุษย์นั้นมีเล่ห์กลมาก ไม่น่าไว้วางใจ ท่านได้สอนคนให้ระมัดระวังในการคบ
คนไว้ในวรรณกรรมต่าง ๆ หลายตอน เช่น ในเรื่องพระอภัยมณี เมื่อโยคีได้ช่วยสุดสาครขึ้นจากเหว 
เพราะถูกชีเปลือยผลักตกลงเหว พระโยคีสอนสุดสาครให้มีความรอบคอบ รู้จักไตร่ตรองในการคบคน 
และการรักษาตนให้รอดพ้นจากคนพาล 

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด 
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน 
มนุษย์นีท้ี่รักอยู่สองสถาน  บิดามารดารักมักเป็นผล 

                                                                                                                                            

 ๗๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘๓. 
 ๗๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๘๔. 
 ๗๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๗๑. 
 ๗๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 



 ๑๐๘ 

ที่พ่ึงหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน  เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา 
แม้รักใครรักมั่งชังชังตอบ  ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา 
รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา   รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี๗๕ 

 ๓. ความทุกข์และความสุข 
 การมองชีวิตด้วยสายตาที่มีป๎ญญาก็จะเห็นว่าตั้งแต่เกิดถึงตายชีวิตมีความทุกข์ตลอดเวลา  
แต่มนุษย์ได้ใช้สติป๎ญญาแก้ไขทุกข์ให้เกิดความสุขขึ้น เมื่อมีทุกข์อีกก็แก้ทุกข์ไปเรื่อยไปครั้งแล้วครั้งเล่า 
นักปรัชญาชาวเยอรมันชื่อ โซเปนเฮาเออร์ (Schopenhauer) เป็นผู้มองโลกในแง่ร้ายหรือแง่ทุกข์ 
ท่านได้ประกาศลัทธิทุนนิยม (Pessimism) เพราะเห็นความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยความ
ทุกข์ ความเดือดร้อน และความกังวล ซึ่งตรงข้ามกับปรัชญาฝุายสุนิยม (Optimism) ที่มองโลกและ
ชีวิตในแง่ดีหรือในแง่สุข แช่มชื่น พวกสุนิยมเห็นว่าชีวิตจะสุขหรือทุกข์แล้วแต่เจ้าของจะนึกคิดเอาเอง 
โดยเปรียบเทียบโลกและชีวิตคล้ายกระจกเงา สุดแล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของจะร้องไห้ เศร้าโศก หรือยิ้มแย้มพอใจ 
พวกสโตอิก (Stoicsts) ของกรีกโบราณอยู่ในพวกสุนิยม๗๖ 
 สําหรับพระพุทธศาสนาไม่เป็นสุนิยมหรือทุนิยมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่อยู่ระหว่างกลาง คือ 
แสดงเรื่องทุกข์และแสดงวิธีดับทุกข์ และกล่าวเรื่องสุขพร้อมแสดงเหตุแห่งสุขด้วย นับว่าพุทธปรัชญา
มองโลกและชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์ ซึ่งเป็นความจริงที่คนทั่วไปเข้าใจตามได้๗๗ ดังนั้น เรื่องความสุข 
ความทุกข์นี้ จึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องพบกับความทุกข์ตลอดชีวิต พระพุทธเจ้าทรง
ค้นพบว่า ความสุข ความทุกข์เป็นธรรมดาของโลกจึงสอนไว้ในโลกธรรม ๘๗๘ 
 สุนทรภู่เป็นชาวพุทธ จึงได้รับอิทธิพลจากพุทธปรัชญา ท่านได้แสดงสัจธรรมว่า ความสุข 
ความทุกข์เป็นของคู่กันในชีวิตมนุษย์ เช่น ในเรื่องพระอภัยมณี สามพราหมณ์ได้ปลอบพระศรีสุวรรณ
ให้คลายความทุกข์ ตอนที่พระอภัยมณีถูกนางผีเสื้อสมุทรลักพาตัวไป 

อันกําเนิดเกิดมาในหล้าโลก  สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย๗๙ 
 แม้ว่ามนุษย์จะทราบดีว่าความทุกข์ ความสุขเป็นของคู่กันต้องเกิดกับชีวิตมนุษย์เสมอ             
แต่เมื่อใดมีความทุกข์ ไม่ว่าทางกายหรือใจ มนุษย์จะมีความโศกเซร้าเสียใจ ผู้มีป๎ญญาจะสามารถแก้
ทุกข์ได้ดี และต่อสู้ชีวิตต่อไป 
 เมื่อศรีสุวรรณได้พบสินสมุทรแล้วจะออกติดตามพระอภัยมณี นางเกษราขอติดตามไปด้วย 
เพ่ือปรนนิบัติสามี ศรีสุวรรณได้ปลอบนางเกษราไม่ให้วิตกกังวลใจเพราะทุกข์สุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้อง
ประสบเสมอ 

อันทุกข์โศกโรคภัยในมนุษย์   ไม่รู้สุดสิ้นลงที่ตรงไหน 
เหมือนกงเกวียนกําเกวียนเวียนระไว จงหักใจเสียเถิดเจ้าเยาวมาลย์๘๐ 

                                                 

 ๗๕สุนทรภู่, พระอภัยมณีฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๓๙๑. 
 ๗๖วศิน อินทสระ, ปัญญารัตนะ, (กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, ๒๕๒๓), หน้า ๓๓๙. 
 ๗๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔๓. 
 ๗๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๔. 
 ๗๙สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐. 
 ๘๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖๒. 



 ๑๐๙ 

ในขุนช้างขุนแผน นางทองประศรีได้พูดกับขุนแผนที่กําลังติดคุกว่า 
โบราณท่านสมมุติมนุษย์นี้   ยากแล้วมีใหม่สําเร็จถึงเจ็ดหน 
มีทุกข์โศกโรคร้อนแล้วผ่อนปรน  คงจะพ้นโทษทัณฑ์ไม่บรรลัย๘๑ 

 สุนทรภู่ได้แสดงทรรศนะได้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละคร และเป็นการสอนใจผู้อ่านด้วย
คือ มนุษย์ไม่ควรหมดอาลัยในชีวิต ต้องอดทนและต่อสู้เพ่ือความอยู่ดีมีความสุขของตนและผู้อ่ืน         
ซึ่งสุนทรภู่มีแนวความคิดที่เป็นแบบจริยปรัชญามนุษยนิยม คือ มนุษย์ควรมีความพึงพอใจในความ
เป็นมนุษย์ แม้ชีวิตมนุษย์ต้องประสบป๎ญหายุ่งยากมากมาย แต่มนุษย์ก็เห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งมีคุณค่า           
ดีงาม และเป็นลาภอันประเสริฐ มนุษย์พึงใช้สติป๎ญญาขจัดทุกข์ และสร้างเสริมความสุขให้แก่ตนเอง
และผู้อ่ืน โดยไม่หวังพ่ึงพระผู้เป็นเจ้าตามแบบปรัชญามนุษยนิยม 
 รวมความว่า ความสุข ความทุกข์ เป็นธรรมดาของโลก มนุษย์ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ ดังนั้น 
เราจึงไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนโดยการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน แต่ควรดําเนินชีวิตอย่างมี
มนุษยธรรม มีความรัก ความเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน เมื่อใดมีความทุกข์ให้ใช้สติป๎ญญาและเหตุผล
แก้ทุกข์ มนุษย์ไม่ควรหนีทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตาย เพราะแสดงว่าเป็นคนอ่อนแอ ไม่มีความอดทนที่จะ
ต่อสู้ชีวิตต่อไป เรื่องทุกข์สุขเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง มนุษย์ก็ควรแก้ไขด้วยตนเองได้ พระพุทธเจ้า
ซึ่งเป็นนักปรัชญาฝุายมนุษยนิยมได้ทรงสอนหลักธรรม “อริยสัจ ๔” คือความจริงอันประเสริฐ ๔ 
ประการที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์ และการปฏิบัติเพ่ือให้พ้นทุกข์ ธรรมข้อนี้
เป็นสัจธรรมที่เป็นอมตะ มีเหตุผลถูต้อง สามารถนํามาใช้ได้ทุกข์ยุคสมัยการที่สุนทรภู่ย้ําว่ามนุษย์เป็น
ผู้ขจัดทุกข์และสร้างสุขด้วยสติป๎ญญาและเหตุผลของมนุษย์เอง ไม่เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าจะสามารถดล
บันดาลให้มนุษย์มีความสุข หรือความทุกข์ตามปรัชญาแบบเทวนิยม จึงกล่าวได้ว่า ทรรศนะของสุนทร
ภู่เป็นทรรศนะตามจริยปรัชญาแบบมนุษยนิยมนั่นเอง 

๔. ความซ่ือสัตย์ 
“ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี” ผู้มีความซื่อสัตย์เป็นคนดี เพราะเป็นผู้ที่ทําจริงตามที่ตน

พูดไว้ ทําให้เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป ในจริยปรัชญาแบบมนุษยนิยมของสุนทรภู่ ท่านได้แสดง
ทรรศนะว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ เช่น ในเรื่องพระอภัยมณี ตอนที่สินสมุทร
ไม่ยอมคืนนางสุวรรณมาลีให้อุศเรนอุศเรนจึงอ้างถึงคําสัตย์ที่ตนเองและพระอภัยมณีให้แก่กันว่า            
จะรักกันฉันท์พ่ีน้อง ไม่ขัดแย้ง ไม่ขัดใจซึ่งกันและกัน 

อันเรากับพระอภัยมณีได้ให้คําสัตย์  ไม่ขัดข้องกันทุกสิ่งจริงเจ้าเอ๋ย๘๒ 

 พระอภัยมณีได้พูดกับอุศเรนว่า ตนเองพูดแล้วไม่คืนคํา และบอกให้สินสมุทรว่าการมีคําสัตย์
นั้นเป็นสิ่งที่ดีน่าสรรเสริญ 

     เราเหมือนช้างงางอกไม่หลอกลวง 
ถึงเลือดเนื้อเม่ือน้องต้องประสงค์   พ่ีก็คงยอมให้มิได้หวง 
แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยวาท  เจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์ 

                                                 

 ๘๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๓๑. 
 ๘๒สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙๔. 



 ๑๑๐ 

อันรักษาศีลสัตย์กัดเวที   ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน๘๓ 

 คําพูดของพระอภัยมณีมีความหมายว่า “กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคํา” สุนทรภู่แต่งเรื่องตอนนี้
สร้างป๎ญหาหนักใจให้แก่พระอภัยมณีอย่างยิ่ง แต่ท่านก็ให้บทบาทของพรอภัยมณีเป็นผู้มีคุณธรรม
ความซื่อสัตย์มั่นคง แม้ว่าทั้งอุศเรนและสินสมุทรไม่ยอมผ่อนปรนให้กัน จนต้องรบกัน ซึ่งอุศเรนมี
ความแค้นว่าพระอภัยมณีไม่รักษาสัจจะ จึงประกาศเป็นศัตรู แล้วต่อมายกทัพมารบกับพระอภัยมณี
จนต้องตาย เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผู้อ่านเห็นใจพระอภัยมณีมาก แบะเห็นว่าพระอภัยมณีได้พยายาม
แก้ป๎ญหาอย่างดีท่ีสุดและเป็นผู้มีมนุษยธรรมควรแก่การนับถือคนหนึ่ง 
 ๕. ความรัก 
 ในทรรศนะของสุนทรภู่ ความรักเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเรื่องหนึ่งของชีวิตมนุษย์ คําพูด
ของพระอภัยมณีตอนนี้แสดงว่า แม้จะต้องตายก็ยอม เป็นการยืนยันว่าตนเองมีความรักอย่างแท้จริง
ต่อนางละเวง ต่อมาเมื่อพระอภัยมณีได้พบนางละเวง ได้ฝากรักเป็นคํามั่นสัญญาว่ามีความรักต่อ         
นางละเวงมากและจะรักตลอดไป เป็นบทรักที่แสดงอารมณ์อ่อนไหว หวานซึ้งมาก 
  ถึงม้วยดินสิ้นฟูามหาสมุทร  ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน 
  แม้เกิดในใต้ฟูาสุธาธาร   ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา 
  แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ  พ่ีขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา 
  แม้เป็นบัวตัวพ่ีเป็นกุมรา  เชยผกาโกสุมปทุมทอง 
  เจ้าเป็นถ้ําอําไพขอให้พ่ี  เป็นราชสีห์สิงสู่เป็นคู่ครอง 
  จะติดตามทรามสงวนนวลละออง เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป๘๔ 

 ปรัชญารักของสุนทรภู่ตอนนี้ ประทับใจผู้อ่านมากและได้นํามาเป็นบทเพลงร้องกันจนทุก
วันนี้เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นว่าความรักทําให้มนุษย์มีความสุข ความประทับใจอย่างยิ่ง ผู้มีความรัก
จะมีพลังกาย พลังใจ ต่อสู้ชีวิต ฝุาฟ๎นอุปสรรคต่างๆไดแสมอ ความรักทําให้คนมีความเสียสละ          
ความอบอุ่นใจ และมีกําลังใจที่จะทําความดีเพ่ือคนที่ตนรัก 
 ๖. วิชาความรู้ 
 วิชาความรู้เป็นสิ่งมีคุณค่ามาก ทําให้คนเฉลียวฉลาด เจริญก้าวหน้า เป็นแสงสว่างแห่งชีวิต
เช่น ในพระอภัยมณี เมื่อพระอภัยมณีและศรีสุวรรณถูกขับออกจากเมืองศรีสุวรรณพูดว่า 
  มีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไร  ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี๘๕ 

กล่าวได้ว่า เรื่องพระอภัยมณีมีเนื้อหาสนุกสนาน ตัวละครมีเลือดเนื้อเป็นมนุษย์ที่มีรัก โลภ 
โกรธ หลง หึงหวง พยาบาท ตามวิสัยแห่งมนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย และยังสอดแทรกคติสินใจแก่ผู้อ่านทั้ง
คดีโลกและคดีธรรม ในด้านลีลาการประพันธ์นับว่าเป็นเยี่ยม ลีลากลอนไพเราะ ใช้ศัพท์ง่าย มีสัมผัส
แพรวพราวทําให้เกิดทํานองเสนาะ และกระบวนกลอนก็ย้อมอารมณ์ผู้อ่านให้เกิดความรู้สึกโกรธ  
เศร้า รัก ขบขัน ไปตามท้องเรื่อง และยังให้ความรู้ทางด้านสังคม ความเชื่อถือของคนไทย วัฒนธรรม

                                                 

 ๘๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๔ - ๒๙๕.  
 ๘๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๖๒. 
 ๘๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 



 ๑๑๑ 

และประเพณี แก่ผู้อ่านนับว่าเรื่องพระอภัยมณีเป็นเพชรน้ําเอกในวรรณคดีไทยสมกับชื่อเรื่องเป็น
อย่างยิ่ง 

ดังที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ว่า “ในบรรดาหนังสือบทกลอนที่สุนทรภู่
แต่งไว้ ถ้าจะลองให้ผู้อ่านชี้ขาดว่าเรื่องไหนดีกว่าเพ่ือน ก็น่าจะยุติกันว่าเรื่องพระอภัยมณีเป็นดีที่สุด 
เป็นเรื่องยาวแต่งดีทั้งกลอนทั้งความคิดที่ผูกเรื่อง”๘๖ 
 
๓.๓ คุณค่าแห่งวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 คุณค่าแห่งวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี เป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่
ปรากฏออกมาในแบต่าง ๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่ให้ประโยชน์ทางด้านอารมณ์ ความงาม 
ความรู้สึกนึกคิดและความรู้๘๗ เรื่องพระอภัยมณี มีแนวเรื่องใหญ่ได้แก่ การพลัดพรากจากกันและการ
ติดตามหากัน เมื่อตัวละครพลัดพรากจากกันก็ก่อให้เกิดความทุกข์ แต่เมื่อพบกันก็ทําให้เกิดความสุข 
ทั้งเรื่องจะมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องมีการพลัดพรากและติดตามหากันระหว่างตัวละครพระอภัยมณีกับ
ศรีสุวรรณต้องจากบ้านจากเมืองเพราะบิดากริ้ว ต้องระหกระเหินเป็นเวลานานกว่าจะได้กลับไปเยี่ยม
พระบิดาและพระมารดา สินสมุทรต้องพลัดพรากจากนางผีเสื้อสมุทร และเมื่อนางตาย ความสันพันธ์
ระหว่างมารดากับบุตรก็สิ้นสุดลง สุดสาครต้องพลัดพรากจากนางเงือกผู้มารดาเพ่ือติดตามบิดา           
อุศเรนต้องติดตามหานางสุวรรณมาลีคู่หมั้น เรื่องพระอภัยมณีจะมีบทพลัดพรากกันและติดตามหากัน
ระหว่างและการใช้สติป๎ญญาของตัวละครในการแก้ไขเหตุการณ์อย่างน่าระทึกใจ นอกจากนั้นยังมี
แนวเรื่องย่อยอยู่แนวใหญ่เชื่อมโยงประสานกันอย่างสนิทโดยมีพระอภัยมณีซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่อง 
 แนวเรื่องย่อจะกล่าวถึงพฤติกรรมของตัวละครแต่ละตัวเป็นตอน ๆ อุปนิสัยของตัวละครแต่
ละตัวทุกบททุกตอน จะมีความคงเส้นคงวาตลอดทั้งเรื่อง เช่น พระอภัยมณีความเมตตากรุณา ให้อภัย
แก่ผู้ทําผิด สินสมุทรโมโหร้าย มีกําลังวังชามาก พูดจาโผงผาง ไม่กลัวเกรงผู้ใด อุปนิสัยของตั วละคร
เหล่านี้จะคงเส้นคงวาตลอดไปวรรณกรรมของสุนทรภู่เป็นที่นิยมของผู้อ่านตลอดมาทุกยุคทุกสมัย 
ในขณะที่สุนทรภู่ยังมีชีวิตอยู่นั้นวรรณกรรมของท่านได้รับความนิยมจากผู้อ่านเพียงไรย่อมสังเกต         
เห็นได้จากประวัติชีวิตและปากคําของท่านเช่นที่ว่า “แต่งหนังสือจนมีชื่อลือเลื่องเมืองหลวง” และ           
“เป็นอาลักษณ์นักเลงทําเพลงยาว เขมรลาวลือเลื่องถึงเมืองนคร” เป็นต้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพก็ทรงเล่าไว้ว่าหมอสมิทเจ้าของโรงพิมพ์ที่บางคอแหลมได้เริ่มพิมพ์
เรื่องพระอภัยมณีขายคราวละเล่มสมุดไทย โดยตั้งราคาขายเล่มละสลึง ปรากฏว่ามีคนนิยมซื้อกัน
มากมายสร้างความร่ํารวยให้แก่หมอสมิทเป็นอย่างยิ่ง ต่อจากนั้นทั้งหมอสมิทและเจ้าของโรงพิมพ์คน
อ่ืน ๆ ก็เสาะหาหนังสือบทกลอนของสุนทรภู่พิมพ์ขึ้นขายเป็นลําดับมา บางเรื่องต้องพิมพ์ซ้ําถึง ๓ ครั้ง 
๔ ครั้ง และหนังสือบทกลอนของสุนทรภู่ก็ได้พิมพ์ในรัชกาลที่ ๕ นี้หมดทุกเรื่อง ส่วนป๎จจุบันนั้นเล่า        
ก็อาจกล่าวได้ว่าเกือบไม่มีผู้ อ่านหนังสือไทยออกคนใดที่ไม่เคยได้อ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่             
บทกลอนของท่านได้มีการตีพิมพ์ขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่าจนนับครั้งไม่ถ้วน 

                                                 

 ๘๖กรมพระยาดําราชานุภาพสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
ฉบับหอสมุดแห่งชาติ รัชกาลที่ ๒, (พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๕), ไม่ปรากฏหน้า. 
 ๘๗วศิน อินทสระ, ปัญญารัตนะ, อ้างแล้ว, หนา้ ๘๙. 



 ๑๑๒ 

 เวลาและมหาชนได้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าวรรณกรรมของสุนทรภู่เป็นอมตะ อันสิ่งที่เป็น
อมตะนั้นย่อมทรงไว้ด้วยคุณค่าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง วรรณกรรมของสุนทรภู่ก็เช่นกัน คุณค่าของ
วรรณกรรมของสุนทรภู่นั้นพอจะกล่าวกว้างๆ ได้ ๓ ประการคือ 
 ๑. คุณค่าทางด้านความงาม 
 ๒. คุณค่าทางด้านความรู้ 
 ๓. คุณค่าทางด้านความคิด 
 ๑) คุณค่าทางด้านความงาม 
 ก. ค าที่เลือกสรรใช้ สุนทรภู่ชอบใช้คําง่าย ๆ หรือคําธรรมดา ๆ ที่ชาวบ้านใช้กัน ท่านไม่นิยม
ใช้คําที่เป็นศัพท์ซึ่งมาจากภาษาอ่ืนดังเช่นที่ใช้กันในการแต่งฉันท์ เนื่องจากท่านเห็นว่าคําศัพท์
เหล่านั้นคนทั่วไปฟ๎งไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่คําง่าย ๆ หรือคําธรรมดา ๆ ที่ท่านใช้นั้นก็มิใช่คําพ้ืน ๆ หากเป็น
คําท่ีสุนทรภู่เลือกสรรแล้วว่ามีความหมายเข้มข้น ลึกซ้ึงและสะเทือนอารมณ์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อตอน
ที่สุนทรภู่เดินทางผ่านกรุงเก่า 
 ในนิทานเรื่องพระอภัยมณีมีข้อความอยู่หลายตอนที่ประกอบด้วยถ้อยคําดี ๆ แต่จะขอ
ยกตัวอย่างมาเพียงตอนเดียวคือ ตอนที่พระอภัยมณีจับอุศเรนได้แล้วเจรจาด้วยถ้อยคําซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าสุนทรภู่เลือกสรรมาแล้วอย่างดีที่สุด ดังนี้ 
  จึงสุนทรอ่อนหวานชาญฉลาด  เราเหมือนญาติกันดอกน้องอย่าหมองศรี 
  เมื่อแรกเริ่มเดิมก็ได้เป็นไมตรี  เจ้ากับพ่ีเล่าก็รักกันหนักครัน 
  มาขัดข้องหมองหมางเพราะนางหนึ่ง จนได้ถึงรบสู้เป็นคู่ขัน 
  อันวิสัยในพิภพแม้นรบกัน  ก็หมายม่ันจําใคร่ได้ชัยชนะ 
  ซึ่งครั้งนี้พี่พาเจ้ามาไว้   หวังจะได้สนทนาวิสาสะ 
  ให้น้องหายคลายเคืองเรื่องธุระ  แล้วก็จะรักกันจนวันตาย ๘๘ 

 มีผู้กล่าวเป็นเชิงตําหนิเสมอว่าสุนทรภู่ชอบตัดคําอย่างไม่ถูกต้อง เช่น “อธิบดี” ตัดเป็น “ธิบดี”         
“มัสการ” ตัดเป็น “มัสการ” ฯลฯ และชอบเขียนคําตามเสียงพูดทําให้อักขรวิบัติ เช่น  “มรรคา” 
เขียนเป็น “มรคา”, “ตักษัย” เขียนเป็น “ตัดษัย”, “ดินหม้อ” เขียนเป็น “มินหม้อ”, “มหรรณพ” 
เขียนเป็น “มหารณพ” เป็นต้น เรื่องนี้หากจะพิจารณาให้ถ่องแท้แล้ว จะเห็นว่าสุนทรภู่ใช้คําเหล่านี้
อย่างตั้งใจเพ่ือให้ได้เสียงเสนาะตามที่ต้องการ และโดยเหตุที่คําเหล่านี้ก็มีผู้พูดกัน เข้าใจกันอยู่อย่าง
กว้างขวางในสมัยนั้นจึงไม่เห็นว่าเป็นข้อขัดข้องที่สุนทรภู่จะ“เลือก”มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
ของร้อยกรองสมัยก่อน ซึ่งถือความไพเราะเป็นเกณฑ์สําคัญด้วยแล้ว การตําหนิมาสุนทรภู่ทําให้      
อักขรวิบัตินั้นรู้สึกว่าจะไม่สู้เป็นธรรมนัก อีกประการหนึ่งอักขรวิธีที่ถูกต้องของสมัยที่สุนทรภู่เขียน
กลอนอยู่เป็นอย่างไรเราก็ไม่อาจยืนยันได้ ฉะนั้น หากจะถือว่าเรื่องนี้เป็นข้อบกพร่องของสุนทรภู่ก็คง
จะกล่าวได้แต่เพียงว่าท่านใช้คําซึ่งในป๎จจุบันถือว่าไม่ถูกต้อง และไม่นิยมใช้ในการเขียนบทร้อยกรอง 
 ข. เสียงเสนาะ บทร้อยกรองของสุนทรภู่มีเสียงเสนาะดุจเสียงดนตรี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ
เพียบพร้อมด้วยสัมผัส ลีลาจังหวะ การเลียนเสียงธรรมชาติ และการเล่นคํา ดังจะยกตัวอย่างให้เห็น
ต่อไปนี้ 
                                                 

๘๘สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๒๘.  



 ๑๑๓ 

 ค. สัมผัสและลีลาจังหวะ สุนทรภู่เล่นทั้งเสียงสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ รวมทั้งจัดช่วง
จังหวะอย่างเหมาะเจาะ ทําให้บทร้อยกรองของท่านไพเราะมาก เช่น 
  หนาวน้ําค้างพร่างพรมจะห่มเสื้อ พออุ่นเนื้อนอนสนิทพิสมัย 
  ถึงลมว่าวหนาวยิ่งจะผิงไฟ  แค่หนาวใจจํากลั้นทุนวันคืน 
  แม้มีคู่ชูชิดสนิทนุ่ม   เหมือนห่อหุ้มผ้าทิพย์สักสิบผืน 
  หอมบุปผามาลัยไม่ยั่งยืน  ไม่ชูชื่นเช่นรสพจมาน 
  มณฑาทิพย์กลีบกลิ่นประทิ่นหอม จะอ่อนน้อมโน้มลงน่าสงสาร 
  สาโรชรื่นชืนแช่มจะแย้มบาน  ผกาก้านเกสรขจรโรย 
  ภุมรินบินเลยไปเชยอื่น   มิมาชื่นเชยชวนให้หวนโหย 
  น้ําค้างพรมลมโยกมาโบกโบย  จะร่วงโรยแรมเหมือนดังเดือนเอย๘๙ 
  ต้อยตะริดติดตี่เจ้าพ่ีเอ๋ย  จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน 
  แอ้อีอ่อยสร้อยฟูาสุมาลัย  แม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย๙๐ 

 ง. การเล่นค า สุนทรภู่เล่นคําในบทร้อยกรองของท่านหลายแบบ ทั้งซ้ําคํา ซ้ําความ และซ้ําอักษร 
ซึ่งทําให้เกิดเสียงเสนาะและความหมายที่ลึกซึ้ง เช่น 
  หนึ่งผู้รู้อักษรกาพย์กลอนกล่าว  เรียบเรียงราวเรื่องความตามวิสัย 
  รู้กฎหมายฝุายขุนนางฝุายข้างใน รู้พิชัยสงครามตามกระทรวง 
  รู้ตั้งค่ายหลายชั้นปูองกันศึก  รู้ตื้นลึกและคะเนทะเลหลวง 
  รู้แปลความตามภาษาทั้งปวง  รู้ล่อลวงราวีให้มีชัย๙๑ 
 จ. ความหมายอันลึกซึ้งกินใจ สุนทรภู่มีกลวิธีการแต่งบทร้อยกรองที่สามารถทําให้ผู้อ่าน
เกิดความรู้สึกซาบซึ้งประทับใจหลายประการเช่น การใช้กวีโวหาร การสร้างภาพจน์ การเสนอ
ความคิดอันแยบคาย การสะท้อนความรู้สึก และการสร้างบรรยากาศ เป็นต้น 
 ฉ. การใช้กวีโวหาร ในบทร้อยกรองของสุนทรภู่มีทั้งการใช้อุปมาอุปไมย การใช้สัญลักษณ์
และการกล่าวเกินจริงดังนี้ 
  เขาย่อมเปรียบเทียบความว่ายามรัก แต่น้ําผักต้มขมชมว่าหวาน 
  ครั้นจืดจางห่างเหินไปเนิ่นนาน  แต่น้ําตาลก็ว่าเปรี้ยวไม่เหลียวแล 
  อันโศกอ่ืนหมื่นแสนในแดนโลก  มันไม่โศกลึกซ้ึงเหมือนหึงผัว 
  ถึงเสียทองของรักสักเท่าตัว  ค่อยยังชั่วไม่เสียดายเท่าชายเชือน 
  โอ้เหมือนอย่างช้างเถื่อนที่เพ่ือนเบียด เข้าพะเนียดแดดิ้นจนสิ้นโขลง 
  เหมือนตัวเราเล่าจะถูกเข้าผูกโรง เพราะญาติโยงยั่วเย้าให้เข้าซอง 
  อันวิสัยในประเทศทุกเขตแคว้น  ถึงโกรธแค้นความรักย่อมหักหาย 
  อันความจริงหญิงก็ม้วยลงด้วยชาย ชายก็ตายลงด้วยหญิงจริงดังนี้ 
  ประเพณีตีงูให้หลังหัก   มันก็มักทําร้ายเมื่อภายหลัง 
                                                 

๘๙เรื่องเดียวกัน. 
๙๐เรื่องเดียวกัน. 
๙๑เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๑๔ 

  จระเข้ใหญ่ไปถึงน้ํามีกําลัง  เหมือนเสือขังเข้าถึงดงก็คงร้าย 
  อัศจรรย์ครั่นครื้นเป็นคลื่นคลั่ง เ พียงจะพังแผ่นผาสุธาไหว 
  กระฉอกฉาดหาดเหวเป็นเปลวไฟ พายุใหญ่เขยื้อนโยกกระโชกพัด 
  เมขลาล่อแก้วแววสว่าง  อสูรขว้างเขวี้ยงขวานประหารหัต 
  พอฟูาวาบปลาบแปลบแฉลบลัด เฉวียนฉวัดวงรอบขอบพระเมร ุ
  พลาหกเทวบุตรก็ผุดพุ่ง  เป็นฝนฟุูงฟูาแดงดั่งแสงเสน 
  สีขรินทร์อิสินธรก็อ่อนเอน  ยอดระเนนแนบน้ําแทบทําลาย 
  ถึงม้วยดินสิ้นฟูามหาสมุทร  ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน 
  แม้เกิดในใต้หล้าสุธาธาร  ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา 
  แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ  พ่ีขอพบศรสีวัสดิ์เป็นมัจฉา 
  แม้เป็นบัวตัวพ่ีเป็นภุมรา  เชยผกาโกสุมปทุมทอง 
  เจ้าเป็นถ้ําอําไพขอให้พ่ี  เป็นราชสีห์สิงสู่เป็นคู่สอง 
  จะติดตามทรามสงวนนวลละออง เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป๙๒  
 

 ช. สร้างภาพพจน์ สุนทรภู่สามารถบรรยายหรือพรรณนาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจนผู้อ่านแล
เห็นภาพตามที่ท่านต้องการไ การสร้างภาพพจน์นี้สุนทรภู่ใช้ทั้งวิธีพรรณนาอย่างตรงไปตรงมา           
อย่างต้องตีความ และอย่างให้เห็นนาฏการดังนี้ 
  แล้วเล่นน้ําดําโดดโลดทลึ่ง  เสียงโผงผึ่งเผ่นโผนโจนไถล 
  เข้าใกล้ฝ๎่งวังวนข้างต้นไทร  พอนางได้ยินเสียงสําเนียงดัง 
  วิเวกแว่ววังเวงด้วยเพลงปี่  ปุวนฤดีดาลดิ้นถวิลหวัง 
  เสน่หาอาวรณ์อ่อนกําลัง  เข้าเกยฝ๎่งหาดทรายสบายใจ 
  แล้วลุกขึ้นท้าวแขนแหงนชะแง้  ชําเลืองแลหลากจิตคิดสงสัย 
  เห็นพระองค์ทรงโฉมประโลมใจ  นั่งเปุาปี่อยู่ใต้พระไทรทอง 
  ทั้งทรวดทรงองค์เอวก็อ้อนแอ้น  เป็นหนุ่มแน่นน่าชมประสมสอง 
  ถ้าแม้นได้กันกับกูเป็นคู่ครอง  จะประคองกอดแอบไว้แนบเนื้อ 
  น้อยหรือแก้มซ้ายขวาก็น่าจูบ  ช่างสมรูปนี่กระไรวิไลเหลือ 
  ทั้งลมปากเปุาปี่ไม่มีเครือ  นางผีเสื้อตาดูทั้งดูฟ๎ง 
  ยิ่งป๎่นปุวนรวนเรเสน่ห์รัก  สุดจะหักวิญญาเหมือนบ้าหลัง 
  อุดตลุดผุดทลึ่งขึ้นตึงตัง  โดยกําลังโลดโผนโจนกระโจม 
  ชุลมุนหมุนกลมดังลมพัด  กอดกระหวัดอุ้มองค์พระทรงโฉม 
  กลับกระโดดลงน้ําเสียงต้ําโครม  กระทุ่มโถมถีบดําไปถ้ําทอง 
  ครั้งถึงแท่นแผ่นผาศิลาลาด  แสนสวาทเปรมปรีดิ์ไม่มีสอง 
  ค่อยวางองค์ลงบนเตียงเคียงประคอง ทํากระหยิ่มยิ้มย่องด้วยยินดี๙๓ 
 

                                                 
๙๒เรื่องเดียวกัน. 
๙๓เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๑๕ 

 ฌ. การเสนอความคิด สุนทรภู่เสนอความคิดหรือทัศนะที่แยบคาย แปลกใหม่ และแสดงภูมิป๎ญญา
ของท่านไว้ในบทร้อยกรองเกือบตลอดเวลา ทําให้ร้อยกรองของท่านมีความงามในแง่ความคิดซึ่งจะได้
กล่าวโดยละเอียดต่อไปในเรื่องคุณค่าด้านความคิด ในตอนนี้จะยกตัวอย่างแต่พอสังเขป เช่น 
  โบราณท่านสมมุติมนุษย์นี้  ยากแล้วมีใหม่สําเร็จถึงเจ็ดหน 
  ที่ทุกข์โศกโรคร้อนค่อยผ่อนปรน คงจะพ้นโทษทัณฑ์ไม่บรรลัย๙๔ 
  ที่รักกันสรรเสริญเจริญสิ้น  ที่ชังนินทาแถลงทุกแห่งหน 
  การทั้งหลายร้ายดีไม่มีพ้น  จะกลัวคนครหาว่ากระไร 
  เหมือนอิเหนาเผาเมืองเรื่องยังมี  เรายังดีกว่าอิเหนาสักเท่าใด 
  มเหสีขี้หึงเหมือนหนึ่งเสือ  จะฉีกเนื้อน้องกินเหมือนชินหมู 
  การนินทากาเลเหมือนเทน้ํา  ไม่ชอกช้ําเหมือนเอามีดลงขีดหิน 
  อันเป็นหญิงชิงคู่เขาชูชื่น  เหมือนกล้ํากลืนของสําลักมักสะอึก๙๕ 
  

 การสะท้อนความรู้สึกและการสร้างบรรยากาศ สุนทรภู่สามารถสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี 
  ส่วนสุวรรณมาลีศรีสมร  สุดสาครคลาดคล้อยหลงคอยหา 
  แต่ราตรีมิได้วายฟายน้ําตา  อยู่พลับพลาริมทุ่งจนรุ่งเช้า 
  นั่งชะแง้แลตะลึงรําพึงคิด  หรือไปติดปมเชือกตามเทือกเถา 
  หรือพระจะแกล้งพรากไปจากเรา ยิ่งคิดเศร้าเสียใจอาลัยแล 
  ไม่แต่งองค์สรงเสวยให้เลยอิ่ม  ความแค้นปิ้มเป็นผีเข้าตีแผล 
  แต่กลืนน้ําช้ําพระศอให้ท้อแท้  เหมือนอยู่แต่กายสิ้นซึ่งวิญญา 
  ฝุายโฉมยงองค์ละเวงเสียงเครงครื้น ค่อยพลิกฟ้ืนคืนดํารงเห็นวงศา 
  สะอ้ืนร่ํารําพันจํานรรจา  น้องเกิดมาอาภัพอัประมาณ 
  เมื่อครั้งสาวคราวศึกผลึกเล่า  เสียพงศ์เผ่าเสียตัวเพราะผัวผลาญ 
  ครั้นมีลูกปลูกฝ๎งกลับจัณฑาล  เสียถิ่นฐานปรางค์ปราสาทราชวัง 
  เสียที่อยู่ผู้เฒ่าแต่เก่าก่อน  เพราะไฟฟอนร้อนศพที่กลบฝ๎ง 
  เสียสมบัติข้าวของสิบสองคลัง  เสียฝรั่งราษฎรได้ร้อนรน 
  หมายบํารุงกรุงไกรให้เป็นสุข  กลับได้ทุกข์ทั้งลังกาโลกาหล 
  เพราะลูกเต้าเหล่ากอมันทรชน  อยู่เป็นคนทนระกําทุกค่ําคืน 
  พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต ให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง 
  ว่าจากเรือนเหมือนนกท่ีจากรัง  อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย 
  ถึงยามค่ําย่ําฆ้องจะร้องไห้  ร่ําพิไรรัญจวนหวนละห้อย 
  โอ้ยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อย น้ําค้างย้อยเย็นฉ่ําในอัมพร 
  หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่น ระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสร 
  แสนสงสารบ้านเรือนเพ่ือนที่นอน จะอาวรณ์อ้างว้างอยู่วังเวง๙๖ 
                                                 

๙๔จันทร์จิรายุ รัชนี, ประวัติค ากลอนสุนทรภู่, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, ๒๔๙๙), หน้า ๕๘๔.  
๙๕เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๑๖ 

 

 ญ. ความงามของเนื้อหา วรรณกรรมของสุนทรภู่มีเนื้อหาที่ชวนให้ติดตาม เนื่องจากท่านมี
ศิลปะในการสร้างเรื่อง ไม่ว่าสุนทรภู่จะเขียนนิราศ ภาษิต หรือนิทาน ท่านมีวิธีการซึ่งทําให้ผู้อ่าน
สนใจติดตามไปโดยตลอด ที่เห็นได้เด่นชัดคือ วรรณกรรมประเภทนิทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิทาน
เรื่องพระอภัยมณีซึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมเอกของสุนทรภู่ พระอภัยมณีมีความงามทางด้านเนื้อหา
ดังนี้ คือ 
 ๑) จุดส าคัญของเรื่อง เรื่องพระอภัยมณีมีจุดสําคัญของเรื่องอยู่ที่ กิเลส ตัณหาของคนสุนทรภู่
ต้องการแสดงปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่า กิเลส ตัณหา อันได้แก้ความอยากมีอยากเป็นความไม่
อยากมีอยากเป็น และความทะยานอยากในกามคุณท้ังห้า เหล่านี้เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์และความ
ยุ่งยากทั้งมวล เมื่อมนุษย์สามารถดับกิเลสตัณหาลงเสียได้แล้ว ความสุขความสงบและสันติภาพก็จะ
กลับคืนมา สุนทรภู่ได้ให้พระอภัยมณีกล่าวไว้เมื่อตอนจะออกบวชว่า 
  ทรงแก้ไขในข้อพระปรมัตถ์  วิสัยสัตว์สิ้นพิภพล้วนศพผี 
  ย่อมสะสมถมจังหวัดปฐพี  ไพร่ผู้ดีที่เป็นคนไม่พ้นตาย 
  พระนิพพานเป็นสุขสิ้นทุกข์ร้อน เปรียบเหมือนนอนหลับไม่ฝ๎นท่านทั้งหลาย 
  สิ้นถวิลสิ้นทุกข์เป็นสุขสบาย  มีร่างกายอยู่ก็เหมือนเรือนโรคา 
  ทั้งแก่เฒ่าสาวหนุ่มย่อมลุ่มหลง  ด้วยรูปทรงลมเล่ห์เสน่หา 
  เป็นผัวเมียเคลียคลอครั้นมรณา  ก็กลับว่าผีสางเหินห่างกัน 
  จงหวังพระปรมาศิวาโมกข์  เป็นสิ้นโศกสิ้นสุดมนุษย์สวรรค์ 
  เสวยสุขทุกเวลาทิวากัน  เหลือจะนับกัปกัลป์พุทธันดร๙๗ 

 การที่สุนทรภู่นําพุทธปรัชญามาเป็นจุดสําคัญของเรื่องเช่นนี้ นับว่าตรงกับความรู้สึกนึกคิด
ของชาวพุทธทั้งมวล เท่ากับเป็นการย้ําพุทธสุภาษิตที่ว่า“ความสุขอ่ืนใดยิ่งไปกว่าความสงบเป็นไม่มี”
นั้นอย่างหนักแน่น 
 ๒) โครงเรื่องและการด าเนินเรื่อง พระอภัยมณีมีโครงเรื่องและการดําเนินเรื่องที่แปลกใหม่
และน่าสนใจกว่านิทานไทยเรื่องก่อน ๆ กล่าวคือแทนที่จะดําเนินเรื่องแบบ “จักร ๆ วงศ์ ๆ” สุนทรภู่
ก็กําหนดเค้าโครงเรื่องขึ้นใหม่ และดําเนินเรื่องอย่างสร้างความสนใจใคร่รู้เรื่องต่อไปอยู่ตลอดเวลา 
เช่นให้พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชาการจริง ๆ ไม่ใช่เวทมนต์คาถา เมื่อเรียนสําเร็จก็กลับ
บ้านเมืองโดยเรียบร้อย แต่แล้วก็ถูกพระบิดาขับไล่ออกจากเมือง แล้วก็ต้องมาพลัดพรากจากกัน 
สุนทรภู่สร้างความสนใจใคร่รู้ เป็นระยะ ๆ แล้วค่อย ๆ คลี่คลายเรื่องไปตามลําดับขั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพจนเรื่องจบลงในที่สุด แม้ว่าเนื้อเรื่องพระอภัยมณีจะมีความยาวมากซึ่งประกอบด้วย
โครงเรื่องย่อย ๆ หลายเรื่องแต่โครงเรื่องย่อยเหล่านี้ ก็มีความหมายต่อโครงเรื่องใหญ่และมี
ความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี เหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวเนื่องกันประดุจลูกโซ่ จากเรื่องเล็กไปสู่
เรื่องใหญ่อย่างมีเอกภาพ สุนทรภู่มีกลวิธีในการลําดับเรื่องให้เข้าใจได้กระจ่างแจ้งโดยใช้ทั้งวิธีเล่า
ตามลําดับเวลาที่เกิดก่อนหลัง และเล่าเหตุการณ์เกิดต่างสถานที่สลับไปมา สุนทรภู่ใช้เหตุผลประจวบ

                                                                                                                                            
๙๖เรื่องเดียวกัน. 
๙๗เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๑๗ 

ในนิทานเรื่องนี้หลายครั้ง เช่น อุศเรนบังเอิญมาพบพระอภัยมณีซึ่งติดอยู่บนเกาะ สุดสาครมาช่วยแก้
พระอภัยมณีให้พ้นจากเสน่ห์รูปนางละเวง โยคีมาห้ามทัพในขณะที่รบกันพัวพันถึงขั้นแตกหัก ฯลฯ 
เหล่านี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่อาจเป็นไปได้ในวรรณกรรมประเภทนิทาน นอกจานี้ยังต้องถือว่าสุนทรภู่
ใช้เหตุประจวบได้อย่างดี เพราะมีจุดมุ่งหมายในการใช้อยู่ทุกตอน ดังเช่นตอนที่โยคีห้ามทัพนั้นสุนทร
ภู่ทําให้เกิดมีปฏิหาริย์จนฝุายลังกาและฝุายพระอภัยมณีเป็นไมตรีกัน ทั้งนี้เพ่ือให้พฤติการณ์ของตัว
ละครสําคัญ ๆ ได้ยุติลงเสียทีหลังจากที่ได้ต่อสู้กันมาอย่างโชกโชน สุนทรภู่ได้ให้โยคีแสดงธรรมะไว้
ในตอนนี้เป็นการปิดเรื่องอย่างงดงามด้วยว่า 
  คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้  ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร 

 ความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธาน หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุกสบาย 
 ซ่ึงบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้  เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย 
 อันศีลห้าว่าอย่าทําให้จําตาย  จะตกอบายภูมิขุมนรก 
 หนึ่งว่าอย่าลักเอาของเขาอ่ืน  มาชมชื่นฉ้อฉลคนโกหก 
 หนึ่งทําชู้คู่เขาเล่าลามก  จะตายตกในกะทะอเวจี 
 หนึ่งสูบฝิ่นกินสุรามุสาวาท  ใครทําขาดศีลห้าสิ้นราศี 
 ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันต ี  จะถึงที่พระนิพพานสําราญใจ 
 อย่าโกรธขึ้งหึงสาพยาบาท  นึกว่าชาติก่อนกรรมทําไฉน 
 เหมือนกุมวงกงเกวียนวนเวียนไป อย่าโทษใครนี่เพราะกรรมจึงจําเป็น 
 ประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนา  ทั้งโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเข็ญ 
 ซึ่งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็น  ก็ต้องเป็นไมตรีปรานีกัน๙๘ 

๓) ตัวละคร สุนทรภู่สร้างตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีไว้อย่างน่าสนใจ คือสามารถวาดตัว
ละครให้มีเอกลักษณ์เด่นประจําตัว ซึ่งแปลกแตกต่างจากนิทานเรื่องอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเอกฝุายชาย  
(พระอภัยมณี สินสมุทร สุดสาคร) ตัวเอกฝุายหญิง (นางสุวรรณมาลี นางละเวง นางเสาวคนธ์) และ
ตัวละครที่เป็นอมนุษย์ (นางผีเสื้อ นางเงือก ชีเปลือย) นอกจากนี้สุนทรภู่ยังมีความประณีตในการที่จะ
เชื่อมโยงตัวละครเหล่านี้เข้าด้วยกันโดยสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องและฉากจึงทําให้เรื่องพระอภัยมณีได้รับ
ความนิยมจากผู้อ่านอย่างยิ่งตลอดมา 
 แต่เดิมนั้นตัวเอกฝุายชายในนิทานไทยจะต้องมีความสง่าผ่าเผย น่าเกรงขาม กล้าหาญเด็ด
เดี่ยวและเป็นที่พ่ึงแก่คนทั่วไปได้ แต่พระอภัยมณีกลับมีบุคลิกภาพตรงข้ามกับที่ว่านี้ กล่าวคือ           
พระอภัยมณีไม่มีท่วงทีสง่างามน่าเกรงขามหรือแสดงถึงความมีอํานาจเลย ยกตัวอย่างเช่นในตอนที ่
มังคลาพาเอานางสุวรรณมาลีกับธิดาไปลังกาได้ พระอภัยมณีก็เพียงแต่ถามขุนนางที่ไม่สามารถ
ปูองกันเมืองผลึกได้ว่ารู้หรือไม่ว่ามีโทษอย่างไร โดยมิได้แสดงความโกรธหรือแสดงอํานาจต่อขุนนาง
ของตนเลย ครั้นขุนนางเหล่านั้นขอโอกาสแก้ตัวออกรบ พระอภัยมณีก็พอใจยกโทษให้ หรือตอนที่ทัพ
ลังกายกมาถึงเมืองผลึก พระอภัยมณีก็ปรึกษานางวาลีว่า “จะจัดแจงแต่งทัพออกด้านตี หรือจะหนี
นางเห็นเป็นอย่างไร” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่กล้าตัดสินใจและความขลาดในเรื่องการรบของ      
พระอภัยมณี นอกจากนี้พระอภัยมณียังเป็นพระเอกที่ต้องคอยรับความช่วยเหลือจากคนอ่ืน
                                                 

๙๘เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๑๘ 

ตลอดเวลา เพราะว่าไม่เคยแก้ป๎ญหาด้วยตนเองเลยไม่ว่าเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อใดที่ตกทุกข์ได้ยาก 
พระอภัยมณีก็ได้แต่คร่ําครวญและโศกเศร้าเสียใจ ยิ่งกว่านั้นบางครั้งก็สร้างป๎ญหาให้ผู้ อ่ืนต้อง
เดือดร้อน เช่น ในขณะที่ศรีสุวรรณและสินสมุทรต้องทําศึกหนัก พระอภัยมณีแทนที่จะช่วยรบกลับ
ตามนางยุพาผกาเข้าเมืองลังกาโดยไม่บอกให้ใครรู้ ทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกันไปทั้งกองทัพ 
สุนทรภู่สร้างพระอภัยมณีให้เป็นพระเอกที่แปลกออกไปจากพระเอกในนิทานไทยเรื่องอ่ืนเป็นอันมาก 
ซึ่งทําให้ผู้อ่านจดจําพระอภัยมณีได้เป็นอย่างดี 
 ตัวเอกฝุายหญิงในเรื่องพระอภัยมณีก็มีบทบาทเด่นเป็นพิเศษจนอาจกล่าวได้ว่าทัดเทียมกับ
ฝุายชาย ตัวเอกฝุายหญิงแทบทุกคนมีความสามารถในการปกครองบ้านเมืองและทําศึกสงคราม        
โดยเกือบไม่ต้องพ่ึงพาผู้ชายเลย นอกจากนี้ยังมีความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวและมีมานะแรงกล้า เช่น              
นางสุวรรณมาลีแค้นใจที่พระอภัยมณีเป็นคนไม่รับผิดชอบ เมื่ออุศเรนมาชิงตัวนาง พระอภัยมณีก็เฉยเสีย 
ครั้นนางกับสินสมุทรช่วยกันรบจนกลับมาชนะก็กลับมางอนง้อนางไม่ยอมคืนดีด้วยง่าย ๆ ดังที่กล่าวว่า 
“น้องตั้งสัตย์ตัดขาดแล้วชาตินี้ อันสามีขี้ขลาดไม่ปรารถนา” และ “จะตามใจให้เธอเกี้ยวก็เสียวไส้
กลัวแต่ใจจะหลงเชื่อเบื่อหนักหนา” เมื่อมารดาของนางมาช่วยพระอภัยมณีพูด นางก็ตอบว่า            
“อยู่กําป๎่นนั้นเธอเฝูาแต่เข้าหา ยังอุตส่าห์มิให้พบเที่ยวหลบหนี แม้นหมายมาดปรารถนาตรงสามี 
ปุานฉะนี้ก็เป็นเมียเธอเสียแล้ว” ดังนี้เป็นต้น นางละเวงนั้นก็สามารถเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองได้
เป็นอย่างดมีีฐานะเท่าเทียมผู้ชายทุกประการ นอกจากนี้ตัวเอกฝุายหญิงอีกหลายคนยังเป็นนักรบและ
ส่วนใหญ่ก็มีอิทธิพลต่อตัวละครฝุายชายทั้งทางด้านจิตใจและความคิดเห็น 
 ตัวละครที่เป็นอมนุษย์และที่เป็นสัตว์ เช่น ชีเปลือย และม้านิลมังกรก็เป็นตัวละครที่สุนทรภู่
สร้างข้ึนมาอย่างน่าสนใจ เช่น กล่าวถึงลักษณะของชีเปลือยว่า 
  ไม่นุ่งผ้าคากรองครองหนังเสือ  ประหลาดเหลือโม่งโต้งโม่งโค่งขัน 
  น่าเหียนรากปากมีแต่ข้ีฟ๎น  กรนสนั่นนอนร้ายเหมือนปุายปีน 
  ประหลาดใจไยหนอไม่นุ่งผ้า  จะเป็นบ้าไปหรือว่าถือศีล 
  หนวดถึงเข่าเคราถึงนมผมถึงตีน ฝรั่งจีนแขกไทยก็ใช่ที๙๙ 
 และกล่าวถึงม้านิลมังกรซึ่งเป็นผลิตผลระหว่างม้ากับมังกรว่ามีรูปร่างประหลาดมาก  คือ 
  ศีรษะมันเหมือนพ่อ   ตัวตีนต่อจะเหมือนแม่ช่างแปรผัน 
  หางเป็นนาคมาข้างพ่อมันต่อพันธุ์ ……………………………………๑๐๐ 
  กินคนผู้ปูปลาหญ้าใบไม ้  มันทําได้หลายเล่ห์ อ้ายเดรัจฉาน 
  เขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปาน ถึงเอาขวานฟ๎นฟาดไม่ขาดรอน๑๐๑ 

 นอกจากนี้สุนทรภู่ยังวาดอุปนิสัยและท่วงทีวาจาของตัวละครได้อย่างสมจริง ยกตัวอย่างเช่น
ตอนที่โจรสุหรั่งเกี้ยวนางสุวรรณมาลี สุนทรภู่เขียนว่า 
  ไมอ่วดอ้างอย่างพ่ีนี้นะเจ้า  กับผัวเก่าเห็นเปรียบเทียบไม่ถึง 
  อย่านิ่งนึกบึกบึนทํามึนตึง  ถึงจะอึงอ้ือไปก็ไม่พ้น 
                                                 

๙๙เรื่องเดียวกัน. 
๑๐๐เรื่องเดียวกัน. 
๑๐๑เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๑๙ 

  จงผันผ่อนอ่อนน้อมยอมด้วยพี่  เสียดีดีจะได้ยืดเป็นพืชผล 
  เคาะพนักพยักหน้ามาข้างบน  ช่วยถอนขนรักแร้พ่ีเถิดนาง๑๐๒ 

 แม้แต่ลักษณะของเด็ก ๆ สุนทรภู่ก็สามารถบรรยายได้อย่างสมจริงและละเอียดอ่อน เช่น  
ครั้งหนึ่งระหว่างอยู่บนเรือ นางสุวรรณมาลีแอบหลบซ่อนพระอภัยมณีซึ่งพยายามตามเกี้ยว นางอรุณ
รัศมีและสินสมุทรเที่ยวตามหาวุ่นวาย แต่ไม่พบ นางอรุณรัศมีจึงพูดขึ้นด้วยความคิดของเด็ก ๆ ว่า 
“ใครลักปูาไปเสียเล่าแม่เจ้าเอ๋ย” แล้วเด็กท้ังสองก็ตามหาโดย“เที่ยวมองแลเปิดหาจนฝาโถ ไม่เห็นหน
จนใจร้องไห้โฮพาลพาโลสาวสรรค์กํานัลใน” 
 ๔) ฉาก สุนทรภู่แต่งเรื่องพระอภัยมณีอย่างสนใจให้รายละเอียดเกี่ยวกับฉากเป็นอันมาก         
ซึ่งต่างกับนิทานไทยหลายเรื่องที่เวลาและสถานที่หรือฉากเกือบจะไม่มีความหมายเกี่ยวข้องต่อการ
ดําเนินเรื่องแต่อย่างใดเลย สุนทรภู่กําหนดให้เมืองต่าง ๆ มีสถานที่ตั้งแน่นอน การเดินทางจากเมือง
หนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งจะต้องผ่านสถานที่สําคัญ ๆ อะไรบ้าง และระยะทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็น
เท่าใดก็ได้บรรยายไว้อย่างถูกต้องแม่นยํา จนกระท่ังมีผู้เขียนแผนที่แสดงที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของ
เมืองต่าง ๆ ได้เกือบครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเมืองรัตนา เมืองรมจักร เมืองผลึก เมืองการเวก เมืองลังกา 
เมืองวาหุโลมเกาะแก้วพิสดาร เกาะนางผีเสื้อ เกาะกาวิน ฯลฯ เช่นนี้ทําให้เรื่องพระอภัยมณีมีความ
สมจริงมากยิ่งขึ้นนากจากนี้สุนทรภู่ยังมีความประณีตในการบรรยายสถานที่หรือฉาก เช่นเมื่อกล่าวถึง
เมืองของเจ้าละมานก็อธิบายอย่างถ้วนถี่ ว่า 
  ละมานสถานถิ่น   เมืองทมิฬฟ๎นเสี้ยมเหี้ยมหนักหนา 
  ไม่กินข้าวชาวบุรินทร์กินแต่ปลา กินช้างม้าสารพัดนกสัตว์เนื้อ 
  ถึงเวลาคร่าชีวิตเอามืดเชือด  แล้วคลุกเลือดด้วยสักหน่อยอร่อยเหลือ 
  ทั้งน้ําส้มพรมพล่าน้ําปลาเจือ  ล้วนเถือเนื้อดิบกินสิ้นทุกคน 
  จึงพ่วงพีมีกําลังเหมือนดังอูฐ  แต่เสียงพูดคล้ายทํานองของสิงหล 
  ไว้ผมปรกปกไหล่เหมือนไฟลน  หยิกหยิกย่นย่อย่องององอน 
  ใส่เสื้อแสงแต่งกายคล้ายฝรั่ง  มีกําลังเหล็กนั้นทําคันศร 
  ใส่สายลวดกวดกลมพอสมกร  ยิงกุญชรแรดควายตายทุกที 
  อันแดนดินถิ่นฐานทุกบ้านช่อง  บังเกิดทองเกิดเพชรทั้งเจ็ดสี 
  อึกทึกตึกตั้งด้วยมั่งมี   ชาวบุรีก็มิได้ทําไร่นา 
  เก็บเงินทองกองทรัพย์ไว้นับซื้อ  โคกระบือม้าช้างต่างภาษา 
  ใครไปขายได้แพงแรงราคา  เรือลูกค้าเข้าเมืองนั้นเนื่องไป๑๐๓ 

 ฉากของเรื่องพระอภัยมณีแปลกแตกต่างไปจากนิทานไทยทั่ว ๆ ไปอีกอย่างหนึ่ง  คือ แทนที่
สุนทรภู่จะใช้ฉากปุาหรือฉากบนพ้ืนดิน กลับไปใช้ทะเลเป็นฉากสําคัญเหตุการณ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่
เกิดข้ึนในท้องทะเล ตัวละครสําคัญ ๆ ก็เกิดที่ทะเล และเมืองต่าง ๆ ก็ตั้งอยู่ใกล้ทะเลหรือกลางทะเล

                                                 
๑๐๒เรื่องเดียวกัน. 
๑๐๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๖๔. 



 ๑๒๐ 

ทั้งสิ้น เรือจึงเป็นพาหนะสําคัญในการไปมาหาสู่หรือติดต่อกัน ฉะนั้น การชมธรรมชาติในนิทานเรื่องนี้
จึงแทนที่จะเป็นชมนกชมไม้ ก็กลับกลายเป็นชมปลาชมมหาสมุทรเกือบทั้งสิ้น เช่น 
  พระเล็งแลตามกระแสชลาสินธุ์  สิขรินเกาะแก่งทุกแห่งหน 
  ละลิบลิ่วทิวเมฆเป็นหมอกมน  เห็นแต่ชลกับมัจฉาดาราพราย 
  เวลาค่ําน้ําเค็มก็พร่างพร่าง  แวมสว่างวาบวับระยับฉาย 
  เสมอเม็ดเพชรรัตน์โมราราย  แจ่มกระจายพรายพร่างกลางชลา 
  ฉนากอยู่คู่ฉนากไม่จากคู่  ขึ้นฟุองฟูพ่นฟองละอองฝน 
  ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงชล  บ้างผุดพ่นฟองน้ําบ้างดําจร 
  กระโห้เรียงเคียงกระโห้ขึ้นโบกหาง ลอยสล้างกลางกระแสแลสลอน 
  มังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกร  ประชุมซ่อนแฝงชลขึ้นวนเวียน 
  ฝูงม้าน้ําทําท่าเหมือนม้าเผ่น  จึงลอยเล่นเลี้ยวลัดฉวัดเฉวียน 
  ตะเพียนทองล่องน้ํานําตะเพียน  ดาษเดียรดูเพลินจนเกินมา 
  เห็นละเมาะเกาะเขาเขียวชะอุ่ม  โขดตะคุ่มเคียงเคียงเรียงรุกขา 
  จะเหลียวซ้ายสายสมุทรสุดสายตา จะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มโพยม๑๐๔ 

 ๕) จินตนาการที่แปลกใหม่ เรื่องพระอภัยมณีมีความแปลกใหม่อีกหลายประการ ซึ่งถือได้
ว่าเกิดจากจินตนาการของสุนทรภู่ เช่น ความใหญ่โตมโหฬารของเรือโจรสุหรั่งสําเภาสะเทินน้ําสะเทิน
บกของพราหมณ์โมรา ฝนเทียมของพราหมณ์สานนธนูซึ่งลั่นทีละเจ็ดดอกดุจปืนกลของพราหมณ์
วิเชียรโต๊ะเคลื่อนที่ได้เองและดนตรีซึ่งบรรเลงด้วยการไขลานของนางละเวง และการลําเลียงทาง
อากาศที่ว่า 
  จึงให้พราหมณ์สามคนผูกกลว่าว สายรอกยาวโรยผ่อนหย่อนทหาร 
  ให้แปลงกายคล้ายฝรั่งขึ้นนั่งคาน เจ้าพราหมณ์อ่านอาคมเรียกลมมา 
  เชือกน้ํามันขันกว้านเป็นปุานรั้ง  ด้วยกําลังลมลิ่วปลิวเวหา 
  ให้หย่อนล่ามข้ามภูเขาเข้าพารา  พอเวลาลั่นฆ้องได้สองยาม 
  โพยมบนฝนกลุ้มชะอุ่มหมอก  ก็โรยรอกลงในวังได้ทั้งสาม๑๐๕ 

 จินตนาการเหล่านี้ต้องนับว่าเป็นความคิดที่ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพราะในเวลาต่อมา
เมื่อความเจริญทางวิทยาศาสตร์มีมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่านั้นเรื่อง
พระอภัยมณียังประกอบด้วยจินตนาการที่สร้างขึ้นด้วยระบบสัญลักษณ์อันมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับ
จุดสําคัญของเรื่องและตัวละคร กล่าวคือสุนทรภู่ใช้ทะเลและเพลงปี่เป็นสัญลักษณ์ของความว้าเหว่
อ้างว้างดังได้กล่าวถึงทะเลและเพลงปี่ไว้ดังนี้ 
  เห็นกว้างขวางว้างโล่งละลิ่ว  ให้หวิวหวิวหวั่นหวั่นมิ่งขวัญหาย 
  เกาะกระพุ่มคุ่มเคียงเรียงเรียงราย จะเหลียวซ้ายแลขวาก็น่ากลัว 
  แล่นออกจากปากอ่าวลมว่าวส่ง  สะบัดธงปลายปลิวหวิวหวิวไหว 

                                                 
๑๐๔เรื่องเดียวกัน. 
๑๐๕เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๒๑ 

  ดูอ้างว้างกลางทะเลว้าเหว่ใจ  ชลาลัยลมคลื่นเสียงครื้นครึก 
  นางสาวสาวชาววังนั่งชะแง้  ตะลึงแลเกาะแก่งทุกแห่งหน 
  ให้เปล่าตาว้าเหว่ทะเลวน  ไม่รู้สึกสมประดีไม่มีขวัญ 
  บ้างคลื่นเหียนเวียนวิงเข้าพิงกัน  ให้หวาดหวั่นวิญญาระอาใจ๑๐๖ 
 และ 
  พระเปุาปี่เปิดเสียงสําเนียงเอก  เสนาะดังฟ๎งวิเวกกังวานหวาน 
  ละห้อยหวนครวญเพลงบรรเลงลาน โอ้สงสารสุริย์ฉายจะบ่ายคล้อย 
  พ่ีคลาดแคล้วแก้วตามาว้าเหว่  ท้องทะเลแลเปล่าให้เศร้าสร้อย 
  ปุานนี้น้องสองคนกับลูกน้อย  จะล่องลอยไปอยู่หนตําบลใด 
  เรื่อยเรื่อยเฉื่อยวายุพัดแผ้ว  เหมือนเสียงแก้วลอยจิตพิสมัย 
  หมอรวยรวยชวยชื่นรื่นฤทัย  เหมือนใกล้ใกล้เข้ามาแล้วแก้วพ่ีเอย 
  ต้อยตะริดติดตี่เจ้าพ่ีเอ๋ย  จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน 
  แอ้อีอ่อยสร้อยฟูาสุมาลัย  แม้เด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย 
  ฉุยฉายชื่นรื่นรวบระทวยทอด  จะกล่อมกอดกว่าจะหลับกับเขนย 
  หนาวน้ําค้างพร่างพรมลมรําเพย ใครจะเชยโฉมน้องประคองนวล 
  เสนาะดังวังเวงเป็นเพลงพลอด  เสียงฉอดฉอดชดช้อยละห้อยหวน 
  วิเวกแว่วแจ้วในใจรัญจวน  เป็นความชวนประโลมโฉมวัณฬา 
  แล้วขึ้นนั่งยังเก้าอ้ีเปุาปี่แก้ว  วิเวกแว่วแจ้วสําเนียงส่งเสียงใส 
  โอ้แสงทองส่องฟูานภาลัย  ดวงดอกไม้ชื่นช่ออรชร 
  ลมเฉื่อยเฉื่อยเรื่อยรินกลิ่นกุหลาบ ละอองอาบซาบทรวงดวงสมร 
  แสนสงสารบ้านเรือนเพ่ือนที่นอน จะอาวรณ์ว้าเหว่อยู่เอกา 
  เจ้าพี่เอ๋ยเคยเรียงอยู่เคียงข้าง  จะอ้างว้างห่างเหเสน่หา 
  โอ้ยามตื่นขึ้นแล้วนะแก้วตา  จะลับหน้านึกถึงคะนึงครวญ 
  แม้เสร็จศึกดึกดื่นยามตื่นหลับ  ภิรมย์รับขวัญประคองครองสงวน 
  ห่างถนอมหอมอ่ืนไม่ชื่นชวน  ไม่เหมือนนวลเนื้อหอมถนอมเชย 
  เวลาเช้าสาวหยุดก็สุดหอม  ไม่เหมือนกล่อมกลิ่นเกลี้ยงเคียงเขนย 
  รสระรื่นชื่นใจสิ่งใดเลย   ไม่เหมือนเชยโฉมชื่นระรื่นเย็น 
  อยู่บ้านถิ่นสิ้นทุกข์เป็นสุขสุด  มายงยุทธยากแค้นถึงแสนเข็ญ 
  สามิภักดิ์เจ้านายไม่วายเว้น  อยากไปเห็นถิ่นฐานบ้านเมืองเอย๑๐๗ 

 จะเห็นได้ว่าสุนทรภู่ใช้ทะเลและเพลงปี่เป็นสัญญลักขณ์แสดงความอ้างว้างว้า เหว่ซึ่งเป็น
จินตนาการอันสูงส่ง นอกจากนี้ยังมีสัญญลักขณ์อ่ืน ๆ ที่สุนทรภู่นํามาใช้อีกเช่นในบทอัศจรรย์ เป็นต้น  
เหล่านี้ทําให้เรื่องพระอภัยมณีมีความดีเด่นจับใจผู้อ่านตลอดมา 
 ๒.คุณค่าทางด้านความรู้ 
                                                 

๑๐๖เรื่องเดียวกัน. 
๑๐๗เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๒๒ 

 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสุนทรภู่เป็นผู้มีการศึกษาดี มีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ มากมาย
และสุนทรภู่ได้ถ่ายทอดความรู้ของท่านไว้ในวรรณกรรมที่แต่งขึ้นมาด้วย ฉะนั้นวรรณกรรมของท่าน
จึงมีคุณค่าทางด้านความรู้ แก่ผู้อ่านหลายเรื่องด้วยกัน เช่น ความรู้ในด้านการรบสมัยโบราณ           
การปูองกันกําแพงเมืองตอนท้าวอุเทนรบเมืองรมจักร ทางเมืองรมจักรปูองกันกําแพงเมือง 

  แม้นข้าศึกฮึกฮักมาหักหาญ  จะต่อตีนปีนสะพานขึ้นด้านไหน 
  หลอมตะกั่วคั่วทรายปรายลงไป  ยิงปืนใหญ่แย้งรับให้ยับเยิน 
 ความรู้เกี่ยวกับตําราพิชัยสงครามในการจัดทัพ เช่น 
  เห็นกองทัพคับค่ังเรือด้ังกัน  ดูเรียงรันราวกับนาคปากหางมี 
 นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับภาษา ต้นไม้ ปลา การแต่งตัวของหญิงสมัยก่อน โหราศาสตร์
เช่นตอนสุวรรณมาลีบอกอายุของตนแก่ศรีสุวรรณว่า 
  ชันษาเข้ายี่สิบสี่เศษ   เบญจเพสจึงต้องระหกระเหิน 
  อังคารเข้าเสาร์ทับแทบยับเยิน  ให้เผชิญพรากพลัดพระภัสดา 

 ตามตําราโหราศาสตร์ถือว่าบุคคลผู้อยู่ในวัยเบญจเพส คือ ๒๕ ปีมักจะมีเคราะห์ อังคารเข้า
เสาร์ทับ หมายถึง พระอังคารเสวยอายุและพระเสาร์ทับลัคนา จะต้องประสบเคราะห์กรรม 
นอกจากนั้นเมื่อสุวรรณมาลีจะสึกจากชี พระอภัยมณีได้แนะฤกษ์สึกว่า 
  ฤกษ์วันนี้สี่ค่ําเป็นอํามฤก  ใครบวชสึกสิ้นวิบัติป๎ดโถม  
 วันดํามฤกโชคเป็นวันที่ผู้ใดประกอบกิจการที่มีดิถีขึ้นหรือแรมดังนี้คือ  จันทร์ ๓ ค่ํา อังคาร ๙ 
ค่ํา พุธ ๒ ค่ํา อาทิตย์ ๘ ค่ํา พฤหัสบดี ๔ ค่ํา ศุกร์ ๑ ค่ํา เสาร์ ๕ ค่ํา ถือว่าเป็นวันอํามฤกโชควันมงคล 
 กล่าวโดยสรุป เรื่องพระอภัยมณีมีเนื้อเรื่องที่สนุกสนาน ตัวละครมีเลือดเนื้อเป็นมนุษย์ที่มีรัก 
โลภ โกรธ หลง หึงหวง พยาบาท ตามวิสัยแห่งมนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย และยังได้สอดแทรกคติสอนใจ
แก่ผู้อ่านทั้งคดีโลกและคดีธรรม ในด้านลีลาการประพันธ์นับว่าเป็นเยี่ยม ลีลากลอนไพเราะ ใช้ศัพท์ง่าย  
มีสัมผัสแพรวพราวทําให้เกิดเสียงเสนาะ และกระบวนกลอนก็ย้อมอารมณ์ผู้อ่านให้เกิดความรู้สึกโกรธ 
เศร้า รัก ขบขัน รื่นรมย์ไปตามท้องเรื่อง และยังให้ความรู้ทั้งทางด้านสังคม ความเชื่อถือของคนไทย 
วัฒนธรรมและประเพณี แก่ผู้อ่านนับว่าเรื่องพระอภัยมณีเป็นเพชรน้ําเอกในวรรณคดีไทยสมกับชื่อ
เรื่องเป็นอย่างยิ่ง ดังที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพกล่าวไว้ในเกียรติคุณของสุนทรภู่ว่า             
“ในบรรดาหนังสือบทกลอนที่สุนทรภู่ได้แต่งไว้ ถ้าจะลองให้ผู้อ่านชี้ขาดว่าเรื่องไหนดีกว่าเพ่ือน ก็
น่าจะยุติต้องกันโดยมากว่าเรื่องพระอภัยมณีเป็นดีที่สุด เพราะเป็นหนังสือเรื่องยาวแต่งดีทั้งกลอนทั้ง
ความคิดท่ีผูกเรื่อง” ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

ก. ความรู้เกี่ยวกับคติชาวบ้าน สุนทรภู่กล่าวถึงความเชื่อต่าง ๆ ของชาวบ้านไว้ในวรรณกรรม
หลายเรื่อง หลายแห่ง ดังนี้ 

๑) ความเชื่อ ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ยามนั้น ปรากฏอยู่ในเรื่องพระอภัยมณีหลายตอน เช่น
เชื่อว่าวันสี่ค่ําเป็นวันดีสําหรับการลาสิกขาบท และเดือนสี่ขึ้นสิบห้าค่ําเป็นฤกษ์ครองเมือง ดังนี้ 

  ฤกษ์วันนี้สี่ค่ําเป็นอํามฤก  ใครบวชสึกสิ้นวิบัติป๎ถไหม 
  ฝุายฝรั่งสังฆราชพระบาทหลวง  ลงเลขดวงลักษณ์จันทร์ดูชันษา 



 ๑๒๓ 

  จึงว่าเดือนสี่ฤกษ์เบิกราชา  ขึ้นสิบห้าค่ํานั้นเป็นวันดี๑๐๘ 
เกี่ยวกับโชคลางนั้นในเรื่องพระอภัยมณีตอนที่เมืองการเวกจะถูกชาวลังกาเผาวอดวายได้มี

ลางร้ายต่าง ๆ เกิดขึ้นแก่เจ้าเมืองการเวก ดังนี้ 
  แสนวิปโยคโศกทรวงให้ง่วงเหงา จนซูบเศร้าศรีหมองไม่ผ่องใส 
  ทั้งข้าเฝูาท้าวพระยาเสนาใน  พลอยหม่นไหม้ใจเศร้าด้วยเจ้านาย 
  พวกห้ามแสนสุรางค์นางสนม  ไม่หวีผมผัดหน้าเกศาสยาย 
  ทั้งไพร่ฟูาม้าช้างก็วางวาย  ฝูงวัวควายตายห่าทั้งธานี 
  สงัดสิ้นพิณพาทย์ระนาดฆ้อง  สยดสยองเย็นเยียบเงียบกรุงศรี 
  ครั้นกลางวันควันมัวทั่วบุรี  กลางคืนมีดาวหางเป็นลางเมือง 
  อากาศลั่นครั่นครื้นเหมือนปืนก้อง กาก็ร้องวาวาท้องฟูาเหลือง 
  อุกาบาตผาดพุ่งแสงรุ่งเรือง  ตกกลางเมืองมีลางต่างต่างกัน๑๐๙ 

ความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของชาวบ้านคือความเชื่อเรื่องวัยเบ็ญจเพส ในเรื่องพระอภัยมณี
กล่าวถึงเคราะห์กรรมของคนวัยนี้ว่า 

  ชันษาย่างเข้ายี่สิบสี่เศษ  เบ็ญจเพสจึงต้องตกระหกระเหิน 
  อังคารเข้าเสาร์ทับแทบยับเยิน  ให้บังเอิญพรากพลัดพระภัสดา๑๑๐ 

๒) ต านานของสถานที่ต่าง ๆ สุนทรภู่มักแทรกความรู้เกี่ยวกับตํานานของสถานที่ต่าง ๆ ไว้
ในวรรณกรรมของท่านเสมอ 

๓) นิทานชาวบ้าน สุนทรภู่แทรกนิทานในเรื่องพระอภัยมณี  สุนทรภู่ได้เล่าเรื่องกําเนิดของ
ข้าวซึ่งออกรวงเป็นข้าวสารแทรกไว้ว่า 

  อันเกาะแก้วพิสดารสถานนี้  โภชนาสาลีก็มีถม 
  แต่คราวหลังครั้งสมุทโคดม  มาสร้างสมสิกขาสมาทาน 
  เธอทําไร่ไว้ที่ริมภูเขาหลวง  ครั้นแตกรวงออกมาเล่าเป็นข้าวสาร 
  ได้สิบพืชยืดอยู่แต่บูราณ  จงคิดอ่านเอาเคียวมาเก่ียวไป ๑๑๑   

เมื่อตอนที่พระอภัยมณีเปุาปี่ฆ่านางผีเสื้อสมุทรแล้วเอาไฟเผานั้น มีเทวดาออกมาห้ามไว้แล้ว
เล่าเรื่องนางผีเสื้อสมุทรให้พระอภัยมณีฟ๎งว่า 

  ฝุายมหิงษ์สิงขรเทวราช  จึงประกาศเล่าตามเนื้อความหลัง 
  เป็นเนื้อเรื่องลึกดึกดําบรรพ์อนันตัง แต่ครั้งตั้งฟูาทะเลเมรุไกร 
  นางผีเสื้อเมื่อแต่ก่อนเป็นก้อนหิน อยู่กระสินธุ์สมุทรมหาชลาไหล 
  นางอสูรชาติก่อนได้พรชัย  ถอดดวงใจฝากแฝงแท่งศิลา 

                                                 
๑๐๘เรื่องเดียวกัน. 
๑๐๙เรื่องเดียวกัน. 
๑๑๐เรื่องเดียวกัน. 
๑๑๑เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๒๔ 

  แล้วขึ้นจากฟากฝ๎่งมหรรณพ  ไปรุกรบพระเพลิงที่เชิงผา 
  ต้องไฟกรดหมดไหม้ทั้งกายา  ยังแต่ว่าอายุอสุรินทร์ 
  กับดวงใจไม่ดับไปกลับชาติ  เป็นปิศาจสังหรณ์กับก้อนหิน 
  ถูกไอน้ําซ้ําได้ไอแผ่นดิน  บันดาลหินนั้นให้งอกออกทุกที 
  เป็นหน้าตาขาแข้งอันแรงฤทธิ์  ด้วยพระอิศรารักษ์พระลักษมี 
  นับอนันต์วันคืนได้หมื่นปี  จึงเป็นผีเสื้อสมุทรบุกทยาน 
  ขึ้นต้องแสงพระอาทิตย์ยิ่งฤทธิ์กล้า ปราบบรรดาพวกปิศาจด้วยอาจหาญ 
  ได้เป็นใหญ่ในแม่น้ําอโนมาน  ใครล้างผลาญชีวันไม่บรรลัย 
  ซ่ึงเปุาปี่ผีเสื้อเนื้อเป็นหิน  เพราะสุดสิ้นวาโยอาโปไหล 
  แม้นเผาจี่ปิศาจด้วยธาตุไฟ  จะคืนไล่กินมนุษย์ปุถุชน 
  ถึงฆ่าฟ๎นฉันใดก็ไม่ม้วย   เพราะเหตุด้วยกําเนิดเกิดหลายหน 
  ต่อเพลิงกาฬพลาญพิภพจบสกล จึงสิ้นชนม์ชีวานิคาลัย๑๑๒ 

 อีกตอนหนึ่งในเรื่องพระอภัยมณี พระโยคีได้เล่าเรื่องเมืองจมให้สุดสาครฟ๎ง ดังนี้ 
  โยคีครูผู้เฒ่าจึงเล่าเรื่อง  นี่คือเมืองท้าวป๎กกาภาษาไสย 
  เพราะพรากพระโคดมจึงจมไป  เห็นแต่ใบเสมามาช้านาน 
  เมื่อแรกล่มสมเพชพวกมนุษย์  มาม้วยมุดมรณาหนักหนาหลาน 
  พลไพร่ไม่น้อยสักร้อยล้าน  อดอาหารหิวตายจึงร้ายแรง 
  แม้นเรือซัดพลัดเข้ามาเหล่านี้  เป็นเหยื่อผีพวกมันล้วนขันแข็ง 
  อย่ารอรั้งบังอาจจะพลาดแพลง  ออกกําแพงไปเสียเจียวประเดี๋ยวนี้๑๑๓ 

เรื่องผลประหลาดซึ่งผุดขึ้นกลางปุาที่มีชื่อว่านมพระธรณี หรือดินถนัน นั้นสุนทรภู่เล่าไว้ใน
เรื่องพระอภัยมณี ตอนนางละเวงหนีพระอภัยมณีเข้าไปในปุาแล้วพบผลชนิดนี้ว่า 

  ฝุายอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์สถิตสถาน  จึงแจ้งการกับวัณฬามารศรี 
  ลูกนั้นหรือชื่อว่านมพระธรณี  ถึงพันปีผุดขึ้นเหมือนปืนดัง 
  ฝูงสัตว์ไพรได้ยินทั้งกลิ่นหอม  มาพรั่งพร้อมเพราะจะกินถวิลหวัง 
  ด้วยหวานเย็นเห็นประเสริฐเลิศกําลัง กําจัดทั้งโรคาไม่ราค ี
  อายุยืนชื่นชุ่มเป็นหนุ่มสาว  ผิวนั้นราวกับทองละอองศรี 
  ถึงแก่เฒ่าเข้าเรือนสามร้อยปี  ก็ไม่มีมัวหมองละอองนวล 
  ทั้งเนื้อหอมกล่อมกลิ่นระรินรื่น  เป็นที่ชื่นเชยบุรุษสุดสงวน 
  เราได้กลิ่นดินถนันให้รัญจวน  ด้วยธุระพระอิศวรเธอสาปไว้ 
  ให้อยู่เฝูาเขาอังกาศขาดครึ่งซีก  สุดจะหลีกเลี่ยงกรรมจะทําไฉน 
  ต่อได้กินดินถนันเมื่อวันใด  จึงจะได้เต็มกายสบายบาน๑๑๔ 

                                                 
๑๑๒เรื่องเดียวกัน, ๖๘๐. 
๑๑๓เรื่องเดียวกัน. 
๑๑๔เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๒๕ 

ข. ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม วรรณกรรมของสุนทรภู่ให้
ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมหลายประการ คือ 

๑) การแต่งกาย สุนทรภู่ให้ความรู้เรื่องการแต่งกายของกษัตริย์ไว้อย่างค่อนข้างละเอียดใน
นิทานเรื่องพระอภัยมณี กล่าวคือพรรณนาเครื่องประดับแต่ละชิ้นอย่างถี่ถ้วน และกล่าวถึงการแต่งกาย
ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งไม่เหมือนกันทั้งแบบและสี เช่นการแต่งกายของสินสมุทรเมื่อตอนเดินทางไปเยี่ยม
พระอัยกาท่ีเมืองรัตนา สุนทรภู่บรรยายว่า 

  พลางมุ่นเกล้าเมาลีให้พี่น้อง  นุ่งยกทองเทพพนมดูคมขํา 
  เข็มขัดเพชรเจ็ดกระหรัดคาดประจํา ลูกปะหล่ําลงยาราชาวดี 
  ทองพระกรซ้อนนวมสวมพระหัตถ์ เนาวรัตน์ราคาค่ากรุงศรี 
  สังวาลแววแก้วเก็จเพชรมณี  ผูกวลีลายลอยล้วนพลอยเพชร 
  ธํามรงค์ทรงรายพรายพระหัตถ์  แจ่งจํารัสรุ้งแววล้วนแก้วเก็จ 
  กรรณเจียกจรซ้อนกุดั่นกัลเม็ด  ใส่เกือกเพชรเพทายริมรายพลอย๑๑๕ 

สุดสาครเมื่อตอนอยู่เมืองการเวกก็มีเครื่องทรงงดงามไม่แพ้ของสินสมุทรดังที่กล่าวมาแล้ว คือ 
  สองกษัตริย์จัดแจงแต่งประดับ  ใส่สร้อยทับทรวงสังวาลประสานสาย 
  คาดป๎่นเหน่งเปล่งเม็ดเพชรเพทาย สะอ้ิงพรายพลอยวามอร่ามเรือง 
  แล้วให้อย่างช่างชฎามาประดับ  เอาแก้วแกมแซมกับหนังเสือเหลือง 
  มงกุฎกลายปลายจีบกลีบมะเฟือง ประดับเนื่องแนบเสียดกรรเจียกจอน 
  พระพาหาพาหุรัดกระจัดแจ่ม  ล้วนนิลแนมเนาวรัตน์ประภัสสร 
  แล้วสวมสร้อยนวมรองทองพระกร สลับซ้อนแสงแก้วดูแพรวพราย 
  ธํามรงค์วงวาวเขียวขาวเหลือง  อร่ามเรืองนิ้วพระหัตถ์จํารัสฉาย 
  ใส่เกือกทองรองบาทแล้วนาฏกราย พระผันผายพามานั่งบัลลังก์รัตน์๑๑๖ 
และตอนที่นางเกษราจะเข้าพิธีอภิเษกกับศรีสุวรรณนั้น สุนทรภู่กล่าวถึงเครื่องทรงของนางไว้ดังนี้ 
  สี่พ่ีเลี้ยงเคียงองค์ประจงจัด  คาดเข็มขัดกัลเม็ดเพชรประดับ 
  ห่มสะไบริ้วทองมีรองซับ  สอดสังวาลบานพับประดับพลอย 
  สวมพระศอลอออ่อน   ทองพระกรแลกระจ่างอย่างหิ่งห้อย 
  ธํามะรงค์เรือนเก็จทั้งเพชรพลอย ดูเรียบร้อยนิ้วพระหัตถ์จํารัสเรือง 
  ทรงมงกุฎบุตรีมณีประดับ  กระจ่างจับผุดผ่องละอองเหลือง๑๑๗ 

๒) หลักธรรมทางศาสนา ในเรื่องพระอภัยมณีสุนทรภู่ได้สอดแทรกความรู้เรื่องหลักธรรม
ของพุทธศาสนาเอาไว้โดยหยิบยกข้ึนมากล่าวให้เข้าใจง่ายและจําง่าย เช่น ตอนที่โยคีสั่งสอนนางผีเสื้อ
ก็กล่าวว่า 

  จงตัดบ่วงห่วงใยอาลัยลาญ  อย่าปองผลาญลูกผัวของตัวเลย 

                                                 
๑๑๕เรื่องเดียวกัน. 
๑๑๖เรื่องเดียวกัน. 
๑๑๗เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๒๖ 

  ทั้งนี้เพราะเคราะห์กรรมทําให้วุ่น จึงสิ้นบุญวาสนาสีกาเอ๋ย 
  เห็นมิได้ไปอยู่เป็นคู่เชย  ด้วยสองเคยปลูกเลี้ยงกันเพียงนั้น 
  อย่าควรคิดติดตามด้วยความโกรธ จะเป็นโทษกับสีกาเม่ืออาสัญ 
  จงยับยั้งฟ๎งคํารูปรําพัน   ไปสวรรค์นฤพานสําราญใจ๑๑๘ 

พระอภัยมณีเทศน์โปรดนางผีเสื้อเมื่อตอนที่นางมาอ้อนวอนให้พระอภัยมณีกลับไปอยู่กับนาง
ตามเดิมว่า 

  จงฟ๎งธรรมคํานับดับโมโห  ให้โทโสสร่างเสื่อมค่อยเลื่อมใส 
  แล้วทรงเดชเทศนาภาษาไทย  ด้วยความในโลกีย์สี่ประการ 
  คือรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส  ที่คฤหัสถ์หวงแหนไม่แก่นสาร 
  ครั้นระงับดับขันธสันดาน  ย่อมสาธารณ์เปื่อยเน่าเสียเปล่าดาย 
  อย่าลุ่มหลงจงอุตส่าห์รักษาศีล  ให้เพ่ิมภิญโญไปดังใจหมาย 
  อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดอุบาย  จะจําตายตกนรกอเวจี๑๑๙ 

อีกตอนหนึ่งที่มีการแสดงหลักธรรมอย่างค่อนข้างละเอียด คือ ตอนที่โยคีเทศนาให้บรรดา
กษัตริย์ ซึ่งกําลังรบพุ่งติดพันกันอยู่ถึงขั้นแตกหักได้เกิดความสามัคคีปรองดองเลิกอาฆาตมาดร้ายต่อ
กันท่านเทศน์ว่า 

  คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้  ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร 
  ความตายหนึ่งพึงให้เห็นเป็นประธาน หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุกสบาย 
  ซึ่งบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้  เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย 
  อันศีลห้าว่าอย่าทําให้จําตาย  จะตกอบายภูมิขุมนรก 
  หนึ่งว่าอย่าลักเอาของเขาอ่ืน  มาชมชื่นฉ้อฉลคนโกหก 
  หนึ่งทําชู้คู่เขาเล่าลามก  จะตายตกในกะทะอเวจี 
  หนึ่งสูบฝิ่นกินสุรามุสาวาท  ใครทําขาดศีลห้าสิ้นราศี 
  ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันตี  นึกว่าชาติกอ่นกรรมทําไฉน 
  เหมือนดุมวงกงเกวียนวนเวียนไป อย่าโทษใครนี่เพราะกรรมจึงจําเป็น๑๒๐ 

ก่อนที่พระอภัยมณีจะออกบวชก็ได้สั่งสอนลูกหลานไว้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นความรู้เรื่องหลักธรรม
ของพุทธศาสนาอย่างดียิ่ง คือ 

  ทรงแก้ไขในข้อพระปรมัตถ์  วิสัยสัตว์สิ้นพิภพล้วนศพผี 
  ย่อมสะสมถมจังหวัดปฐพี  ไพร่ผู้ดีที่เป็นคนไม่พ้นตาย 
  พระนิพพานเป็นสุขสิ้นทุกข์ร้อน เปรียบเหมือนนอนหลับไม่ฝ๎นท่านทั้งหลาย 
  สิ้นถวิลสิ้นทุกข์เป็นสุขสบาย  มีร่างกายอยู่ก็เหมือนเรือนโรคา 

                                                 
๑๑๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๘๙. 
๑๑๙เรื่องเดียวกัน. 
๑๒๐เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๒๗ 

  ทั้งแก่เฒ่าสาวหนุ่มย่อมลุ่มหลง  ด้วยรูปทรงลมเล่ห์เสน่หา 
  เป็นผัวเมียเคลียคลอครั้นมรณา  ก็กลับว่าผีสางเห็นห่างกัน 
  จงหวังพระปรมาศิวาโมกข์  เป็นสิ้นโศกสิ้นสุดมนุษย์สวรรค์ 
  เสวยสุขทุกข์เวลาทิวาวัน  เหลือจะนับกัปกัลป์พุทธันดร๑๒๑ 

๓) พิธีกรรม สุนทรภู่ให้ความรู้เรื่องพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นพิธีของพราหมณ์ เช่น
ตอนอภิเษกสุดสาครกับนางเสาวคนธ์ มีดังนี้ 

  ได้เวลาฟูาร้องตีฆ้องฤกษ์  พฤฒาเฒ่าเข้าเบิกขวัญบายศรี 
  บัณเฑาะว์ดังกังวานขานดนตรี  พวกโหรตีฆ้องโห่ก้องโลกา 
  ปุโรหิตติดแว่นวิเชียรเทียน  จุดเพลิงเวียนวนซ้ายไปฝุายขวา 
  โหมพิณพาทย์ฆาตฆ้องก้องลังกา แตรฝรั่งมังค่ากลองมลายู๑๒๒ 

ตอนทําพิธีอภิเษกศรีสุวรรณขึ้นครองเมืองรมจักร พราหมณ์ได้ตระเตรียมเครื่องประกอบพิธี
ไว้ดังนี้ 

  ฝุายขุนนางต่างทําทุกตําแหน่ง  ให้ตกแต่งปราสาททองอันผ่องใส 
  พระท่ีนั่งตั้งแท่นทองประไพ  เอาหนังไกรสรราชมาลาดทับ 
  ราชวัตรฉัตรสุวรรณเป็นหลั่นลด พระเต้าตั้งสังข์กรดเตรียมสําหรับ 
  บายศรีแก้วบายศรีทองสองสํารับ เครื่องคํานับเทวาบูชายัญ 
  มีพานทองรองพระแสงสําหรับยุทธ อัษฎาอาวุธทุกสิ่งสรรพ์ 
  ทั้งแก้วทองกองเรียงอยู่เคียงกัน  แล้วป๎กก้ันเศวตฉัตรจํารัสเรือง๑๒๓ 

ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงการทําพิธีของพราหมณ์ว่า 
  แล้วชวนองค์พงศ์กษัตริย์ขัติยา  เสด็จมาพระโรงรัตน์ชัชวาล 
  จึงให้ศรีสุวรรณวงศ์เข้าสรงชล  ในมณฑลมุรธากระยาสนาน 
  สะพรั่งพร้อมโหราพฤฒาจารย์  พนักงานเครื่องสําอางมาวางเตรียม 
  ศรีสุวรรณอัชลีเข้าท่ีสรง  สําอางองค์ผุดผ่องละอองเอ่ียม 
  พราหมณ์ก็อ่านมนต์พราหมณ์ตามธรรมเนียมน้ํามนต์เปี่ยมปากสังข์ค่อยหลั่งลง 
  ชาวประโคมต่างประโคมเสียงโครมครื้น พระทรงยืนผลัดผ้าภูษาสรง 
  น้ํากุหลาบอาบอบตรลบองค์  พระสอดทรงเครื่องกษัตริย์ขัติยา 
  สร้อยสังวาลบานพับประดับเพชร มงกุฎเก็จแก้วเก้าวาวเวหา 
  รั้นเสด็จสามพราหมณ์พ่ีเลี้ยงเคียงลีลา มาเฝูาบาทบงสุ์พระทรงธรรม์๑๒๔ 

                                                 
๑๒๑เรื่องเดียวกัน. 
๑๒๒เรื่องเดียวกัน, ๖๘๗. 
๑๒๓เรื่องเดียวกัน. 
๑๒๔เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๒๘ 

สุนทรภู่กล่าวถึงพิธีฝ๎งศพเจ้าลังกากับอุศเรนไว้อย่างค่อนข้างละเอียด นับเป็นความรู้เรื่อง
พิธีกรรมอีกอย่างหนึ่ง คือ 

  พนักงานการสําหรับประดับศพ  ก็แต่งครบเครื่องอร่ามตามภาษา 
  อันเยี่ยงอย่างช้างฝรั่งเกาะลังกา  ท้าวพระยาอยู่ปราสาทราชวัง 
  ก็ต้องมีท่ีตายไว้ท้ายปราสาท  สําหรับบาทหลวงจะได้เอาไปฝ๎ง 
  เป็นห้องหับลับลี้ที่กําบัง  ถึงฝรั่งพลเรือนก็เหมือนกัน 
  ใครบรรลัยไปบอกพระบาทหลวง มาควักดวงเนตรให้ไปสวรรค์ 
  มีไม้ขวางกางเขนเป็นสําคัญ  ขึ้นแปลธรรม์เทศนาตามบาลี 
  ว่าเกิดมาสามัญคนทั้งหลาย  มีร่างกายก็ลําบากคือซากผี 
  ครั้งตัวตายภายหลังฝ๎งอินทรีย์  เอาเท้าชี้ขึ้นนั้นด้วยอันใด 
  วิสัชนาว่าจะให้ไปสวรรค์  ว่าเท้านั้นนําเดินดําเนินได้ 
  อันอินทรีย์ชีวิตพลอยติดไป  ครั้นเท้าย่างทางไหนไปทางนั้น 
  จึงฝรั่งฝ๎งผีตีนชี้ฟูา   ให้บาทาเยื้องย่างไปทางสวรรค์ 
  สารูปเหมือนเรือนโรคโสโครกครัน ให้สูญลับกัปกัลป์พุทธันดร 
  เทศนาหน้าศพจบแล้วสวด  พวกนักบวชบาทหลวงทั้งปวงสอน 
  ให้เผ่าพงศ์วงศานรากร   นั้นมานอนคว่ําเรียงเคียงเคียงกัน 
  ครั้นสวดจบศพใส่ไว้ในถุง  บาทหลวงนุ่งห่มดํานําไปสวรรค์ 
  อ่านหนังสือถือเทียนเวียนระวัน  ลูกศิษย์นั้นแบกผีทั้งสี่คน 
  ค่อยเดินตามข้างหลังคนทั้งหลาย ที่นอนรายเรียงขวางกลางถนน 
  บาทหลวงพระปะพรําด้วยน้ํามนต์ ตลอดจนห้องฝ๎งกําบังลับ 
  หกศีรษะเอาศพใส่หลุมตรุ  แต่พอจุศพถุงเหมือนปรุงปรับ 
  พระบาทบงสุ์ตรงฟูาศิลาทับ  เครื่องคํานับนั้นก็ตั้งหลังศิลา 
  ให้ลูกหลานหว่านเครือและเชื้อสาย ได้ถวายข้าวตอกบอกบุปผา 
  ให้กราบลงตรงบัลลังก์ตั้งบูชา  เหมือนกราบฝุาพระบาทไม่ขาดวัน๑๒๕ 

ค. ความรู้เกี่ยวกับสภาพบ้านเมืองและสังคม สุนทรภู่กล่าวถึงสภาพบ้านเมือง ผู้คนและ
สังคมไว้ในวรรณกรรมของท่านหลายเรื่อง ทําให้ผู้อ่านได้รับความรู้เรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี อาทิ 

๑) การประกอบอาชีพของชาวบ้าน ชาวบ้านในสมัยนั้นทํามาหากินกันตามที่สภาพแวด 
ล้อมจะอํานวย 

๒) ความเชื่อต่าง ๆ ของชาวบ้านในสมัยนั้น ในเรื่องพระอภัยมณีก็มีอยู่หลายตอนที่
สะท้อนให้เห็นความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ของคนในสมัยนั้น เช่นเมื่อตอนเรือของท้าวสิลราชถูกพายุ
พัดหลงทาง  ก็ต้องทําพิธีทรงเจ้าเข้าผีเพื่อถามหนทาง สุนทรภู่บรรยายอาการของคนทรงตอนผีเข้าว่า 

  พอเจ้าเข้าขรัวนายให้กายสั่น  ลุกถลันเหลือกตาเหมือนบ้าหลัง 
  นุ่งลอยชายกรายมาหน้าบัลลังก์  ขึ้นโต๊ะตั้งนั่งกินรินสุรา 
  เห็นไก่ดิบหยิบปีกฉีกกระชาก  เอาใส่ปากเค้ียวกินจนสิ้นขา 

                                                 
๑๒๕เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๒๙ 

  หัวเราะเร่อเออออเจ้าให้เรามา  จะปรารถนาสิ่งไรทั้งไพร่นาย๑๒๖ 

ตอนที่พระอภัยมณีหลงรูปนางละเวง นางสุวรรณมาลีก็ต้องเรียกผีเพ่ือถามอาการของสามี
ความตอนนี้กล่าวว่า 

  นางพระยากระนั้นในวันนี้  จงลงผีไต่ถามตามสงสัย 
  ให้หาท้าวเจ้าสิงที่จริงใจ  มาข้างในแต่งตั้งเครื่องสังเวย 
  ทั้งเป็ดไก่บายศรีอาหนีเหล้า  พระเจ้าจงเจริญเชิญเสวย 
  ท้าวแมนแสนกลเป็นคนเคย  ร้องสังเวยไล่ผีให้ตีโทน๑๒๗ 

เรื่องการทําเสน่ห์เป็นความเชื่อของคนไทยทุกยุคทุกสมัย สุนทรภู่บันทึกความเชื่อเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ไว้ในพระอภัยมณีหลายตอนด้วยกัน เช่นตอนนางยุพาผกาทําเสน่ห์ให้สินสมุทรรัก กล่าวว่า 

  แล้วนุ่งห่มสมเป็นที่บุตรีเอก  จุดเทียนเสกมนต์ตามความประสงค์ 
  เป็นน้ํามันจันทน์ลูบทั้งรูปทรง  สุคนธ์ผงผัดผ่องละอองนวล 
  น้ํามันแก้วแววตาเจิมหน้าผาก  แล้วสีปากจิ้มแก้มแล้วแย้มสรวล 
  กระจกส่องลองเยือนเบือนกระบวน ให้ยั่วยวนแย้มยิ้มทําพริ้มพราย๑๒๘ 

คนในสมัยนั้นมีความเชื่อเรื่องความฝ๎นและโชคลางอย่างแน่นแฟูนสุนทรภู่ได้ถ่ายทอดความ
เชื่อในเรื่องเหล่านี้ไว้ในพระอภัยมณี เช่นนางสุวรรณมาลีฝ๎นว่า 

  เห็นดวงแก้วสว่างอยู่กลางเกาะ  นางก็เหาะลอยลิบไปหยิบได้ 
  สะดุ้งตื่นฟ้ืนกายสิหายไป  เสียน้ําใจจาบัลย์ทุกวันคืน๑๒๙ 

ความฝ๎นในครั้งนี้จะดีร้ายอย่างไรก็ต้องไปถามโหร 
  โหรรับจับยามตามโฉลก  อุษาโยคยามจันทร์เจ็ดชั้นฉาย 
  ลงกระดานหารคูณแล้วทูลนาย  ดีกับร้ายราวครึ่งพอถึงกัน 
  ฝ๎นว่าได้ไปทะเลเพียงเร่ร่อน  จําจะจรจากไกลไอศวรรย์ 
  แล้วขึ้นเกาะเหาะเหินเจริญครัน  จะลือลั่นโลกาทั้งธานี 
  ซึ่งชูช่วงดวงแก้วแววสว่าง  คือคู่สร้างพระธิดามารศรี 
  จะได้ชมสมสองครองบุรี  เป็นโมลีโลกาสถาพร๑๓๐ 

เมื่อตอนที่เมืองการเวกถูกฝุายลังกาตีแตกยับเยินก็มีดาวหางขึ้น และมีสิ่งบอกเหตุอ่ืน ๆ            
ซึ่งเชื่อว่าจะทําให้บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติ กล่าวคือ 

  สงัดสิ้นพิณพาทย์ระนาดฆ้อง  สยดสยองเย็นเยียบเงียบกรุงศรี 

                                                 
๑๒๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๑๐. 
๑๒๗เรื่องเดียวกัน. 
๑๒๘เรื่องเดียวกัน. 
๑๒๙เรื่องเดียวกัน. 
๑๓๐เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๓๐ 

  ครั้นกลางวันควันมัวทั่วบุรี  กลางคืนมีดาวหางเป็นลางเมือง 
  อากาศลั่นครั่นครื้นเหมือนปืนก้อง กาก็ร้องวาวาท้องฟูาเหลือง 
  อุกาบาตรผาดพุ่งแสงรุ่งเรือง  ตกกลางคืนเมืองมีลางต่างต่างกัน๑๓๑ 

๓) การละเล่นต่าง ๆ ในสมัยของสุนทรภู่นั้นมีการละเล่นที่นิยมกันหลายอย่าง มหรสพอีก
อย่างหนึ่งที่นิยมมีเวลาฉลองการแต่งงานของเจ้านายก็คือโขน สุนทรภู่บันทึกเรื่องการแสดงโขนไว้
อย่างน่าฟ๎งในพระอภัยมณีตอนสินสมุทรแต่งงานกับนางอรุณรัศมีว่า 

  ริมปูอมโถงโรงโขนเมืองรมจักร  ขึ้นเล่นชักรอกเวียนเหาะเหียนหัน 
  เป็นอินทร์องค์ทรงพระยาเอราวัณ ค่อยขึ้นคันศรศาสตร์พรหมาสเมียง 
  บทพระลักษมณ์ศักดาปูองหน้าแหงน คนพากย์แทนทําชะม้อยชดช้อยเสียง 
  อินทรชิตฤทธิรงค์เอ้ียวองค์เอียง วางศรเปรี้ยงเสียงดังกําลังแรง 
  ต้องพระลักษมณ์ป๎กอกพลัดตกรถ ต้องทําบทวายุบุตรฉุดพระแสง 
  พวกพลลิงกลิ้งเกลื่อนลงกลางแปลง พวกยักษ์แผลงพระโอดอุโฆษกลอง 
  เสียงกลองโยนโขนเมืองผลึกเล่น ทําบทเป็นละครด้วยช่วยฉลอง 
  เล่นบุตรลบพลบค่ําต้องจําจอง  ขึ้นขาหยั่งนั่งยองยองนองน้ําตา 
  นายโรงรําทําบทกําศรดเศร้า  นั่งดอกเข่าคิดถึงแม้ชะแง้หา 
  สะอึกสะอ้ืนฝืนเช็ดชลนา  ทั้งร้องช้าปี่เอกวิเวกใจ๑๓๒ 

๔) การปกครองและสงคราม ได้กล่าวไว้ในตอนที่ว่าด้วยบุคลิกภาพของสุนทรภู่แล้วว่าท่าน
ได้พยายามตีแผ่และวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของขุนนางอํามาตย์ที่ไม่ซื่อตรงไว้ในวรรณกรรมของ
ท่านเสมอ บางครั้งก็กล่าวถึงตรง ๆ เช่น พระอภัยมณี ดังนี้ทําให้สามารถเห็นสภาพของบ้านเมืองใน
เวลานั้นเป็นอย่างดี ส่วนสภาพของสงครามนั้น สุนทรภู่ได้บันทึกไว้อย่างน่ากลัวในพระอภัยมณีตอน
เมืองการเวกถูกเผาว่า 

  ฝุายนายทัพรับสั่งให้ตั้งโห่  เฮโลโล้กําป๎่นให้หวั่นไหว 
  ต่างรีบเข้าอ่าวเมืองแน่นเนืองไป ไม่มีใครรบสู้ทั้งบูรี 
  พอทัพหลังลังกายกมาถึง  อึงคะนึงหนุนเข้าอ่าวกรุงศรี 
  คนทั้งหลายหมายว่ามาโดยดี  ยืนอยู่ที่ริมตลิ่งทั้งหญิงชาย 
  พอทัพหน้ามาถึงวังไม่ยั้งหยุด  ขึ้นฝ๎่งจุดเพลิงไหม้เหมือนใจหาย 
  ตีกลองศึกครึกครื้นปืนประกาย  พังทลายตึกกว้านเผาบ้านเมือง 
  พวกทัพหลังคั่งคับช่วยทัพหน้า  เที่ยวจุดไฟไหม้หลังคาติดฝาเฝือง 
  เสียงผางโผงโพลงพลุ่งไฟรุ่งเรือง ชาวบ้านเมืองวุ่นวิ่งเป็นสิงคลี 
  บ้างฉวยคว้าผ้าผ่อนแบกหมอนฟูก บ้างอุ้มลูกจูงหลานลนลานหนี 
  บ้างคลานคลุกลุกล้มไม่สมประด ี บ้างพลัดพี่พลัดน้องร้องตะโกน 
  นางแม่ค้าคว้าถุงกะบุงกะบะ  แบกกะทะโอ่งอ่างกระถางกระโถน 

                                                 
๑๓๑เรื่องเดียวกัน. 
๑๓๒เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๓๑ 

  ที่ผ้าผ่อนล่อนโล่งวิ่งโทงโทน  สะดุดโดนเด็กผู้ใหญ่ขวักไขว่กัน 
  บ้างหอบของร้องไห้มุดใต้ถุน  ต่างว้าวุ่นวนเวียนวิ่งเหียนหัน 
  พวกฝรั่งลังกาไล่ฆ่าฟ๎น   สกัดกั้นกลอกกลับไล่จับกุม 
  พวกผู้หญิงวิ่งบุกเท่ียวซุกซ่อน  บ้างซอกนอนหนีไปอยู่ในหลุม 
  บ้างหลบตัวกลัวเหลือเอาเสื้อคลุม บ้างมุดตุ่มลงแต่ตัวหัวโก้งโค้ง 
  พวกข้าศึกครึกครื้นยิงปืนใหญ่  ไฟยิ่งไหม้มือคลุ้มกลุ้มโขมง 
  จะเหลียวแลไปทางไหนไฟลุกโพลง ติดเรือนโรงโผงผางสว่างไป 
  เสียงช้างม้าลาร้องออกก้องแซ่  ฮูมแปร้นแปร๋แซ่สนั่นวิ่งหวั่นไหว 
  คนยิ่งตื่นครื้นครั่นหนีควันไฟ  ไฟยิ่งไหม้ไปจนรอบขอบกําแพง๑๓๓ 

ง. ความรู้เกี่ยวกับถ้อยค าส านวนและการศึกษาภาษา 
๑)ถ้อยค าส านวน ในวรรณกรรมของสุนทรภู่หลายเรื่องมีถ้อยคําบางคําที่สุนทรภู่ชอบใช้          

ซึ่งบางคําในป๎จจุบันเลิกใช้ไปแล้ว บางคําก็มีใช้อยู่ เช่นคําว่า กําดัดแดด หมายความว่า เวลาแดดกําลัง
ร้อน ยาตา หมายว่า เป็นอาหารตา ชิงพลบ หมายว่า เวลาใกล้ค่ํา ราย หมายว่า เรื่อง กะโปเล หมาย
ว่ากาบหมาก เกิน หมายว่า ผ่าน, เลย ระวิด หมายว่า รีบมาก และปลาย หมายว่า เศษ เป็นต้น 

ศัพท์ภาษาชวาเป็นศัพท์ที่สุนทรภู่ใช้มากในนิราศอิเหนา ซึ่งเท่ากับให้ความรู้เรื่องนี้แก่ผู้อ่าน
ศัพท์เหล่านี้ได้แก่ สตาหมัน หมายว่า สวน ป๎นจุเหร็จ หมายว่า โจรปุา กุหนุง หมายว่า ภูเขา ตุนาหงัน
หมายว่า คู่หมั้น ตันหยง หมายว่า ดอกพิกุล บุหงา หมายว่า ดอกไม้ และ มะงุมมะงาหรา หมายว่า
ท่องเที่ยวไปในปุา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศัพท์ภาษาเขมรบางคํา เช่น สลา หมายว่า หมาก และสดํา
หมายว่า ขวา เป็นต้น 

 สุนทรภู่ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของสํานวนบางสํานวน เช่น “ปากกัดตีนถีบ” ว่า มากจากการ
ทํามาหากินของชาวประมง (อันพวกเขาชาวประมงไม่หย่งหยิบ ล้วนตีบถีบปากกัดขัดเขมร นิราศ
เมืองแกลง) และสํานวน “จองหองพองขน” ว่ามาจากกิริยาของลิง (คําโบราณท่านผูกถูกทุกสิ่งเขาว่า
ลิงจองหองมันพองขน - นิราศเมืองแกลง) ดังนี้ เป็นต้น 

๒) การศึกษาภาษา สุนทรภู่ แต่งกาพย์พระไชยสุริยาขึ้นมา เพ่ือเป็นตําราสําหรับการอ่าน
และเขียนภาษาไทยโดยแท้ จะเห็นว่าผู้ที่แต่งตําราภาษาไทยในสมัยหลัง เช่น พระยาศรีสุนทรโวหาร 
(น้อย อาจารยางกูร) ก็ได้นํากาพย์พระไชยสุริยามาเป็นแบบเรียนในตอนสะกดตัวด้วย สุนทรภู่เริ่ม
เรื่องพระไชยสุริยาด้วยคําในมาตราแม่ ก กา แล้วต่อด้วยแม่กน ซึ่งมีตัวสะกดในแม่กนทุกตัว  (ยกเว้น ฬ.) 
คือ น. ร. ล. ญ. และ ณ. ต่อไปเป็นแม่กง แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กม และ แม่เกย ตามลําดับ             
ในตอนท้ายสุนทรภู่ยังได้แสดงเจตนารมณ์ในการแต่งหนังสือนี้ พร้อมทั้งสั่งสอนผู้เรียนด้วย 

จ. ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ วรรณกรรมของสุนทรภู่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและ
ประโยชน์ของธรรมชาติหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

๑)ธรรมชาติของสัตว์ เช่น แมงดาตัวผู้ต้องอาศัยแมงดาตัวเมียหากิน ถ้าจับแยกออกมันจะ
ตาย เรื่องนี้สุนทรภู่เล่าไว้ในนิราศเมืองแกลง 

                                                 
๑๓๓เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๓๒ 

๒)ยาสมุนไพร สุนทรภู่ได้ให้ความรู้เรื่องยาสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในปุาตามธรรมชาติว่าแต่
ละชนิดมีคุณสมบัติแก้โรคอะไรได้บ้าง 
 ๓.คุณค่าทางด้านความคิด 

วรรณกรรมทุกเรื่องของสุนทรภู่ให้คุณค่าทางด้านความคิด เพราะเหตุว่าสุนทรภู่ได้สอดแทรก
ข้อคิดปรัชญา คติชีวิต และธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์ไว้เสมอในรูปของสํานวน โวหาร และสุภาษิต
ความคิดเหล่านี้ล้วนแต่คมคายและเกือบไม่มีข้อใดเลยที่พ้นสมัย ยิ่งไปกว่านั้น ข้อคิดบางอย่างของ
ท่านยังเป็นชนวนของความคิดที่ผิดแผกแตกต่างออกไปอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่นข้อคิดที่ว่า “รู้อะไรไม่สู้
รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางตลอดมา ฉะนั้น การอ่าน
วรรณกรรมของสุนทรภู่นอกจากจะได้คุณค่าด้านอ่ืนดังกล่าวมาแล้ว ยังได้คุณค่าทางด้านส่งเสริมพลัง
ความคิดอีกด้วย 

สุนทรภู่ชี้ให้เห็นว่า ตัณหาของมนุษย์ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ทําให้เกิดความรัก ความ
หึงหวง ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทย่อมนําไปสู่ความวุ่นวายจนถึงขั้นทําสงคราม เมื่อดับตัณหา
เหล่านี้ได้ก็ทําให้เกิดความสงบสุขดังเช่น พระฤๅษีเกาะแก้วพิสดาร ได้เทศนาโปรดกองทัพให้สงบศึกว่า 

 ซ่ึงบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้ เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย 
 นอกจากนั้นสุนทรภู่ยังชี้ให้เห็นว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยคนทั้งโลก มีคุณธรรมและ

ยึดมั่นในศาสนา ดังคํากลอนว่า “ประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนา ทั้งโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเข็ญ” 
ปมป๎ญหาสําคัญของเรื่องก็คือ ความหึงหวงระหว่างสุวรรณมาลีและละเวงวัณลา ซึ่งเป็น

ป๎ญหาขัดแย้งของตัวละครแต่ก็คลี่คลายป๎ญหาได้ทั้งสองต่างรักกันประดุจพ่ีน้อง และทั้งสองก็ออกบวช 
พร้อมกับพระอภัยมณี แสดงให้เห็นว่าการดับตัณหาความหึงหวง ความโกรธเคืองทําให้เกิดความสงบสุขได ้ 

เนื่องจากข้อคิดของสุนทรภู่มีอยู่มากมาย ไม่สามารถจะรวบรวมมาทั้งหมดได้จึงขอนํามาแต่
เพียงบางตอนและจากวรรณกรรมบางเรื่องเท่านั้น ดังนี้ 

พระอภัยมณี 
  ที่รักกันสรรเสริญเจริญสั้น  ที่ชังนินทาแถลงทุกแห่งหน 
  การทั้งหลายร้ายดีมิได้พ้น  จะกลัวคนครหาว่ากระไร 
  มีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไร  ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี 
  อันกําเนิดเกิดมาในเหล้าโลก  สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย 
  โบราณว่าถ้าเหลือกําลังลาก  ให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม 
  หลงอะไรจะเหมือนหลงทรงมนุษย์ ที่โศกสุดเศร้าแสนเสน่หา 
  อันหญิงดีเพราะมีผลปรนนิบัติ  รักษาสัตย์สู้ม้วยอยู่ด้วยผัว 
  ผัวยิ่งรักหนักหญิงก็ยิ่งกลัว  อย่าถือตัวต่อชายจะหน่ายใจ 
  อันรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส  ที่คฤหัสถ์หวงแหนไม่แก่นสาร 
  ครั้นระงับดับขันธสันดาน  ย่อมสาธารณ์เปื่อยเน่าเสียเปล่าดาย 
  แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์  มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด 
  ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด  ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน 
  มนุษย์นี้ทีรักมีสองสถาน  บิดรมารดารักมักเป็นผล 
  ที่พ่ึงหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน  เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา 



 ๑๓๓ 

  ประเพณีตีงูให้หลังหัก   มันก็มักทําร้ายเมื่อภายหลัง 
  จระเข้ใหญ่ไปถึงน้ํามีกําลัง  เหมือนเสือขังเข้าถึงดงก็คงร้าย 
  อันต้นร้ายปลายดีไม่มีโทษ  เป็นประโยชน์ยาวยืนอยู่หมื่นแสน 
  จะเท่ียวปล้นคนกินเหมือนสิ้นแกน ถึงมาดแม้นมีทรัพย์ก็อับอาย 
  อันดีชั่วตัวตายเมื่อภายหลัง  ชื่อก็ยังคงอยู่ไม่รู้หาย 
  เขาย่อมเปรียบเทียบความว่ายามรัก แต่น้ําผักต้มขมชมว่าหวาน 
  ครั้นจืดจางห่างเหินไปเนิ่นนาน  แต่น้ําตาลก็ว่าเปรี้ยวไม่เหลียวแล 
  ถึงคับที่มีผู้ว่าอยู่ได้   แต่คับใจอยู่ยากลําบากเหลือ 
  โบราณว่าสี่เท้ายังก้าวพลาด  เป็นนักปราชญ์แล้วก็ยังรู้พลั้งผิด 
  ภุมรินบินเคล้าแม้เจ้าของ  ไม่ปกปูองดอกดวงจะร่วงหมด 
  อันน้ําตาลหวานวางไว้ข้างมด  มดจะอดได้หรือน้องตรึกตรองดู 
  จะดูวัวชั่วดีก็ท่ีหาง   จะดูนางดูแม่เหมือนแลเห็น 
  ถึงลูกยางห่างต้นหล่นกระเด็น  ก็จะเป็นเช่นเหล่าตามเผ่าพันธุ์ 
  พระทรงฟ๎งสั่งให้ทําคําประกาศ  พวกนักปราชญ์เปรียบเหมือนเพชรทั้งเจ็ดสี 
  ไม่มีทองรองรับเป็นเรือนมณี  รัศมไีม่สว่างกระจ่างตา 
  เหมือนคนดีมีครูซึ่งรู้รอบ  ไม่ทําชอบช่วยกษัตริย์ขัดยศฐา 
  ต้องตกอับลับชื่อไม่ลือชา  ดังจินดาไร้เรือนก็เหมือนกัน 
  นางรําภาว่าวิสัยไตรดายุค  ย่อมเป็นศึกแล้วเป็นสุขทุกกรุงศรี 
  เมื่อถึงคราวชาวบุรินอยู่กินดี  ก็ไม่มียุคเข็ญย่อมเว้นวาย 
  เมือ่ถึงคราวชาวนครจะร้อนนั้น  จะปูองกันฉันใดก็ไม่หาย 
  ไม่ถึงกรรมทําอย่างไรก็ไม่ตาย  ถ้าถึงกรรมทําลายต้องวายปราณ 
  จะสั่งสอนผ่อนปรนให้พ้นผิด  ตามจริตร่วมวงศ์เผ่าพงศา 
  จะฆ่าฟ๎นกันเองเกรงนินทา  เหมือนมือขวาถือมีดกรีดมือซ้าย 
  เมื่อมือซ้ายฟ๎นฟาดบาดมือขวา  ตัวต้องหายาแก้แผลจึงหาย 
  ใครผลาญวงศ์พงศ์พันธุ์ให้อันตราย เหมือนมือซ้ายขาดด้วนไม่ควรคิด 
  วิสัยญาติพลาดพลั้งเหมือนอย่างแผล มียาแก้แผลก็หายคลายสนิท 
  คนอ่ืนนั้นครั้นประมาทจึงขาดมิตร ต่อไม่ติดแตกห่างอย่างศิลา๑๓๔ 

 จากเนื้อหาของบทประพันธ์แสดงให้เห็นว่า ข้อคิดของสุนทรภู่นั้นนอกจากจะชี้ให้เห็นความ
เป็นไปและธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์แล้วข้อคิดเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ช่วยปลอบใจคนได้เป็นอย่างดี         
ซึ่งบางทีสุนทรภู่อาจจะใช้เป็นเครื่องปลอบใจตัวท่านเองมาแล้วก็ได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องนับว่า
วรรณกรรมของสุนทรภู่มีคุณค่าอย่างยิ่งทั้งด้านความงาม ความรู้ และความคิด ครบถ้วนทุกประการ 
วรรณกรรมแต่ละเรื่องของสุนทรภู่ให้แนวคิดและคติธรรมมากมาย โดยเฉพาะแนวคิดทางด้านพุทธปรัชญา            
จึงนับได้ว่าให้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตกับมวลมนุษย์อย่างมหาศาล 

 
                                                 

๑๓๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๑๕. 



 ๑๓๔ 

๓.๔ วรรณกรรมของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณีกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ 

 จากการศึกษาพุทธปรัชญาเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่นําหลักธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนในสังคม โดยสอดแทรกคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นเครื่องมือส่งเสริมศีลธรรม 
ความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามแก่ตนเองและผู้อ่ืนด้วยการชี้นําหลักธรรม  

คําว่าพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์เป็นคําสอนของพระพุทธศาสนาที่มีความงดงามในตนเอง 
หมายถึง พระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ถึงกฎธรรมชาติ หรือคําสอนที่เกี่ยวกับสภาวะ
ของสิ่งทั้งหลาย หรือธรรมชาติและความเป็นไปโดยธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย มีผลทําให้เกิดหลักความ
ประพฤติ หลักปฏิบัติ หลักการดําเนินชีวิต หลักการครองชีวิต ตามหลักธรรมคําสอนสําคัญของ
พระพุทธศาสนา เพื่อบรรลุความสุขในการดําเนินชีวิตสามารถประพฤติให้อยู่ในสังคมได้ด้วยการครอง
ชีวิตที่ประเสริฐ๑๓๕ ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาตินั่นเองเป็นพ้ืนฐาน 
กล่าวคือ การนําความรู้ เกี่ยวกับกระบวนธรรมที่เป็นอยู่เองตามธรรมดาแห่งเหตุป๎จจัยมาใช้ประโยชน์
แก่มนุษย์ โดยจัดวางลงเป็นระบบวิธีประพฤติปฏิบัติหรือแบบแผนการดําเนินชีวิตที่จะให้ผลดี
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เป็นธรรมชาติ๑๓๖ 

ลักษณะทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่มีทั้งสัจธรรมใน
พระพุทธศาสนา สุภาษิตเก่า และข้อคิด คําคมที่เกิดจากความสะเทือนใจในชีวิตจริงของท่าน           
จากชีวประวัติของสุนทรภู่ เราได้ทราบว่าท่านมีชีวิตหลายรูปแบบ ท่านได้รับความขมขื่น ว้าเหว่ 
เพราะพ่อแม่หย่าร้างกันตั้งแต่ท่านเป็นเด็ก ครั้นรุ่นหนุ่มมีความรักก็ผิดหวัง รัชราชการกําลังเฟ่ืองฟูก็มี
เหตุต้องติดคุก เมื่อบวชก็ถูกขับออกจากวัด มีฐานะยากจน เหตุการณ์เหล่านี้ย่อมทําให้ท่านเศร้าหมอง 
มีความทุกข์ตลอดมา แต่ท่านก็เป็นคนมองโลกในแง่ดี สามารถข่มความทุกข์โศกได้ รักงานและขยัน 
ท่านจึงสร้างสรรค์วรรณกรรมไว้มากมาย ทําให้ผู้อ่านได้รับความบันเทิงและคติธรรมคําสอน ซึ่งเป็น
แนวคิดทางจริยศาสตร์ ที่มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ทั้งส่วนป๎จเจกชนและสังคม๑๓๗ 

ชีวิตของสุนทรภู่ มีความเป็นไปตามโลกธรรม๑๓๘ คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศได้
รับคําสรรเสริญ และนินทา จึงมีทั้งความสุขและความทุกข์ นับว่าเป็นชีวิตของปุถุชนที่มีประสบการณ์ทุกด้าน 
ท่านเป็นคนเปิดเผยจึงเขียนเล่าความจริงทุกอย่างในชีวิตของตน เช่น คิดคร่ําครวญในความทุกข์ 
ต้องการความรัก ความเมตตา ต้องการพ่ึงเจ้านาย มีความใฝุสูง ชอบการศึกษาหาความรู้ ฯลฯ  และ
การที่สุนทรภู่มี อัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์วรรณกรรมนั้น เพราะว่าท่านมีลักษณะพิเศษ
ดังต่อไปนี้๑๓๙ 

                                                 
๑๓๕พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), สัจธรรมกับจริยธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๓ - ๑๖. 
๑๓๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า ๕๙๑. 

 ๑๓๗เจือ สตะเวทิน, สุนทรภู่, อ้างแล้ว, หน้า ๓๖๙ - ๓๗๓. 
 ๑๓๘องฺ.เอกาทสก.อ. ๒๓/๙๖/๑๒๓. 
 ๑๓๙สมพันธ์ เลขะพันธ์,วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๑๘), หน้า ๑๒๙ - ๑๓๕. 



 ๑๓๕ 

๑. สุนทรภู่มีลักษณะเป็นศิลปินอย่างแท้จริง คือ มีอารมณ์อ่อนไหว สะเทือนใจง่าย ประทับใจ
อย่างฉับพลันกลับสิ่งที่มาเก่ียวข้อง และเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้รวดเร็วชีวิตของท่านต้องประสบป๎ญหา
มากมาย และท่านไม่สามารถชนะอุปสรรคชีวิตได้ จึงต้องหนีป๎ญหา เช่น หนีเข้าสู่สมณเพศหนีจาก       
วัดหนึ่งไปอีกวัดหนึ่ง หนีตัวเองที่แท้จริงด้วยการดื่มสุราสุนทรภู่ผิดหวังเรื่องการคบคนในวรรณกรรม
หลายเรื่องท่านได้กล่าวว่าไม่อยากคบหนึ่งร้ายชายชั่ว 

แต่ลักษณะจิตใจที่อ่อนไหวนี้มีส่วนช่วยให้สุนทรภู่ประสบความสําเร็จ ในการแต่งนิราศได้ดีที่สุด 
เพราะท่านจะบรรยายอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้อย่างสมจริง การที่ท่านมีจิตใจอ่อนไหวจึงทําให้
ท่านชอบคําเยินยอ ปรารถนาเกียรติ ยศ ชื่อเสียง ต้องการญาติมิตรและเจ้านาย ฯลฯ 

๒. สุนทรภู่เป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษยม์าก เพราะท่านผ่านชีวิตมาหลายแบบและพบ
ผู้คนหลายระดับ ผลงานของท่าน จึงมีรากฐานของความเป็นจริงในชีวิตมนุษย์ หลักปรัชญาหรือ             
คติธรรมที่สุนทรภู่แทรกไว้ในวรรณกรรมของท่านเป็นข้อปฏิบัติที่คนทั่วไปทําตามได้ และเป็นความดี 
ความถูกต้องที่เป็นจริง นํามาใช้ได้จนทุกวันนี้ 

วรรณกรรมที่เป็นนิทาน สุนทรภู่ได้เปลี่ยนแนวนิทานจากเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่มีอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์มาเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีความสุข ความทุกข์ ความสมหวัง ความผิดหวัง เช่น เรื่องพระอภัยมณี 
สุนทรภู่ได้แทรกข้อคิดปรัชญาไว้ ซึ่งนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป๎จเจกชนและสังคมได้ 

๓. สุนทรภู่สร้างสรรค์วรรณกรรมอย่างมีจุดหมาย เช่น ด้านนิทานก็สนุก นิราศก็สร้างความ
ประทับใจด้วยการบรรยายอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ สุภาษิตก็มีสาระน่าจดจํา เป็นความจริงที่ควร
ปฏิบัติตาม เพราะทําให้เกิดผลดีต่อการดําเนินชีวิต นับว่างานของท่านมีคุณค่าทุกประการ 

๔. สุนทรภู่เป็นคนช่างสังเกต ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม่  ชอบจดจําความรู้ทั่ว  ๆ ไปแล้ว
นํามาเขียนในวรรณกรรมของท่านทําให้ผู้อ่านได้รับความรู้ด้วย 

๕. สุนทรภู่เป็นคนมีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม ได้แก่ ราชประเพณีขนบธรรมเนียม  
ข้อควรปฏิบัติของทุกชนชั้น ความเชื่อ การประกอบอาชีพ การสงคราม โหราศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่องานเขียนของท่านมาก 

๖. สุนทรภู่ยกย่องสถาบันกษัตริย์ วรรณกรรมทุกเรื่อง แสดงชัดเจนว่า ท่านมีความจงรักภักดี
เทิดทูนกษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างจริงใจ 

ลักษณะพิเศษของสุนทรภู่ตามที่กล่าวมานี้  ชี้ให้เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความคิดที่
กว้างขวางลึกซึ้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้ดี ท่านจึงแทรกคํา
สอนที่เป็นคําพังเพย คําคม คติธรรม หลักปรัชญาไว้ในวรรณกรรมทุกเรื่องซึ่งอาจจะเป็น ๓ แบบ คือ 
สอนให้ทํา สอนให้เว้น และสอนโดยใช้ความจริงพิจารณา๑๔๐ คําสอน หรือลักษณะทางพุทธปรัชญา  
ในวรรณกรรมของสุนทรภู่มี ๔ ลักษณะ คือ 

๑. นําสุภาษิตเก่ามาประพันธ์เป็นคํากลอน 
๒. นําเอาความสะเทือนใจของสุนทรภู่มาประพันธ์เป็นสุภาษิต 
๓. นําเอาสัจธรรมทางพุทธศาสนามาประพันธ์เป็นกลอนให้เข้าใจง่าย 

                                                 

 ๑๔๐สตะเวทิน, สุภาษิตภาษาไทย, อ้างแล้ว,หน้า ๒. 



 ๑๓๖ 

๔. นําเอาธรรมชาติทั้งปวงมาประพันธ์เปรียบเทียบกับนิสัยของมนุษย์๑๔๑ 
จินตกวีสุนทรภู่มีความสามารถในการแทรกคําสอนลักษณะต่างๆเหล่านี้ ไว้ในวรรณกรรมของ

ท่านได้อย่างเหมาะสม กลมกลืนกับเนื้อเรื่อง ในที่นี้ขอยกตัวอย่างแนวคิดทางจริยศาสตร์ของสุนทรภู่
ทั้ง ๔ ลักษณะดังต่อไปนี้ 

๑. นําสุภาษิตเก่ามาประพันธ์เป็นคํากลอน เช่น ในเรื่องขุนช้างขุนแผน นางทองประศรีสอน
ขุนแผนว่า 

 โบราณท่านสมมุติมนุษย์นี้  ยากแล้วมีใหม่สําเร็จถึงเจ็ดหน 
 ที่ทุกข์โศกโรคร้อนค่อยผ่อนปรน คงจะพ้นโทษทัณฑ์ไม่บรรลัย๑๔๒ 

 สุนทรภู่นํามาตากสุภาษิตเก่าว่า “ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน” ในตอนนี้นางทองประศรีสอนขุนแผน
ในขณะที่ติดคุกซ่ึงเป็นข้อคิดว่าเรื่องทุกข์ สุขของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องประสบกับ
ความทุกข์ ความสุข อยู่เสมอ เมื่อมีความทุกข์ต้องอดทน 
 ๒. นําเอาความสะเทือนใจของสุนทรภู่มาประพันธ์เป็นสุภาษิต เช่น ในนิราศพระบา สุนทรภู่กล่าวว่า 
  สตรีหึงหนึ่งแพศยาหญิง  ทั้งสองสิ่งอย่าได้ชิดพิสมัย 
  สัญชาติชายทรชนที่คนใด  ให้หลีกไกลร้อยโยชน์อย่าร่วมทาง๑๔๓ 

 บทกลอนข้อนี้มีข้อคิดเตือนใจเรื่อง“ไม่คบคนพาล”เมื่อเราอ่านชีวประวัติของสุนทรภู่แล้วจะ
เห็นว่าท่านมีความผิดหวังในเรื่องความรักและการคบเพ่ือน ซึ่งคงทําให้ท่านได้ รับความทุกข์มาแล้ว  
จึงนํามาสอนผู้อ่านด้วย ดังนั้น มนุษย์ควรเลิกคบคนดี เพราะจะทําให้เราเป็นคนดี มีคุณค่า และ
สมศักดิ์ศรีกับความเป็นมนุษย์ 
 ๓. นําเอาสัจธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพันธ์เป็นกลอนให้เข้าใจง่าย เช่น สิงหไกรภพ  
ท้าวอินณุมาศได้รําพึงก่อนที่จะออกจากบ้านเมืองว่า 
 เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตา   อันเกิดมาเป็นบุคคลไม่พ้นตาย 
 สุขกับโศกเหมือนหนึ่งโรคสําหรับร่าง รําพึงพลางหักให้พระทัยหาย๑๔๔ 

 ท้าวอินณุมาศมีความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตดีว่า ต้องไปตาม “กฎไตรลักษณ์”๑๔๕               
ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ จึงรู้สึกปลงตกเพราะมนุษย์ทุกคนหนีความตายไปไม่พ้น นับว่าสุนทรภู่แต่ง
เรื่องให้มนุษย์มีจิตใจเข้มแข็ง ยอมรับกฎเกณฑ์ของชีวิต ซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติ 
 ๔. นําเอาธรรมชาติทั้งปวงทาประพันธ์เปรียบเทียบนิสัยมนุษย์ เช่น ในพระอภัยมณี พระโยคี
ไปช่วยสุดสาครที่ถูกชีเปลือยผลักตกเหว พระโยคีสอนสุดสาครว่า จิตใจมนุษย์นั้นมีเล่ห์กลมาก 
  แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์     มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด 

                                                 

 ๑๔๑สมบัติ จันทรวงศ์, โลกทัศน์ของสุนทรภู่, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๔. 
 ๑๔๒สุนทรภู่, นิราศพระบาทฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๖๔. 
 ๑๔๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๔. 
 ๑๔๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 
 ๑๔๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗. 



 ๑๓๗ 

  ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน”๑๔๖ 

 สุนทรภู่ต้องการสอนเรื่องการคบคน ให้รู้จักใช้สติป๎ญญาและเหตุผลไตร่ตรองให้ดีเพราะ
มนุษย์ส่วนมาก “หน้าซื่อ ใจคด” การที่สุนทรภู่เปรียบเทียบจิตใจมนุษย์เหมือนกับเถาวัลย์นั้นทําให้
เข้าใจได้ดีว่า จิตใจมนุษย์นั้นไว้วางใจไม่ได้ เราต้องระมัดระวังตัวในการคบคน เพราะจะทําให้
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและทรัพย์สินของเรา 
 ลักษณะทางจริยศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ที่นํามากล่าวนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเพ่ือให้
เห็นว่าสุนทรภู่มีทรรศนะเกี่ยวกับพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์โดยตรง ท่านได้สอนให้มนุษย์ทําความดี 
เว้นการทําชั่ว โดยใช้สติป๎ญญาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ สอนให้มีจิตใจเข้มแข็ง อดทน รู้จักปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหาชีวิตด้วยตัวของมนุษย์เอง สุนทรภู่ไม่ยอมให้มนุษย์อ้อนวอนให้พระเจ้าคอยช่วยเหลือ ดลบันดาล
ความสุขให้ หรือช่วยให้พ้นทุกข์ แต่สุนทรภู่สอนให้มนุษย์พึ่งตนเอง ให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง 
 ลักษณะ หรือแนวความคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่  
เน้นเรื่องการกระทําโดยมนุษย์ และเพ่ือนมนุษย์ เป็นการคิดชอบ พูดชอบ และกระทําชอบโดยใช้
สติป๎ญญาและเหตุผลของมนุษย์ มนุษย์จึงเป็นผู้สร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง ดังนั้น นอกจากสุนทรภู่จะ
เป็นมหากวีที่สามารถแต่งกลอนได้ไพเราะแล้ว ท่านยังเป็นนักปรัชญาที่แทรกปรัชญา และคติธรรม
สอนใจผู้ อ่านด้วย๑๔๗ แนวความคิดทางพุทธปรัชญาในวรรณกรรมของสุนทรภู่มีลักษณะเป็น                
พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

จากการศึกษาพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีจะพบว่า
พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันกับจริยธรรม เป็นคําที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของ
มนุษย์ในสังคม เพื่อนให้การดําเนินชีวิตก้าวหน้าไปในทางที่ดีถูกต้องและดีงาม แปลว่า ความประพฤติ 
กิริยาที่ควรประพฤติ ธรรมแปลว่า ความดีคําสั่งสอนและหลักปฏิบัติในศาสนา ความจริง ความถูกต้อง 
และกฎเกณฑ์๑๔๘ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ ดังนี้ 
 Kohlberg ให้ความหมายว่า “จริยธรรมนั้นมีพ้ืนฐานมาจากความยุติธรรม คือ การกระจาย
สิทธิและหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน ดดยมิได้หมายถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกันอยู่โดยทั่วไป แต่เป็น
กฎเกณฑ์ที่มีความเป็นสากลซึ่งคนส่วนใหญ่รับไว้ในทุก ๆ สถานการณ์ ไม่มีการขัดแย้งเป็นอุดมคติ 
ดังนั้น พันธะทางจริยธรรม จึงเป็นการเคารพในสิทธิข้อเรียกร้องของผู้อ่ืนอย่างเสมอภาค”๑๔๙ 

                                                 

 ๑๔๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙๑.  
 ๑๔๗ประยูร พิษนาคะ และเกรียงศักดิ์ พิศนาคะ, ชีวิตและงานของศรีปราชญ์และสุนทรภู่, 
(พระนคร : ป.พิศนาคะการพิมพ์, ๒๕๑๒), หน้า ๓๘๘. 

๑๔๘เสถียรพงษ ์วรรณปก, พุทธศาสนา : ทรรศนะและวิจารณ์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มติชน, 
๒๕๔๓), หน้า ๑๒๗. 

๑๔๙Kohlberg L., “Moral Stages and Moralization : The Cognitive Developmental Approach”, 
Moral Development and Behavior, (New York : Holt Rinehart and Winston, 1976), 
pp. 4-5. 



 ๑๓๘ 

Zanden ให้ความหมายว่า “จริยธรรม หมายถึง มุมมองและคุณค่าที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธี
แนวทางศาสนาและสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล”๑๕๐ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายว่า 

  จริยธรรม หมายถึง การดําเนินชีวิต ความเป็นอยู่ การยังชีวิตให้เป็นไปการ
ครองชีพการดําเนินชีวิต การเคลื่อนไหวของชีวิตทุกแง่ทุกมุม ทุกระระดับทั้งกาย 
วาจา ใจ ทั้งด้านส่วนตัว ด้านจิตใจ ด้านป๎ญญา ถ้าเป็นการดําเนินชีวิตหรือครองชีวิต
อย่างถูกต้อง ทําให้มนุษย์เป็นอิสระ มีจิตใจไร้ทุกข์อย่างแท้จริง เรียกว่า การครองชีวิต
อย่างประเสริฐหรือชีประเสริฐ๑๕๑ 

 พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ให้ความหมายว่า “จริยธรรม คือ หลักแห่ง
ความประพฤติหรือแนวทางแห่งการปฎิบิตตนให้เป็นคนดีเพ่ือประโยชน์สุขของตนเอง             
และสังคม”๑๕๒ 

ดังนั้น จริยธรรมจึงหมายถึง กฎเกณฑ์ที่มีลักษณะแห่งความเป็นสากลซึ่งเกิดจาก หลักการ
ทางศาสนาเป็นพ้ืนฐาน และนํามาสู่อํานาจในการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทํา อาทิ การทํา
ความดี ความ ชั่ว ทําสิ่งที่ถูกไม่ทําสิ่งผิดโดยเกี่ยวกับวิถีทางในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน 
อันจะนํามาสู่คุณงามความดีเป็นสุขอันประเสริฐแก่ตนและผู้อ่ืนและเกื้อหนุนประโยชน์ให้แก่บริบททางสังคม 

จากการศึกษาจริยธรรมที่ปรากฏในเนื้อเรื่องของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่นํา
จริยธรรมที่ควรประพฤติที่ปฏิบัติต่อตนและผู้อ่ืนในสังคม โดยสอดแทรกคําสอนทางพระพุทธศาสนา
เพ่ือเป็นเครื่องมือส่งเสริมศีลธรรม ความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยการชี้นํา พุทธปรัชญาใน
ส่วนเกี่ยวข้องกับจริยธรรม ได้แก่ การปกครองโดยใช้ทศพิธราชธรรม นับเป็นคุณธรรมในการปกครอง
ที่สําคัญยิ่งสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา หลักการปกครองในสมัย
ดังกล่าวยึดหลักคัมภีร์ธรรมศาสตร์ซึ่งระบุถึงหลักธรรมต่าง ๆ ที่พระมหากษัตริย์จะต้องยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติได้ตามนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงธรรม๑๕๓ นอกจากนั้น 
ทศพิธราชธรรม เป็นหลักปฏิบัติที่สามารถใช้ได้ดีมาทุกยุค ทุกสมัย มีเนื้อหาเป็นหลักปฏิบัติของ
กษัตริย์หรือผู้ปกครองโดยตรง ได้แก่  

จากการศึกษาพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี 
สุนทรภู่ได้สอดแทรกคําสอนคําสอนทางพุทธศาสนาเพ่ือเป็นเครื่องมือส่งเสริมศีลธรรมอันที่ดีงามแก่
ตนเองและผู้อ่ืน ได้แก่ 
 ๑. ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  
                                                 

๑๕๐James W. Vander Zanden, Sociology the Core, 3 Ed., (New York : McGraw 
– Hill Inc., 1986), p. 323. 

๑๕๑Ibid, pp. 10 - 11. 
๑๕๒พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), สัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมจริยศาสตร์และจริยศึกษา : 

ความรู้คู่คุณธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๘๑ - ๘๒. 
๑๕๓พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร, ชุมนุมพระนิพนธ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

พระจันทร,์ ๒๕๑๗), หน้า ๑๐๑ - ๑๐๕. 



 ๑๓๙ 

 ความเชื่อ หมายถึง ศรัทธา ความเชื่อถือ ความเลื่อมใส ความเชื่อเป็นปรากฏการณ์ทางจิต
ของมนุษย์ ที่เกิดจากการสนองความอยากรู้อยากเห็น จัดเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิม เริ่มตั้งแต่มนุษย์เกิด
มาเป็นทารก และมีพัฒนาการกลายมาเป็นความใคร่รู้ในวัยเด็กจนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เมื่อกล่าวถึง
ความเชื่อ ก็ต้องกล่าวถึงลัทธิความเชื่อด้วย นั่นคือ ศาสนาทุกศาสนาล้วนเกิดจากความเชื่อด้วยกัน
ทั้งนั้น ความเชื่อ มี ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑. ความตกลงใจในความมีหรือความเป็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เชื่อว่านรก สวรรค์ ภูตผี หรือ
เทวดามีจริง 
 ๒. ความตกลงใจในความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น มีความเชื่อว่าถ้าเราทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งให้แก่ใคร สิ่งนั้นย่อมตามสนองเรา 
 ดังนั้น ความเชื่อจึงมิอิทธิพลต่อความรู้สึก ความคิดและการแสดงออกของมนุษย์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ความเชื่อเรื่องบุญบาป หรือนรกสวรรค์ ความเชื่อเรื่องภูตผี หรือเทวดาก็มักจะยําเกรงที่
จะกระทําสิ่งที่จะส่งผลให้ตนไปสู่ภพภูมิที่ลําบากในอนาคต และเชื่อว่าทําสิ่งใด ย่อมได้รับผลเช่นกัน 
 ในพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ อธิบายถึงความเชื่อที่ดีจะต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วย
ป๎ญญา ดังเช่นในเกสปุตติสูตร ชี้ให้เห็นว่าความเชื่ออาจจะผิดหรือถูกก็ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงพบว่าศรัทธา
หรือความเชื่อที่เนื่องด้วยเหตุผล จะต้องมีป๎ญญากํากับอยู่เสมอ และทําให้ศรัทธากลายเป็นความเชื่อที่
ไม่มืดบอด หรืองมงาย ศรัทธาจึงมีความเป็นจําเป็นเพราะถ้าใช้ถูกทางย่อมนําสู่เปูาหมายได้รวดเร็วขึ้น 
ศรัทธาจึงเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการปลูกฝ๎งให้คนเราเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เมื่อบุคคลได้รับรู้หรือรับ
ฟ๎งคําสอน พร้อมทั้งพิจารณาไตร่ตรองด้วยป๎ญญาแล้ว จึงจะเกิดความเชื่อเพ่ือนําไปปฏิบัติให้
เหมาะสมกับชีวิตของตน พุทธศาสนิกชนจึงมีเสรีภาพในการใช้ความเชื่ ออย่างเต็มที่ โดยการไม่เชื่อ
อย่างงมงาย แต่เชื่ออย่างมีเหตุผล พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่ต้องลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่ได้สอนให้พ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอก จึงทําให้มนุษย์มีคุณค่าในตัวเองมากขึ้น 

ศรัทธา หรือความเชื่อในพระพุทธศาสนามี ๔ ประการ ดังนี้ 
๑. กัมมสัทธา เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่อทําอะไรโดยเจตนา        

จงใจทําย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่ว ความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุให้เกิดผลดี และผลร้ายในกาลต่อไป 
การกระทํา จะไม่ว่างเปล่า และผลที่จะสําเร็จได้ด้วยการกระทํา มิใช่ด้วยการอ้อนวอนคอยโชควาสนา 
 ๒. วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม คือ เชื่อว่ากรรมที่ทําไปแล้วต้องให้ผลและผลนั้นต้องมา       
แต่เหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว 
 ๓. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนจะได้รับผลเป็นไปตามกรรมของตน 
 ๔. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจในพระองค์ว่าเป็นพระสัมมา
สัมพุทธะทรงพระคุณ ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า 
มนุษย์เป็นผู้ที่ฝึกตนเองได้ และสามารถเข้าถึงภูมิธรรมอันสูงสุดได้ ดังที่พระองค์ทรงบําเพ็ญได้ไว้เป็นตัวอย่าง๑๕๔ 
 อาจกล่าวได้ว่า ความเชื่อทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นความเชื่อที่พุทธศาสนิกชนควรเชื่อไว้เป็น
เบื้องแรกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรม คือ การกระทําที่เป็นเหตุและเป็นผลทั้งดีและชั่วอันสัตว์

                                                 
๑๕๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๐. 



 ๑๔๐ 

ทั้งหลายในโลกนี้จะพึงได้รับจากการกระทําของตนเอง และมีความเชื่อที่ประกอบด้ วยป๎ญญา ไม่งม
งายตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ไม่หวั่นไหว ไม่แกร่งไกว ถือ ธรรมเป็นใหญ่และสูงสุด 
 อิทธิพลความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในเรื่องพระอภัยมณี เป็นการสะท้อนถึงความศรัทธาใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้บุคคลมุ่งกระทําสิ่งที่ดีงามและประพฤติตนเป็นกัลยาณมิตรแก่
ผู้อ่ืนด้วยความปรารถนาดีโดยไม่ถือชนชั้นของบุคคลในสังคม ได้แก่ 
 ๒. ความเชื่อเรื่องบุญกรรมและวิบากกรรม 

เรื่องพระอภัยมณี สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่มีอยู่แล้วของสังคมไทย คือ ความเชื่อเรื่องบุญ
กรรมและวิบากกรรม โดยผ่านตัวละครหลายตัวและใช้คําว่า กรรมเวรเคราะห์ บุญ บาปผลบุญ วิบาก
และวิบากกรรม คําดังกล่าวย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงโลกทัศน์ของสุนทรภู่ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
พระพุทธศาสนา ความเชื่อในเรื่องบุญกรรมดังกล่าวนี้  
  ๓. ความเชื่อเรื่องสังสารวัฏ 
 สังสารวัฏที่สุนทรภู่กล่าวถึงไว้ในเรื่องพระอภัยมณีโดยผ่านตัวละครหลายตัวและใช้คําว่า  
ชาติก่อน ปางหลัง ชาตินี้ ชาติหน้า และทุก ๆ ชาติ คําดังกล่าวนี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงวัฏสงสารว่า 
ตายแล้วย่อมเกิดอีกอย่างแน่นอน  
 ๔. ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ 
 วรรณคดีเรื่องอภัยมณีสะท้อนให้เห็นว่า ความเชื่อเรื่องนรกเป็นภูมิที่ไม่มีความเจริญมีแต่
ความเสื่อม ความทุกข์ทรมานเดือดร้อน เป็นสถานที่ที่ทุก ๆ คนไม่อยากไป สวรรค์เป็นดินแดนแห่ง
บรมสุขที่ใคร ๆ ก็ปรารถนาจะไป ซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของชาวพุทธในสังคมไทยเป็นอย่าง
มากโดยเชื่อว่านรกสวรรค์มีอยู่จริง ทําให้คนแกรงกลัวต่อการทําบาปไม่ละเมิดในศีลธรรมอันดี งาม
เพราะกลัวภัยไปเกิดในนรก และเป็นพลังกระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม
อันดีงามพร้อมทั้งให้ทําบุญกุศลสร้างความดีมีการให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเพ่ือหวังไปในเกิดใน
สวรรค์แดนอันรื่นรมย์ 
 ๕. ความเชื่อเรื่องนิพพาน  
 วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีสะท้อนให้เห็นถึง ความเชื่อเรื่องนิพพานมีจริงโดยผ่านตัวละคร
หลายตัวและเชื่อว่านิพพาน คือ การเป็นอิสระหรือหลุดพ้นจากอํานาจของบุญกรรมเป็นภาวะที่สุข
สําราญใจ ไม่มีความทุกข์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของชาวพุทธในสังคมไทยเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นภาวะบรมสุขที่ให้ความสุขอย่างยิ่ง ดังนั้น นิพพานจึงเป็นยอดปรารถนาของพุทธศาสนิกชน
ทุกคน และการที่จะให้เข้าถึงนิพพานได้นั้นจะต้องทําบุญให้ทานต้องรักษาศีลปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา
จนถึงอภิญญาณ ถ้าทําได้ดังนี้ก็จะเข้าถึงนิพพาน 
 ๖. ความเชื่อเรื่องท าบุญกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศล 
 วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องการทําบุญกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้น มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของชาวพุทธในสังคมไทยเป็นอย่างมาก           
โดยพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เชื่อว่า ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับบุญกุศลต่อเมื่อมีผู้ได้ทําบุญกุศลด้วยการ
ให้ทาน รักษาศีล และการภาวนา อานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับด้วยการที่บุคคล
กรวดน้ําอุทิศไปให้ 
 ๗. ความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการบวช  



 ๑๔๑ 

 คําว่า บวช หรือ บรรพชา แปลว่า เว้นความชั่วทุกอย่าง การบวชจึงหมายถึง การเว้นจากการ
ประพฤติอย่างฆราวาส เว้นจากสิ่งที่ควรเว้น การบวชตามความหมายเดิมท่านหมายถึงการกระทํา
นิพพานให้แจ้ง คือ ดังทุกข์ทั้งปวงได้สิ้นเชิง โดยอาศัยศีล สมาธิและป๎ญญา เป็นมรรคพาไปสู่เปูาหมาย
อันสูงสุดนั้น ดังเช่นตัวอย่าง ความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการบวชที่ปรากฏในเรื่องพระอภัยมณี มีดังนี้ 
 พระอภัยมณีขอให้โยคีช่วยบวชเพ่ือให้บรรลุนิพพาน ดังคํากลอนว่า 
  เราเกิดมาอาภัพอัปภาคย์  ต้องพลัดพรากจากนครจนอ่อนหู 
  จะถือคําธรรมขันธ์สัพพัญํู  ให้ค้ําชูชาติหน้าอย่าเช่นนี้ 
  นึกศรัทธากล้าหาญสําราญจิต  จนอาทิตย์อุทัยไขรัศมี 
  ชวนลูกยามายังท่านโยคี  อัญชลีเล่าความตามคํานึง 
  จะขอบวชบรรพชารักษากิจ  อยู่เป็นศิษย์ในสํานักสักพักพ่ึง 
  พอสมสร้างทางธรรมสํามะดึงส์  ให้ลุถึงนิพพานสําราญใจ๑๕๕ 

 จากคํากลอนข้างต้น สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่ว่าเมื่อบวชแล้ว สามารถรักษาศีลให้ครบและ
เคร่งครัด ปฏิบัติธรรมและบําเพ็ญบารมีให้ครบถ้วน (สมตึงสปารมี) จะมีอานุภาพบังเกิดอานิสงส์ดล
บันดาลให้บรรลุถึงนิพพานและช่วยส่งผลไปยังชาติหน้าด้วยความอาภัพอัปภาคย์ขออย่าให้เกิดขึ้น
เหมือนอย่างชาตินี้อีก เห็นได้จากคําพูดของพระอภัยมณีที่ตั้งความปรารถนาไว้โดยขอโยคีช่วยบวชให้ 
 ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อคนในสังคมไทย ได้แก่ ความเชื่อเรื่องบุญกรรม และ
วิบากกรรม สังสารวัฎ นรกสวรรค์ นิพพาน การทําบุญกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลและอานิสงส์ของการบวช 
พบว่า สุนทรภู่นําเสนอพุทธธรรมเรื่องกรรมในระดับชาวบ้าน กล่าวคือ เป็นความเชื่อในเรื่องกรรมเก่า 
ชาติ ภพ การเกิดใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ๎งรากลึกในความเชื่อในระดับชาวบ้านของสังคมไทย ดังจะเห็นได้ว่า 
ความเชื่อในการทําชั่ว ทําบาป และประพฤติผิดศีลตายไปต้องไปรับโทษทัณฑ์ในนรก เชื่อว่าในการ
ทําบุญ ทําทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์และบรรลุถึงนิพพาน และเชื่อว่าทําบุญ
แล้วกรวดน้ําแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผู้มีคุณที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งเชื่อว่าการบวชเป็นการทํากุศลความดี
ร่วมกันทั้งผู้บวช บิดามารดา ญาติมิตร มีอานิสงส์ต่อผู้บวช บุ คคลใกล้ชิดและบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว 
 ๘. ความเชื่อทางโลก  
 สุนทรภู่สอนให้ผู้ อ่านวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีเห็นความสําคัญของชีวิต และให้เห็น
ความหมายของการดําเนินชีวิตทางโลก แม้จะประกอบด้วยความเป็นไปของกิเลศ แต่สุนทรภู่ก็สอนให้
รู้เท่าทันกิเลส โดยมีวิธีสอนดังต่อไปนี้ 
 ๙. อ้างส านวนโวหาร 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้คําหมายของคําว่า สํานวน ไว้ดังนี้ 
“สํานวน หมายถึง ถ้อยคําที่เรียบเรียงโวหาร บางทีก็ใช้ว่า สํานวนโวหาร เช่น สารคดีเรื่องนี้สํานวน
โวหารดี ความเรื่องนี้สํานวนโวหารลุ่ม ๆ ดอน ๆ ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว 
มีความหมายไม่ตรงตัว หรือมีความหมายอ่ืนแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายน้ํา”๑๕๖ 
 กาญจ นาคพันธุ์ ได้อธิบายความหมายของคําว่า สํานวน ไว้ในหนังสือสํานวนไทย ดังนี้ 
                                                 

๑๕๕สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๑. 
๑๕๖ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, หน้า ๘๓๕. 



 ๑๔๒ 

คําพูดของมนุษย์เราไม่ว่าชาติใดภาษาใดแยกออกได้กว้าง ๆ เป็น ๒ อย่าง 
อย่างหนึ่งพูดตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา พอพูดออกมาก็เข้าใจกันได้ทันที อีก
อย่างหนึ่งพูดเป็นชั้นเชิงไม่ตรงไปตรงมา แต่ให้มีความหมายในคําพูดนั้น ๆ คนฟ๎งอาจ
เข้าใจความหมายทันทีถ้าคําพูดนั้นใช้กันแพร่หลายทั่วไปจนอยู่ตัวแล้ว แต่ไม่แพร่หลาย
คนฟ๎งก็ไม่อาจเข้าใจได้ทันทีต้องคิดจึงเข้าใจหรือบางที่คิดแล้วเข้าใจอย่างอ่ืนก็ได้ หรือไม่
เข้าใจเอาเลยก็ได้ คําพูดเป็นชั้นเชิงนี้เราเรียกว่า สํานวน คือ คําพูดเป็นสํานวนอย่าง
ชาวบ้าน เรียกว่า พูดสําบัดสํานวน๑๕๗ 

 อาจกล่าวได้ว่า สํานวน หมายถึง ถ้อยคําที่มิได้มีความหมายตรงไปตรงมาตามตัวอักษรหรือ
แปลตามรากศัพท์ แต่เป็นถ้อยคําที่มีความหมายเป็นอย่างอ่ืน คือ เป็นชั้นเชิงชวนให้คิด ซึ่งอาจจะเป็น
ในเชิงเปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปไมย 
 สํานวนไทยเป็นเครื่องแสดงถึงวิถีชีวิต พฤติกรรมของคนในสังคมในยุคนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีไม่
แพ้กับหลักฐานอ่ืน ๆ เพราะว่าสํานวยไทยแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนของคนในสังคม
ยุคนั้น ๆ แสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้แต่งกลอนในการผสมผสานคําคมให้กลมกลืนกับบท
กลอนได้อย่างไพเราะและได้ใจความ  
 เรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่ได้ยกสํานวนโวหารมาเปรียบเทียบไว้ ดังนี้ 
 ๑) ศรีสุวรรณเล้าโลมนางเกษรา ทําให้นางเกษรากลัวพ่ีเลี้ยงจะเอาไปนินทา ศรีสุวรรณพูดกับ
นางเกษรา ดังคํากลอนว่า 

การนินทากาเลเหมือนเทน้ํา   ไม่ชอกช้ําเหมือนเอามีดลงกรีดหิน๑๕๘ 
 จากคํากลอนข้างต้นกล่าวถึงสํานวนที่ว่า “นินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้ําเหมือนเอามีดลง
กรีดหิน” หมายถึง การนินทาว่าร้าย ตําหนิติเตียน ไม่ทําให้ผู้ถูกนินทาเสียหายอะไร เพราะคนเราไม่ดี
ไม่ชั่วเพราะคําคน แต่จะดีจะชั่วก็เพราะการกระทําของตัว ดังนั้น การนินทาไม่มีผลอะไรเหมือนเอามีด
มากรีดหิน หินก็ไม่เจ็บแสบหรือช้ําชอกอย่างไร  
 ๒) ศรีสุวรรณขอลานางเกษรา ดังคํากลอนว่า 

เหมือนกงเกวียนกําเกวียนเวียนระไว จงหักใจเสียเถิดเจ้าเยาวมาลย์๑๕๙ 
 จากคํากลอนข้างต้นกล่าวถึงสํานวนที่ว่า “กงเกวียนกําเกวียน” สะท้อนถึงคําสอนใน
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องกรรม คือสอนให้คนทําความดี ถ้าใครทําอะไรจะได้สิ่งนั้นตอบแทน  
 ๓) นางสุวรรณมาลีพูดกับพระอภัยมณีว่า อย่ารื้อฟ้ืนเรื่องเก่า ๆ อีก ดังคํากลอนว่า 

ซึ่งซักถามตามระบอบให้ตอบถ้อย เหมือนฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บจิต๑๖๐ 

                                                 
๑๕๗กาญจนา นาคพันธุ์, ส านวนไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, ๒๕๒๓), 

หน้า ๑. 
๑๕๘สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๐. 
๑๕๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖๒. 
๑๖๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๑๘. 



 ๑๔๓ 

 จากคํากลอนข้างต้นกล่าวถึงสํานวนที่ว่า “อย่างฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ” หมายถึงการรื้อเอาเรื่อง
เก่า ๆ ที่แล้วไปแล้วมาพูดขึ้นให้เป็นที่สะเทือนใจหรือบาดหมางใจ และอาจทําให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้น
อีกท้ังที่เรื่องนั้นสงบไปแล้ว 
 การกล่าวอ้างสํานวนโวหารที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้
ความสามารถเป็นอย่างยิ่งในด้านกลวิธีในการแต่งกลอนของสุนทรภู่รวมไปถึงความสามารถเลือก
ถ้อยคํากล่าวอ้างสํานวนโวหารมาใช้ในบทกลอนได้อย่างแยบยลและคมคายเหมาะสมกับตัวละคร 
เหมาะสมกับเหตุการณ์ อย่างเหมาะเจาะยิ่ง และยังสะท้อนให้เห็นคุณค่าที่แฝงไว้ด้วยสํานวนโวหารมา
เปรียบเทียบลึกซึ่ง คําคม และคมคาย คํากล่าวอ้างสํานวนโวหารในเรื่องพระอภัยมณีเป็นสํานวนไทยที่
เราพูดกันมาจนถึงทุกวันนี้เป็นข้อคิดสอนใจ คอยชี้แนะและเตือนสติให้ผู้อ่านดําเนินชีวิตไปอย่างสงบสุข 
คําคมทุกคําแฝงไว้ด้วยคุณค่ามหาศาล  
 ๑o. อ้างค าโบราณ 

เรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่อ้างคําโบราณ ดังนี้ 
 (๑) พระราชบิดามารดาสั่งสอนพระอภัยมณีและศรีสุวรรณก่อนเดินทางไปศึกษาหาความรู้ 
ด้วยอ้างคําโบราณ โดยในวรรณกรรมของสุนทรภู่ปรากฏคําว่า “คําโบราณ” ไว้ในบทประพันธ์ดัง
ข้อความทึบ มีความหมายว่า เวลาเข้าปุาโบราณท่านสอนไว้อย่าคิดมาก อย่าคิดไปต่าง ๆ นานา
โดยเฉพาะอย่าคิดกลัว ให้พูดแต่น้อย ระมัดระวังกิริยามารยาทต่าง ๆ อย่าประมาณเรื่องน้ําดื่ม อาหาร
ยามจะนอนหลับก็ต้องดูที่ ๆ ปลอดภัยจากอันตราย ประการสําคัญ ถ้ามีความโกรธต้องอดทนไว้อย่า
บันดาลโทสะเป็นอันขาด หาไม่แล้วอาจเกิดเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายตามมาได้ง่าย ดังคํากลอนว่า  
  จะเดินทางกลางปุาพนาดอน   จงผันผ่อนตรึกจําค าโบราณ 
  จะพูดจาสารพัดบําหยัดยั้ง  จะลุกนั่งน้ําท่ากระยาหาร 
  แม้นหลับนอนผ่อนพ้นที่ภัยพาล  อดบันดาลโกรธขึ้นจึงสบาย๑๖๑ 

 (๒) พราหมณ์ทั้งสามพูดกับศรีสุวรรณโดยกล่าวอ้างคําโบราณว่า ทําสิ่งใดถ้าเกินกําลัง
ความสามารถที่จะทําคนเดียวได้ อย่าได้ฝืนทําลงไปควรพูดขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นดังคํากลอนว่า  
  บุราณว่าถ้าเหลือกําลังลาก  ให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม ๑๖๒ 
 (๓) พราหมณ์ทั้งสามสอนวิธีจะเก้ียวผู้หญิงแก่ศรีสุวรรณ อ้างคําโบราณว่าให้พูดจาไพเราะกับ
ผู้หญิงอันเป็นที่รัก ดังคํากลอนว่า  
  จะสอนสั่งสิ่งเดียวเกี้ยวผู้หญิง   ถ้าถึงจริงก็มักช้าประดาหาย 
  ให้หวานหวานไว้สักหน่อยค่อยสบาย นี่แยบคายเจ้าชู้แต่บุราณ๑๖๓ 
 สุนทรภู่หยิบยกคํากล่าวอ้างของโบราณโดยใช้คําว่า “บุราณ” มาสร้างความเชื่อถือในตัว
ละครและในเหตุการณ์ ได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน ทําให้ตัวละครดูมีชีวิตชีวาเพ่ิมมากขึ้น และเป็น
การแสดงออกถึงอัจฉริยภาพทางภาษาของสุนทรภู่เป็นอย่างยิ่ ง คํากล่าวอ้างโบราณนี้ก็เป็นคําคมที่
แฝงไว้ด้วยคําชี้แนะและการเตือนสติของผู้อ่านและผู้ฟ๎งให้ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 
                                                 

๑๖๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒. 
๑๖๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๗. 
๑๖๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๗. 



 ๑๔๔ 

 ๑๑. อ้างรูป รส กลิ่น เสียง 
 เรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่ได้อ้างรูป รส กลิ่น เสียง เช่น 
 (๑) ว่าด้วยเรื่องดนตรี 

พราหมณ์ทั้งสามสงสัยว่าดนตรีมีคุณอย่างไร พระอภัยมณีตอบแก่พราหมณ์ ดังคํากลอนว่า  
อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป  ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์ 

  ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราช   จตุบาทกลางปุาพนาสิณฑ์ 
  แม้ปี่เราเปุาไปให้ได้ยิน   ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา 
  ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ  อันลัทธิดนตรีดีหนักหนา 
  ซึ่งสงสัยไม่สิ้นในวิญญา  จงนิทราเถิดจะเปุาให้เจ้าฟัง๑๖๔ 

 จากคํากลอนข้างต้นสุนทรภู่สะท้อนให้เห็นถึง ความเชื่อว่าดนตรีมีคุณเหมือนแก้วมณีที่มีค่า
ควรเมือง แม้ใคร ๆ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ ครุฑ เทวดา หรือสัตว์ที่อยู่ในปุา หากได้ยินเสียงปี่ย่อม กล่อม
เกลาจิตใจให้ดับทุกข์ ดับโศก ดับความโกรธได้ และนอนหลับใหลไม่ได้สติ ดังนั้น คุณหรือความงดงาม
ของดนตรี คือ สามารถกล่อมเกลาจิตใจของคนให้มีความสุข ละเอียดอ่อนดีงาม  คําว่า “ฟ๎ง” ในบท
ประพันธ์จึงมีความหมายว่า ได้ยินเสียงดนตรี 
 (๒) ว่าด้วยเรื่องสตรี 
 พระอภัยมณีเปุาปี่บรรเลงเนื้อร้องถึงสตรี ดังคํากลอนว่า 
  ในเพลงปีว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย  ยังไม่เคยชมชิดพิสมัย 
  อันร้อยรสบุปผาสุมาลัย  จะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลย๑๖๕ 
 จากคํากลอนข้างต้น สุนทรภู่สะท้อนให้เห็นถึง ความเชื่อว่าสตรีเป็นผู้ที่มีความหวานชื่นและ
หอมหวานกล่าวดอกไม้นานาพรรณ ทําให้ผู้ชายเกิดความชื่นใจ ดังนั้น ความหอมชื่น ลึกซึ้งของสตรี
เป็นการกล่อมเกลาจิตใจของบุรุษให้หลงใหล 
 กล่าวโดยสรุป สุนทรภู่หยิบยกคํากล่าวอ้างเน้นความเชื่อเกี่ยวกับรูป รส กลิ่น เสียง ทําให้เกิด
ความเคลิบเคลิ้มหลงใหล และก่อให้เกิดความจรรโลงใจ แต่สอนใจให้รู้เท่าทันกิเลส 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงอิทธิพลความเชื่อทางโลก ได้แก่ การอ้างสํานวนโวหารการอ้างคํา 
โบราณ และการอ้างรูป รส กลิ่น เสียง พบว่า สุนทรภู่มีการอ้างสํานวนโวหารในบทกลอนได้แยบยล
และคมคายเหมาะสมกับตัวละครและเหตุการณ์ เพื่อให้เป็นคติสอนใจและเตือนสติในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข ส่วนการกล่าวอ้างคําโบราณเพ่ือสร้างความเชื่อถือในตัวละครและ
เหตุการณ์เพ่ือให้เกิดความหมายที่คมคายเป็นคําคม ลึกซึ้งแฝงไว้ ด้วยคําชี้แนะและเตือนสติแก่ผู้อ่าน
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และการอ้างรูป รส กลิ่น เสียง เพ่ือให้เกิดความจรรโลงใจ            
เพ่ือรู้เท่าทันกิเลส การอ้างสํานวนโวหารและอ้างคําโบราณที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี   
ยังมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนในสังคมไทย เพราะสํานวนดังกล่าวก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนไทยที่
เราพูดกันและใช้กันอยู่ทั่วไปในสังคมไทยป๎จจุบันนอกจากนี้ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณียังปรากฏ
พุทธปรัชญาที่เป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธล่าวคืออยู่หลายตอน กล่าวคือ 
                                                 

๑๖๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒. 
๑๖๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒. 



 ๑๔๕ 

 ๑. การให้ทาน 
 โดยพบได้ในหลักของทศพิธราชธรรมได้แก่ (ทาน การให้), (ศีล ความประพฤติดีงาม), (ปริจจาคะ 
การบริจาค), (อาชชวะ ความซื่อตรง), (มัททวะ ความอ่อนโยน), (ตปะ ความทรงเดช), (อักโกธะ ความ
ไม่โกรธ), (อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน), (อวิโรธนะ ความไม่ขลาดธรรม)  ดังเช่น พระอภัยมณี
ปกครองประชาชนทั้งปวงให้มีความผาสุก พระราชทรัพย์สินเงินทอง ข้าวปลาอาหาร และภรรยา       
แก่ผู้ติดตามที่ช่วยทําสงครามกับเมืองผลึกจนชนะดังคํากลอนว่า 

 พระโฉมยงองค์อภัยวิไลลักษณ์  บํารุงรักราษฎรไม่ร้อนรน 
 แล้วรางวัลบรรดาสานุศิษย์  ซ่ึงติดตามปรนนิบติัเม่ือขัดสน 
 ล้วนจีนจามพราหมณ์แขกฝรั่งปน ทั้งร้อยคนคู่ยากลําบากมา 
 ประทานเมียสาวสาวขาวน้อยน้อย ถ้วนทั้งร้อยรูปงามตามภาษา 
 กับกําป๎่นบรรทุกเกลือข้าวปลา  ทั้งเงินห้าร้อยท่ัวทุกตัวคน 
 ให้ไปอยู่บุรีรอบขอบประเทศ  คอยแจ้งเหตุตื้นลึกศึกสิงหล 
 ให้มีไพร่ไว้สําหรับอยู่กับตน  ทั้งร้อยคนคนละร้อยไม่น้อยใจ 
 ฝุายจีนจามพราหมณ์ฝรั่งแขกอังกฤษ สุจริตรักพระองค์ไม่สงสัย 
 ได้กําป๎่นภรรยาทั้งข้าไท  เหมือนเกิดใหม่ม่ังมียินดีนัก๑๖๖ 

ดังเช่น พระอภัยมณีปกครองประชาชนทั้งปวงให้มีความผาสุก พระราชทรัพย์สินเงินทอง 
ข้าวปลาอาหาร และภรรยา แก่ผู้ติดตามที่ช่วยทําสงครามกับเมืองผลึกจนชนะดังคํากลอนว่า 

 พระโฉมยงองค์อภัยวิไลลักษณ์  บํารุงรักราษฎรไม่ร้อนรน 
 แล้วรางวัลบรรดาสานุศิษย์  ซ่ึงติดตามปรนนิบติัเม่ือขัดสน 
 ล้วนจีนจามพราหมณ์แขกฝรั่งปน ทั้งร้อยคนคู่ยากลําบากมา 
 ประทานเมียสาวสาวขาวน้อยน้อย ถ้วนทั้งร้อยรูปงามตามภาษา 
 กับกําป๎่นบรรทุกเกลือข้าวปลา  ทั้งเงินห้าร้อยท่ัวทุกตัวคน 
 ให้ไปอยู่บุรีรอบขอบประเทศ  คอยแจ้งเหตุตื้นลึกศึกสิงหล 
 ให้มีไพร่ไว้สําหรับอยู่กับตน  ทั้งร้อยคนคนละร้อยไม่น้อยใจ 
 ฝุายจีนจามพราหมณ์ฝรั่งแขกอังกฤษ สุจริตรักพระองค์ไม่สงสัย 
 ได้กําป๎่นภรรยาทั้งข้าไท  เหมือนเกิดใหม่ม่ังมียินดีนัก๑๖๗ 

 จากคํากลอนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กษัตริย์ที่ดีท่ีมีพระราชหฤทัยที่ได้ทรงปกครองตามธรรม 
พระราชทานสิ่งของต่างๆ ตามท่ีบุคคลทั้งหลายพึงได้รับสงเคราะห์ ย่อมเป็นที่รักของปวงชน 

๒. การปกครอง 
มนุษย์นิยมอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เป็นสังคมเพ่ือชีวิตที่ดีและเจริญก้าว          

หน้ายิ่งขึ้น แต่มนุษย์ยังมีความโลภ ความโกรธ และความหลง จึงเป็นเหตุให้มนุษย์สร้างป๎ญหาความ
เดือดร้อนให้แก่มนุษย์ด้วยกันเอง เช่น การโกหกหลอกลวง โจรกรรม เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็น

                                                 
๑๖๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐๓. 
๑๖๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐๓. 



 ๑๔๖ 

อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีความสงบสุข ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงหาทางปูองกันและแก้ป๎ญหาด้วย
การร่วมกันลงมติเลือกตั้งผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้นําในสังคม เพ่ือให้มีอํานาจหน้าที่ปกครอง
บริหารสังคม 

เรื่องพระอภัยมณี มีการกล่าวถึงหลักพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในการปกครอง 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เมื่อนางละเวงมอบให้มังคลาผู้เป็นโอรสครองเมืองลังกาแล้ว มังคลาได้ยกทัพไปชิงโคตร
เพชรที่เมืองการะเวก นางละเวงได้มีสารถึงมังคลา เตือนสติให้เลิกรบเพราะว่าล้วนแต่เป็นญาติพ่ีน้องกัน 
ขอให้มังคลากลับไปปกครองเมืองลังกาอย่างสงบสุข คําสอนของนางละเวงนี้มีความหมายทุกวรรคทุกตอน 
ซึ่งเป็นหลักธรรมในการปกครองที่ดีมาก ซึ่งปรากฏในข้อความพิมพ์ทึบว่า “ทรงธรรม์ทศพิธ” หมายถึง  
ทรงทศพิธราชธรรม ดังคํากลอนว่า 
  แม่คิดไปใจหายไม่วายเว้น  ด้วยพ่อเป็นปิ่นจังหวัดปถพี 
  ทั้งโภไคไอศูรย์พร้อมมูลหมด  พระเกียรติยศเฟ่ืองฟูุงทุกกรุงศรี 
  สงวนศักดิ์รักษาแต่ธานี  อย่าคิดตีบ้านเมืองให้เคืองกัน 
  ประเพณีท่ีอุดมบรมจักร  บํารุงรักษ์ราชัยมไหศวรรย์ 
  เสวยสุขทุกเวลาทิวาวัน  เพราะทรงธรรม์ทศพิธวิสดาร 
  ประการหนึ่งซึ่งรักษาเมตตาตั้ง  ห้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทุกสถาน 
  ใครยากเย็นเข็ญใจจงให้ทาน  อภิบาลบํารุงทั้งกรุงไกร 
  หนึ่งคู่ครองของเขามีเจ้าของ  อย่าได้ปองเป็นมิตรพิสมัย 
  หนึ่งสมบัติพัสดุของผู้ใด  อย่าอยากได้ไปเอาของเขามา 
  ประการหนึ่งซึ่งคําจะดํารัส  ดํารงสัตย์ซื่อสุทธิ์ไม่มุสา 
  หนึ่งผู้ผิดมิตรญาติแลอาดมา  จงตรึกตราตัดสินความตามสัจจัง 
  หนึ่งบทกฎหมายอย่าคลาดเคลื่อน อย่าลดเลื่อนละอย่างแต่ปางหลัง 
  หนึ่งใครนําคําเสนออย่าเพ่อฟ๎ง  เห็นจริงจังจึงค่อยตรัสตามสัตย์ธรรม์ 
  หนึ่งเอ็นดูผู้ที่มีความชอบ  รางวัลตอบตามวิสัยเจ้าไอศวรรย์ 
  หนึ่งเลี้ยงเหล่าสุรางค์นางกํานัล  เป็นสัตย์ธรรม์เที่ยงธรรมอย่าลําเอียง 
  หนึ่งอย่าคิดริษยาพยาบาท  อย่ามุ่งมาดหมายถวิลรูปกลิ่นเสียง 
  คนสอพลอทรลักษณ์อย่ารักเลี้ยง ให้แท้เท่ียงทางธรรมจึงจําเริญ 

 (๒) นางเสาวคนธ์หนีจากเมืองการเวกแล้วปลอมแปลงตนเป็นฤาษีชื่อ อัคนีได้รบชนะเจ้าเมือง
วาหุโลม และครองเมืองวาหุโลม ต่อมาสุดสาครตามไปพบนางเสาวคนธ์ นางจึงมอบให้วาโหมโอรส
ของท้าววาหุโลมครองเมืองแทนตน นางเสาวคนธ์ได้สอนหลักธรรม ในการปกครองแก่วาโหม                
ในข้อความทึบว่า “อุปถัมภ์บ ารุงชาวกรุงไกร” หมายถึง ดูแล เอ้ือเฟื้อ และเอาใจใส่ดูแลราษฎร           
ดังคํากลอนว่า 
  พระอัคนีปรีชาสั่งวาโหม  จงอยู่โสมนัสสาอัชฌาสัย 
  อุปถัมภ์บ ารุงชาวกรุงไกร  ตั้งอยู่ยุติธรรมอย่าลําเอียง 
  ปรึกษาความตามบทในกฎหมาย อย่ากลับกลายว่ากล่าวให้ก้าวเฉียง 



 ๑๔๗ 

  ผู้ใดดีมีวิชาเอามาเลี้ยง   จึงต้องเยี่ยงอย่างกษัตริย์ขัดติยา 
  คิดกําจัดศัตรู โจรผู้ร้าย  ให้หญิงชายชื่นจิตทุกทิศา 
  มีโทษกรณ์ผ่อนผันกรุณา  ให้เย็นใจไพร่ฟูาประชาชน 
  หนึ่งม้ารถคชสารทหารรบ  ให้รู้จบเจนศึกเฝูาฝึกฝน 
  แม้มีผู้ยุยงอย่างหลงกล   อย่าคบคนสอพลอทรลักษณ์ 
  ใครข้องขัดทัดทานอย่าหาญฮึก  ค่อยตรองตรึกชอบผิดคิดหน่วงหนัก 
  แม้มีผู้รู้มาสามิภักดิ์   ให้ยศศักดิ์สมควรอย่าชวนชัง 
  จงฟ๎งคําร่ําว่ารักษาศีล   จะเพ่ิมภิญโญไปเหมือนใจหวัง 
  รูปขอลาวาโหมโยมชาววัง  กลับไปยังฝ๎่งทะเลลงเภตรา๑๖๘ 
 (๓) พระอภัยมณี ปกครองประชาชนทั้งปวงให้มีความผาสุก พระราชทานทรัพย์สิน เงินทอง 
ข้าวปลาอาหาร และภรรยา แก้ผู้ติดตามพระองค์ท่ีช่วยทําสงครามกับเมืองผลึกจนชนะดังคํากลอนว่า 
  พระโฉมยงองค์อภัยวิไลลักษณ์  บํารุงรักษาราษฎรไม่ร้อนรน 
  แล้วรางวัลบรรดาสานุศิษย์  ซึ่งตามติดปรนนิบัติเมื่อขัดสน 
  ล้วนจีนจามพราหมณ์แขกฝรั่งปน ทั้งร้อยคนคู่ยากล้าบากมา 
  ประทานเมียสาวสาวขาวน้อยน้อย ถ้วนทั้งร้อยรูปงามตามภาษา 
  กับกําป๎่นบรรทุกเกลือข้าวปลา  ทั้งเงินห้าร้อยท่ัวทุกตัวคน 
  ให้ไปอยู่บุรีรอบขอบประเทศ  คอยแจ้งเหตุตื้นลึกศึกสิงหล 
  ให้มีไพร่ไว้สําหรับอยู่กับตน  ทั้งร้อยคนคนละร้อยไม่น้อยใจ 
  ฝุายจีนจามพราหมณ์ฝรั่งแขกอังกฤษ สุจริตรักพระองค์ไม่สงสัย 
  ได้กําป๎่นภรรยาทั้งข้าไท  เหมือนเกิดใหม่ม่ังมียินดีนัก๑๖๙ 

 ความจงรักภักดีเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษและเป็นค่านิยมอย่างหนึ่ง
ของสังคมไทยที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนถึงป๎จจุบัน ก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์ทรงให้
หลักธรรม ๓ ประการ คือ ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ และจักวรรดิวัตร๑๗๐ เป็นจริยธรรมในการ
ปกครองประเทศจึงทําให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แม้แต่ชีวิตก็ยังสละได้ อันเป็น
หน้าที่โดยตรงที่จะต้องตอบแทนเพ่ือเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์และตอบ
แทนบุญคุณของแผ่นดิน 
 ๓. การครองเรือน 

เรื่องพระอภัยมณี มีการกล่าวถึงหลักธรรมในการครองเรือน เช่น 
 พระชนนีของนางเกษรา ได้อบรมสั่งสอนลูกสาวก่อนที่ส่งตัวเข้าเรือนหอ ในข้อความทึบว่า 
“แล้วลูบหลังส่ังสอนประสาหญิง”ดังคํากลอนว่า 
  ฝุายพระชนนีนางอยู่ปรางรัตน์  ครั้นสงัดฆ้องย่ํายามปฐม 
                                                 

 ๑๖๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๔๕ - ๑๐๔๖. 
 ๑๖๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐๓. 

๑๗๐พระยาสุนทรพิพิธ, ลักษณะผู้ปกครอง, (พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๐๖), หน้า 
๑๐๗ - ๑๑๑. 



 ๑๔๘ 

  นึกปรานีศรีสุวรรณจะบรรทม  จึงเชยชมลูกน้อยค่อยประคอง 
  แล้วลูบหลังส่ังสอนประสาหญิง แม่งามยิ่งยอดสตรีไม่มีสอง 
  จะจําไกลไปอยู่ด้วยคู่ครอง  อย่าให้ข้องเคืองอัชฌาพระสามี 
  อย่าถือองค์นงลักษณ์ว่าอัคเรศ  แม่ดวงเนตรนึกว่าเหมือนทาสี 
  ต้องซึ่งตรงจงรักด้วยภักด ี  ถึงราตรีกราบบาทอย่าขาดวัน 
  ถ้าเธอกริ้วแม่อย่าโกรธพิโรธตอบ ประณตนอบโอนอ่อนค่อยผ่อนผัน 
  อนึ่งเหล่าสาวสุรางค์นางกํานัล  อย่าปูองกันหึงหวงให้ล่วงเกิน 
  เมื่อคราวทุกข์ปลุกให้พระทัยชื่น อย่าเริงรื่นเริศร้างทําห่างเหิน 
  ราชการภารธุระอย่าละเมิน  จึงเจริญราศีไม่มีมัว 
  อันหญิงดีเพราะผลปรนนิบัติ  รักษาสัตย์สู้ม้วยอยู่ด้วยผัว 
  ผัวยิ่งรักหนักหญิงก็ยิ่งกลัว  อย่าถือตัวต่อชายจะหน่ายใจ 
  คําของแม่แต่เท่านี้ก็ดีนัก  บุรุษรักนั้นไม่มีที่สงสัย 
  ดึกอยู่แล้วแก้วตาจงคลาไคล  แม่จะไปส่งเจ้าลําเภาพาล๑๗๑ 

 เมื่อศรีสุวรรณจะออกติดตามหาพระอภัยมณี ดังคํากลอนว่า 
  แม่เกษรามาลีหล่อนมิเคย  อย่าหึงเลยลูกรักขายพักตรา 
  ถึงดีชั่วผัวผิดอย่าคิดโกรธ  รู้สึกโทษแล้วเธอรักเสียหนักหนา 
  แม้หึงหวงล่วงพระราชอาชญา  จะขัดเคืองเบื้องหน้าเป็นราคี๑๗๒ 

 ๔. การไม่คบคนพาล 
 นอกจากนี้ในเรื่องพระอภัยมณียังแสดงให้เห็นถึง การไม่คบคนพาล ความกตัญํู ความรัก
ความเมตตา ความซื่อสัตย์ต่อมิตรและ ความจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์ ดังเช่นสุดสาคร ตักเตือน 
วายุพัฒน์หัสกัน ที่ทําตัวดื้อรั้นไม่เชื่อฟ๎งพ่อแม่จนเกิดสงคราม ดังคํากลอนว่า 

(๑) สุดสาครอ่อนใจอาลัยบุตร  ทั้งแสนสุดสังเวชลูกเชษฐา 
 แล้วกลับคิดผิดพลั้งแต่หลัง  จึงตอบว่าลูกดีเป็นที่รัก 
 แม้ลูกชั่วหัวดื้อทําซื้อรู้   จนพี่ปูาย่าปูุไม่รู้จัก 
  ผลาญพงศ์เผ่าเหล่ากอทรลักษณ์  ซึ่งว่าอกตัญํูชาติงูพิษ 
 เหมือนพวกมึงซึ่งไม่รู้จักกูนี้  ดังทรพีวัดรอยจะคอยขวิด 
 ถึงเหล่ากอหน่อเนื้อที่เชื้อชิด  เหมือนโลหิตที่ในกายเกิดร้ายแรง 
 ก็ต้องกลอกออกให้สิ้นมลทินโทษ  ถ้าลูกโฉดชาติชั่วเช่นหัวแข็ง 
 ใจจองหองข้อขัดเหลือดัดแปลง  ไม่ควรแต่งต้องทําลายให้วายวาง๑๗๓ 

                                                 

 ๑๗๑สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๐ - ๑๓๑. 
 ๑๗๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๒๗. 

๑๗๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๖๓. 



 ๑๔๙ 

 จากคํากลอนดังกล่าวจะเห็นว่า วายุพัฒน์ หัสกัน ที่ทําตัวดื้อรั้นไม่เชื่อฟ๎งพ่อแม่ ทําตัวไม่รู้จัก
ปูุย่าพี่ปาู คนเช่นนี้เรียกว่า “คนอกตัญํู” เป็นคนที่น่าตําหนิและน่ารังเกียจ จัดอยู่ในประเภท คนเห็น
แก่ตัว ใจแคบ ไม่น่าคบหาสาคมด้วย ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ไม่รู้อุปการคุณที่ผู้อ่ืนทําแล้ว ผู้ที่ไม่เคยทํา
ความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ใคร ผู้ไม่ตอบแทนอุปการคุณที่ผู้อ่ืนทําแล้ว น่าตําหนิ ความกตัญํูไม่มีผู้ใด 
การคบหาผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์”๑๗๔ 

หลักธรรมเกี่ยวกับการไม่คบคนพาลในเนื้อเรื่องบางตอนของเรื่องพระอภัยมณี เช่นสุดสาคร
หลงเชื่อชีเปลือยซึ่งเป็นคนพาล ถูกชีเปลือยผลักตกเหว ต่อมา โยคีช่วยสุดสาครขึ้นจากเหว และสอน
ให้มีความรอบคอบ รู้จักไตร่ตรองในการคบคน และรักษาตนให้รอดพ้นจากคนพาล ดังคํากลอนว่า 
  บัดเดีย๋วดังหงั่งเหงง่วังเวงแว่ว   สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หา 
  เห็นโยคีข่ีรุ้งพุ่งออกมา   ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพต 
  แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์  มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด 
  ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด  ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน๑๗๕ 

 (๑) สุดสาครไว้ใจชีเปลือยซึ่งเป็นคนพาลซึ่งปรากฏข้อความทึบในบทประพันธ์คือ “อ้ายคนพาล” 
แสดงให้เห็นถึงการกระทําของคนไม่ดี ทําให้ถูกขโมยเอาไม้เท้าไป จึงให้ม้ามังกรแก้วพาไปเอาคืน            
ดังคํากลอนว่า 
  สุดสาครวอนว่ากับม้าแก้ว  รู้แห่งแล้วทางประเทศเขตสถาน 
  จงพาไปให้พบอ้ายคนพาล  ได้คิดอ่านคืนไม้เท้ามันเอาไป๑๗๖ 

 (๒) ชีเปลือยมาหลอกเจ้าเมืองการเวกว่า ผีห่าร้ายจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ประชาชนจะ
เดือดร้อน เมื่อสุดสาครมาเล่าความจริงให้ทรงทราบ จึงสั่งให้จับชีเปลือยทันที ดังคํากลอนว่า 
  พระทรงทราบนามวงศ์พงศ์กษัตริย์ สารพัดพูดจาน่าสงสาร 
  จึงตรัสว่าน่าแค้นอ้ายคนพาล  มันคิดอ่านเอาชีวาไม่ปราณี 
  มันมาหลอกบอกว่าผีห่าร้าย  ให้หญิงชายเฟื่องฟูุงทั้งกรุงศรี 
  ไม่ฆ่าฟ๎นมันจะเคยเหวยมนตรี  ไปจับชีเปลือยมาอย่าช้านาน๑๗๗ 

 ๕.ความกตัญญูกตเวที 
หลักธรรมที่สะท้อนให้เป็นความกตัญํูกตเวทีที่ปรากฏในเรื่องพระอภัยมณี มีดังนี้ 

 (๑) สุดสาครได้ลาโยคีไปหาพระอภัยมณีผู้ เป็นพระบิดา โยคีได้สรรเสริญความกตัญํู              
ซ่ึงปรากฏในคําประพันธ์ด้วยข้อความทึบคือ “กตัญญ”ู หมายถึง การรู้คุณของสุดสาคร ดังคํากลอนว่า 
  เป็นลูกท่านทิ้งบิดาก็น่าอาย  ถึงเป็นตายฉันจะลาเจ้าตาตาม 
  พระบิดรอยู่ตําบลแห่งหนไหน   คงจะไปตามเสด็จไม่เข็ดขาม 

                                                 
๑๗๔ขุ.ชา. ๒๗/๓๑/๑๖๒. 

 ๑๗๕สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๓๙๑. 
 ๑๗๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙๒. 
 ๑๗๗สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๓๙๖. 



 ๑๕๐ 

  แต่โปรดเกล้าเล่าแถลงให้แจ้งความ จะให้ตามตั้งจิตไปทิศใด 
  พระดาบสอุตส่าห์ปลอบว่าชอบอยู่ กตัญญยูอดดีจะมีไหน๑๗๘ 

 (๒) สุดสาครได้พบพระอภัยมณีแล้ว สุดสาครต้องกลับไปเฝูาเข้าเมืองการะเวก เพราะผู้มี
บุญคุณได้เลี้ยงสุดสาครเป็นโอรสบุญธรรม สุดสาครได้ลาพระอภัยมณีผู้เป็นบิดาดังคํากลอนว่า 
  สุดสาครอ่อนองค์ลงอภิวาท  จับพระบาทภูวไนยใส่เกศา 
  พระปิ่นเกล้าเจ้าประคุณกรุณา  มิใช่ว่าลูกนี้จะลืมคุณ 
  แต่พ่อเลี้ยงเที่ยงธรรม์ได้พันผูก  เหมือนพ่อลูกล้นเหลือที่เก้ือหนุน 
  อันหนึ่งน้องสองเราก็การุณ  ได้ทําบุญร่วมกันมามั่นคง 
  ลูกขอลาฝุาพระบาทบิตุเรศ  ไปทูลเหตุมูลความตามประสงค์ 
  แล้วจะลาพาพลมารณรงค์  ช่วยพระองค์รบพุ่งกรุงลังกา๑๗๙ 

 (๓) สุดสาครถูกชีเปลือยผลักตกเหว โยคีตามมาช่วย ทําให้สุดสาครซาบซึ้งในบุญคุณของโยคี 
ดังคํากลอนว่า 
  ฝุายทิศาปาโมกข์โลกเชษฐ์  ผู้วิเศษทราบความตามวิสัย 
  ถือไม้เท้าฤาษีที่ฝากไว้   มาส่งให้กษัตราสุดสาคร 
  แล้วบอกความตามหนังสือพระฤาษี เขียนไว้ที่แผ่นผาหน้าสิงขร 
  แล้วพฤฒาลากลับไปหลับนอน  สุดสาครดีใจได้ไม้เท้า 
  จบพระคุณมุนีเหนือศิโรตม์  ด้วยมาโนชกตัญํูต่อครูเฒ่า 
  เคยดับร้อนสอนสั่งแต่ยังเยาว์  ยังโปรดเกล้ากรุณาถึงครานี้๑๘๐  

 (๔) นางละเวงวัณฬาทําศึกกับพระอภัยมณี พระอภัยมณีเปุาปี่จนทหารเสนาไพร่พลหลับหมด 
นางละเวงจึงหนีเข้าปุาถูกโจรปุาปล้นเอาทรัพย์สินเงินทอง พระบาลีเข้ามาช่วยนางละเวงนางซาบซึ้ง
ในบุญคุณของพระบาลี ปรากฏข้อความทึบในบทประพันธ์ คือ “ไม่ลืมคุณ” แสดงถึงการไม่ลืมบุญคุณ
คนของนางละเวง ดังคํากลอนว่า 
  นางคํานับรับพรอ่อนศิโรตม์  แล้วออกโอษฐ์อวยสวัสดิ์มนัสสา 
  ขอเป็นโยมโสมนัสด้วยศรัทธา  จนชีวาวายวางในทางบุญ 
  ขอพระองค์จงสบายอยู่ภายหลัง แม้พลาดพลั้งศึกเสือช่วยเกื้อหนุน 
  ได้มาถึงพ่ึงพาพระการุญ  ไม่ลืมคุณคุ้มชีวันจนบรรลัย๑๘๑ 

 (๕) สุดสาครตักเตือนวายุพัฒน์ หัสกัน ที่ทําตัวดื้อรั้นไม่เชื่อฟ๎งพ่อแม่จนเกิดสงครามโดย
ปรากฏข้อความทึบ คือ “อกตัญํู” หมายถึง การไม่รู้คุณคน ดังคํากลอนว่า 
  สุดสาครอ่อนใจอาลัยบุตร  ทัง้แสนสุดสังเวชลูกเชษฐา 
                                                 

 ๑๗๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗๕. 
 ๑๗๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๐๘. 
 ๑๘๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘๗ - ๘๘๘.   
 ๑๘๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕๗. 



 ๑๕๑ 

  แล้วกลับคิดผิดพลั้งแต่หลัง  จึงตอบว่าลูกดีเป็นที่รัก 
  แม้ลูกชั่วหัวดื้อทําซื้อรู้   จนพี่ปูาย่าปูุไม่รู้จัก 
  ผลาญพงศ์เผ่าเหล่ากอทรลักษณ์ ชื่อว่าอกตัญญูชาติงูพิษ 
  เหมือนพวกมึงซึ่งไม่รู้จักกูนี้  ดังทรพีวัดรอยจะคอยขวิด 
  ถึงเหล่ากอหน่อเนื้อที่เชื้อชิต  เหมือนโลหิตที่ในกายเกิดร้ายแรง 
  ก็ต้องกลอกออกให้สิ้นมลทินโทษ ถ้าลูกโฉดชาติชั่วเช่นหัวแข็ง 

 ใจจองหองข้องขัดเหลือดัดแปลง ไม่ควรแต่งต้องทําลายให้วายวาง๑๘๒ 

กล่าวได้ว่า ความกตัญํูกตเวทีได้ถูกอบรมถ่ายทอดกันมาในสังคมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึง
ป๎จจุบัน เป็นสิ่งที่ทุกคนและทุกสถาบันควรถ่ายทอดจริยธรรมข้อนี้ให้มากเพราะเป็นสิ่งที่มุกคนควร
ปฏิบัติอย่างยิ่ง คนที่มีความกตัญํูกตเวทีนั้นจะทําให้เกิดความผูกพันทางจิตใจซึ่งกันและกันในสังคม 
การที่ลูกมีความกตัญํูรู้คุณพ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือผู้มีอุปการคุณทั่วๆไปนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ดี ย่อมทํา
ให้ลูกเกิดความเคารพ และเชื่อฟ๎งคําสอนของพ่อแม่ ศิษย์เกิดความเคารพและเชื่อฟ๎งคําสั่งสอนของครู
อาจารย์ ทําให้เกิดการ “คิดดี พูดดี ทําดี” เพราะเกรงว่าการคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทําไม่ดี จะมีส่วนทําให้ผู้
มีพระคุณเดือดร้อน ก็เท่ากับคุ้มครองตนเองได้แล้วด้วยความกตัญํูกตเวที นอกจากนี้ยังมีตัวอย่าง
ด้านความจงรักภักดีท่ีมีต่อพระมหากษัตริย์ ตอนเจ้าเมืองลังกาสวรรคต 

เสนาประชาราษฎร์ร้องไห้คร่ําครวญด้วยความเสียใจ ดังคํากลอนว่า 
 ฝุายฝรั่งทั้งหลายเสียดายเจ้า  ต่างสร้อยเศร้าซบหน้าน้ําตาไหล 
 พอเช้าตรู่รู้อึงคะนึงไป   เสียงร้องไห้แซ่ซ้องทั้งกองทัพ 
 พวกเสนาว่าโอ้พระทูลกระหม่อม นิพพานพร้อมเพราะสิ้นแผ่นดินกลับ 
 เหมือนจันทราภานุมาศลีลาศลับ เหมือนสิ้นกัปสิ้นกัลป์พุทธันดร 
 สิ้นแผ่นดินฟูามหาสมุทร  ทังสิ้นสุดพรสุเมรุเกณฑ์สิงขร 
 เหมือนแผ่นดินสิ้นกษัตริย์ฉัตรนคร ราษฎรร้อนทั่วทุกตัวคน 
 โอ้พระองค์ทรงทวีปประทีปแก้ว จะลับแล้วหล้าแหล่งทุกแห่งหน 
 นิเวศน์วังลังกาประชาชน  จะร้อนรนเรรวนรัญจวนใจ 
 ต่างครวญคร่ํารําลึกสะอึกสะอ้ืน  ดังเสียงคลื่นครึมมหาชลาไหล 
 จนรุ่งเช้าเหงาเงียบระเยียบใจ  เสนาในพร้อมหน้าปรึกษากัน๑๘๓ 

 ๖. ความรักและความเมตตา 
หลักธรรมเกี่ยวกับความรักและความเมตตาในเรื่องพระอภัยมณี มีดังต่อไปนี้ 
(๑) โยคีสอนสุดสาครในเรื่องความรักของพ่อแม่เป็นความรักท่ีสมบูรณ์ ไม่หวัง 

ผลตอบแทน ดังคํากลอนว่า 
  มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน  บิดามารดารักมักเป็นผล๑๘๔ 

                                                 

 ๑๘๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๖๓. 
๑๘๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๒๐. 

 ๑๘๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙๑. 



 ๑๕๒ 

 (๒) ศรีสุวรรณหลงรักนางเกษรา สามพราหมณ์ได้พยายามช่วยเหลือให้สมหวังในความรัก     
ดังคํากลอนว่า 
  พ่ีบอกแล้วไม่เชื่อนั้นเหลือใจ   หนักอะไรจะเหมือนรักหนักอุรา 
  หลงอะไรจะเหมือนหลงทรงมนุษย์ ที่โศกสุดเศร้าแสนเสน่หา 
  จนลืมตัวมัวหมองเพราะต้องตา  ต้องตรึกตราตรอมจิตเพราะปิดความ 
  บุราณว่าถ้าเหลือกําลังลาก  ให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม 

 (๓) พระอภัยมณีเมื่อได้พบนางละเวงได้ฝากรักเป็นคํามั่นสัญญาว่า ตนมีความรักต่อนางละเวง 
มากและจะรักตลอดไป ดังคํากลอนว่า 
  พระสวมสอดกอดแอบแนบถนอม งามละม่อมแม่อย่าหมองเลยน้องเอ๋ย 
  สักแสนปีมิได้ร้างให้ห่างเชย  ไม่ละเลยลืมสัตย์ปฏิญาณ 
  ถึงม้วยดินสิ้นฟูามหาสมุทร  ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน 
  แม้เกิดในใต้ฟูาสุธาธาร   ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา 
  แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ  พ่ีขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา 
  แม่เป็นบัวตัวพ่ีเป็นภุมรา  เชยผกาโกสุมปทุมทอง 
  เจ้าเป็นถ้ําอําไพขอให้พ่ี  เป็นราชสีห์สิงสู่เป็นคู่สอง 
  จะติดตามทรามสงวนนวลละออง เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป๑๘๕ 
 
 (๔) นางละเวงมีความวิตกกังวลใจในความรักของพระอภัยมณีท่ีมีต่อนาง ดังคํากลอนว่า 
  แต่น้องนี้วิตกในอกใจ   กลัวจะไม่เหมือนรสพจมาน 
  เขาย่อมเปรียบเทียบความว่ายามรัก แต่น้ําผักต้มขมชมว่าหวาน 
  ครั้นจืดจางห่างเหินไปเนิ่นนาน  แต่น้ําตาลก็ว่าเปรี้ยวไม่เหลียวแล๑๘๖  

 ๗. ความซ่ือสัตย์ต่อมิตร 
ความซื่อสัตย์ต่อมิตรในเรื่องพระอภัยมณี มีดังนี้ 

 (๑) พระอภัยมณีพูดกับสินสมุทรถึงความผูกพันเป็นมิตรกับอุศเรนโดยปรากฏข้อความทึบคือ 
“ซื่อตรง” ในความหมายไม่คดโกง ดังคํากลอนว่า 

 พระอภัยมณีได้ฟ๎งสินสมุทร  จึงว่าสุดเสน่หาบิดาเอ๋ย 
  อย่าว้าวุ่นหุนหันเช่นนั้นเลย  เหมือนทรามเชยช่วยธุระพระบิดา 
  อันองค์อุศเรนนี้อารีนัก  เธอผูกรักซื่อตรงเหมือนวงศา 
  พ่อโดยสารท่านก็รับลงเรือมา  จึงเห็นหน้าลูกน้อยกลอยฤทัย๑๘๗ 

                                                 

 ๑๘๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๖๒. 
 ๑๘๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๙๒. 
 ๑๘๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๐. 



 ๑๕๓ 

 (๒) อุศเรนโกรธสินสมุทรที่ไม่คืนนางสุวรรณมาลีปรากฏคําทึบในคําประพันธ์ คือ “ได้ให้
สัตย”์ หมายถึง ความจริง ดังคํากลอนว่า 
  อุศเรนคั่งแค้นแสนพิโรธ  แกล้งกลั้นโกรธตรัสประภาษด้วยอาจหาญ 
  ตัวของเจ้าเยาว์ยังกําลังพาล  เหมือนหนึ่งหลานลามลวนไม่ควรเลย 
  อันเรากับพระอภัยได้ให้สัตย์  ไม่ต้องขัดกันทุกสิ่งจริงเจ้าเอ๋ย 
  จึงงอนง้อขอกันฉันคุ้นเคย   อย่าเยาะเย้ยเลยเจ้าไม่เข้ายา 
  แล้วว่ากับพระอภัยวิไลลักษณ์  น้องก็รักภูวเรศเหมือนเชษฐา 
  พระก็รู้อยู่กับใจแต่ไรมา  จะเมตตาหรืออย่างไรอย่าได้พราง๑๘๘ 

 (๓) พระอภัยมณีพูดกับอุศเรนที่สินสมุทรไม่ยอมคืนนางสุวรรณมาลีให้ โดยสร้างความมั่นใจ
ด้วยการใช้คําทึบ คือ “ไม่หลอกลวง” ดังคํากลอนว่า 
  พระฟ๎งคําอํ้าอ้ึงตะลึงคิด  จะเบือนบิดปูองป๎ดก็ขัดขวาง 
  สงสารลูกเจ้าลังกาจึงว่าพลาง  เราเหมือนช้างงามงอกไม่หลอกลวง 
  ถึงเลือดเนื้อเมื่อน้องต้องประสงค์ พ่ีก็คงยอมให้มิได้หวง 
  แต่ลูกเต้าเขาไม่เหมือนคนทั้งปวง จะได้ช่วงชิงให้ไปกระนั้น 
  พ่ีว่าเขาเขาก็ว่ามากระนี้  มิใช่พี่นี้แกล้งแสร้งเสกสรร 
  เพราะเหตุเขารักใคร่อาลัยกัน  ค่อยผ่อนผันพูดจาอย่าราคี๑๘๙ 

 (๔) พระอภัยมณีพูดกับสินสมุทรให้เป็นคนรักษาคําพูด ปรากฏคําทึบในบทประพันธ์ คือ 
“รักษาศีลสัตย์”ดังคํากลอนว่า 
  แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาท เจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์ 
  อันรักษาศีลสัตยก์ัตเวท ี  ย่อมเป็นสรรเสริญเจริญคน๑๙๐ 

 ๘. ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในเรื่องพระอภัยมณี มีดังนี้ 

 (๑) เจ้าเมืองลังกาสวรรคต เสนาประชาราษฏรร้องไห้คร่ําครวญด้วยความเสียใจปรากฏข้อความ
ทึบในคําประพันธ์ คือ “ต่างคราญคร่ าร าลึกสะอึกสะอ้ืน” ดังคํากลอนว่า 

 ฝุายฝรั่งทั้งหลายเสียดายเจ้า  ต่างสร้อยเศร้าซบหน้าน้ําตาไหล 
  พอเข้าตรู่รู้อึงคะนึงไป   เสียงร้องไห้แซ่ซ้องทั้งกองทัพ 
  พวกเสนาว่าโอ้พระทูกลกระหม่อม นิพพานพร้อมเพราะสิ้นแผ่นดินกลับ 
  เหมือนจันทราภานุมาศลีลาศลับ เหมือนสิ้นกัปสิ้นกัลป์พุทธันดร 
  สิ้นแผ่นดินสิ้นฟูามหาสมุทร  ทั้งสิ้นสุดพระสุเมรุเกณฑ์สิงขร 
  เหมือนแผ่นดินสิ้นกษัตริย์ฉัตรนคร ราษฎรร้อนทั่วทุกตัวคน 

                                                 

 ๑๘๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๔. 
 ๑๘๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๔ - ๒๙๕. 
 ๑๙๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๕. 



 ๑๕๔ 

  โอ้พระองค์ทรงทวีปประทีปแก้ว จะลับแล้วหล้าแหล่งทุกแห่งหน 
  นิเวศน์วังลังกาประชาชน  จะร้อนรนเรรวนรัญจวนใจ 
  ต่างคราญคร่ าร าลึกสะอึกสะอ้ืน ดังเสียงคลื่นครึมมหาชลาไหล 
  จนรุ่งเช้าเหงาเงียบระเยียบใจ  เสนาในพร้อมหน้าปรึกษากัน๑๙๑ 

 (๒) นางละเวงเห็นศพของอุศเรนผู้รักษาด่านชั้นนอกได้ระลึกถึงความดีของอุศเรนว่า มีความ
ซื่อสัตย์ดังข้อความทึบว่า “เพราะสัตย์ซ่ือถือนายสู้วายปราณ” ดังคํากลอนว่า 
  ฝุายยันตังอังกฤษไม่คิดยาก  รีบบั่นบากมาตะบึงถึงเข้าหา 
  เอาหัวครูชูถวายนางวัณฬา  เล่ากิจจาทูลแถลงให้แจ้งการ 
  นางละเวงเพ่งพิศคิดสังเวช   น้ําพระเนตรหลั่งลงน่าสงสาร 
  เพราะสัตย์ซ่ือถือนายสู้วายปราณ โปรดประทานศพไว้ให้ยันตัง 
  เลื่อนศีรษะเป็นพระอุปราช  บรรจุไว้ในประสาทบาทหลวงฝ๎ง 
  แล้วปรึกษาเข้าเผ้าเล่าให้ฟ๎ง  อยู่ข้างหลังเสียด่านแล้วปุานนี้๑๙๒ 

 (๓) นางสนมกํานัลและเสนาร้องให้คร่ําครวญที่ท้าววาหุโลมสวรรคต ดังคํากลอนว่า 
  มาสิ้นบุญทูลกระหม่อมจอมนคร จะผันผ่อนผินหน้าไปหาใคร 
  พระวงศาว่าที่นี้สิ้นที่พ่ึง  พระเหมือนหนึ่งโพธิ์ทองอันผ่องใส 
  จะสูญลับนักปีแต่นี้ไป   ไม่มีใครครอบครองช่วงปูองกัน 
  นางห้ามแหนแสนสุรางค์ว่าปางก่อน เคยดับร้อนร่มเกล้าฝูงสาวสวรรค์ 
  พระเลี้ยงดูชูชื่นทุกคืนวัน  จะเลยลับกัปกัลป์พุทธันดร 
  พวกเสนาว่าพระองค์ดํารงราชย์  เคยพ่ึงบาทบพิตรอดิศร 
  เป็นสัตย์ธรรม์กรุณาประชากร  จะกลับร้อนเริงรุมดังสุมไฟ 
  ต่างครวญคร่ํารําลึกสะอึกสะอ้ืน  ดังเสียงคลื่นในมหาชลาไหล 
  บ้างเป็นลมล้มกลิ้งนิ่งแน่ไป  ต่างแก้ไขค่อยสว่างสร่างวิญญาณ์๑๙๓ 

 (๔) สุดสาครจะลงอาญาพ่ีเลี้ยงของนางเสาวคนธ์ที่พานางหนีออกจากเมือง ดังคํากลอนว่า 
  พ่ีเลี้ยงนางต่างว่าข้าพเจ้า  มีโทษเท่าดินฟูาควรอาสัญ 
  ถ้าลงพระอาญาให้ฆ่าฟ๎น  สุดจะผันผ่อนตนให้พ้นตาย 
  ได้ทูลห้ามสามครั้งไม่ฟ๎งห้าม  ต้องติดตามทรามสวาทเหมือนมาด หมาย 
  สืบสนองรองบาทไม่คลาดคลาย  แม้เจ้านายไปถึงไหนก็ไม่ทิ้ง 
  ด้วยเป็นข้าสามิภักดิ์ถึงจักม้วย  สู้ตายด้วยพระธิดาประสาหญิง 
  ไม่แกล้งว่าสารพัดเป็นสัตย์จริง  สุดจะทิ้งเจ้าพระคุณกรุณา๑๙๔ 

                                                 

 ๑๙๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๒๐. 
 ๑๙๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๘๕. 
 ๑๙๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๓๐. 
 ๑๙๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๔๓. 



 ๑๕๕ 

๙.ขันธ์ ๕ 
ขันธ์ ๕ หมายถึง หมวดหนึ่งของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดที่แบ่งออกเป็น ๕ กอง คือ รูปขันธ์ 

กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์             
กองวิญญาณ เรียกรวมกันว่า เบญจขันธ์ (ขันธ์ ๕)๑๙๕ 

พระพุทธศาสนามองมนุษย์ไว้หลายลักษณะ ขันธ์ลักษณะที่หนึ่งคือ มนุษย์มีส่วนประกอบที่
สําคัญแยกย่อยได้เป็น ๕ กอง หรือขันธ์ คือ รูปขันธ์ เวทนา สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์๑๙๖ 
รูปขันธ์ รูปขันธ์ หมายถึง ส่วนที่เป็นร่างกายอันเป็นลักษณะทางภายภายในของมนุษย์ทุกคนที่
ประกอบขึ้นจากธาตุ ๔ เรียกว่า มหาภูตรูป คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม เวทนาขันธ์ หมายถึง 
ความรู้สึกรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ โดยผ่านภายในทั้งหมด คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สัญญาขันธ์ หมายถึง 
ความจําได้หมายรู้ เป็นการจดจําสิ่งต่าง ๆ สังขารขันธ์ หมายถึง การปรุงแต่งจิตให้เกิดความคิดใน
ลักษณะต่าง ๆ คิดดี คิดชั่ว หรือความคิดที่มีลักษณะกลาง ๆ และวิญญาณขันธ์ หมายถึง ความรู้
อารมณ์ของจิตที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะภายในทั้ง ๖ 

ดังนั้น มนุษย์ประกอบขึ้นจากส่วนที่เป็นร่างกาย คือ ลักษณะทางกายภาพอันเป็นรูปธรรม
ภายนอก และอีกส่วนหนึ่งคือ ส่วนที่เป็นจิตใจอันเป็นลักษณะของนามธรรม โดยร่างกายและจิตใจนั้น
ต้องอาศัยซึ่งกันและกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้ องค์ประกอบทั้ง๒ส่วนต้องทํางานร่วมกันเป็น
กระบวนการ แต่เนื่องจากการกระทําต่าง ๆ ที่แสดงออกมานั้นจะเริ่มต้นที่จิตก่อน จิตคิดดีเป็นกุศล 
พฤติกรรมแสดงออกก็ย่อมดีด้วย ขณะที่จิตเป็นอกุศล พฤติกรรมการแสดงออกลักษณะตรงกันข้าม 
 ขันธ์ ๕ ที่ปรากฏในเรื่องพระอภัยมณี มีดังนี ้

พระอภัยมณีบวชเป็นฤๅษีเทศนาสอนนางผีเสื้อสมุทรไม่ให้หลงใหลในขันธ์ ๕ คือ รูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส ดังคํากลอนว่า 

ประเดี๋ยวนี้พ่ีบวชชวดสบาย จะสอนสายสวาทเจ้าให้เข้าใจ 
จงฟ๎งธรรมคํานับดับโมโห  ให้โทโสสร่างเสื่อมค่อยเลื่อมใส 
แล้วทรงเดชเทศนาภาษาไทย ด้วยความในโลกีย์สี่ประการ 
คือรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส ที่คฤหัสถ์หวงแหนไม่แก่นสาร 
ครั้นระงับดับขันธสันดาน  ย่อมสาธารณ์เปื่อยเน่าเสียเปล่าดาย 
อย่าลุ่มหลงจงอุตส่ารักษาศีล ให้เพ่ิมภิญโญไปดังใจหมาย๑๙๗ 

จากคํากลอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สุนทรภู่สะท้อนถึงขันธ์๕ผ่านตัวละคร คือ พระอภัยมณี
กล่าวกับนางผีเสื้อสมุทร ว่า พระองค์บวชแล้ว ขอนางโปรดได้เห็นใจและเข้าใจ แล้วพระอภัยมณีได้
เทศน์สอนนางให้ระงับความโกรธและความหลงโดยชี้ให้เห็นว่า รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส ที่มนุษย์
หวงแหนนั้นอันเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ ๕ เป็นสิ่งไม่มีแก่นสาร ตายแล้วก็เน่าเปื่อย ผุพัง อย่าได้หลง         
จงรักษาศีลเพื่อหวังให้ได้ดังใจหมาย เป็นต้น 
                                                 

๑๙๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 
หน้า ๒๒. 

๑๙๖อภิ.วิ. ๓๕/๑/๑. 
๑๙๗สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๓. 



 ๑๕๖ 

 (๑) พระอภัยมณีบวชเป็นฤาษีเทศนาสอนนางผีเสื้อสมุทรให้หลงใหลในขันธ์ ๕ คือ รูป รส 
กลิ่น เสียง สัมผัส กล่าวถึงขันธ์ ๕ ในข้อความทึบคือ “ขันธสันดาน” ดังคํากลอนว่า 
  ประเดี๋ยวนี้พ่ีบวชชวดสบาย  จะสอนสายสวาทเจ้าให้เข้าใจ 
  จงฟ๎งธรรมคํานับดับโมโห  ให้โทโสสร่างเสื่อมค่อยเลื่อมใส 
  แล้วทรงเดชเทศนาภาษาไทย  ด้วยความในโลกีย์สี่ประการ 
  คือรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส  ที่คฤหัสถ์หวงแหนไม่แก่นสาร 
  ครั้นระงับดับขันธสันดาน  ย่อมสาธารณ์เปื่อยเน่าเสียเปล่าดาย 
  อย่าลุ่มหลงจงอุตส่ารักษาศีล  ให้เพ่ิมภิญโญไปดังใจหมาย๑๙๘ 

 (๒) ชีเปลือยพูดกับสุดสาครเกี่ยวกับขันธ์ ๕ มีร่างกายเป็นรังโรค เป็นอสุภะ คือ ไม่ใช่สิ่ง
สวยงาม มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดความทุกข์ปรากฏในข้อความทึบในบทประพันธ์
คือ “เบญจขันธ์” ดังคํากลอนว่า 
  ชีเปลือยฟ๎งนั่งขัดสมาธิพับ  แสนสับปลับปลิ้นปลอกบอกนิสัย 
  เราตัดขาดปรารถนาไม่อาลัย  ด้วยเห็นภัยวิปริตอนิจจัง 
  อันร่างกายหมายเหมือนหนึ่งเรือนโรค แสนโสโครกคืออายุกเป็นทุกขัง 
  เครื่องสําหรับยับยุบอสุภัง  จะปิดบังเวทนาไว้ว่าไร 
  เราถือศีลจินตนาศิวาโมกข์  สละโลกรูปนามตามวิสัย 
  บังเกิดเป็นเบญจขันธ์มาฉันใด  ก็ท้ิงไว้เช่นนั้นจึงฉันนี้ 
  ไม่รักรูปร่างกายเสียดายชาติ  อารมณ์มาดมุ่งหมายจะหน่ายหนี๑๙๙ 

 (๓) พระอภัยมณีบวชเป็นดาบสตรัสถามกับนางสุวรรณมาลีและนางละเวงให้ตัดอาลัยจาก
พระองค์ ให้บวชเป็นดาบสนี ดังคํากลอนว่า 
  พระฤาษีมีจิตคิดสงสาร  พวกวงศว์านหลานลูกได้ปลูกฝ๎ง 
  จึงหยุดนั่งยังสุวรรณบัลลังก์  ตรัสถามทั้งวัญฬาสุมาลี 
  เราตัดขาดญาติมิตรเปลื้องปลิดปลด ไม่รักยศรักกายคิดหน่ายหนี 
  เจ้าจะสร้างทางพรตดาบสนี  อย่ายินดีที่ผัวคิดพัวพัน 
  ไปเที่ยวอยู่ภูเขาลําเนาถ้ํา  ถือศีลธรรมบําเพ็ญเบ็ญจขันธ์ 
  สมมติเหมือนเพื่อนจงกรมพรหมจรรย์  ให้แม่นมั่นสัญญาจะพาไป๒๐๐ 

 กล่าวได้ว่า ชีวิตร่างกายอันประกอบด้วยขันธ์ ๕ นี้เป็นกองแห่งความทุกข์ดังพุทธพจน์ที่ว่า 
“รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ แต่ละขันธ์เป็นทุกข์” เพราะว่าความเข้าใจผิดหรือมี
ความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ทําให้มนุษย์หลงยึดในขันธ์ ๕ ที่เป็นสังขตธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวเอง

                                                 

 ๑๙๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๓. 
 ๑๙๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘๒ - ๓๘๓. 
 ๒๐๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๗๒. 



 ๑๕๗ 

หรือสิ่งอื่น ๆ ว่าเป็นสิ่งที่เท่ียงแท้ เกิดความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ปรารถนาจะควบคุมให้เป็นไปตามที่นึก
คิด ครั้นสิ่งเหล่านี้ดําเนินไปตามสภาพของมัน ไม่เป็นไปตามที่คิด ก็เกิดทุกข์๒๐๑ 

๑๐. ไตรลักษณ์ 
 คําว่า ไตรลักษณ์ ประกอบขึ้นด้วยคํา ๒ คํา คือ ไตรและลักษณ์ คําว่าไตรแปลว่า สามคําว่า 
ลักษณ์ แปลว่า เครื่องหมาย, ลักษณะ รวมกันเข้าเป็น “ไตรลักษณ์” แปลว่า เครื่องหมายหรือลักษณะ
สามประการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สามัญลักษณะ” แปลว่า ลักษณะที่เหมือนกัน หรือที่เสมอกัน
ของสิ่งทั้งปวง๒๐๒ ในพุทธปรัชญาได้ขยายความหมายของไตรลักษณ์ ไว้ดังนี้ 

๑. อนิจจตาความไม่เที่ยงความไม่คงที่ ความไม่ยุ่งยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป 
๒. ทุกขตา ความเป็นทุกข์ ภาวะที่ถูกบังคั้นด้วยการเกิดขึ้น และสบายตัว ภาวะที่กดดันฝืน 

และขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะป๎จจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป จะทําให้คงอยู่ใน
สภาพนั้นไม่ได้ ภาวะที่ไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัว ไม่ให้ความสมอยากแท้จริง หรือความพึง
พอใจเต็มที่แก่ผู้อยากด้วยตัณหา และก่อให้เกิดความทุกข์แก่ผู้เข้าไปยึดตัวตัณหาอุปาทาน 

๓. อนัตตา ความเป็นอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเอง๒๐๓ 
 การที่คนทั่วไปมักมองไม่เห็นไตรลักษณ์ ทั้ง ๆ ที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้        
ก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เป็นอุปสรรคคอยปิดบังไม่ให้มนุษย์มองเห็นชีวิตร่างกายตามความเป็นจริงตาม 
กฎไตรลักษณ์ ได้แก่ 

 (๑) สันตติ คือ ความสืบต่อหรือความเป็นอย่างต่อเนื่อง ปกปิดอนิจลักษณะ 
 (๒) อิริยาบถ คือ ความเคลื่อนไหว ยักย้าย ปิดยังไว้ไม่ให้ทุกขลักษณะปรากฏ 

  (๓) ฆนะ คือ ความเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นหน่วยรวมปิดบังอนัตตลักษณะไม่ให้ปรากฏ๒๐๔ 

 ดังนั้น องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ เมื่อพิจารณาตามหลักไตรลักษณ์ จะเห็นได้ว่า ไม่มี
องค์ประกอบส่วนใด ทั้งที่เป็นอวัยวะส่วนที่เป็นร่างกาย และจิตใจของมนุษย์ที่มีความเป็นตัวตน
อย่างแท้จริง เพราะทุกอย่างล้วนต้องอยู่ภายใต้อํานาจของกฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา 

หลักไตรลักษณ์ ที่ปรากฏในเรื่องพระอภัยมณี มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ท้าวสิลราชตรัสกับพระอภัยมณีถึงอนิจจัง ดังคํากลอนว่า 
 กรุงกษัตริย์ตรัสแจ้งแถลงเล่า  โยมเป็นเจ้าเมืองผลึกนึกหรรษา 
 พาโฉมยงองค์ราชธิดา   ชมชลาลมพัดกระจัดกระจาย 
 จึงหลงทางกลางทะเลเที่ยวเร่ร่อน จะคืนนครก็ไม่ได้ดังใจหมาย 
 พระเล่าความแต่ต้นไปจนปลาย  เจียนจะตายเสียเพราะคลื่นคืนเป็นเล่า 
 แล้วตรัสว่าพระอภัยผู้เป็นเจ้า  ทุกข์ก็เท่าโยมทุกข์เพราะยุคเข็ญ 
 จากสมบัติพลัดพรากได้ยากเย็น  โยนมาเห็นก็ให้คิดอนิจจัง๒๐๕ 

                                                 
๒๐๑ปรีชา ช้างขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๔), หน้า ๔. 
๒๐๒ฐิตวณฺโณ ภิกขุ (พิจิตร), วิปัสสนาภาวนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑. 
๒๐๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า ๖๘. 
๒๐๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๐. 



 ๑๕๘ 

 จากคํากลอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สุนทรภู่ได้สะท้อนถึงความไม่เที่ยงของชีวิต  ตอนท้าว          
สิลราชมีชีวิตผันแปรมาอยู่ที่เกาะแก้วพิสดาร เพราะพานางสุวรรณมาลีออกเที่ยวทะเล เรือถูกคลื่น
พายุพัดหลงทางจนเจียนตายอยู่กลางทะเล กลับเมืองผลักไม่ได้ ต้องพลัดพรากจากนางมณฑา            
พระมเหสีอันเป็นที่รัก ทรัพย์สมบัติและพระนคร ทําให้ท้าวสิลราชเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตครั้นมา
อยู่ที่เกาะแก้วพิสดาร ต้องได้รับความทุกข์ยากลําบาก จากคําพูดของท้าวสิลราชตรัสกับพระอภัยมณี 

 ดังนั้น ในชีวิตของคนเราที่ดํารงอยู่ในโลกียวิสัย ต้องดําเนินไปตามโลกธรรม คือ ลาภ เสื่อมลาภ 
ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ ธรรมเหล่านี้ในหมู่มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของไตรลักษณ์            
ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ ธรรมเหล่านี้ ในหมู่มนุษย์ 
ล้วนไม่เที่ยง ไม่ม่ันคง มีความแปรผันเป็นธรรมดา”๒๐๖ 

 กล่าวได้ว่า การรู้จักกระบวนการแห่งชีวิตตามความเป็นจริงว่า สิ่งทั้งหลายต้องเป็นไปตามกฎ
ไตรลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยง ความไม่คงอยู่เกิดแล้วต้องสลายไปอันเป็นกฎธรรมชาติ ที่แน่นอน ทําให้
มีชีวิตอยู่อย่างอิสระ อยู่อย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ และสามารถดํารงตนอยู่ในโลกด้วยความ
ไม่ประมาท ขวนขวายในการทํากิจหน้าที่เพ่ือความมีชีวิตที่ดีงามและดํารงตนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 (๒) สุดสาครภาวนาใน “ไตรลักษณ์” ซึ่งเป็นข้อความทึบในบทประพันธ์ เพราะไม่ให้หลง
เสน่ห์นางสุลาลีวัน ดังคํากลอนว่า 
  พลางนึกภาวนาในพระไตรลักษณ์  พอกันรักรู้พระองค์ไม่หลงเลย๒๐๗ 
 (๓) โยคีเทศนาสิบห้ากษัตริย์ใน “ความไม่เที่ยงแท้” อันเป็นข้อความทึบในบทประพันธ์ 
กล่าวถึง รูป รส กลิ่น เสียง ดังคํากลอนว่า 

 ...............................................  พระโยคีเทศนาในอาการ 
 คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้  ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร๒๐๘ 

 อาจกล่าวได้ว่า การรู้จักกระบวนการแห่งชีวิตตามความเป็นจริงว่า สิ่งทั้งหลายต้องเป็นไป
ตามกฎไตรลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยง ความไม่คงอยู่เกิดแล้วต้องสลายไปอันเป็นกฎธรรมชาติ                 
ที่แน่นอน ทําให้มีชีวิตอยู่อย่างอิสระ อยู่อย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ และสามารถดํารงตนอยู่
ในโลกด้วยความไม่ประมาท ขวนขวายในการทํากิจหน้าที่เพ่ือความมีชีวิตที่ดีงามและดํารงตนอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๑๑.ตัณหา 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) นิยามคําว่า ตัณหา หมายถึง ความทะยานอยาก ความดิ้นรน
ความปรารถนา ความแส่หา๒๐๙ ตัณหามี ๓ ประการ ได้แก่ ๑. กามตัณหา ความทะบานอยากในกาม
ความอยากได้กามคุณ คือ สิ่งสนองความต้องการทางประสาททั้งห้า ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 

                                                                                                                                            
๒๐๕สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๔. 
๒๐๖องฺ.อฏฺ ก. ๒๓/๕/๒๐๓, ขุ.ม. ๒๙/๑๗๒/๔๙๐. 

 ๒๐๗สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๗๖๘. 
 ๒๐๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘๓. 



 ๑๕๙ 

 ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ ความอยากในภาวะของตัวตนที่จะได้ จะเป็นอย่างใด
อย่างหนึ่ง อยากเป็น อยากคงอยู่ตลอดไปความใคร่อยากที่ประกอบด้วยภวทิฏฐิหรือสัสสตทิฐิ             
๓. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ ความอยากในความพรากพ้น ไปแห่งตัวตนจากความเป็น
อย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่ปรารถนา อยากทําลาย อยากให้ดับสูญ ความใคร่อยากที่ประกอบด้วย            
วิภวทิฏฐิ หรืออุจเฉททิฎฐิ๒๑๐เรื่องพระอภัยมณี กล่าวถึง “ตัณหา” ในข้อความทึบไว้ดังนี้ 
 (๑) กษัตริย์ ๑๕ พระองค์ ได้รับหนังสือจากพระฤๅษี ดังคํากลอนว่า 
  ฝุายกษัตริย์ขัตติยาสิบห้ากษัตริย์ ใคร่แจ้งอรรถตามหนังสือพระฤๅษี 
  มาท่ีแท่นแผ่นผาหน้าคิรี  เห็นบาลีลายลักษณ์อักขรา 
  ว่าทุกข์สุขชั่วดีทั้งสี่สิ่ง   ให้ชายหญิงหยั่งคิดเป็นปริศนา 
  กับข้อหนึ่งซึ่งเกิดกําเนิดมา  มีหูตาปากจมูกสิ้นทุกคน 
  ที่ต้องใจนัยนาก็พาชื่น   ดูอ่ืนอื่นเห็นแจ้งทุกแห่งหน 
  ที่ค้ิวตาหน้าผากปากของตน  ถ้าแม้คนใดเห็นจะเป็นบุญ 
  แม้ไม่เห็นเป็นกระบือทั้งดื้อดุ  มุทะลุเลโลโมโหหุน 
  ไม่เห็นผลประโยชน์ที่โทษคุณ  ย่อมหมกหมุ่นเมามัวว่าตัวดี 
  เมื่อใครไม่เห็นหน้าหากระจก  จะช่วยยกเงาส่องให้ผ่องศรี 
  อนึ่งนั้นตัณหาตาไม่มี   ไม่เห็นที่ทางสวรรค์เป็นสันดาน 
  อนึ่งว่าตาบอดสอดตาเห็น  ให้คิดเป็นทางธรรมพระกรรมฐาน 
  สืบกุศลผลผลาปรีชาชาญ  ตามโบราณรักษาสัจจาใจ๒๑๑ 

 จากคํากลอนข้างต้น สุนทรภู่สะท้อนให้เห็นว่า ทุกข์สุขชั่วดีทั้งสี่อย่างนี้ ให้ชายหญิงคิดเป็น
ปริศนาว่า คนเราเกิดมามีหูตาจมูกปากเหมือนกัน แต่บุญวาสนาต่างกัน ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคน 
บางคนเห็นแล้วต้องตาสบายใจคนใดเห็นก็เป็นบุญ บางคนหน้าตาดูดันไม่น่ามองแต่ยังคิดหมกมุ่นว่า
ตัวเองดี ผู้ใดใฝุหาตัณหาราคะจะไม่พบทางสวรรค์ ขอให้ใช้ธรรมะและใช้สติป๎ญญาพิจารณาให้เห็นสัจธรรม 
จากหนังสือของพระฤๅษีเกาะแก้วพิสดาร ให้โอวาทแก่สิบห้ากษัตริย์หลัง สงครามสงบ เพ่ือให้เกิด
ความสามัคคี และดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 

(๒) พระฤาษีเกาะแก้วพิสดารได้เทศน์สอนให้กองทัพเมืองผลึกและกองทัพเมือง 
ลังกายุติสงครามกัน ต่อมาได้เทศน์สอนแก่กษัตริย์ ๑๕ พระองค์ให้นําธรรมะมาใช้ดับ “ตัณหา” ซึ่งปรากฏ
อยู่ในข้อความทึบ ทําให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข ดังคํากลอนว่า 
  ขณะนั้นค่อนดึกศึกสงบ  ต่างนอนนบนับถือพระฤาษ ี
  ไม่กริบเกรียบเงียบสงัดทั้งป๎ถพี  พระโยคีเทศนาในอาการ 
  คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้  ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร 
  ความตายหนึ่งพึงให้เห็นเป็นประธาน หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุกสบาย๒๑๒ 
                                                                                                                                            

๒๐๙พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 
หน้า ๕๗. 

๒๑๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๓. 
๒๑๑สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๘๘๘. 



 ๑๖๐ 

  ซึ่งชาวเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้  เพราะโลกียต์ัณหาพาฉิบหาย 
  .................................................  ................................................ 
  ประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนา  ทั้งโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเข็ญ 
  ซึ่งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็น  ก็ต้องเป็นไมตรีปรานีกัน 
  จงฟ๎งคําจําศีลจนสิ้นชาติ  ไม่แคล้วคลาดจะไปผ่านพิมานสวรรค์ 
  ซึ่งชอบผิดคิดเห็นให้เป็นธรรม์  อย่าหึงกนันะทีนี้นางสีกา๒๑๓ 
  ................................................  ................................................ 
  อย่าโทษเขาเราก็ผิดให้คิดเห็น  จึงจะเป็นสัตย์ธรรมในสัณฐาน 
  จงปรองดองครองสัตย์ปฏิญาณ  ถือศีลทานเถิดอย่าหมายทําร้ายกัน๒๑๔ 
 ดังจะเห็นได้ว่า สุนทรภู่สะท้อนให้เห็นว่า ทุกข์สุขชั่วดีทั้งสี่อย่างนี้ ให้ชายหญิงคิดเป็นปริศนาว่า 
คนเราเกิดมามีหูตาจมูกปากเหมือนกัน แต่บุญวาสนาต่างกัน ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคน บางคน
ผู้ใดใฝุหาตัณหาราคะจะไม่พบทางสวรรค์ ขอให้ใช้ธรรมะและใช้สติป๎ญญาพิจารณาให้เห็นสัจธรรม 
จากหนังสือของพระฤๅษีเกาะแก้วพิสดาร ให้โอวาทแก่สิบห้ากษัตริย์หลัง สงครามสงบ เพ่ือให้เกิด
ความสามัคคี และดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 
 จากข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้นพบว่า เรื่องพระอภัยมณีถึงแม้ว่าจะเป็นวรรณกรรมประเภทนิทาน
คํากลอนเป็น แต่อุดมไปด้วยข้อคิดและคติเตือนใจมากมาย โดยเฉพาะหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 
เรื่องความเชื่อของบาปและบุญ หรือกฎแห่งกรรมที่มนุษย์ ตลอดจนผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในการเวียน 
ว่าย ตาย เกิด อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าใครทําดีก็ต้องได้รับผลดีตอบสนอง ใครทําไม่ดีสิ่งเหล่านั้นก็จะ
กลับมาตอบสนองตน อาจเรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งทุกข์ความงามหรือสุนทรียศาสตร์ในเรื่องพระอภัยมณี
ประกอบด้วย ความงามของอักขระวิธี สํานวนภาษา งามด้วยสรีระของหญิงและชาย งามด้วยฉาก 
งามด้วยธรรมชาติ แต่ความงามแห่งหลักพุทธปรัชญา ซึ่งเป็นความงามที่พระพุทธศาสนายอมรับว่า
เป็นความงามที่มีอยู่จริง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ออกมาจากบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร
ประกอบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สุนทรภู่บรรจงร้อยเรียงออกมาให้สอดคล้องกับหลักธรรมที่ปรากฏใน
เนื้อหาอย่างแนบเนียน ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา พรหมวิหาร ๔ 
ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความกตัญํูกตเวที การไม่คบคนพาล ความมีสติป๎ญญา ฆราวาสธรรม 
ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ป๎ญญา ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ กฎแห่งกรรม 
และการนิพพาน หากผู้ใดปฏิบัติจะเกิดความสุขทางใจส่งผลออกมาทางร่างกายจึงทําให้งามทั้งกาย 
วาจา ใจ 

แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาไปยัง
ความงามของหลักธรรมคําสอน เพราะเหตุว่า หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมนั้น
ย่อมมีความงามและมีสุนทรียศาสตร์ในตัวเอง ไม่ว่าจะมองในแง่มุมใดก็ตาม ธรรมก็ย่อมจะมีความงาม

                                                                                                                                            

 ๒๑๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘๓. 
 ๒๑๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘๔. 
 ๒๑๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘๕. 



 ๑๖๑ 

อยู่ทุกด้าน กล่าวได้ว่าความงามของธรรมเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง 
ผู้ใดได้ปฏิบัติตามธรรมนั้นแล้วย่อมจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุด 

ดังนั้น คุณความดี ความงาม ทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่จึงให้คุณค่าอย่างมากมายแก่ผู้อ่าน ผู้อ่านจะได้อรรถรสและความงดงามทางภาษา อีกทั้งและ
ความหมาย ตลอดจนได้ข้อคิดของหลักธรรมคําสอนอันเป็นพุทธปรัชญาที่นําไปสู่การพัฒนาสําหรับ
ผู้อ่านในด้านการฝึกตนให้มีศีล รู้ดี รู้ชั่ว รู้ผิดรู้ถูก รู้ระงับ รู้สิ่งใดควรไม่ควร ยกระดับจิตใจให้มี
คุณธรรมสูง อันจะนําไปสู่การพัฒนาสติป๎ญญา ให้รู้จักคิด รู้จักศึกษา นําสิ่งที่ได้มาไปเพ่ิมพูนความรู้ 
ไปสู่การพิจารณาและปฏิบัติต่อไป ซึ่งเป็นเปูาหมายของสุนทรภู่เพียรบอก เพียรสอน โดยผ่าน
วรรณกรรมที่ร้อยเรียงขึ้นมา หากผู้อ่านวิเคราะห์แยกแยะออกมาท่านออกมาได้จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในด้านคุณธรรมโดยเฉพาะคุณธรรมทางจิตอีกทั้งได้ป๎ญญาเพ่ิมพูนขึ้น สามารถจับจุดในเรื่องของ
การพัฒนาคน หรือบุคคลสามด้าน คือ ศีล สมาธิ ป๎ญญา อันเป็นหลักไตรสิกขาที่ปรากฏอยู่ใน            
พุทธปรัชญาเถรวาท ให้ออกมาด้วยการกระทํา อันเป็นการกระทําที่อยู่ในกุศลกรรมบถ ๑๐ เพราะ
การกระทําเหล่านี้เป็นกุศลจะต้องเป็นกุศลด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ การกระทําที่แสดงออกจะเป็น
กุศลหรือเป็นสุจริต ที่ เป็นกุศลกรรมบถนั่นเอง วรรณกรรมบทใดที่ปรากฏหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีวาจาสุจริต กายสุจริตมโนสุจริต เป็นการพัฒนาไปสู่ศีล สมาธิ ป๎ญญา เพ่ือให้เกิด
ความงอกงาม วรรณกรรมบทนั้นจึงมีคุณค่าความงามทางพระพุทธศาสนา หรือเรียกว่าสุนทรียศาสตร์
เชิงพุทธ วรรณกรรมนั้นจึงจัดว่าเอ้ือประโยชน์ อนุเคราะห์ เกื้อกูล แก่การสร้างสรรค์สังคม สิ่งเหล่านี้
เกิดจากความสามารถของนักประพันธ์ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและรู้ถึงจิตใจคนโดยผ่านตัวละคร 
 จากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่ ด้วยเหตุที่ความงามของธรรมไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดจะต้องมองเห็นความงามของ
ธรรมไปทุกท่ี เมื่อไปปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีก็ทําให้วรรณกรรมเรื่องนี้มี
คุณค่าและงดงามอย่างหาที่ติมิได้เพราะงามด้วยหลักธรรม หากผู้ใดได้อ่านวรรณกรรมเรื่อง พระอภัยมณี
จักได้ชื่อว่าเป็นผู้งดงามด้วยธรรมเช่นเดียวกัน จึงกล่าวได้ว่าสุนทรภู่เป็นผู้มีภูมิป๎ญญาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีอีกทั้งเคยมีประสบการณ์จากการบวช ได้ศึกษาธรรมจาก
พระพุทธศาสนามาก่อนจึงทําให้ท่านสามารถถ่ายทอดหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
อันเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งความสามารถในด้านการ
ประพันธ์ของท่านผู้นี้ที่มีความโดดเด่นในบทประพันธ์ประเภทกลอนทั้งอักษร สัมผัสและการใช้ภาษา 
หรืออาจกล่าวได้ว่าทั้งอรรถและพยัญชนะ ที่ทําให้บทประพันธ์ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีมี
เอกลักษณ์ที่งดงามในด้านสํานวน ภาษาและแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์อันจะเป็น
แนวทางสําหรับนักประพันธ์ในรุ่นต่อมาเป็นอย่างดี  



 
บทท่ี ๔ 

วิเคราะห์คุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
ทีป่รากฏในวรรณกรรมของสุนทรภูเ่รื่องพระอภัยมณ ี

 
วิทยานิพนธ์เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรม

ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี ซึ่งมีวัตถุประสงค์  คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ ๒) เพ่ือศึกษาวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี ๓) เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าของ
แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี           
๔) เพ่ือศึกษารูปแบบคุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นวิทยานิพนธ์เชิงคุณภาพบูรณาการระหว่างคุณภาพ
แบบวิจัยเอกสาร และคุณภาพแบบสัมภาษณ์ เพ่ือหาความเชื่อมั่น โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
เอกสารและบทสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่
ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีดังนี้ 
 
 วิเคราะห์คุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 

แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ (ความงดงามของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา)         
ที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งอันเป็นหลักธรรม
ที่เหมาะสมกับบุคคลผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งหลักธรรมเหล่านี้จะมีความงามอยู่ในตัวเอง 
จึงมีคุณค่าสําหรับการพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุที่ว่า ขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วย่อมมีความ
งามในตัวเองตามแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ดังที่  

เสถียร โพธินันทะ กล่าวถึงความงามของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไว้ว่า 
  ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสุนทรียะในตัวการมองธรรมให้เป็นสุนทรียะ
ไม่ใช่ว่าเราแกล้งมองที่จะให้มันเป็น แต่มันเป็นไปตามธรรมดาของ ธรรมะอยู่แล้ว
เพราะว่าธรรมเป็นเรื่องสําหรับข้อปฏิบัติของชีวิต การมองชีวิตนั้นจะต้องมีศิลปะผู้ที่
ครองชีวิตโดยไม่รู้จักการใช้ศิลปะนั้น ผู้นั้นจะไม่ประสบ ความสําเร็จของชีวิตไม่ประสบ
ความสุขของชีวิต แต่ถ้าผู้ใดได้รู้จักการใช้ศิลปะในการครองชีวิตแล้ว ผู้นั้นจะได้
ประโยชน์จากชีวิตและความสุขจากชีวิตอย่างมากมาย ก็เมื่อธรรมเป็นคุณสมบัติของ
การครองชีวิตเช่นนี้ ธรรมจึงถือว่าเป็นในตัว ไม่ว่าเราจะมองในมุมใดมุมหนึ่งแง่ 

 จากคํากล่าวของเสถียร โพธินันทะ พบว่า หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าใด        
แง่หนึ่ง เราก็จะประสบพบเห็นสุนทรียะในพระพุทธศาสนาเสียทุกด้าน๑ ธรรมนั้นย่อมมีความงามหรือ
                                                 

 ๑เสถียร โพธินันทะ, สุนทรียศาสตร์ในพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๓), หน้า ๒-๓. 



 ๑๗๖ 

มีสุนทรียศาสตร์ในตัวเอง ไม่ว่าจะมองในแง่มุมใดก็ตาม ธรรมก็ย่อมจะมีความงามอยู่ทุกด้าน เมื่อเป็น
เช่นนี้ หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง          
พระอภัยมณี จึงถือว่าเป็นความงดงามในพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ ดังนั้นแนวคิดทาง                
พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี จึงมีความ
งดงามทางธรรม ที่สุนทรภู่ใช้ความรู้ความสามารถทางพระพุทธศาสนา ประกอบกับความเชื่อในคุณ
งามความดีของหลักธรรม คือ เชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่า เมื่อผู้ใดได้เห็นความงามของธรรมนั้น
ว่าเป็นสิ่งดี สมควรปฏิบัติก็จะเกิดผลให้เป็นคนงามและดีไปด้วย ดังในพระไตรปิฎกให้ความหมาย
ลักษณะของพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ไว้ว่า “ธรรมประมาณ หรือธรรมมัปปมาณิกา หมายถึง  
การที่บุคคลพิจารณาด้วยป๎ญญาแล้วเห็นสารธรรม หรือสารธรรมก็คือการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบ         
จึงชอบใจศรัทธาซึ่งความงามนั้น”๒ 

สุนทรภู่แต่งบทประพันธ์จากการสั่งสมประสบการณ์ทางพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุที่ท่านเคย
บวชเรียนและศึกษาธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาทมาอย่างดีหลักธรรมเหล่านี้จึงมีแทรกอยู่
ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีได้อย่างกลมกลืน แนบเนียน ให้ความงาม ความไพเราะในหลักธรรม
และเนื้อหา ทั้งอรรถรสและพยัญชนะครบถ้วนกระบวนความจากป๎ญญาอันชาญฉลาดที่จะเล่าเรื่อง
ทางจินตนาการ ให้เหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง โดยใช้กระบวนการวงจรของชีวิตตามวัฏจักรตั้งแต่
ต้นจนจบได้อย่างเป็นลําดับตามกฎของธรรมชาติแห่งวัฏสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิด วรรณกรรม
เรื่องพระอภัยมณีจึงปรากฏความงดงามของพุทธปรัชญาไว้เกือบทุกบททุกตอน พร้อมทั้งเกิดคุณค่าต่อ
มนุษย์อย่างมากมายมหาศาลในการดําเนินชีวิตโดยพิจารณาด้วยป๎ญญาว่า สิ่งใดที่ทําให้เกิดกุศลธรรม
สิ่งนั้นย่อมเกิดคุณค่าสิ่งใดที่ทําให้เกิดอกุศลธรรมสิ่งนั้นย่อมไม่มีคุณค่า๓ 

จากการศึกษารายละเอียด แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรม
ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสุนทรภู่เป็นผู้มีภูมิป๎ญญา
ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเป็นอย่างดี จึงสามารถนํามาถ่ายทอดลงในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีให้
ปรากฏแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ ดังในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้กล่าวถึงความงามของ
หลักธรรมหรือพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ไว้ว่า “ธรรมประมาณ หรือธัมมัปปมาณิกา หมายถึง        
การที่บุคคลพิจารณาด้วยป๎ญญา เห็นสารธรรม หรือสารธรรม ก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงชอบใจ
ศรัทธาด้วยความงาม” นอกจากนี้ในพระสูตรยังกล่าวไว้อีกว่า “ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ 
สิ้นเชิง๔ จากข้อความที่แสดงไว้ สื่อให้เห็นว่าความหมายของความงามในพระพุทธศาสนานั้นมุ่ง
หมายถึงความสํารวมกาย วาจา และใจ หมายถึงพุทธลีลาทุกประการของพระพุทธเจ้า และหมายเอา
ความงามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ กล่าวได้ว่าความงามของหลักธรรมที่มีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีจึงมีลักษณะของความงามอันเกิดจาก “คุณค่า”คุณค่านี้เกิดจากประโยชน์

                                                 

 ๒องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๕/๙๓. 
 ๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา             
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘๐. 
 ๔ที.สี. ๙/๒๓๙/๑๘๓. 



 ๑๗๗ 

แห่งธรรมนั้น เมื่อธรรมแสดงอาการออกมาทางประโยชน์ทั้ง ๓ ระดับ คือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน 
และประโยชน์สูงสุด ก็ถือได้ว่า เป็นความงามทางธรรม อันประกอบไปด้วยงามกาย งามวาจา และ
งามใจ ที่ปรากฏตามพระสูตรนั้นดังจะได้อธิบายให้เห็นจริงเป็นประเด็น ต่อไปนี้ 

ด้วยเหตุนี้ สุนทรภู่จึงใช้ความสามารถในงานประพันธ์เป็นสื่อในการสอนธรรมให้แก่ผู้อ่าน
อย่างงดงามเช่นกัน นับว่าเป็นการเผยแผ่ศาสนาด้วยวรรณกรรมได้อย่างแยบยลโดยหลักธรรมเหล่านี้
สุนทรภู่จัดวางไว้อยู่ทั่วไปในบทประพันธ์โดยมิได้จัดไว้เป็นหมวดหมู่ ผู้วิจัยจึงนํามาจัดไว้ให้เป็น
หมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการศึกษาค้นคว้าจากการค้นพบหลักธรรมที่มีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี ปรากฏหลักธรรมซึ่งถือว่าเป็นความงามตามความหมายของพุทธปรัชญา 
เชิงสุนทรียศาสตร์ไว้หลายตอนด้วยกัน ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาหลักธรรมต่าง  ๆ ที่มีปรากฏอยู่ในบท
ประพันธ์ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี โดยอาศัยหลักการที่สุนทรภู่ใช้ความรู้ระบบวิธีในการแก้ป๎ญหาชีวิต 
คือ ญาณวิทยา (Epistemology) หรือทฤษฎีความรู้ (Thory Of Knowledge) เป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ ๑ สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคลและ
ประสานบุคคลไว้ในสามัคคี สงเคราะห์ซึ่งหมายถึง วิธีปฏิบัติเพ่ือยึดเหนี่ยวน้ําใจคนอ่ืนที่ ยังไม่เคยรัก
ใคร่นับถือ หรือที่รักใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทมากยิ่งขึ้น หรือเป็นวิธีการทําให้คนรัก หรือมนต์ผูกใจคน๕  
มีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีหลายตอนซึ่งสุนทรภู่พยายามสื่อให้เห็นถึงคุณค่าของ
หลักธรรมนี้ซึ่งอันประกอบด้วยหลักธรรมย่อย ๔ ประการ ได้แก่ 

ทาน การให้ คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งป๎น ช่วยเหลือซึ่งและกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึง
ให้ความรู้และแนะนําสั่งสอน๖ ความงามของหลักธรรมคําสอน พบหลักธรรมนี้จากเรื่องพระอภัยมณี
จากตอนที่นางละเวงได้สอนให้มังคลาผู้เป็นลูกให้ทานแก่ผู้ อ่ืนผลจากการให้ทานนั้นเป็นสิ่ งดีมี
ประโยชน์ทั้งต่อผู้ให้และผู้รับ ทําให้เกิดความอ่ิมเอมใจ มีจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานอีกท้ังผู้รับจะพ้นจาก
ความทุกข์ยาก ถึงแม้เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งก็มีความสุขใจดังความว่า “ใครยากเย็นเข็ญใจจงให้ทาน
อภิบาลบํารุงทั้งกรุงไกร” จากบทประพันธ์นี้ สุนทรภู่ต้องการให้เห็นผลของการให้โดยไม่เลือกชั้น
วรรณะผ่อนคลายทุกข์ที่เกิดขึ้นกับอาณาประชาราษฎร์ ให้บรรเทาเบาบางลงถึงแม้จะเป็นการให้เพียง
เล็กน้อยก็ตาม ซึ่งคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระสาสนโสภณ ความว่า “การให้ทานให้ได้ตาม
อัตภาพของตน คุณค่าของทานนั้นช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่
สามารถจะนําทรัพย์นั้นติดตัวเอาไปได้”๗ นอกจากนี้สุนทรภู่ยังกําหนดให้ตัวละครเอกอย่างพระอภัย
มณีเป็นแบบอย่างของผู้ให้ โดยให้ทั้งมิตรและศัตรู ดังเช่นพระอภัยมณีให้อภัยอุศเรน และผู้ทรงศีล
อย่างพระโยคีเป็นผู้แทนของนักบวช ที่ต้องมีหน้าที่การให้ทานและให้อภัยทาน จึงทําให้เห็นว่าการให้
ที่แท้จริงก่อคุณค่าประโยชน์ให้เกิดข้ึนอย่างมากมาย 

                                                 

 ๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ เอส. อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จํากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔๓. 
 ๖เรื่องเดียวกัน. 
 ๗สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๑๗๘ 

หลักธรรมการให้ทาน ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องพระอภัยมณี พบได้จาก
ตอนที่นางละเวงให้มังคลาครองราชย์ พร้อมทั้งสอนให้มังคลาดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ 
ผู้ที่ยากจนในข้อความที่ว่า “ใครยากเย็นเข็ญใจจงให้ทานอภิบาลบํารุงทั้งกรุงไกร” ความว่า 

ใครยากเย็นเข็ญใจจงให้ทาน  อภิบาลบํารุงทั้งกรุงไกร   
หนึ่งคู่ครองของเขามีเจ้าของ   อย่าได้ปองเป็นมิตรพิสมัย 

  หนึ่งสมบัติพัสดุของผู้ใด   อย่าอยากได้ไปเอาของเขามา๘ 

 นอกจากนี้ยังพบหลักธรรมของการให้อภัยซึ่งเรียกว่าอภัยทานสอดแทรกอยู่ในตอนที่          
พระอภัยมณีให้อภัยอุศเรนและพ้นจากการตามฆ่าของสินสมุทรในข้อความว่า“ให้น้องหายคลายเคือง
เรื่องธุระ แล้วก็จะรักกันจนวันตาย”ดังความว่า 
   ซึ่งครั้งนี้พี่พาเจ้ามาไว้   หวังจะได้สนทนาวิสาสะ  
  ให้น้องหายคลายเคืองเรื่องธุระ   แล้วก็จะรักกันจนวันตาย 
  ทั้งกําป๎่นบรรดาโยธาทัพ   จะคืนกลับให้ไปเหมือนใจหมาย 
  ทั้งสองข้างอยู่ตามความสบาย   เชิญภิปรายโปรดตรัสสัตย์สัญญา๙ 

การให้อภัยกันของกษัตริย์เมืองผลึกและเมืองลังกาทําให้ยุติการสู้รบกันกันและหันหน้ามาเป็น
มิตรกัน ซึ่งสุนทรภู่ได้ประพันธ์ไว้ในข้อความว่า “โปรดปรึกษาว่าให้เห็นเป็นไมตรีข้าเห็นดีพร้อมพรัก
จะรักกัน” ดังความว่า 

  ฝุายกษัตริย์ขัตติยาสิบห้ากษัตริย์  ต่างจบหัตถ์สาธุสะพระฤาษี 
 โปรดปรึกษาว่าให้เห็นเป็นไมตรี   ข้าเห็นดีพร้อมพรักจะรักกัน๑๐ 

 การให้อภัยระหว่างนางสุวรรณมาลีและนางละเวงเกิดการปรองดองสมัครสมานสามัคคีกันใน
ข้อความ “ข้าสิ้นความแค้นพระมเหสี” ดังความว่า 
   สุมาลีศรีสวัสดิ์ให้สัตย์บ้าง   ไม่โกรธนางฝรั่งสิ้นทั้งหลาย 
  จะรักใคร่ให้เหมือนญาติไม่คลาดคลาย  ขอถวายสัจจาเหมือนพาที 
  ฝุายละเวงเกรงกราบไม่หยาบหยาม  ข้าสิ้นความแค้นพระมเหสี 
  จะสู้ซื่อถือสัตย์สวัสดี    หมายเหมือนพ่ีร่มครรภ์จนบรรลัย๑๑ 

คุณค่าของการให้ มีผลต่อจิตใจทําให้เกิดความชุ่มชื่นเบิกบานทําให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และ
ผู้รับ ด้วยได้รับประโยชน์ทั้งคู่ เกิดความเบิกบานใจ อ่ิมเอมใจ เพราะต่างเห็นความงามของธรรมที่
เกิดข้ึนจึงได้ปฏิบัติเพ่ือลดความโลภ ความตระหนี่ และกําจัดกิเลส 

                                                 

 ๘สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, (พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๒๓), หน้า 
๒๑๙. 
 ๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑๒ - ๔๑๓. 
 ๑๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๖๘. 
 ๑๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๙๘. 



 ๑๗๙ 

ดังสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของพระเทพสุทธิกวีว่า “การให้ทานในเรื่องพระอภัยมณี            
ก็เพ่ือขจัดความโลภหรือความตระหนี่ เป็นการชําระจิตใจให้สะอาด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น และยึด
เหนี่ยวน้ําใจคนอ่ืน”๑๒ นอกจากนี้ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท ยังกล่าวอีกว่า “สุนทรภู่บอกให้รู้ว่า
การให้ทานให้เพ่ือกําจัดกิเลสมีผลทําให้จิตใจผ่องใส แช่มชื่น เบิกบานเชิงอรรถ เพราะไม่มีสิ่งอันเป็น
เครื่องเศร้าหมอง มาทําให้จิตใจหมองมัว มีความอ่ิมเอมใจ เมื่อมีความสบายใจ ความรู้สึกเหล่านี้         
ถือว่าเป็นความงามทางธรรม หรือสุนทรียศาสตร์แนวพุทธ จะส่งผลเป็นบุญกุศลทั้งภพนี้และภพหน้า         
มีจิตเมตตาปราณีเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอและตลอดไป”๑๓ อีกทั้ง ดร.อภิรักษ์ อนะมาน ให้ความเห็น
อีกว่า “คําสอนของนางละเวงเป็นข้อคิดคติเตือนใจให้คนในสังคมป๎จจุบันได้หันมาเห็นประโยชน์และ
คุณค่าของการให้ที่มีผลทางใจ มีความสุข ทั้งผู้ให้และผู้รับ”๑๔ อีกทั้ง นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ      
ให้แนวคิดว่า “ทาน คือ การให้เมื่อผู้รับได้สิ่งที่ต้องการก็เกิดความสุขและรักผู้ให้ขึ้นมา๑๕ 
 นอกจากนี้ยังพบหลักธรรมของการให้อภัยซึ่งเรียกว่าอภัยทานสอดแทรกอยู่ในตอนที่        
พระอภัยมณีให้อภัยอุศเรนและพ้นจากการถูกฆ่าจากสินสมุทรในข้อความว่า “ให้น้องหายคลายเคืองเรื่องธุระ 
แล้วก็จะรักกันจนวันตาย” ดังความว่า 
   ซึ่งครั้งนี้พี่พาเจ้ามาไว้   หวังจะได้สนทนาวิสาสะ  
  ให้น้องหายคลายเคืองเรื่องธุระ   แล้วก็จะรักกันจนวันตาย 
  ทั้งกําป๎่นบรรดาโยธาทัพ   จะคืนกลับให้ไปเหมือนใจหมาย 
  ทั้งสองข้างอยู่ตามความสบาย   เชิญภิปรายโปรดตรัสสัตย์สัญญา๑๖ 

การให้อภัยกันของกษัตริย์เมืองผลึกและเมืองลังกาทําให้ยุติการสู้รบกันกันและหันหน้ามาเป็น
มิตรกัน ซึ่งสุนทรภู่ได้ประพันธ์ไว้ในข้อความว่า “โปรดปรึกษาว่าให้เห็นเป็นไมตรี ข้าเห็นดีพร้อมพรัก
จะรักกัน” ดังความว่า 

  ฝุายกษัตริย์ขัตติยาสิบห้ากษัตริย์  ต่างจบหัตถ์สาธุสะพระฤาษี 
 โปรดปรึกษาว่าให้เห็นเป็นไมตรี   ข้าเห็นดีพร้อมพรักจะรักกัน๑๗ 

 การให้อภัยระหว่างนางสุวรรณมาลีและนางละเวงเกิดการปรองดองสมัครสมานสามัคคีกันใน
ข้อความ “ข้าสิ้นความแค้นพระมเหสี” ดังความว่า 

                                                 

 ๑๒สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 
 ๑๓สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 

๑๔สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔. 

๑๕สัมภาษณ์ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๖สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, หน้า ๔๑๒ - ๔๑๓. 
 ๑๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๖๘. 



 ๑๘๐ 

   สุมาลีศรีสวัสดิ์ให้สัตย์บ้าง   ไม่โกรธนางฝรั่งสิ้นทั้งหลาย 
  จะรักใคร่ให้เหมือนญาติไม่คลาดคลาย  ขอถวายสัจจาเหมือนพาที 
  ฝุายละเวงเกรงกราบไม่หยาบหยาม  ข้าสิ้นความแค้นพระมเหสี 
  จะสู้ซื่อถือสัตย์สวัสดี    หมายเหมือนพ่ีร่มครรภ์จนบรรลัย๑๘ 

การให้อภัยทาน มีความหมายเดียวกับคําว่า ทาน คือการให้ ในที่นี้หมายถึง การไม่ถือโทษ 
การไม่โกรธ การไม่เกลียดดังนั้น การอภัยทานในเรื่องพระอภัยมณีท่ีสุนทรภู่ได้แต่งไว้ในทุกตอน 

แสดงว่าสุนทรภู่เห็นความสําคัญของการให้อภัยเป็นอย่างมาก อีกทั้งท่านมีความเชื่อเรื่อง
กรรม ที่ว่าหากทําร้ายผู้อ่ืนไปแล้วกรรมที่เกิดจากการทําร้ายผู้อ่ืนนั้นจะติดตามไปตลอดทั้งภพนี้และ
ภพหน้าทําให้ไม่ได้พบกับความสงบสุข เมื่อเป็นเช่นนี้ มนุษย์จึงเกิดความกลัวด้วยเกรงว่ากรรมจะ       
ตามสนอง สิ่งอันเป็นสัจธรรมเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดลงในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี โดยสุนทรภู่ได้
กําหนดให้สุดสาครมีความเชื่อว่าการที่ตนเองถูกชีเปลือยทําร้ายเพราะกรรมไม่ดีของตนที่เคยทํามา
ก่อน ชาตินี้จึงไม่อยากก่อกรรมอีกซึ่งจะเป็นผลทําให้ตนเองต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ในกรรมอีกต่อไป
จึงขอร้องให้พระสุริโยไทให้อภัยชีเปลือย การให้อภัยที่เรียกว่าอภัยทานจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ตนไม่ต้อง
ประสบกับเคราะห์กรรมที่สร้างขึ้นไม่รู้จบสิ้น ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่กล่าวว่า “สัตว์โลกเป็นไปตาม
กรรม หมู่สัตว์เป็นไปตามกรรม สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพัน เปรียบเหมือนรถที่แล่นไปมีหมุด
เป็นเครื่องตรึงไว้”๑๙ 

ดังนั้น เมื่อตัวละครเกิดความโกรธแค้นซึ่งปกติจะต้องมีการแก้แค้นเกิดขึ้น แต่ในเรื่องนี้ท่าน
สุนทรภู่ได้กําหนดให้ตัวละครอีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่กลุ่มท่ีอยู่ฝุายพระอภัยมณีแสดงการให้อภัยตลอดเวลา
ด้วยมโนธรรมในจิตของผู้ให้อภัยย่อมก่อให้เกิดอานิสงสุ์ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทําให้เกิด
ความงดงามเป็นบุญกุศลส่งผลให้มีความสุข ความสงบ ความชื่นใจ ความสบายใจ ทั้งต่อผู้ให้และผู้รับ
เกิดสํานึกเป็นบุญคุณที่ต้องทดแทนกันก่อให้เกิดคุณงามความดีไม่มีที่สิ้นสุดดังเช่น  พระอภัยมณีให้
อภัยอุศเรนจากกการที่อุศเรนคิดฆ่าพระอภัยมณี และด้วยเหตุที่อุศเรนช่วยชีวิตพระอภัยมณีและพวก
ออกจากเกาะหนีนางผีเสื้อสมุทร จึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้สินสมุทรคืนนางสุวรรณมาลีให้อุศเรน           
ทั้ง ๆ ที่นางสุวรรณมาลีเป็นหญิงที่พระอภัยมณีรักที่สุด 

จากบทบาทและพฤติกรรมของตัวละครแสดงว่า สุนทรภู่เชิญชวนให้ทุกคนไม่คิดอาฆาต
พยาบาทกันเพราะเกิดผลดีมากมายหลายประการซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระสาสนโสภณ 
ความว่า “การให้อภัยหรืออภัยทานเกิดจากความเมตตา และปรารถนาที่จะให้อีกฝุายพ้นทุกข์มีคุณค่า
เป็นความงดงามที่เกิดจากจิตที่เป็นกุศลปรารถนาดีกับผู้อ่ืน”๒๐ จึงทําให้เกิดความสุขใจทั้งผู้ให้และ
ผู้รับที่เกิดจากความดีงามในจิตใจและมีมโนธรรมเป็นสําคัญ ซึ่งมาจากการมีศีลธรรมของผู้ให้อภัยถือ
ว่าเป็นคุณธรรมอันสูงส่ง และนับเป็นการ “อโหสิกรรม” ซึ่งกันและกันไม่จองเวรจองกรรมกันอีกต่อไป
ทั้งภพนี้ ภพหน้า และภพต่อ ๆ ไปตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีคุณค่าความงดงามของบุญ
กุศลที่ถูกส่งออกมาให้เห็นจากภายใน แล้วก่อให้เกิดร่มเย็นภายในกาย วาจา และใจ สามารถช่วยชีวิต
                                                 

 ๑๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๙๘. 
 ๑๙ขุ.สุ. ๒๕/๖๖๐/๕๐๑, ขุ.สุ. ๒๕/๖๖๐/๖๕๔). 
 ๒๐สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๑๘๑ 

คนให้พ้นจากนรกได้ดังบทประพันธ์ที่สุนทรภู่แต่งไว้ในเรื่องพระอภัยมณี นอกจากนี้สุนทรภู่ยังบอก
ผ่านตัวละครคือพระอภัยมณีให้สอนสินสมุทรถึงโทษของการไม่ให้อภัยเป็นการอาฆาตพยาบาท ดังความว่า 

  แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาท   เจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์ 
 อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที    ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน 
 ทรลักษณ์อกตัญํุตาเขา    เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน 
 ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล    พระเวทมนต์เสื่อมคลายทําลายยศ 
 เพราะบิดามาด้วยอุศเรนนี้    คุณเขามีมากล้นพ้นกําหนด 
 เจ้าทําผิดก็เหมือนพ่อทรยศ    จงออมอดเอ็นดูพ่อแต่พองาม๒๑ 

การที่พระโยคีขอให้กษัตริย์ทั้งสิบห้าพระองค์เลิกรบกัน ถือว่าเป็นอภัยทาน แสดงว่าสุนทรภู่
ได้มองเห็นความงดงามของหลักธรรมนี้ จึงบอกตัวละครถึงสิ่งดีในการให้อภัยทานหากเปรียบเทียบ
การแก้แค้นและการให้อภัยในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีกับเหตุการณ์ป๎จจุบัน                
จะพบว่า ทั้งสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ดังเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธประวัติ
ของพระพุทธเจ้า คือ พระเวสสันดรได้ทรงบริจาคทานเพ่ือบรรเทาความทุกข์ยากของหมู่มวลมนุษย์          
อานิสงส์ของทานนั้นจะเพ่ิมพูนบารมีให้กับผู้ให้ คือ พระเวสสันดร ก่อเกิดเป็นกุศลที่งดงามส่งผลให้
ได้รับพระโพธิญาณในชาติต่อไป และเป็นแบบอย่างความงามของธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในเรื่องของ
การให้อภัยนี้ 

คุณค่าท่ีได้รับจากการให้ทานและการอภัยทาน ทําให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เกิดความ
เป็นมิตรไมตรีต่อกัน มีจิตใจชื่นบานส่งผลให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น การอภัยทานมีคุณค่า
และเป็นผลอันยิ่งใหญ่ต่อชาวโลก ถือว่าเป็นผู้มีความเสียสละอย่างยิ่งยวด จะทําให้โลกเกิดสันติสุข 
และลดทิฐิของตนลงได้ ผู้ใดปฏิบัติ จึงจะเห็นความงามของธรรม นอกจากนี้ยังมีให้ผลกับทางร่างกาย
และจิตใจถือว่าเป็นความงามของธรรม จัดเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท ได้อธิบายลักษณะและคุณค่าของการให้อภัยทานความว่า“การ
ให้ทาน ถ้าเป็นความรู้ทางโลก เรียกว่า วิทยาทานถ้าเป็นความรู้ทางธรรมเรียก ว่าธรรมทานส่วนการ
ให้อภัยถือว่าเป็นธรรมที่มีความงดงามในตัวเอง”๒๒ ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระเทพวิสุทธิกวี 
ความว่า “การแก้แค้นและการให้อภัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในชีวิตประจําวันเช่นเดียวกับตัวละคร
ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีอันสิ่งที่พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง”๒๓ 

อีกท้ัง ดร. อภิรักษ์ อนะมาน ให้ความเห็นว่า“ผู้ที่รู้จักการให้อภัยแสดงว่าเป็นผู้มีจิตใจงดงาม 
มีจิตอันประเสริฐ มีความสบายใจ ความงามของธรรมย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลผู้นั้น ซึ่งสุนทรภู่ต้องการ

                                                 

 ๒๑สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙๕. 
 ๒๒สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๒๓สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 



 ๑๘๒ 

บอกให้ผู้อ่านได้รับทราบ นับว่าเป็นการบอกให้รับทราบได้อย่างแนบเนียน๒๔ และ นางสาววิริยา           
ศิริวิทยเจริญ ความว่า “เมื่อขัดใจกันแล้วก็ควรต้องมีการให้อภัยกัน ทําให้เกิดความสบายใจซึ่งเรียกว่า 
การได้รับรสความงามของธรรมเข้าไปในจิตใจ จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องพระอภัยมณีเรื่องการ
ให้อภัยทาน ทําให้ตัวละครทุกตัวต่างมีความสุขโดยถ้วนหน้า๒๕ และมีผลต่อร่างกายและจิตใจกล่าวคือ 

ผลทางด้านร่างกาย 
ผู้รับจะไม่ได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายเพ่ิมขึ้น ไม่ต้องถูกทําร้าย ไม่ต้องถูกฆ่า พบได้จาก

ตอนที่ท้าวสุริโยไทจะประหารชีวิตชีเปลือยสุดสาครเกิดความสงสารเพราะถือว่าเป็นกรรมของตนเองที่
เคยกระทําไว้ จึงขออภัยโทษทําให้ชีเปลือยไม่ถูกประหาร 

  สุดสาครอ่อนจิตคิดสงสาร   จึงทัดทานทูลท้าวเจ้ากรุงศรี 
 ว่าขอโทษโปรดอย่าให้ฆ่าต ี   เหตุทั้งนี้เพราะว่ากรรมกระทําไว้๒๖ 

ผลทางด้านจิตใจ 
เป็นผลที่เกิดขึ้นจากจิตใจของผู้ที่ได้รับการให้อภัย โดยเมื่อได้รับการให้อภัยแล้วความมีจิต

เป็นไมตรีย่อมเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับการอภัย ทั้งสองฝุายจะมีความรู้สึกที่เคยบาดหมางคิดร้ายต่อกันจะ
กลายเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงาม เป็นไมตรีต่อกัน ทําให้เกิดสํานึกในบุญคุณ และซาบซึ้งที่ได้รับจากการ          
ให้อภัย ผู้ที่ได้รับการให้อภัยจึงเกิดความอ่อนน้อม เกรงใจ หรืออาจเป็นบริวารรับใช้ตลอดไป                   
เกิดความสุขใจมีจิตเป็นกุศลแช่มชื่นใจ ที่สามารถระงับความโกรธแค้นได้ ดังตอนที่นางสุวรรณมาลียก
โทษให้นางละเวง ความว่า 

  ฝุายละเวงเกรงกราบไม่อยากหยาม  ข้าสิ้นความแค้นพระมเหสี 
  จะสู้ซื่อถือสัตย์สวัสดี   หมายเหมือนพ่ีร่วมครรภ์จนบรรลัย”๒๗ 

ปิยวาจาหรือเปยยวัชชะ คือ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ําใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าว
คําสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคําแสดง
ประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผล เป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี๒๘ การพูดคําสุภาพ อ่อนหวาน เพ่ือให้
เกิดความสมานสามัคคี ปิยวาจาจึงทําได้ง่าย เพราะวาจานั้นมีในตัวเราเพียงเรามีสติ มีเมตตาในใจ           
ก็สามารถพูดออกมาได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ปิยวาจายังถือว่าเป็นคําพูดที่

                                                 

 ๒๔สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔. 
 ๒๕สัมภาษณ์ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔. 
 ๒๖สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙๔. 
 ๒๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๕. 

๒๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๔๗. 



 ๑๘๓ 

เรียกว่า “สุภาษิต” ต้องเป็นคําพูดที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ (๑) พูดดี (๒) พูดเป็นธรรม 
(๓) พูดน่าฟ๎ง (๔) พูดจริง๒๙ 

สุนทรภู่มีความต้องการให้มนุษย์ใช้วาจาที่ไพเราะนุ่มนวล จึงจะเป็นที่รักของทุกคน                
ดังปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ พระอภัยมณีพูดปลอบใจอุศเรนในการให้อภัยผู้อ่ืนในข้อความ “จึงสุนทร
อ่อนหวานชาญฉลาด” ดังความว่า 
   จึงสุนทรอ่อนหวานชาญฉลาด  เราเหมือนญาติดอกน้องอย่าหมองศรี 
  เมื่อแรกเริ่มเดิมก็ได้เป็นไมตรี   เจ้ากับพ่ีเล่าก็รักกันหนักครัน 
  มาขัดข้องหมองหมางเพราะนางหนึ่ง  จนได้ถึงรบสู้เป็นคู่ขัน 
  อันวิสัยในพิภพแม้นรบกัน   ก็หมายม่ันจะใคร่ได้ชัยชนะ 
  ซึ่งครั้งนี้พี่พาเจ้ามาไว้    หวังจะได้สนทนาวิสาสะ  
  ให้น้องหายคลายเคืองเรื่องธุระ   แล้วก็จะรักกันจนวันตาย 
  ทั้งกําป๎่นบรรดาโยธาทัพ   จะคืนกลับให้ไปเหมือนใจหมาย 
  ทั้งสองข้างอยู่ตามความสบาย   เชิญภิปรายโปรดตรัสสัตย์สัญญา๓๐ 

ในบทประพันธ์นี้สุนทรภู่เพียงต้องการจะบอกรู้ว่าการที่จะทําให้ทุกฝุายปรองดองกันได้สิ่งที่
สําคัญที่สุด คือ การใช้วาจาที่ไพเราะ อุดมไปด้วยคําพูดที่เอ้ือต่อประโยชน์ทั้งสองฝุาย 

นอกจากนี้ยังมีปรากฏไว้ในคัมภีร์อังคุตรนิกายป๎ญจกนิบาตว่า คําพูดที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ๕ ประการ คือ (๑) พูดในเวลาที่สมควร (๒) พูดจริง (๓) พูดไพเราะอ่อนหวาน (๔) พูดมี
ประโยชน์ (๕) พูดออกมาด้วยจิตเมตตา๓๑ อันส่งผลมาสู่กิริยาอาการภายนอกทําให้เกิดความนบนอบ
อ่อนน้อมทําให้มีวาจาดี ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้ความหมายคํา
ว่า “อ่อนน้อม” ไว้ว่า “ก.แสดงกิริยาวาจานบนอบ; ยอมแพ้, สวามิภักดิ์; ว. มีกิริยาวาจานบนอบ” 
และให้ความหมายคําว่า “ถ่อมตัว” ไว้ว่า “ก. แสดงฐานะต่ํากว่าจริง, แสดงความรู้ความสามารถน้อย
กว่าจริง๓๒ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความอ่อนน้อมถ่อมตน หมายถึง การแสดงกิริยาวาจานบนอบ           
แสดงความรู้  ความสามารถน้อยกว่าจริง”๓๓ จริยธรรมด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน ปรากฏใน
พฤติกรรมของตัวละครในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีซึ่งสอนให้รู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม
แก่ฐานะเพ่ือจะได้ให้ผู้เป็นนายเอ็นดูเมตตาปรานีเป็น คําสอนที่ไปเป็นทาสผู้อื่นในฐานะลูกน้อง  

อาจกล่าวได้ว่าการรู้จักพูดจาปราศรัยพูดแล้วมีคนเกลียดที่เรียกว่า “อัปปิยวาจา” หรือให้
ผู้อ่ืนมีความรักความเมตตาตน ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ในเรื่องพระอภัยมณีที่มีบทประพันธ์หลาย
ตอนโดยเฉพาะที่ปรากฏเรื่องของปิยวาจา อันทําให้คลายความทุกข์โศก ทําให้คนบาดหมางกันหัน
                                                 

๒๙สํ.ส. ๑๕/๒๓๑/๒๒๘.  
 ๓๐สํ.ส. ๑๕/๒๓๑/๕๑๒ - ๕๑๕. 
 ๓๑องฺ.ปํจฺก. ๑๒/๑๙๘/๒๒๙. 
 ๓๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุคส์พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓๔๔. 
 ๓๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๔๓. 



 ๑๘๔ 

หน้ามาปรองดองกัน ตลอดจนคําอบรมสั่งสอนให้คติให้ข้อคิดมีแฝงอยู่ในบทประพันธ์เกือบทุกตอน
ดังเช่น ตอนที่พระอภัยมณีพูดปลอบใจอุศเรนให้คลายความโกรธและพยายามลงด้วยคําพูดที่นุ่มนวล 
ทําให้อุศเรนลดความโกรธลงได้ ทนได้จากข้อความจึงสุนทรอ่อนหวาน ชาญฉลาดเราเหมือนญาติกัน
ดอกน้องอย่าหมองศรี โดยสุนทรภู่ให้ตัวละครเป็นสื่อให้เห็นผลดีของการพูดจาไพเราะนับว่ามีคุณค่า
ในด้านการยอมรับนับถือของบุคคลอ่ืนที่มีต่อตนเอง 

ในกรณีดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า น่าจะบ่งบอกให้รู้ว่า การระงับอารมณ์โกรธ     
ความอาฆาต ความขุ่นเคืองใจของคุณลงได้ด้วยดี การใช้วาจาที่นุ่มนวลจะสร้างความรักให้เกิดขึ้น       
จึงเรียกว่ามีวาจาเป็นที่รัก การมีวาจาที่ดีหรือนัยวาจาสามารถนํามาใช้ในยุคการดําเนินชีวิตป๎จจุบั น
โดยเฉพาะป๎ญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว ที่พ่อแม่มักจะชี้นําทําตามที่ตนปรารถนา เช่น ในเรื่องการ
เรียนต้องเรียนตามที่พ่อแม่ต้องการ ถ้าลูกทําไม่ได้หรือไม่ทําตาม มักจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า   
“บ้านแตก” ลูกเกลียดพ่อ แม่ บางคนถึงกับพยาบาทเคียดแค้นพ่อ แม่ของตนทําให้ครอบครัวไม่มี
ความสุขเด็กที่ไม่มีหนทางส่วนใหญ่มักจะหันไปหาอบายมุข สิ่งเสพติดในที่สุด๓๔ ดังนั้น คําพูดที่เป็น 
ปิยวาจา จึงเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความสงบสุข ความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นและแผ่วงขยาย
ไปสู่สังคมและประเทศชาติ เป็นความงดงามของการปฏิบัติที่ทําให้ผู้อ่ืนเกิดความชุ่มชื่นใจ 

คุณค่าของการมีปิยวาจา ทําให้ทุกคนยินดี ชอบใจ อีกทั้งทําให้เกิดคุณค่าคือ เชื่อถือและ
ปฏิบัติตามเชื่อกันว่าคําพูดเป็น “ปิยวาจา” เป็นความงามที่เกิดจากกุศลร่วมภพร่วมชาติ กุศลในที่นี้คือ 
การใช้คําพูดที่ดีไม่เกิดความบาดหมาง พูดไพเราะ อ่อนหวาน ไม่ทําให้ผู้อ่ืนเป็นทุกข์ มีแต่ทําให้ผู้ฟ๎ง
เกิดความเบิกบานใจ คลายความทุกข์ถือว่าเป็นความงดงามทางวาจาได้อย่างชัดเจน ทําให้เป็นที่รัก
ของผู้ที่อยู่ใกล้ชิด อันจะนํามาเป็นแบบอย่างของการดําเนินชีวิตให้งดงามในยุคป๎จจุบันดังกล่าวได้
เนื่องจากเห็นความงามของธรรมในข้อนี้ จึงเป็นพทุธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

คุณค่าดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของพระสาสนโสภณความว่า            
“ความงดงามที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นความเห็นที่ถูกต้อง เป็นบุญกุศลส่งเสริมเป็นพลังใจพลังบุญให้ก้าวสู่
คุณงามความดีทั้งภพนี้และภพหน้าหากปฏิบัติได้ตามนี้จะส่งผลให้ครอบครัวและสังคมมีความสุข           
ดังการกระทําของพระโยคี ซึ่งยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ส่งผลเป็นความงดงาม        
แห่งธรรม หรือเรียกว่า สุนทรียธรรม นั่นเอง”๓๕ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ   
พระเทพวิสุทธิกวี ความว่า “ปิยวาจา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้หลักการพูดไว้ว่า ต้องเป็นคําจริง 
เป็นคําสุภาพ ไพเราะอ่อนหวานพูดแล้วก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์  คือ พูดด้วยจิตเมตตาและ         
พูดถูกกาลเทศะ นอกจากนี้ถูกเวลาและสถานที่เพราะคําพูดที่ไพเราะมีหางเสียงนั้นก็เหมือน
ทองหยอดท่ีมีจะงอย”๓๖ 

                                                 

 ๓๔พระครูปลัดสัมพัฒนวิริยาจารณ์, “ป๎ญหาวัยรุ่น”, วารสารบัณฑิตศาสน์ มมร, ปีที่ ๑ 
ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม-ตุลาคม) : ๖๔. 
 ๓๕สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ . 
 ๓๖สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 



 ๑๘๕ 

นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ ให้ความเห็นว่า “คําพูดที่อ่อนหวาน มีหางเสียง มีคุณค่า
สามารถยึดเหนี่ยวใจคนให้มาติดอยู่กับคนพูด การเตือนผู้ที่พูดจาไม่น่าฟ๎ง มีวิธีการที่เหมาะสมดังนี้ 
เลือกจังหวะให้เหมาะสมดูเวลาและอารมณ์ก็ได้ ชมก่อนแล้วจึงตักเตือน ยิ้มก่อนติ ต้องเป็นเรื่องจริง
เรื่องที่เกิดประโยชน์ หากทําได้เช่นนี้ได้จะเป็นที่รักของทุกคนเพราะจัดว่าเป็นคนไม่มีที่การให้วัตถุ
สิ่งของเป็นสิ่งที่ต้องลงทุน และปิยวาจานี้ เป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุน มีประโยชน์และคุณค่าทางการใช้
วาจาให้เป็นประโยชน์”๓๗ นอกจากนี้ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท ยังให้ความเห็นอีกว่า “การกระทํา
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เกื้อกูล และอนุเคราะห์ บุญกุศลอันทําให้โลกเย็นเกิดสันติสุขเป็นแบบอย่างที่ดี
งามของสังคมท่ีไม่โกรธเกลียดและอาฆาตพยาบาทจนเกิดความบาดหมางขึ้น”๓๘ 

อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ การขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์
ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม๓๙ ดังนางวาลีมีความทะเยอทะยานเสนอตนเป็น
พระมเหสีของพระอภัยมณีท้ังๆที่รูปชั่วตัวดํา แม้ว่านางจะรูปชั่วแต่ก็ “ถึงรูปชั่วตัวดําน้ําใจดี จะใคร่ได้
ผัวที่มีบุญ”๔๐ และนางมีความสามารถความว่า “รู้ฤกษ์ผาดินฟูาสําแดงเหตุ ทั้งไตรเพทพิธีคัมภีร์ไสย”๔๑ 
พระอภัยมณีเห็นว่านางจะทําประโยชน์ให้แก่ตนและบ้านเมืองได้ในภายหน้าจึงรับไว้พิจารณาความว่า 
“จะเลี้ยงไว้ใช้สอยอยู่พลางพลาง เป็นเพียงนางพระสนมให้สมรัก”๔๒ ซึ่งต่อมานางได้ทําประโยชน์ถึง
ขั้นแม้สละชีวิตได้ก็จะยอมทํา อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสียสละของตนเพ่ือคนที่ตนรักและก่อ
เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน สุนทรภู่ต้องการสื่อให้เห็นว่าการทําตนให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าไปอยู่ที่แห่งใดหรือ
สถานะใดก็มีคนต้องการเสมอเรื่องของหลักธรรมอัตถจริยาหรือการประพฤติประโยชน์ พบอยู่ในตอน
ที่เกิดป๎ญหาขึ้นกับพระอภัยมณี เป็นป๎ญหาที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพระอภัยมณีเอง ดังความว่า 
   อยู่ภายหลังยังมีสตรีหนึ่ง   ถึงสามสิบสี่ไม่มีผัว 
 ชื่อวาลีเนื้อนั้นสีคร่ํามัว    รูปก็ชั่วชายไม่อาลัยแล 
 ทั้งกายหางามไม่พบเห็น     หน้านั้นเป็นรอยฝีมีแต่แผล 
 เป็นกําพร้ามาแต่หล่อนยังอ่อนแอ   ได้พ่ึงแต่ตายายอยู่ปลายนา 
 เป็นเชื้อพราหมณ์ความรู้ของผู้เฒ่า   แต่ก่อนเก่าเดิมบุราณนานหนักหนา
 เป็นมรดกตกต่อต่อกันมา    นางอุตส่าห์เรียนเล่าจนเข้าใจ 
 รู้ฤกษ์ผาดินฟูาสําแดงเหตุ    ทั้งไตรเพทพิธีคัมภีร์ไสย 

                                                 

 ๓๗สัมภาษณ์ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๓๘สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๓๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๖๓. 
 ๔๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๖๙. 
 ๔๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๖๘. 
 ๔๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๖๗. 



 ๑๘๖ 

 ครั้งเจนแจ้งแกล้งเอาเข้าเผาไฟ   มิให้ใครพบปะพระคัมภีร์๔๓ 
....................................................  .............................................. 

พระฟ๎งนางช่างเปรียบเห็นเฉียบแหลม  จึงแย้มยิ้มยกย่องให้ผ่องใส 
 ซึ่งมุ่งมาตรปรารถนาของวาลี    จะเป็นที่อัคเรศเกศสุรางค์ 

แต่ความรู้ผู้ใดยังไม่เห็น    จะเสกเป็นนางกษัตริย์เห็นขัดขวาง 
จะเลี้ยงไว้ใช้สอยอยู่พลางพลาง   เป็นเพียงนางพระสนมให้สมรัก๔๔ 
คุณค่าของอัตถจริยา ทําให้คนไม่เห็นแก่ตัว มีน้ําใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ และมีจิตอาสา 

โดยใช้เวลาและความสามารถของตนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 
จากคุณค่าของอัตถจริยาดังกล่าว สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระสาสนโสภณ   

ความว่า “การทําตนให้เป็นประโยชน์ หมายถึง ทําตนให้มีคุณค่าในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ อย่างคําพังเพยที่ว่า 
“อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ป๎้นวัวป๎้นควายให้ลูกท่านเล่น” หรือ “อยู่ก็ให้เขาไว้ใจไปก็ให้เขาคิดถึง”๔๕ 
คนที่ไม่นิ่งดูดายมีอะไรพอจะช่วยเหลือคนอ่ืนและสังคมได้ก็เอาใจใส่ขวนขวายช่วยเหลือตามสติกําลัง 
ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “คนทําหมู่คณะให้งดงาม” อยู่ที่ไหนก็สร้างความเจริญที่นั่น ดร.อภิรักษณ์ 
อนะมาน กล่าวว่า “วิธีทําตนให้เป็นประโยชน์และทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ อาจทําได้หลายวิธี เช่น        
การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเจริญด้วยความรู้ ความสามารถ๔๖ และนางสาววิริยา  
ศิริวิทยเจริญ ให้เหตุผลว่า “เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นนักเรียนที่ดี
ของสถานศึกษา เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนเป็นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา”๔๗ 

พระเทพวิสุทธิกว ีได้ให้ความเห็นว่า “การบําเพ็ญตนให้มีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน เป็นหลักธรรมที่
ทําให้เกิดบุญกุศลเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความงดงามอันทรงคุณค่าแก่ผู้ปฏิบัติ ให้สบายตาสบายใจ
ต่อผู้พบเห็น ไม่ข้ึนอยู่กับความงดงามทางกายเช่นนางวาลี สุนทรภู่พยายามที่จะชี้แนะให้ผู้อ่านได้เห็น
ภาพที่ชัดเจนโดยผ่านตัวละคร”๔๘ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมอีกว่า         
“ผู้มีอัตถจริยาต้องรู้จักหมั่นปรับปรุงพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ยิ่ง  ๆ ขึ้นพร้อมกับการพัฒนา
คุณธรรม เพราะการจะเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นคนดีดัวย เมื่อฝึกตนเองให้เป็นคนมี
ประโยชน์แล้วก็ต้องสร้างประโยชน์ให้ กับผู้อ่ืนด้วยให้ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ําใจไมตรีต่อกัน 
ช่วยเหลือกันจะเป็นที่รักของคนทั่วไปแม้แต่ในสังคมที่ถูกยกย่องให้เกียรติย่อมเป็นบุคคลที่ทํา
คุณประโยชน์แก่หมู่ชนนั้น ๆ บุคคลใดก็ตามเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ บุคคลนั้นจะเป็นบุคคลที่เป็นที่รัก

                                                 

 ๔๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๐ - ๑๓๑. 
 ๔๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕๑. 
 ๔๕สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔. 
 ๔๖สัมภาษณ์ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๔๗สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๔๘สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 



 ๑๘๗ 

น่าเข้าใกล้ของทุกชนชั้น”๔๙ และ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน กล่าวว่า“จากการกระทําของนางวาลีแสดง
ให้เห็นถึงการบําเพ็ญประโยชน์นี้มุ่งสอนให้คนพัฒนาตน ๒ด้าน คือ การทําตนให้เป็นประโยชน์และ 
ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือส่วนรวมเป็นการส่งเสริมจริยธรรมต่อผู้ปฏิบัติ”๕๐ 

สมานัตตา ความมีตนเสมอคือ ทําตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอกันในชนทั้งหลาย
และเสมอกันในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์
และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี๕๑ ดังตอนที่ฤาษีเสาวคนธ์สอนวาโหมผู้เป็นลูกในช่วง
ที่สุดสาครกับเสาวคนธ์จะออกจากเมืองวาหุโลมให้สํานึกถึงหน้าที่ของกษัตริย์ ความว่า “อุปถัมภ์บํารุง
ชาวกรุงไกร ตั้งอยู่ในยุติธรรมอย่าลําเอียง”๕๒ ซึ่งเป็นการสอนให้รู้จักการวางตนด้วยความเหมาะสมแก่
ฐานะนั้น ถือว่าเป็นความงามทางกาย อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับคนในยุคป๎จจุบันและเป็นความ
งามของธรรม หรือพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

คุณค่าของสมานัตตา เป็นความงามที่เกิดจากการวางตนได้อย่างเหมาะสม มีคุณค่าทําให้เห็น
คุณค่าเท่าเทียมกัน เป็นประโยชน์ต่อทุกคนตลอดจนคนหมู่มาก ด้วยมองเห็นความงามของหลักธรรม
นี้จัดเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์คุณค่าของการทําตนให้เป็นประโยชน์ คือการเสียสละความสุข
ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะ แสดงว่าบุคคลผู้นั้นมองเห็นความงามของธรรมจึงปฏิบัติผู้นั้นได้
ชื่อว่า ทําหมู่คณะให้งดงาม 

สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระเทพวิสุทธิกวี ความว่า “สุนทรภู่ได้นําหลักธรรมที่
เรียกว่า สมานัตตาเป็นธรรมะที่สําคัญมากในการดําเนินชีวิต เป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ที่มีคุณค่าให้มนุษย์มีความเอ้ืออาทรต่อกัน เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล แบ่งป๎น ตลอดจนได้
ไว้วางใจกันจัดได้ว่าเป็น “พุทธวิธีครองใจคน” ที่ทําให้มนุษย์เกิดความรักใส่ใจซึ่งกันและกัน อันเป็น
การยึดเหนี่ยวน้ําใจ ให้เกิดความรักเคารพ นับถือ ให้ความสําคัญต่อกัน นอกจากนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือ
การให้อภัย มีจิตเมตตา และปรารถนาดีต่อกันจะทําให้โลกเกิดสันติสุข”๕๓ ส่วนพระครูวินัยธรวัลลภ
โกวิโท กล่าวว่า “สมานัตตาเป็นหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏความงามอยู่ในวรรณกรรมสุนทรภู่เรื่อง 
พระอภัยมณี เป็นความงามแนวเชิงสร้างสรรค์ให้สังคมนําไปพิจารณา นําไปคิดและกระทํา ฉะนั้นพุทธปรัชญา
เชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่จึงมีปรากฏด้วยบทประพันธ์ต่าง ๆ ข้างต้นว่างามทางกาย
เพราะแสดงออกด้วยจิตที่คิดดีเป็นกุศลจึงส่งผลให้งามทั้งกาย วาจา และใจ เป็นความงามของ

                                                 

 ๔๙สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโล, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๕๐สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฎาคม๒๕๕๔. 
 ๕๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๔๙. 
 ๕๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๖๗. 
 ๕๓สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 



 ๑๘๘ 

หลักธรรมหรือสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ”๕๔ สําหรับดร. อภิรักษ์ อนะมาน ความว่า “สมานัตตา           
มีความหมาย ๒ ประการ คือ ประการแรกวางตนได้เหมาะสมกับฐานะที่ตนมีอยู่ในสังคม เช่น           
เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นบิดามารดา เป็นครูอาจารย์ เป็นเพ่ือนบ้าน เป็นต้น ตนอยู่ในฐานะอะไร          
ก็วางตนให้เหมาะสมกับฐานะที่เป็นอยู่ และทําได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ประการที่สองปฏิบัติตน
อย่างสม่ําเสมอต่อคนทั้งหลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน เสมอในสุขและทุกข์ คือ 
ร่วมสุขร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ป๎ญหา และร่วมแก้ป๎ญหาเพ่ือประโยชน์ของสังคม อันเป็นหลักธรรมที่           
ทําให้เกิดความความสงบสุขเม่ือเกิดความสงบสุขข้ึนความงดงามของความดีงามก็เกิดตามมา”๕๕ และ 
นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ มีความเห็นว่า“การวางตนอันเหมาะสมตามฐานะของตน ไม่ข่มขู่ ไม่มุ่ง
ร้ายผู้ที่มีฐานะต่ํากว่าตน การให้เกียรติในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกชนชั้น ชาติ เผ่าพันธุ์ 
วรรณะ นั่นคือมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ สํานึกในหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เป็นความงามเชิงพุทธ”๕๖ 

จากการศึกษางานวิจัยของเดชา ซาภักดี ได้ศึกษาเรื่องหลักจริยธรรมในวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง 
ผลการศึกษาพบว่า “ในเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องนี้ได้สอนหลักธรรมของการดําเนินชีวิต ทั้งตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการประกอบอาชีพ ทําให้เกิดความรับผิดชอบ และการพัฒนาตนในบริบทต่าง ๆ 
ของการดําเนินชีวิตในสังคมตลอดจนการปฏิบัติตนต่อบุคคลอ่ืนด้วยความจริงใจ”๕๗ 

ดังนั้น ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา จึงเป็นหมวดของหลักธรรมที่เรียกว่า         
“สังคหวัตถุ ๔” แปลว่า ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานบุคคลไว้ในสามัคคี 
หลักการสงเคราะห์ซึ่งหมายถึง วิธีปฏิบัติเพ่ือยึดเหนี่ยวน้ําใจคนอ่ืนที่ยังไม่เคยรักใคร่นับถือ หรือที่รัก
ใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทมากยิ่งขึ้น หรือเป็นวิธีการทําให้คนรัก หรือมนต์ผูกใจคน๕๘ นั้น สามารถ
นํามาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขจะเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่
ได้มาจากบุญกุศลที่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจะปรากฏออกมาให้เห็นเป็นคุณสมบัติอันดีงามของ
มนุษย์ คนที่ถ่อมตนจะเป็นคนน่ารัก สวยงามทั้งร่างกายและจิตใจ มีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี สําหรับเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับบุคคลทั่วไป ดังนั้นเสน่ห์ของตน
อยู่ที่การถ่อมตน การให้ความสําคัญของเพ่ือนมนุษย์ หากเรามองไม่เห็นความสําคัญของเพ่ือนมนุษย์แล้ว 
จะทําให้เรายกตนข่มท่าน ถือว่าตนเองเก่ง ตนเด่นกว่าคนอ่ืน ทําให้เป็นคนเย่อหยิ่งจองหองพองตน 
คุยโวโอ้อวด หากมีนิวาโต ก็จะมีการถ่อมตนรู้จักประมาณตนเอง  

                                                 

 ๕๔สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๕๕สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔. 
 ๕๖สัมภาษณ์ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๕๗เดชา ซาภักดี, “วิเคราะห์หลักจริยธรรมในวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง”, วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะศิลปะศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๖, หน้า ๕๙. 
 ๕๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๕๖. 



 ๑๘๙ 

สุนทรภู่มองเห็นถึงสาระธรรมความงามของธรรมข้อนี้จึงนํามาประพันธ์ให้เห็นถึงผลว่าเกิด
ความโลกสงบสุข มีจิตใจเบิกบานซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านว่า ทาน 
ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตาเป็นความงามของธรรม เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติ ความ
งามของธรรมคือ หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ จึงจัดเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หรือ
สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธและมีคุณค่ากับการดําเนินชีวิตของมนุษยชาติ ในฐานะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบ
บุญกุศลมาในอดีตชาติ ดังที่ได้ประมวลมา 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า หลักธรรมที่ชื่อว่า สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตา มีคุณค่าทําให้ชนทั้งหลายเกิดความสงบ เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นความงามของธรรม   
ที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติ ความงามของธรรม เป็นคุณสมบัติอันดีงามของมนุษย์คนที่ถ่อมตนจะ
เป็นคนน่ารัก สวยงามทั้งร่างกายและจิตใจ เสน่ห์ของตนอยู่ที่การถ่อมตน การให้ความสําคัญของ
เพ่ือนมนุษย์ หากเรามองไม่เห็นความสําคัญของเพ่ือนมนุษย์แล้ว จะทําให้เรายกตนข่มท่าน ถือว่า
ตนเองเก่ง ตนเด่นกว่าคนอ่ืน ทําให้เป็นคนเย่อหยิ่งจองหองพองตน คุยโวโอ้อวดหากมีนิวาโต ก็จะมี
การถ่อมตนรู้จักประมาณตนเอง เป็นความงามของธรรม จัดเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรีศาสตร์ 

ประเด็นที่ ๒ พรหมวิหาร ๔ เป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, 
หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อ
ว่าดําเนินชีวิตหมดจด และประพฤติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ๕๙ หลักธรรมนี้ได้แก่ความมี
เมตตาคือ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข ความมีกรุณา คือ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์
ความมีมุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี ความมีอุเบกขา คือ การการวางเฉย อันเป็นคุณสมบัติของ
พระพรหม ซึ่งการเป็นพระพรหมนั้นย่อมมีความเป็นใหญ่ ความมีบริวาร อิฐผลทั้งหมดนี้ได้ด้วยบุญนิธิ 
ที่สั่งสมมาร้อยภพพันชาติ๖๐ นอกจากนี้ในพระพุทธศาสนายังปรากฏคํากล่าวชมรูปลักษณะของ
พระพุทธเจ้าไว้ว่า “พระสมณโคดมมีพระรูปงดงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนัก 
วรรณะและสรีระดุจดังพรหม น่าดูน่าชมนักหนา”๖๑ ทําให้เห็นว่าพระพรหมนี้งามยิ่งนักด้วยเหตุแห่ง
กุศลนั่นเอง ซึ่งสุนทรภู่ได้ประพันธ์หลักธรรมนี้ไว้ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีให้เห็นอย่างชัดเจน  
ก็เพ่ือจะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่สร้างบุญกุศลดังกล่าวจะได้รับผลแห่งกุศลนั้นประดุจพระพรหมโดย
ประกอบด้วยหลักธรรมย่อย ๔ ประการ ได้แก่ 

เมตตาเป็นความรัก ความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันผูกไมตรีและคิดทํา
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า๖๒ คือ ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนได้รับสุขความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคน
ปรารถนาความสุขเกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจ เช่นความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสุขเกิดจากการ ใช้จ่าย
ทรัพย์เพ่ือการบริโภคความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และความสุขเกิดจากการทํางานที่ปราศจากโทษ
เป็นต้นดังปรากฏอยู่ใน คัมภีร์วิสุทธิมรรค สมาธินิทเทส พรหมวิหารนิเทส แสดงลักษณะของเมตตา

                                                 

 ๕๙เรื่องเดียว, หน้า ๑๗๓. 
 ๖๐ขุ.ขุ. ๒๕/๙/๑๒. 
 ๖๑ม.ม. ๑๓/๖๕๐/๕๓๓. 
 ๖๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๔๓. 



 ๑๙๐ 

พรหมวิหารไว้ว่าเมตตามีอาการประพฤติเกื้อกูลเป็นลักษณะมีการน้อมนําเข้าไปเกื้อกูลประโยชน์ใน
สัตว์เป็นรสมีการบําบัดความอาฆาตเป็นป๎จจุป๎ฏฐาน (อาการที่ปรากฏ)มีการเห็นสัตว์เป็นที่ชอบใจ คือ
ไม่โกรธเคือง ไม่ขุ่นเคืองในขณะนั้นเป็นปทัฏฐาน (เหตุใกล้)มีการเข้าไปสงบความพยาบาทเป็นสมบัติมี
ความเสน่หาเป็นวิบัติ๖๓ 

ตามอัฏสาลินี อรรถกถา พระธัมมสังคณีปกรณ์ ทุกนิกเขปกถา เหตุโคจฉกะ พระบาลีนิทเท 
อโทสะ ได้แสดงลักษณะของเมตตาไว้ว่าเมตตามีชื่อว่าไมตรี เนื่องจากเป็นกิริยาที่สนิทสนมเมตตามีชื่อ
ว่าการเอ็นดู เพราะคอยปกปูองคุมครองเมตตามีชื่อว่าความแสวงหาผลประโยชน์เกื้อกูลเมตตามีชื่อว่า
ความสงสาร เนื่องจากคอยหวั่นไหวตามไปด้วย ดังนั้น การจะแสดงว่ามีเมตตาต่อบุคคลใด จึงต้องมี
ลักษณะดังกล่าว ซึ่งหากว่าไม่ใช่อาการเหล่านี้ จิตขณะนั้นอาจเป็นโลภะหรือโทสะซึ่งเป็นอกุศลจิต 
ไม่ใช่เมตตา๖๔ 

ในอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต เมตตาวรรคที่๑ เมตตาสูตร และในอังคุตรนิกาย เอกาทสนิบาต 
เมตตาสูตร ได้สรุปอานิสงสุ์ของเมตตาไว้ดังนี้ ย่อมหลับเป็นสุข ย่อมตื่นเป็นสุข ย่อมไม่ฝ๎นลามก          
(คือ อกุศลทั้งหลาย) ย่อมเป็นที่รักแห่งมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมเป็นที่รักแห่งอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาย่อม
รักษา ไฟ ยาพิษ หรือศาสตรา ย่อมไม่กล้ํากราย จิตย่อมตั้งมั่นโดยเร็ว สีหน้าย่อมผ่องใส  เป็นผู้ไม่
หลงใหลทํากาละ เมื่อไม่แทงตลอดคุณท่ียิ่งยอด (เป็นพระอรหันต์) ย่อมเข้าถึงพรหมโลก๖๕ 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้ความหมายของเมตตาว่าหมายถึง “ค่านิยม
เกี่ยวกับการเสียสละสิ่งของ กําลังกาย ความคิด หรือผลประโยชน์ส่วนตนให้กับผู้อ่ืน นิยมการเอ้ือเฟ้ือ
ช่วยเหลือผู้อื่น กล่าววาจาเหมาะสม ประพฤติประโยชน์ และแสดงความเป็นมิตรแท้”๖๖ จึงกล่าวได้ว่า 
ความเมตตากรุณา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุข ความเจริญ มีความสงสาร คิดจะ
ช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ 
 ความเมตตา โดยนิสัยส่วนตัวของสุนทรภู่เป็นผู้มีความเมตตาอยู่ในตัวเอง จึงนําเสนอความ
เมตตาผ่านบทประพันธ์หลายตอนด้วยกัน ซึ่งความเมตตานี้เป็นความรักคือความปรารถนาให้ผู้อ่ืน
ได้รับสุขความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาความสุขเกิดข้ึนได้ทั้งกายและใจพบได้ในตอนที่พระอภัยมณี
ให้รางวัลแก่นางวาลี ในข้อความ “ตั้งอยู่ในยุติธรรมอย่าลําเอียง” ดังความว่า 

  ประการหนึ่งซึ่งรักษาเมตตาตั้ง  ให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทุกสถาน 
ใครยากเย็นเข็ญใจจงให้ทาน   อภิบาลบํารุงทั้งกรุงไกร๖๗ 

พระอภัยมณีเป็นผู้มีความเมตตา ให้ความอนุเคราะห์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ การปูนบําเหน็จ
รางวัล และมอบสิ่งของต่าง ๆ แก่ข้าราชบริพาร และบุคคลผู้ทําความดีความชอบ การปูนบําเหน็จ
                                                 

 ๖๓วิสุทฺธิ. ๒๐/๓๘๖/๑๑๔. 
 ๖๔องฺ.เอก.อ ๑๐/๓๔/๑๑๔. 
 ๖๕องฺ.อฏฺ ก. ๑๕/๒๔/๑๐๖. 
 ๖๖กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วรรณคดีวิจักษ์ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๘), หน้า ๔.  
 ๖๗สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, (พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๔), 
หน้า ๑๔๙๘. 



 ๑๙๑ 

รางวัลนี้เป็นการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่า“วัตถุทาน”แสดงถึงความเมตตาของพระอภัยมณีที่มีต่อผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา เป็นการผูกใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ เช่น ในตอนที่นาง
วาลีสามารถทําให้นางสุวรรณมาลีลาสึกจากชี มาเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระอภัยมณีได้สําเร็จ            
พระอภัยมณีจึงให้รางวัลแก่นางวาลียังพบอีกว่า เรื่องความกรุณาจากตอนที่พระอภัยมณีให้ความ
กรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสุนทรภู่ได้แต่งข้อความนี้ไว้ในบทประพันธ์ความว่า “มีโทษกรณ์ผ่อนผัน
กรุณา ให้เย็นใจไพร่ฟูาประชาชน”ซึ่งหมายถึง ผ่อนผันหรือยกโทษให้กับประชาชนของพระองค์         
เพ่ือประชาชนจะได้อยู่อย่างสงบ ร่มเย็น อีกทั้งมีข้อสนับสนุนให้เห็นว่า ความเมตตาเป็นเรื่องที่สําคัญ
มากดังพบได้ในตอนที่อุศเรนแพ้สงครามถูกจับได้ พระอภัยมณีได้พูดจานุ่มนวล ด้ วยไมตรี และให้
เกียรติศัตรู ถึงแม้ว่าพระอภัยมณีจะอยู่ในฐานะผู้ชนะก็ตาม แสดงให้เห็นว่า พระอภัยมณีเป็นผู้รักสงบ 
ปรารถนาจะให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติความว่า  

  จึงว่าเจ้าเล่าก็ยังกําลังแค้น   จะทดแทนทําสงคารมก็ตามจิต 
จะปล่อยไปไม่สังหารผลาญชีวิต   ด้วยว่าติดคุณน้องสนองคุณ 

 เดี๋ยวนี้เล่าเจ้าก็ปุวยจะช่วยเจ้า   แทนที่เรามาเรือเจ้าเก้ือหนุน  
พระน้องจงสรงเสวยเหมือนคุ้นเคย   พระการุญร่ําว่าด้วยอาลัย๖๘ 
คุณค่าความงามของความเมตตา ทําให้เกิดความรัก เกิดความเสียสละ เป็นความงามของผู้

ปฏิบัติส่งผลให้สังคมและชาวโลกมีความสุขไม่เบียดเบียนทําร้ายซึ่งกันและกันเป็นความงามของธรรม 
จัดเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

ในเรื่องคุณค่าของเมตตานี้ พระเทพวิสุทธิกว ีให้ความเห็นสอดคล้องว่า“เมื่อพิจารณาแล้วจะ
เห็นได้ว่าความรักเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ความรักเป็นอมตภาพและสภาวธรรม
อันหนึ่งที่ทรงคุณค่ามาก”๖๙ ทั้งนี้เพราะเหตุว่า ความรักทําให้มนุษย์มีความสุขมีความประทับใจ             
ผู้มีความรักจะมีพลังกาย พลังใจ ต่อสู้ชีวิต ฟ๎นผ่าอุปสรรคป๎ญหาต่างๆได้เสมอ ความรักทําให้คนมี
ความเสียสละ ความอบอุ่นใจ และมีกําลังใจที่จะทําความดีเพ่ือคนที่ตนรัก สิ่งที่เป็นความดีเหล่านี้เกิด
จากธรรมที่มาหล่อหลอมจิตใจ ให้เกิดความงดงามภายใน จึงส่งผลดีออกมาทางพฤติกรรมเรียกว่า 
ธรรมทําให้งามซึ่ งพบได้จากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ เรื่ องพระอภัยมณีอยู่หลายตอนส่วน              
พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท กล่าวว่า“ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่ได้นําหลักธรรมของ
ความเมตตามาซึ่งเป็นความงามของธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติ         
จึงจะได้เห็นความงามของธรรม”๗๐ ที่จะทําให้คนรู้จักบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยเริ่มจากการให้
ป๎นสิ่งของ เพื่อประโยชน์สุข ของมนุษย์ด้วยกัน และตัวเองก็ได้ประพฤติธรรมอันเป็นแนวทางแห่งการ
ปฏิบัติ แล้วยังส่งผลให้ได้สงเคราะห์ช่วยเหลือญาติทั้งที่เป็นสายโลหิต และญาติธรรมผู้ต้องเกื้อหนุน   
ซึ่งกันและกัน การงานที่ทําเช่นนี้ก็ถือว่าทํางานไม่มีโทษ เพราะเป็นงานการกุศล เป็นงานสาธารณะ

                                                 

 ๖๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐๗. 
 ๖๙สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 
 ๗๐สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๑๙๒ 

ประโยชน์ เข้าใจความทุกข์ยากของมนุษย์ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “เมตตาเป็นเครื่องค้ําจุนโลก            
ดังการกระทําของนางละเวงที่สอนมังคลาให้มีเมตตาต่ออาณาประชาราษฎร”๗๑ 

กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้อง บําบัดความทุกข์ยาก
เดือดร้อน ของปวงสัตว์๗๒ พบหลักธรรมความกรุณานี้จากเรื่องพระอภัยมณีโดยให้มีความกรุณาต่อกัน
สุดสาครเป็นลูกรักของพระอภัยมณีกับนางเงือก พระโยคีเลี้ยงไว้ และสอนวิชาความรู้ให้อายุ ๓ ขวบ 
สุดสาครก็ออกเดินทางจากเกาะแก้วพิสดารเพ่ือตามหาพ่อ ต้องผจญภัยตามลําพังโดยมีไม้เท้าวิเศษที่
โยคีมอบให้เป็นอาวุธ แล้วได้ม้านิลมังกรที่แสนรู้เป็นพาหนะคู่ใจ การผจญภัยครั้งที่สําคัญที่สุด            
และสอนประสบการณ์ชีวิตให้แก่สุดสาคร คือ ถูกชีเปลือยผลักตกเหวสลบอยู่ ๓ วัน เมื่อฟ้ืนขึ้นจึง
รําลึกถึงพระโยคีให้มาช่วย ม้านิลมังกรที่ถูกชีเปลือยขโมยไปก็หนีกลับมาหาสุดสาคร สุดสาครจึงขี่ม้า
นิลมังกรไปตามหาชีเปลือย จนถึงเมืองการะเวก เมื่อพระสุริโยทัยเจ้าเมืองการะเวกทราบความจริง
ทั้งหมดจึงสั่งให้ทหารนําตัวชีเปลือยไปประหาร สุดสาครเห็นดังนั้นจึงขอชีวิตชีเปลือยไว้ ด้วยความ
สงสารความว่า 

  สุดสาครอ่อนจิตคิดสงสาร  จึงทัดทานทูลท้าวเจ้ากรุงศรี 
 ว่าขอโทษโปรดอย่าให้ฆ่าต ี  เหตุทั้งนี้เพราะว่ากรรมกระทําไว้ 
 ไม่หุนหันฉันทาพยาบาท  นึกว่าชาติก่อนกรรมจะทําไฉน 
 จะฆ่าฟ๎นมันก็ซ้ําเป็นกรรมไป  ต้องเวียนว่ายเวทนาอยู่ช้านาน 
 รูปบวชกายหมายใจจะได้ตรัส  ช่วยส่งสัตว์เสียให้พ้นวนสงสาร 
 จะเข่นฆ่าตาเฒ่าไม่เข้าการ  ขอประทานโทษไว้อย่าให้ตาย๗๓ 

 ความกรุณา การพบหลักธรรมของความความกรุณา คือ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ความทุกข์ 
คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจและเกิดขึ้นจากป๎จจัยหลายประการ
ด้วยกัน สาเหตุที่อยู่นอกตัวเรา เช่น เมื่อปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งอันไม่
เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ รวมเรียกว่า เจตสิกทุกข์ ซึ่งปรากฏ
อยู่ในตอนที่พระอภัยมณีให้มีความกรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จากข้อความว่า  “มีโทษกรณ์ผ่อนผัน
กรุณาให้เย็นใจไพร่ฟูาประชาชน” ดังความว่า 
   ปรึกษาความตามบทในกฎหมาย  อย่ากลับกลายว่ากล่าวให้ก้าวเฉียง 
  ผู้ใดดีมีวิชาเอามาเลี้ยง    จึงต้องเยี่ยงอย่างกษัตริย์ขัดติยา 
  คิดกําจัดศัตรูโจรผู้ร้าย    ให้หญิงชายชื่นจิตทุกทิศา 
  มีโทษกรณ์ผ่อนผันกรุณา   ให้เย็นใจไพร่ฟูาประชาชน๗๔ 

                                                 

 ๗๑สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๓๔. 
 ๗๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๓๓. 
 ๗๓สุนทรภู่, พระอภัยมณีฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙๔. 
 ๗๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๙๘. 



 ๑๙๓ 

 และยังพบหลักธรรมนี้อยู่ในตอนที่ พระอภัยมณีก็ไม่โกรธ อุศเรนที่ใช้วาจาไม่สุภาพด้วย
ความหวังดีและซึ่งด้วยความกรุณา ข้อความนี้คือ“พระน้องจงสรงเสวยเหมือนคุ้นเคยพระการุญร่ําว่า
ด้วยอาลัย ดังความว่า 
   จึงว่าเจ้าเล่าก็ยังกําลังแค้น   จะทดแทนทําสงคารมก็ตามจิต 
  จะปล่อยไปไม่สังหารผลาญชีวิต   ด้วยว่าติดคุณน้องสนองคุณ 
  เดี๋ยวนี้เล่าเจ้าก็ปุวยจะช่วยเจ้า   แทนที่เรามาเรือเจ้าเก้ือหนุน 
  พระน้องจงสรงเสวยเหมือนคุ้นเคย  พระการุญร่ําว่าด้วยอาลัย๗๕ 

ชี้ให้เห็นว่าสุดสาครเป็นผู้ที่มีความกรุณาต่อผู้อื่น ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นต้นเหตุให้ตนได้รับความ
เดือดร้อนถึงขั้นเจตนาฆ่าให้ตนตายก็ตาม สุดสาครก็ไม่พยาบาทจองเวร กลับให้อภัยและปรารถนาให้
ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ คือ ชีเปลือยกําลังจะถูกประหารชีวิตให้พ้นจากการถูกประหารถือว่าได้ช่วยให้ชีเปลือย
พ้นทุกข์เช่นกัน ซึ่งสุนทรภู่ได้แสดงออกมาทางบทประพันธ์ให้เห็นว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่
พระอภัยมณีให้ความกรุณาต่ออุศเรนเป็นการช่วยพ้นจากความทุกข์มีกําลังใจดีขึ้น  

คุณค่าความงามของความกรุณา มีคุณค่าทําให้เกิดความสุข ลดความทุกข์ที่ประสบอยู่         
เป็นความงามของธรรม ทําให้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์ได้ จึงจัดเป็นพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระสาสนโสภณ ความว่า “ความกรุณา คือ 
ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ความทุกข์ อานิสงส์ของธรรมจะเป็นพลังก่อให้เกิดความสุข ความเจริญ 
ตัวละครในเรื่องจึงพ้นจากความทุกข์นี่คือคุณค่าอันยิ่งใหญ่”๗๖ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่
สบายกายไม่สบายใจและเกิดขึ้นจากป๎จจัยหลายประการด้วยกันหากมนุษย์รู้จักนําธรรมมาใช้ในชีวิต 
ดังเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สุนทรภู่ได้ประพันธ์ไว้ในเรื่องพระอภัยมณีซึ่งมีความสอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของ พระเทพวิสุทธิกวี ความว่า “พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าความทุกข์มี ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ 
ดังนี้ทุกข์โดยสภาวะหรือเกิดจากเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกาย เช่น เกิด การเจ็บไข้ได้ปุวย
ความแก่และความตายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกจะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมเรียกว่า กายิกทุกข์ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อันเป็นความทุกข์ที่เกิดจาก
สาเหตุที่อยู่นอกตัวเรา เช่นเมื่อปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็
เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ รวมเรียกว่า เจตสิกทุกข์ดังนั้นหากเรามีความ
กรุณาต่อกัน จะทําให้ความทุกข์บรรเทาลงได้ นั่นหมายถึง การนําธรรมมาใช้ให้จิตกระจ่างใสขึ้นทําให้
เห็นว่าสุนทรภู่มีความรอบรู้ในเรื่องของธรรมเป็นอย่างดี”๗๗ กล่าวได้ว่าความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ทุกท่านมีความสอดคล้องกันในเรื่องของคุณค่าของความกรุณา คือ ทําให้เกิดความสุขและลดความ
ทุกข์ท่ีประสบอยู่ 

                                                 

 ๗๕เรื่องเดียวกัน,.หน้า ๓๐๗. 
 ๗๖สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๗๗สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 



 ๑๙๔ 

มุทิตา ความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบาน
อยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดํารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป”๗๘ 
หลักธรรมมุทิตานี้มีปรากฏอยู่ในเรื่องพระอภัยมณีว่าความพลอยยินดีเมื่อผู้อ่ืน ได้ดี มีอานิสงส์ทําให้ผู้
ยินดีได้รับความสุขไปด้วย ทําให้คนมีจิตเบิกบาน อารมณ์แจ่มใสทั้งหมดนี้สุนทรภู่ต้องการให้ข้อคิดกับ
คนทั้งหลายให้มีความเก้ือกูลกันซึ่ง 
 มุทิตา เป็นหลักธรรมที่สุนทรภู่ต้องการนําเสนอ ให้เห็นถึงการเป็นผู้ปกครองประเทศที่ดีนั้น
ต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนซึ่งปรากฏคุณสมบัตินี้อยู่ในตัวของพระอภัยมณีในตอนที่ พระอภัยมณี 
ปกครองประชาชนทั้งปวงให้มีความผาสุกด้วยพระราชทานทรัพย์สิน เงินทอง ข้าวปลาอาหารและ
ภรรยา แก่ผู้ติดตามพระองค์ที่ช่วยทําสงครามกับเมืองผลึกจนชนะข้อความว่า  “ทั้งร้อยคนคนละร้อย
ไม่น้อยใจ, เหมือนเกิดใหม่มั่งมียินดีนัก”ดังความว่า 
   พระโฉมยงองค์อภัยวิไลลักษณ์  บํารุงรักษาราษฎรไม่ร้อนรน 
  แล้วรางวัลบรรดาสานุศิษย์   ซึ่งตามติดปรนนิบัติเมื่อขัดสน 
  ล้วนจีนจามพราหมณ์แขกฝรั่งปน  ทั้งร้อยคนคู่ยากล้าบากมา 
  ประทานเมียสาวสาวขาวน้อยน้อย  ถ้วนทั้งร้อยรูปงามตามภาษา 
  กับกําป๎่นบรรทุกเกลือข้าวปลา   ทั้งเงินห้าร้อยท่ัวทุกตัวคน 
  ให้ไปอยู่บุรีรอบขอบประเทศ   คอยแจ้งเหตุตื้นลึกศึกสิงหล 
  ให้มีไพร่ไว้สําหรับอยู่กับตน   ทั้งร้อยคนคนละร้อยไม่น้อยใจ 
  ฝุายจีนจามพราหมณ์ฝรั่งแขกอังกฤษ  สุจริตรักพระองค์ไม่สงสัย 
  ได้กําป๎่นภรรยาทั้งข้าไท   เหมือนเกิดใหม่ม่ังมียินดีนัก๗๙ 

 ปรากฏหลักธรรมในข้อความว่า แล้วรางวัลบรรดาสานุศิษย์ซึ่งตามติดปรนนิบัติเมื่อขัดสน
แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เป็นผู้นําจะต้องมีใจแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอในความสําเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชา
พระอภัยมีความยินดีเมื่อผู้อื่นคืออาณาประชาราษฎรของพระองค์อยู่ดีมีสุข ทําให้มีจิตผ่องใสบันเทิง 

คุณค่าของมุทิตา เป็นความงามของธรรม เมื่อผู้ใดปฏิบัติแล้วย่อมเกิดคุณค่า จะพลอยยินดีกับ
ผู้ได้ดีไม่รู้สึกอิจฉาริษยา มีความชื่นชมในความสําเร็จของผู้อื่นเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

คุณค่าของมุทิตาดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท
ความว่า “เมื่อใดที่มนุษย์มีจิตผ่องใส แช่มชื่น เบิกบานอยู่เสมอ เป็นความงามทางธรรมพบว่าสุนทรภู่
แต่งบทประพันธ์ขึ้นเพ่ือเน้นให้เห็นว่าผู้ปกครองประเทศควรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมด้วยความงามของ
ธรรม”๘๐ นอกจากนี้ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน ยังให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกว่า “ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี 
คําว่า “ดี” ในที่นี้  หมายถึงการมีความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้ อ่ืนได้ดี                 
จึงหมายถึงความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ไม่มีจิตใจริษยาความริษยา 
                                                 

 ๗๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๔๓. 
 ๗๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐๓. 
 ๘๐สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๑๙๕ 

คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธความฟูุงซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดีกว่าตน เช่นเห็นเพ่ือน
แต่งตัวเรียบร้อยแล้วครูชมเชยก็เกิดความริษยาจึงแกล้งเอาเศษชอล์ก โคลนหรือหมึกไปปูายตามเสื้อ
กางเกงของเพ่ือนนักเรียนคนนั้นให้สกปรกเลอะเทอะเราต้องหมั่นฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีมุทิตาเพราะ
จะสร้างไมตรีและผูกมิตรกับผู้อ่ืนได้ง่ายและลึกซึ้งนับเป็นสิ่งที่งดงามทั้งกายวาจาและใจ ดังที่สุนทรภู่
ต้องการแสดงให้สิ่งดังกล่าวปรากฏขึ้น” 

อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดํารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยป๎ญญา คือ 
มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชู ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทํา
แล้วอันควรได้รับผลดี หรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันจนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม
รวมทั้งรู้จักวางเฉย สงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควร
รับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน๘๑ ดังวรรณกรรมเรื่อง           
พระอภัยมณีท่ีสุนทรภู่นําเสนอไว้ว่าอย่านําของของผู้อื่นมาเป็นของเรา ความว่า 

 หนึ่งคู่ครองของเขามีเจ้าของ  อย่าได้ปองเป็นมิตรพิสมัย 
 หนึ่งสมบัติพัสดุของผู้ใด   อย่าอยากได้ไปเอาของเขามา 
 ประการหนึ่งซึ่งคําจะดํารัส   ดํารงสัตย์ซื่อสุทธิ์ไม่มุสา 
 หนึ่งผู้ผิดมิตรญาติแลอาตมา   จงตรึกตราตัดสินความตามสัจจัง 
 หนึ่งบทกฎหมายอย่าคลาดเคลื่อน  อย่าลดเลื่อนละอย่างแต่ปางหลัง๘๒ 

 ความมีอุเบกขา คือ การมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชู ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง รวมทั้ง
รู้จักวางเฉยด้วยจิตสงบพบอยู่ในตอนที่นางเสาวคนธ์สอนวาโหมไม่ให้คิดอยากได้ของที่เราไม่ได้เป็น
เจ้าของ และให้มีใจเป็นกลาง ปรากฏในข้อความว่า “ตั้งอยู่ยุติธรรมอย่าลําเอียง” ดังความว่า 
   พระอัคนีปรีชาสั่งวาโหม   จงอยู่โสมนัสสาอัชฌาสัย 
  อุปถัมภ์บํารุงชาวกรุงไกร   ตั้งอยู่ยุติธรรมอย่าลําเอียง 
  ปรึกษาความตามบทในกฎหมาย  อย่ากลับกลายว่ากล่าวให้ก้าวเฉียง 
  ผู้ใดดีมีวิชาเอามาเลี้ยง    จึงต้องเยี่ยงอย่างกษัตริย์ขัดติยา 
  คิดกําจัดศัตรูโจรผู้ร้าย    ให้หญิงชายชื่นจิตทุกทิศา 
  มีโทษกรณ์ผ่อนผันกรุณา   ให้เย็นใจไพร่ฟูาประชาชน๘๓ 

 จากข้อความที่ว่าอุปถัมภ์บํารุงชาวกรุงไกรตั้งอยู่ในยุติธรรมอย่าลําเอียงนั้นคือ ความวางใจ
เป็นกลาง อันจะให้กษัตริย์ดํารงอยู่ในธรรมได้ คือ มีจิตเที่ยงธรรม ไม่ลําเอียงด้วยรักและชัง 
 อุเบกขา คือ เป็นหลักธรรมที่โลกในป๎จจุบันต้องการมาก คือความยุติธรรม ดังนั้นความวางใจ
เป็นกลาง อันจะให้ดํารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยป๎ญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจ
ตราชู ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทําแล้วอันควรได้รับผลดี         

                                                 

 ๘๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๔๔. 
 ๘๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐๙. 
 ๘๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๔๕ - ๑๐๔๖. 



 ๑๙๖ 

หรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันจนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉย 
สงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง
หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน๘๔ 
 จากข้อธรรมทั้งหลายที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีตอนต่าง ๆ ที่ยกมาข้างต้น  
เมื่อจัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็อยู่ในหมวดธรรมเรื่องพรหมวิหาร ๔ ซึ่งหมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่าง
ประเสริฐธรรมประจําใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์  บุคคลใดเป็นผู้
ประกอบด้วยพรหมวิหาร ๔ ชีวิตย่อมมีแต่ความสุขความเจริญ เป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และหมู่มวล
เทวดาทั้งหลายเป็นผู้ไม่ตกต่ําในทางกายวาจาและใจไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของเครื่องใช้ อีกทั้งอย่า
เชื่อสิ่งใดโดยไม่คิดพิจารณาให้รอบครอบ๘๕ ผู้ดํารงในพรหมวิหารย่อมช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย
ด้วยเมตตากรุณาและย่อมรักษาธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา ดังนั้น แม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ 
แต่ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยที่จะมิให้เสียธรรม พรหมวิหาร บางทีแปลว่า ธรรมขึ้นอยู่ของพรหม              
ธรรมเครื่องอยู่อย่างพรหม ธรรมประจําใจที่ทําให้เป็นพรหม หรือเสมอด้วยพรหม๘๖ 

คุณค่าที่เกิดจากการมีอุเบกขา มีความเห็นโดยสรุป คือ อุเบกขานั้นเป็นความงามของธรรม         
มีคุณค่าที่ทําให้คนมีใจเป็นกลางให้เห็นว่าใครทําดีย่อมได้ดี ทําชั่วย่อมได้ชั่วอันเป็นผลแห่งกรรมเกิด
คุณค่าให้มนุษย์ประพฤติดีไม่ทําผิดข้อห้ามของศีลเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

ดังสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระสาสนโสภณ ความว่า “การรู้จักวางเฉย หมายถึง
การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใครทําดีย่อมได้ดี ใครทําชั่วย่อมได้ชั่วตามกฎแห่งกรรม”๘๗

คือ ใครทําสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคลผู้กระทํา เมื่อเราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็น
โทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ําเติมเขาในเรื่องที่เกิดขึ้น เราควรมีความปรารถนาดีพยายามช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมการไม่ซ้ําเติมคนแบบนี้จึงเรียกว่า 
อุเบกขาซึ่งมีปรากฏให้เห็นชัดในวรรณกรรมที่สุนทรภู่แต่งเรื่องพระอภัยมณีตอนที่สุดสาครพยายาม
ช่วยชีเปลือยให้พ้นจากการประหารชีวิตส่วน พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท ให้ความเห็นว่า “การสงบ
ใจได้ เป็นการปล่อยวางหรือวางเฉยจะเป็นผลให้ใจเกิดความสงบ เกิดความสุข เป็นความงามของ
ธรรมหรือความงามของสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ”๘๘ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีความเห็นว่า 

จากบทประพันธ์ที่สุนทรภู่ประพันธ์ขึ้นในเรื่องพระอภัยมณี ปรากฏพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ว่าด้วยเรื่องพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขานั้น อยู่ในวรรณกรรม
ของสุนทรภู่ ที่ท่านมีความประสงค์ชี้แนะ บอกกล่าว ให้คนในสังคมตระหนักถึงความมีเมตตาสงสารผู้อ่ืน 
ความมีกรุณา ช่วยเหลือผู้อ่ืน และความยินดี หรือมุทิตา รู้จักยินดีในความดีของผู้อ่ืน รู้จักการวางตน 

                                                 

 ๘๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๓. 
 ๘๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๙๘. 
 ๘๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๘๖. 
 ๘๗สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๘๘สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๑๙๗ 

ด้วยหลักของอุเบกขา ดังที่นางละเวงมอบให้มังคลาผู้เป็นโอรสครองเมืองลังกาแล้ว มังคลาได้ยกทัพไป
ชิงโคตรเพชรที่เมืองการะเวก นางละเวงได้มีสารถึงมังคลา เตือนสติให้เลิกรบเพราะว่าล้วนแต่เป็น
ญาติพ่ีน้องกัน ขอให้มังคลากลับไปปกครองเมืองลังกาอย่างสงบสุข คําสอนของนางละเวงนี้มี
ความหมายทุกวรรคทุกตอน ซึ่งเป็นหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ที่ประกอบด้วยเมตตา กรุณา มุทิตาและ
อุเบกขา ใช้ในการปกครองสําหรับพระมหากษัตริย์ที่ดีมากซึ่งประกอบไปด้วยหลักทศพิธราชธรรม        
ซึ่งพบอยู่ในตอนที่ นางเสาวคนธ์หนีจากเมืองการเวกแล้วปลอมแปลงตนเป็นฤาษีชื่อ อัคนี ได้รบชนะ
เจ้าเมืองวาหุโลม และครองเมืองวาหุโลม ต่อมาสุดสาครตามไปพบนางเสาวคนธ์ นางจึงมอบให้วาโหม
โอรสของท้าววาหุโลมครองเมืองแทนตน นางเสาวคนธ์ได้สอนหลักธรรมในการปกครองแก่วาโหมโดย
ใช้เมตตาธรรมคือพรหมวิหาร ๔ หรือเหตุการณ์ที่พระอภัยมณี ปกครองประชาชนทั้งปวงให้มีความ
ผาสุกด้วยหลักพรหมวิหาร ๔ พระราชทานทรัพย์สิน เงินทอง ข้าวปลาอาหาร และภรรยาแก่ผู้ติดตาม
พระองคท์ี่ช่วยทําสงครามกับเมืองผลึกจนชนะ 

จากการประมวลข้อมูลพบว่าสุนทรภู่ได้แสดงให้เห็นถึงหลักธรรมที่ชื่อว่า พรหมวิหาร ๔ คือ 
ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ลงในวรรณกรรมของท่าน โดยให้หลักนี้เกิดขึ้นกับพ่อแม่        
ซึ่งพบได้จากตอนที่ พระโยคีสอนสุดสาครเรื่องความรักของพ่อแม่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ ไม่หวัง
ผลตอบแทนว่า “มนุษย์นี้มีท่ีรักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผล”๘๙ และนางละเวงสอนมังคลา
ที่ใช้ในการปกครองประเทศดังได้กล่าวมาแล้ว อันเป็นหลักธรรมสําคัญในการดําเนินชีวิตเพ่ือให้เกิด
การยั้งคิด เกิดการอภัยกัน ไม่อาฆาตพยาบาท ไม่แย่งชิงสามี ภรรยาผู้อ่ืน ไม่อิจฉาริษยา เป็นการ
อภัยที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นทานบารมี 

ในทางพระพุทธศาสนาท่านจัดว่า “บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร”๙๐ เสมือนท้าว
มหาพรหมเพราะมีพรหมวิหาร ๔ ในสัตว์ทั้งหลาย คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา กล่าวคือยาม
เมื่อบุตรยังอยู่ในครรภ์ มารดาบิดาเกิด เมตตาจิตในบุตรว่า เมื่อไรหนอเราจึงจักเห็นลูกน้อยเกิดเป็น
เด็กที่สมบูรณ์ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบบริบูรณ์ ปราศจากโรคเป็นต้นยามเมื่อบุตรยังเล็ก ยังนอนแบเบาะ 
ร้องไห้ ถูกสัตว์กัดต่อย หกล้ม หรือมีภัยใดๆก็ บังเกิดความกรุณาเพราะได้ยินเสียงร้องของบุตรยาม
เมื่อบุตรเจริญวัย มีความสําเร็จในการศึกษาศิลปวิชชา หรือกิจจการงานใด เป็นต้น ก็บังเกิดมุทิตาจิต 
พลอยชื่นชมยินดีในความสําเร็จนั้นกับบุตรยามเมื่อบุตรถึงวัยเติบโตที่จะต้องแยกครองเรือน ในกาล
นั้นบิดามารดาย่อมวาง อุเบกขา๙๑เพราะเห็นว่าลูกของเราถึงวัยอันสมควร สามารถจะเลี้ยงดู
ครอบครัวตามลําพังได้แล้วซึ่งเป็นความเห็นที่ตรงกันกับการให้สัมภาษณ์ของเชี่ยวชาญ ๕ ท่าน คือ
พระสาสนโสภณ เห็นว่า“ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก เป็นความรักอันบริสุทธิ์ประดุจ                   
พระพรหม”๙๒ ดังที่สุนทรภู่ประพันธ์ขึ้นเพ่ือให้ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์เรื่องพระอภัยมณี  โดยมี
เนื้อหาสมมุติให้ตัวละครคือพระอภัยมณีและนางละเวง เป็นเสมือนบุคคลมีชี วิตจริงเป็นพ่อแม่ที่
ประกอบไปด้วยความเมตตา ความปรารถนาดีต้องการให้ชีวิตของลูกมีความสุข และปรารถนาดีให้

                                                 

 ๘๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙๑. 
 ๙๐ขุ.ชา. ๒๘/๑๘๑/๘๔. 
 ๙๑ขุ.ชา. ๒๘/๑๘๑/๘๔. 
 ๙๒สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๑๙๘ 

ลูกมีความเจริญก้าวหน้าในการดําเนินชีวิต เปรียบประดุจดังท้าวมหาพรหมที่แสดงให้เห็นถึง
คุณสมบัติของการเป็นพระพรหม ที่ต้องสะสมบุญบารมีมามากหลายชาติด้วยกัน จึงประกอบเป็น
ความดีงามจนหาที่ติไม่ได้ ความงามของเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ที่เรียกว่า พรหมวิหาร ๔ 
เป็นความงามของธรรมพรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็น
หลักธรรมสําหรับทุกคนเป็นหลักธรรมประจําใจที่จะช่วยให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ 

คุณค่าของพรหมวิหาร ๔ ผู้ที่ประกอบด้วยพรหมวิหาร ๔ นั้น จะได้ชื่อว่าพรหมนั้นต้องทําให้
มนุษย์ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองว่าให้มีความศรัทธาเคารพบูชา ในบิดามารดาและครูอาจารย์ตน 
จึงจะได้รับคํากล่าวขานว่า เป็นผู้มีพรหมวิหาร ๔ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความงามด้วยความสุข ความสงบ 
ความเจริญ 

พระเทพสุทธิกวี ให้ความเห็นว่า“ความรักของพ่อแม่นั้นจัดว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ ไม่มี
กิเลสคือความอิจฉาริษยาเข้าไปเจือปนเพราะพ้ืนฐานทางจิตใจที่แท้จริงของพ่อแม่นั้นท่านประพฤติ
พรหมวิหารธรรมพรหมวิหาร ๔ จึงเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์๙๓ เมื่อผู้ใดปฏิบัติ
แล้วย่อมส่งผลให้เกิดความนิยมยกย่องจากผู้พบเห็น ดังเช่นพระอภัยมณีเป็นความงามดุจพระพรหม
อีกทั้ง พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท กล่าวเพ่ิมเติมว่า“ที่ว่าด้วยพรหมวิหาร ๔ จัดเป็นคุณความดี          
อันเป็นคุณงามความดีที่มีความละเอียดอ่อนแห่งจิตใจ ซึ่งสุนทรภู่ได้ประพันธ์ไว้ในบทประพันธ์ให้
ผู้อ่านเห็นอย่างชัดเจน”๙๔ ส่วน ดร.อภิรักษ์ อนะมาน กล่าวว่า “ความงามที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรม
สุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี เป็นสิ่งที่สุนทรภู่มีความปรารถนาจะสอดแทรกหลักพรหมวิหาร ๔ ผ่าน
วรรณกรรม งานเขียน เพ่ือสอนให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงหลักแห่งพรหมวิหาร๔ อันเป็นหลักธรรมที่ยัง
ความสุข ความสงบ ความเจริญ ในสังคมโดยไม่ต้องสอนโดยตรงทําให้ผู้อ่านนอกจากจะซาบซึ้งใน
หลักธรรมแล้วยังได้อรรถรสจากบทกวี หรือวรรณกรรม พร้อมทั้งได้หลักคิด ข้อคิด ทางพุทธปรัชญา
ควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน๙๕ และ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ ให้ความเห็นว่า “นับว่าเป็นความ
ชาญฉลาดที่สุนทรภู่ได้ใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องสอนคนท้ังหลายในสังคม โดยสอดแทรกหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาลงไปในเวลาเดียวกันและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานี้ถือเป็นความงามของธรรม”๙๖ 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกพร อายะวรรณา ได้ศึกษาเรื่องพระอภัยมณี
เพ่ือสอนภาษาไทยผลการศึกษาพบว่า “การศึกษาเรื่องพระอภัยมณีเพ่ือสอนภาษาไทยก่อนที่จะ
วิจารณ์ตัดสินคุณค่าของวรรณคดี ผู้เรียนจะเห็นคุณค่าได้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องของความรักของพ่อ

                                                 

 ๙๓สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗สิงหาคม 
๒๕๕๔. 
 ๙๔สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๙๕สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔. 
 ๙๖สัมภาษณ์ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๑๙๙ 

แม่ที่มีต่อลูก เปรียบเหมือนพระพรหม ประกอบไปด้วยพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา อันเป็นคุณต่อผู้ที่ได้ปฏิบัติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในการดําเนินชีต”๙๗ 

ดังนั้น หมวดธรรมชื่อว่าพรหมวิหาร๔ พรหมวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ, ธรรม
ประจําใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกํากับ
ความประพฤติ จึงจะชื่อว่าดําเนินชีวิตหมดจด และประพฤติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ๙๘

หลักธรรมนี้ได้แก่ความมีเมตตาคือ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข ความมีกรุณา  คือ ความ
ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ความมีมุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี ความมีอุเบกขา คือ การการวาง
เฉยอันเป็นคุณสมบัติของพระพรหม ซึ่งการเป็นพระพรหมนั้นย่อมมีความเป็นใหญ่ ความมีบริวาร 
อิฐผลทั้งหมดนี้ได้ด้วยบุญนิธิ ที่สั่งสมมาร้อยภพพันชาติ๙๙ เป็นหลักธรรมที่สมควรปรากฏอยู่กับพ่อแม่ 
ครูบาอาจารย์ และผู้ปกครองประเทศ ที่ต้องแสดงลักษณะของผู้มีคุณธรรมที่เกิดจากหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาจนเป็นคุณสมบัติประจําตัว ติดอยู่ในตัวของผู้นั้น จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้งามในลักษณะ
แห่งพรหม และเป็นความงามแห่งธรรมะ อาจกล่าวได้ว่า หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ผู้ที่เกิดเป็นพรหม
จะต้องสะสมบุญบารมีไว้หลายภพหลายชาติปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ที่จัดว่าเป็นแนวคิด
ทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณเชี่ยวชาญทุกท่าน 
ดังที่ได้ประมวลมา 

ประเด็นที่ ๓ ทศพิธราชธรรม สุนทรภู่ประพันธ์วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี ให้เห็นถึงการ
เป็นพระมหากษัตริย์ตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากจะต้องประกอบไปด้วยพรหมวิหาร ๔ แล้ว 
ยังต้องมีหลักธรรมสําคัญที่ใช้ในการปกครองสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย  
เป็นต้นมา คือ ทศพิธราชธรรม โดยยึดหลักคัมภีร์ธรรมศาสตร์ ซึ่งระบุถึงหลักธรรมต่าง  ๆ                   
ที่พระมหากษัตริย์จะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติได้ตามนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็น
พระมหากษัตริย์ที่ทรงธรรม๑๐๐ อีกท้ังยังสามารถปกครองแผ่นดินโดยธรรมและยังประโยชน์ให้เกิดแก่
ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี๑๐๑ นอกจากนี้บทประพันธ์ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีท่านยังได้
สอดแทรกหลักธรรมสําหรับผู้ปกครองบ้านเมืองให้มีความสงบสุข และความเจริญดังปรากฏอยู่ในตอน
ที่นางละเวงมอบให้มังคลาผู้เป็นโอรสครองเมืองลังกาแล้วมีความสํานึกในการเป็นกษัตริย์ ในข้อความ  
“เพราะทรงธรรมทศพิธวิสดาร” ดังความว่า 
   แม่คิดไปใจหายไม่วายเว้น   ด้วยพ่อเป็นปิ่นจังหวัดปถพี 

                                                 

 ๙๗กนกพร อายะวรรณา, “การศึกษาเรื่องพระอภัยมณีเพ่ือการสอนภาษาไทย”, วิทยานิพนธ์
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๑๐๕. 

๑๐๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ทีบ่ริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๐. 



 ๒๐๐ 

  ทั้งโภไคไอศูรย์พร้อมมูลหมด   พระเกียรติยศเฟ่ืองฟูุงทุกกรุงศรี 
  สงวนศักดิ์รักษาแต่ธานี   อย่าคิดตีบ้านเมืองให้เคืองกัน 
  ประเพณีท่ีอุดมบรมจักร   บํารุงรักษ์ราชัยมไหศวรรย์ 
  เสวยสุขทุกเวลาทิวาวัน   เพราะทรงธรรมทศพิธวิสดาร 
  ประการหนึ่งซึ่งรักษาเมตตาตั้ง   ให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทุกสถาน 
  ใครยากเย็นเข็ญใจจงให้ทาน   อภิบาลบํารุงทั้งกรุงไกร 
  หนึ่งคู่ครองของเขามีเจ้าของ   อย่าได้ปองเป็นมิตรพิสมัย 
  หนึ่งสมบัติพัสดุของผู้ใด   อย่าอยากได้ไปเอาของเขามา 
  ประการหนึ่งซึ่งคําจะดํารัส   ดํารงสัตย์ซื่อสุทธิ์ไม่มุสา 
  หนึ่งผู้ผิดมิตรญาติแลอาตมา   จงตรึกตราตัดสินความตามสัจจัง 
  หนึ่งบทกฎหมายอย่าคลายเคลื่อน  อย่าลดลเอนละอย่างแต่ปางหลัง 
  หนึ่งใครนําคําเสนออย่าเพ่อฟ๎ง   เห็นจริงจังจึงค่อยตรัสตามสัตย์ธรรม์ 
  หนึ่งเอ็นดูผู้ที่มีความชอบ   รางวัลตอบตามวิสัยเจ้าไอศวรรย์ 
  หนึ่งเลี้ยงเหล่าสุรางค์นางกํานัล   เป็นสัตย์ธรรม์เที่ยงธรรมอย่าลําเอียง 
  หนึ่งอย่าคิดริษยาพยาบาท   อย่ามุ่งมาดหมายถวิลรูปกลิ่นเสียง 
  คนสอพลอทรลักษณ์อย่ารักเลี้ยง  ให้แท้เท่ียงทางธรรมจึงจําเริญ 
  รักษายศอุตสาห์ทรงดํารงจิต   เทวฤทธิ์ทุกชั้นจะสรรเสริญ 
  อย่าถือผิดคิดอ่านทําการเกิน   อย่าละเมินหมั่นอ่านคํามารดร๑๐๒ 

 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาบทประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ พบว่า เนื่องจาก
สุนทรภู่อยู่ใกล้ชิดกษัตริย์ จึงมีความเข้าใจข้อปฏิบัติของกษัตริย์เป็นอย่างดี กําหนดให้ตัวละครที่เป็น
กษัตริย์ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติของผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้ปกครองบ้านเมืองได้อย่างครบถ้วน
ความว่า 

  ประเพณีท่ีอุดมบรมจักร   บํารุงรักษ์ราชัยมไหศวรรย์ 
 เสวยสุขทุกเวลาทิวาวัน   เพราะทรงธรรมทศพิธวิสดาร 
 ประการหนึ่งซึ่งรักษาเมตตาตั้ง   ให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทุกสถาน 
 ใครยากเย็นเข็ญใจจงให้ทาน   อภิบาลบํารุงทั้งกรุงไกร๑๐๓ 
สุนทรภู่ได้นําหลักทศพิธราชธรรมมาใช้กับกษัตริย์ที่ปรากฏในเรื่องพระอภัยมณีไว้อย่าง

ชัดเจนอันประกอบไปด้วย ความซื่อตรงต่อหน้าที่การปกครองแผ่นดิน ดังที่นางละเวงได้มีสารถึง            
มังคลา เตือนสติให้เลิกรบเพราะว่าล้วนแต่เป็นญาติพ่ีน้องกัน ขอให้มังคลากลับไปปกครองเมืองลังกา
อย่างสงบสุขว่า “เสวยสุขทุกเวลาทิวาวัน เพราะทรงธรรมทศพิธวิสดาร”,“รักษายศอุตสาห์ทรงดํารง
จิตเทวฤทธิ์ทุกชั้นจะสรรเสริญ” และ “อย่าถือผิดคิดอ่านทําการเกิน อย่าละเมินหมั่นอ่านคํา
มารดร”๑๐๔ จากบทประพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การปกครองที่ดีนั้นกษัตริย์นอกจากจะต้องยึด
                                                 

๑๐๒สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๑๑-๑๑๑๒. 
๑๐๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๑๑-๑๑๑๒. 
๑๐๔เรื่องเดียวกัน. 



 ๒๐๑ 

หลักในทศพิธราชธรรมแล้ว ยังจะต้องมีคุณธรรมอ่ืน ๆ ประกอบอีกด้วย ได้แก่ ความเมตตาไม่แย่งชิง
สามีภรรยาของผู้ อ่ืน ไม่นําเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่เลี้ยงคนชั่ว อีกทั้งให้มีความคิด
ไตร่ตรองมีเหตุผลที่ดี ทะนุบํารุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองผาสุกสงบ ไม่ฝ๎กใฝุในการทําสงครามเพราะ
ทําให้ประชาชนเดือดร้อนต่อทรัพย์สินและชีวิตอีกทั้งเจ้าเมืองการะเวก ก็เป็นกษัตริย์ที่ปกครอง
ประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมนําพาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข๑๐๕

ตลอดจนพระอภัยมณีผู้เป็นบิดาของมังคลา ได้มีสารตักเตือนมังคลาให้ครองเมืองลังกาโดยยึดหลัก
ทศพิธราชธรรม อย่าได้ทําศึกสงครามกับพงศาคณาญาติว่า “เหตุไฉนไม่ดํารงรักพงศ์พันธุ์โดยทาง 
ธรรมทศพิธผิดโบราณ”๑๐๖ สุนทรภู่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ทศพิธราชธรรมมีความสําคัญต่อ
การปกครองประเทศ ตลอดจนผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้นําทั้งหลายต้องคํานึงถึงหลักทศพิธราชธรรม
เช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้ ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ปรากฏหลักธรรมดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ในตอนที่นาง
เสาวคนธ์ได้มอบให้วาโหมโอรสของท้าววาหุโลมครองเมืองแทนตน และสอนหลักธรรมในการปกครอง
แก่วาโหมว่า“อุปถัมภ์บํารุงชาวกรุงไกรอย่างได้อยู่ยุติธรรมอย่าลําเอียง”๑๐๗ และสุนทรภู่ยังกําหนดให้
พระอภัยมณี ปกครองประชาชนทั้งปวงให้มีความผาสุกว่า “พระโฉมยงองค์อภัยวิไลลักษณ์บํารุง
ราษฎร์ไม่ร้อนรน”๑๐๘ อาจกล่าวได้ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นิยมอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน อยู่ร่วมกันเป็น
ชุมชน เป็นสังคมเพ่ือชีวิตที่ดีและเจริญก้าวหน้ายิ่งขั้น แต่มนุษย์ยังมีความโลภ ความโกรธ และความ
หลง จึงเป็นเหตุให้มนุษย์สร้างป๎ญหาความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์ด้วยกันเอง เช่น การโกหกหลอกลวง 
โจรกรรม เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินไม่มีความสงบสุ ข ด้วยเหตุนี้
มนุษย์จึงหาทางปูองกันและแก้ป๎ญหาด้วยการร่วมกันลงมติเลือกตั้งผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้น้ํา
ในสังคม เพ่ือให้มีอํานาจหน้าที่ปกครองบริหารสังคม ปกครองด้วยความชอบธรรม ประชาชนก็จะอยู่
เย็นเป็นสุข๑๐๙ 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีความมีความสอดคล้องกับการที่ พระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่องผู้นําที่
ประพฤติธรรมไว้ว่า “ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประสบชอบธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็
จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้นก็จะอยู่เป็นสุข”๑๑๐

นอกจากหลักทศพิธราชธรรมแล้วยังมี จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ๑๑๑ อันเป็นธรรมที่
พระมหากษัตริย์หรือผู้ที่นํามาปฏิบัติโดยแท้เพ่ือก่อให้เกิดความรักและความเคารพในพระมหากษัตริย์
หรือตัวผู้ปกครอง ทําให้บ้านเมืองเกิดความสงบ มีความเจริญรุ่งเรือง เปรียบเหมือนฝูงโคข้ามน้ํา              

                                                 
๑๐๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๑๓. 
๑๐๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๑๔. 
๑๐๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๔๕ - ๑๐๔๖.  
๑๐๘เรื่องเดียวกัน , หน้า ๔๐๓. 
๑๐๙ขุ.ชา. ๒๗/๑๓๓-๑๓๖/๑๘๔. 
๑๑๐องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๗๐/๑๑๖. 
๑๑๑พระยาสุนทรพิพิธ, ลักษณะผู้ปกครอง, (พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๐๖), หน้า

๑๐๗ - ๑๑๑. 



 ๒๐๒ 

ถ้าจ่าฝูงเดินคดเคี้ยวไม่ตรงทาง โคตัวอ่ืนก็ไม่ตรงทางด้วย แต่ถ้าจ่าฝูงเดินตรงทาง ทุกตัวก็จะตรงทาง
ไปด้วย ฉันใดฉันนั้น เปรียบเหมือนความคดโกง และความซื่อตรงของผู้นํา 

จากการศึกษาหลักธรรรม ทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมของกษัตริย์และผู้ปกครองหรือ
ผู้นําจัดว่าเป็นความงามของธรรมจริงได้ฝึกคนที่เป็นผู้นําทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อ่ืน 
จึงจะสร้างประโยชน์ให้สมบูรณ์ได้ โดยเฉพาะกษัตริย์ที่ดีต้องปกครองด้วยหลักธรรมหลายประการที่
ประกอบอยู่ในทศพิธราชธรรม ได้แก่ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ความหนักแน่นรู้จักไตร่ตรอง 
มีเหตุผล มีนักปราชญ์ผู้รู้ เป็นที่ปรึกษา ให้ฝึกฝนการรบ เพ่ือข้าศึกจะได้เกรงขาม ให้รักษาศีล             
เมื่อกษัตริย์ทรงมีธรรมในการปกครอง ย่อมทําให้บ้านเมืองมั่นคง ปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุขในทาง
ตรงกันข้ามหากกษัตริย์หรือผู้ปกครองใช้อํานาจตามความโลภ ความโกรธ ความหลง แล้วทําการ
เบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน ทศพิธราชธรรมนี้ก็จะทําการขัดเกลาอัธยาศัยของกษัตริย์
พระองค์นั้นให้เป็นกษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ดีได้ แม้แต่ผู้ปกครองโดยทั่วไป หรือผู้ปกครองท้องถิ่น
รวมถึงหัวหน้าครอบครัว หากมิได้ปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมแล้ว จะเป็นผู้ปกครองหรือหัวหน้า
ครอบครัวที่ดีไม่ได้ เนื่องจากความสมบูรณ์ของชีวิตเริ่มจากครอบครัวที่อบอุ่น เมื่อหัวหน้าครอบครัวไม่
ว่าจะเป็นบิดามารดา หรือบุตรธิดาก็ตามในฐานะของการเป็นผู้ดูแลครอบครัว การนําหลัก
ทศพิธราชธรรมมาใช้ ย่อมส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขและส่งผลไปยังอาชีพการงานสู่ความสุขของสังคม 
ซึ่งจะช่วยลดป๎ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่น ตลอดจนไม่เป็นภาระของ
ประเทศชาติอย่างสิ้นเชิง  

คุณค่าที่ได้รับจากทศพิธราชธรรมนั้น สําหรับผู้ที่เป็นกษัตริย์ที่ดี รวมทั้งผู้นําและนักปกครอง
ทั้งหลาย ต้องปกครองด้วยธรรมหลายประการ ได้แก่ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ความหนัก
แน่น รู้จักไตร่ตรอง มีเหตุผล มีนักปราชญ์ผู้รู้เป็นที่ปรึกษา ให้ฝึกฝนการรบ เพ่ือข้าศึกจะได้เกรงขาม
ให้รักษาศีล เมื่อกษัตริย์ทรงมีธรรมในการปกครอง ย่อมทําให้บ้านเมืองมั่นคง ปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข 
ในทางตรงกันข้ามหากกษัตริย์หรือผู้ปกครองใช้อํานาจตามความโลภ ความรัก ความหลง แล้วทําการ
เบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน ทศพิธราชธรรมนี้ก็จะทําการขัดเกลาอัธยาศัยของกษัตริย์
พระองค์นั้นให้เป็นกษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ดีได้ แม้แต่ผู้ปกครองโดยทั่วไป หรือผู้ปกครองท้องถิ่น
รวมถึงหัวหน้าครอบครัว หากมิได้ปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมแล้ว จะเป็นผู้ปกครองหรือหัวหน้า
ครอบครัวที่ดีหลักธรรมทศพิธราชธรรมเป็นความงามของธรรม จึงปรากฏเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญา
เชิงสุนทรียศาสตร์ 

คุณค่าของทศพิธราชธรรม ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีสอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของพระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโทความว่า “ทศพิธราชธรรม เป็นความงามในทางธรรม           
งามด้วยคุณธรรม ผู้ใดปฏิบัติจะต้องเกิดความสุขความเจริญอันมีผลมาจากความงดงามของจิตใจที่
สะอาดผ่องใส จึงเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์อย่างชัดเจน”๑๑๒ ผู้มีจิตใจงดงาม
ดังกล่าวย่อมเกิดจากป๎ญญาที่สามารถแจกแจงคุณความดีได้ และคุณความดีนั้นแสดงผลแห่งความจริง

                                                 

 ๑๑๒สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๒๐๓ 

ของความดีให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ทั้งกายวาจา และใจ 
เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นและสังคมโดยทั่วไปอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสุรศักดิ์ ประจันตะเสน ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมจากวรรณคดีโคลงโลกนิติ ผลการศึกษาพบว่า  ในพุทธศาสนาได้ให้
ความสําคัญกับทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกานปกครองทั้ง
ของกษัตริย์และนักปกครองทั้งหลาย ที่ถือเป็นแบบอย่างได้ทุกระดับ ทุกองค์กร๑๑๓ ดังนั้นหลัก
ทศพิธราชธรรม จึงเป็นคุณค่าต่อการดําเนินชีวิตของทุกชนชั้น 

ประเด็นที่ ๔ ฆราวาสธรรม ๔ เป็นธรรมสําหรับฆราวาส, ธรรมสําหรับการครองเรือน, 
หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์๑๑๔ แปลว่า คุณสมบัติของผู้ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทาง
โลก สุนทรภู่เห็นความสําคัญของชีวิตปูถุชนทั่วไปว่าควรมีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามครรลองของ
ชีวิตชาวพุทธที่ยังไม่ตัดขาดจากกิเลส ว่าจะต้องมีความงามของธรรมคุ้มครองอันประกอบด้วยธรรมะ 
๔ ประการ คือสัจจะทมะ ขันติ และจาคะ ความสําคัญของหลักธรรมนี้พระพุทธองค์ถึงกับทรงท้าให้
ไปถามผู้รู้ท่านอ่ืน ๆ ว่า มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างเกียรติยศให้คนเราได้เท่ากับการมี “สัจจะ” หรือไม่ มี
สิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างป๎ญญาให้คนเราได้เท่ากับการมี “ทมะ”หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างทรัพย์สมบัติ
ให้คนเราได้เท่ากับการมี “ขันติ” หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างหมู่มิตรให้คนเราได้เท่ากับการมี 
“จาคะ” หรือไม่การที่พระพุทธองค์ทรงท้าให้ไปถามผู้รู้อ่ืน ๆ อย่างนี้ก็หมายความว่า ไม่มีธรรมะใด ๆ         
ที่จะใช้สร้างตัวให้ประสบความสําเร็จได้ยิ่งกว่าการสร้างสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ให้เกิดขึ้นในตนอีกแล้ว 
ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีปรากฏให้เห็นตัวละครที่สุนทรภู่สร้างขึ้นมา ให้เป็นคนที่
จะยืนหยัดผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ในโลกนี้ไปจนกระทั่งพบความสําเร็จได้นั้นเขาต้องสร้าง “ฆราวาสธรรม” 
ให้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานประจําตนก่อนนั่นเอง เพราะฉะนั้น ความหมายที่แท้จริงของ ฆราวาสธรรม 
คือ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสร้างเกียรติยศ สร้างป๎ญญา สร้างทรัพย์สมบัติ และสร้างหมู่ญาติมิตรให้
เกิดข้ึนได้สําเร็จด้วยกําลังความเพียรของตนดังตัวเอกของเรื่อง คือ พระอภัยมณี เป็นต้น โดยประพันธ์
ให้เห็นหลักธรรมนี้ไว้อย่างเข้าใจ ดังต่อไปนี้ 

สัจจะ ความจริง, ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทําจริง๑๑๕ พูดอย่างไรให้ทําตามคําพูดนั้น 
จัดเป็นความซี่อสัตย์สุจริตอันเป็นหลักธรรมในศีลข้อที่ ๔ และมีความจริงใจต่อบุคคลที่รัก ในเรื่อง 
พระอภัยมณีปรากฏหลักธรรมเรื่องสัจจะหรือความซื่อสัตย์อยู่เกือบทุกตอน แสดงว่าสุนทรภู่ให้
ความสําคัญของความมีสัจจะหรือความซื่อสัตย์ไว้เป็นบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตซึ่งเป็นหลักธรรมที่
ทําให้เกิดคุณค่าและความงดงามของชีวิตผู้ใดปฏิบัติได้ย่อมเป็นผู้ไว้วางใจของทุกคน เกิดความสุข 
ความเจริญ ความงอกงามในชีวิตเป็นบุญกุศลส่งผลให้ทันตาเห็นความซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงและ

                                                 

 ๑๑๓พระมหาสุรศักดิ์ ประจันตะเสน, “การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมจากวรรณคดี โคลงโลกนิติ”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะศิลปศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๔, หน้า ๑๐๔. 
 ๑๑๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๖๒. 
 ๑๑๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ,          
อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๐ 



 ๒๐๔ 

จริงใจ ไม่คิดคดทรยศไม่คดโกง และไม่หลอกลวง๑๑๖ และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นความซื่อตรงต่อ
ตนเอง ซื่อตรงต่อเวลา ต่อหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตนในคุณธรรม ทําตามสัญญาและคําพูด ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับแบบแผนประเพณี มีความยุติธรรม และซื่อตรงต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่๑๑๗        
ภักดี คือ ความจงรัก ความเลื่อมใสยิ่ง๑๑๘ ความซื่อสัตย์เป็นหลักธรรมหรือข้อปฏิบัติต่อหน้าที่ ทําให้
บุคคลประพฤติดีตามหลักธรรมข้อนี้ รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนอันแสดงถึงความจงรักภักดี ทําให้ตนเป็น
คนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง ดังความว่า 
   พระอภัยมณีได้ฟ๎งสินสมุทร  จึงว่าสุดเสน่หาบิดาเอ๋ย 
  อย่าว้าวุ่นหุนหันเช่นนั้นเลย   เหมือนทรามเชยช่วยธุระพระบิดา 
  อันองค์อุศเรนนี้อารีนัก   เธอผูกรักซื่อตรงเหมือนวงศา 
  พ่อโดยสารท่านก็รับลงเรือมา   จึงเห็นหน้าลูกน้อยกลอยฤทัย๑๑๙ 

 ส่วนอุศเรนโกรธสินสมุทรท่ีไม่คืนนางสุวรรณมาลีและให้รักษาคําสัตย์ที่ให้ไว้ ดังความว่า 
   อันเรากับพระอภัยได้ให้สัตย์  ไม่ต้องขัดกันทุกสิ่งจริงเจ้าเอ๋ย 
  จึงงอนง้อขอกันฉันคุ้นเคย    อย่าเยาะเย้ยเลยเจ้าไม่เข้ายา 
  แล้วว่ากับพระอภัยวิไลลักษณ์   น้องก็รักภูวเรศเหมือนเชษฐา 
  พระก็รู้อยู่กับใจแต่ไรมา   จะเมตตาหรืออย่างไรอย่าได้พราง๑๒๐ 

 นอกจากนี้พระอภัยมณีพูดกับสินสมุทรให้เป็นคนรักษาคําพูดที่ให้ไว้กับอุศเรนดังความว่า 
   แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาท  เจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์ 
  อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที   ย่อมเป็นสรรเสริญเจริญคน๑๒๑ 

 จากการที่พระฤาษี ได้เทศนาสั่งสอนบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทกัน 
จนทําให้เกิดศึกสงครามรบราฆ่าฟ๎นกันตลอดเวลา จนประสบผลสําเร็จในการเทศนา ดังความว่า 
   ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันตี   จะถึงที่นิพพานสําราญใจ 
  อย่าโกรธขึ้งหึงสาพยาบาท   นึกว่าชาติก่อนกรรมทําไฉน 
 เหมือนดุมวงกงเกวียนวนเวียนไป   อย่าโทษใครนี่เพราะกรรมจึงจําเป็น 
 ประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนา   ทั้งโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเข็ญ 
 ซ่ึงจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็น   ก็ต้องเป็นไมตรีปรานีกัน 

                                                 
๑๑๖ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒, อ้างแล้ว, 

หน้า ๓๘๒  
 ๑๑๗ประภาศรี สีหอําไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๖๑. 
 ๑๑๘ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒,       
อ้างแล้ว, หน้า ๓๘๔. 
 ๑๑๙สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙๐. 
 ๑๒๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๔. 
 ๑๒๑เรื่องเดียวกัน. 



 ๒๐๕ 

 จงฟ๎งคําจําศีลจนสิ้นชาติ     ไม่แคล้วคลาดจะไปผ่านวิมานสวรรค์ 
  ซึ่งชอบผิดคิดเห็นให้เป็นธรรม์   อย่าหึงกันนะท่ีนี้นางสีกา๑๒๒ 

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการใช้ชีวิตในการครองเรือน ดังเช่น พระชนนีอบรมนางเกษรา ถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาที่ดีต่อสามีและการใช้ชีวิตคู่ที่ดีงามนั้นจะต้องให้ความรักความซื่อสัตย์ต่อสามี  
ดังความว่า 
   แล้วลูบหลังสั่งสอนประสาหญิง  แม่งามยิ่งยอดสตรีไม่มีสอง 
  จะจําไกลไปอยูด่้วยคู่ครอง   อย่างให้ข้องเคืองอัชฌาพระสามี 
  อย่าถือองค์นงลักษณ์ว่าอัคเรศ   แม่ดวงเนตรนึกว่าเหมือนทาสี 
  ต้องซื่อตรงจงรักด้วยภักดี   ถึงราตรีกราบบาทอย่าขาดวัน 
  ถ้าเธอกริ้วแม่อย่าโกรธพิโรธตอบ  ประณตนอบโอนอ่อนค่อยผ่อนผัน 
  อนึ่งเหล่าสาวสุรางค์นางกํานัล   อย่าปูองกันหึงหวงให้ล่วงเกิน 
  เมื่อคราวทุกข์ปลุกให้พระทัยชื่น  อย่าเริงรื่นเริศร้างทําห่างเหิน 
  ราชการภารธุระอย่าละเมิน   จึงเจริญราศีไม่มีมัว 
  อันหญิงดีเพราะผลปรนนิบัติ   รักษาสัตย์สู้ม้วยอยู่ด้วยผัว 
  ผัวยิ่งรักหนักหญิงก็ยิ่งกลัว   อย่าถือตัวต่อชายจะหน่ายใจ 
  คําของแม่แต่เท่านี้ก็ดีนัก   บุรุษรักนั้นไม่มีที่สงสัย 
  ดึกอยู่แล้วแก้วตาจงคลาไคล   แม่จะไปส่งเจ้าลําเภาพาล๑๒๓ 

 ในตอนที่พระโยคีขอให้กษัตริย์ทั้งสิบห้าพระองค์ให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่อาฆาตพยาบาทต่าง
ฝุายต่างมีสัจจะต่อกัน ใจความว่า “แล้วองค์พระอภัยจึงให้สัตย์, ขอถวายสัตย์จาเหมือนพาทีจะสู้ซื่อ
ถือสัตย์สวัสดี” ดังความว่า 
   ฝุายกษัตริย์ขัตติยาสิบห้ากษัตริย์  ต่างจบหัตถ์สาธุสะพระฤาษี 
 โปรดปรึกษาว่าให้เป็นไมตรี    ข้าเห็นดีพร้อมพรักจะรารัน 
 แล้วองค์พระอภัยจึงให้สัตย์   ไม่ข้องขัดข้ึงเคียดคิดเดียดฉันท์ 
 จะปกครองสองนางด้วยทางธรรม์   จนถึงวันเวลาชีวาวาย 
 สุมาลีศรีสวัสดิ์ให้สัตย์บ้าง    ไม่โกรธนางฝรั่งสิ้นทั้งหลาย 
 จะรักใคร่ให้เหมือนญาติไม่คลาดคลาย  ขอถวายสัตย์จาเหมือนพาที 
 ฝุายละเวงเกรงกราบไม่อยากหยาม   ข้าสิ้นความแค้นพระมเหสี 

จะสู้ซื่อถือสัตย์สวัสดี    หมายเหมือนพ่ีร่วมครรภ์จนบรรลัย” 
 
 
ดังนั้น ความซื่อสัตย์และจงรักภักดี ผู้วิจัยประมวลความหมายได้ว่า คุณงามความดีเหล่านี้

ปรากฏอยู่ในเรื่องพระอภัยมณีในหลายเหตุการณ์ กล่าวคือ จากเรื่องพระอภัยมณี หลังจากที่ผู้วิจัยได้

                                                 

 ๑๒๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๔๓. 
๑๒๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๐ - ๑๓๑. 



 ๒๐๖ 

รวบรวมข้อมูลพบว่า หลักธรรมเรื่องความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีกําหนดให้อยู่ในตัวละครหลาย
ตัวและบทประพันธ์ที่ทําให้เห็นความหมายเด่นชัดปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ดังต่อไปนี้ ดังความว่า 
   แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาท   เจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์ 

 อันรักษาศีลสัตย์กตเวที   ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน 
 ทรลักษณ์อกตัญํุตาเขา    เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน 

  ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล    พระเวทมนต์เสื่อมคลายทําลายยศ 
 เพราะบิดามาด้วยอุศเรนนี้   คุณเขามีมากล้นพ้นกําหนด  
 เจ้าทําผิดก็เหมือนพ่อทรยศ    จนออมอดเอ็นดูพ่อแต่พองาม 

ความซื่อสัตย์ต่อมิตร ที่กล่าวถึงในเรื่องพระอภัยมณีได้แก่ตอนที่ พระอภัยมณีพูดกับสินสมุทร
ถึงความผูกพันเป็นมิตรกับอุศเรนว่า “อันองค์อุศเรนนี้อารีนักเธอผูกรักซื่อตรงเหมือนวงศา”๑๒๔ ให้สิน
สมุทรเห็นคุณงามความดีของอุศเรนอุศเรนโกรธสินสมุทรท่ีไม่คืนนางสุวรรณมาลีและให้รักษาคําสัตย์ที่
ให้ไว้ว่า “อันเรากับพระอภัยได้ให้สัตย์ไม่ต้องขัดกันทุกสิ่งจริงเจ้าเอ๋ย”๑๒๕ นอกจากนี้พระอภัยมณีให้
สินสมุทรเป็นคนรักษาคําพูด ดังความว่า “อันรักษาศีลสัตย์กัตเวทีย่อมเป็นสรรเสริญเจริญคน อีกทั้ง
ยังให้เห็นผลเสียของการเป็นคนอกตัญํูว่า “ทรลักษณ์อกตัญํุตาเขา เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน,  
ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล พระเวทมนต์เสื่อมคลายทําลายยศ”๑๒๖ แสดงให้เห็นว่า สัจจะหรือความ
ซื่อสัตย์ทําให้เป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของผู้นั้นโดยเฉพาะศัตรู 

นอกจากนี้ความซื่อสัตย์และสัจจะ ยังหมายถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในตอนที่
เจ้าเมืองลังกาสวรรคต ทําให้เสนาประชาราษฎร์ร้องไห้คร่ําครวญด้วยความเสียใจเมื่อ “ฝุายฝรั่ง
ทั้งหลายเสียดายเจ้าต่างสร้อยเศร้าซบหน้าน้ําตาไหล”๑๒๗ อีกทั้งนางละเวงเห็นศพของอุศเรนผู้รักษา
ด่านชั้นนอกคร่ําครวญถึงความสัตย์ซื่อของอุศเรนว่า “เพราะสัตย์ซื่อถือนายสู้วายปราณโปรดประทาน
ศพไว้ให้ยันตัง”๑๒๘ นอกจากนี้สุนทรภู่ยังประพันธ์ให้เห็นความสําคัญของการมีความซื่อสัตย์สามารถ
ช่วยชีวิตคนได้เมื่อสุดสาครจะลงอาญาพ่ีเลี้ยง ที่พานางเสาวคนธ์หนีแต่เห็นแก่ความซื่อสัตย์ของนาง  
จึงไว้ชีวิต ดังว่า“ไม่แกล้งว่าสารพัดเป็นสัตย์จริง”๑๒๙ สุนทรภู่ชี้ให้เห็นถึงการยึดมั่นปฏิบัติตนอยู่ในศีล
ในธรรม จะทําให้สังคมเกิดความสงบสุขจากการที่พระฤาษี ได้เทศนาสั่งสอนบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่
มีแต่ความอาฆาตพยาบาทกัน จนทําให้เกิดศึกสงครามรบราฆ่าฟ๎นกันตลอดเวลา จนประสบผลสําเร็จ
ว่า “ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันตี”๑๓๐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมีความซื่อสัตย์หรือการมีสัจจะให้แก่กันจะ
ทําให้บ้านเมืองสงบร่มเย็น 

                                                 

 ๑๒๔สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙๐. 
 ๑๒๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๔. 
 ๑๒๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๕. 
 ๑๒๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๒๐. 
 ๑๒๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๘๕. 
 ๑๒๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๔๓. 
 ๑๓๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๔๓. 



 ๒๐๗ 

จากการประมวลข้อมูลพบว่า สุนทรภู่ต้องการให้นอกจากมนุษย์ต้องมีความซื่อสัตย์ในตนเอง 
และความซื่อตรงต่อหน้าที่ของตนเองแล้ว ยังต้องมีความซื่อสัตย์ในการครองเรือนเช่นเดียวกัน          
ซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับการดําเนินชีวิตธรรมชาติของมนุษย์ย่อมต้องการสร้างครอบครัว
เมื่อชายหญิงถ้าพึงพอใจกันก็จะตกลงอยู่ร่วมกัน การแต่งงานจึงเป็นสิ่งสําคัญมากในการดําเนินชีวิต
สามีภรรยาต้องรักใคร่ปรองดองกันและถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันเพ่ือความสงบสุขของครอบครัว             
มีการร่วมทุกข์ร่วมสุข ฝุาฟ๎นทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นตลอดจนความยากลําบากและความร้ายแรงต่าง ๆ ของ
ชีวิตสามีภรรยาจึงต้องเป็นคน ๆ เดียวกัน มีความรัก ความซื่อสัตย์ อดทนรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน
เพ่ือให้ชีวิตคู่มีความราบรื่น มีความสุขสดชื่นตลอดไป น๑๓๑ อันเป็นหลักธรรมสําคัญสําหรับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

แม้แต่สถาบันของครอบครัวความซื่อสัตย์มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะการที่หญิงชายเป็น
สามีภรรยาอยู่ด้วยกันถือว่าเป็นหน่วยเริ่มต้นของสังคม จะต้องช่วยกันสร้างครอบครัวให้เจริญในทางที่
ถูกที่ควร ทั้งคู่จึงต้องมีหลักพุทธปรัชญาในการดําเนินชีวิต ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้เสมือนชีวิตเดียวกัน เป็นการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา
เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีงามจากเรื่องพระอภัยมณี กล่าวถึงหลักพุทธปรัชญาในการครอง
เรือน ตอนที่ พระชนนีของนางเกษรา ได้อบรมสั่งสอนลูกสาวก่อนส่งตัวเข้าเรือนหอกับศรีสุวรรณ          
ให้ปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาที่ดีต่อสามีตลอดจนการใช้ชีวิตคู่ที่ดีงามนั้นจะต้องให้ความรักความซื่อสัตย์
ต่อกันว่า “ต้องซื่อตรงจงรักด้วยภักดี ถึงราตรีกราบบาทอย่าขาดวัน”๑๓๒ จากบทประพันธ์ดังกล่าว    
จะเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาที่ดีต่อสามีและการใช้ชีวิตคู่ที่ดีงามนั้น จะต้องให้ความรัก          
ความห่วงใย ปรารถนาดีต่อสามี อย่าถือตน ทําหน้าที่ภรรยาที่ดีซื่อสัตย์จงรักภักดี อย่าหึงหวงหญิงอ่ืน 
ยกย่องเกียรติ ถนอมน้ําใจสามี พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ร่วมทุกข์ร่วมสุข เมื่อมีความทุกข์ปลอบโยน
ให้คลายทุกข์ ให้อภัย เรื่องของความซื่อสัตย์ในครอบครัวนี้สามี ภรรยาก็ต้องมีสัจจะซึ่งกันและกันด้วย 

เรื่องความมีสัจจะหรือความซื่อสัตย์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพบได้จากข้อความในทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรคสิงคาลกสูตร ระบุหน้าที่ที่ พึงปฏิบัติต่อสามี ดังนี้  (๑) จัดงานบ้านให้เรียบร้อย                   
(๒) สงเคราะห์ญาติมิตร (๓) ไม่นอกใจ (๔) รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ (๕) ขยันไม่เกียจคร้านในงาน         
ทั้งปวง๑๓๓ แม้แต่ตอนที่สุนทรภู่ได้กําหนดให้ศรีสุวรรณจะออกติดตามหาพระอภัยมณี แล้วบอกกับ
นางเกษราว่า “ถึงดีชั่วผิดอย่าคิดโกรธรู้สึกโทษแล้วเธอรักเสียหนักหนา”๑๓๔ สุนทรภู่ต้องการเตือนสติ
ผู้ที่เป็นสามีที่ดีมีหลายประการ กล่าวคือ สามีจะต้องให้ความรัก ความเอ็นดู ห่วงใย ปรารถนาดีต่อ
ภรรยา มีหลายประการกล่าวคือ สามีจะต้องมีความรัก ความเอ็นดู ห่วงใย ปรารถนาดีต่อภรรยา          
ยกย่องให้เกียรติ ถนอมน้ําใจภรรยา พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ปลอบโยน ปกปูองคุ้มครองภัยอันตราย 
ร่วมทุกข์ร่วมสุข ให้มีความยุติธรรมให้อภัย ตักเตือนสั่งสอนภรรยา ดังข้อความในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 

                                                 
๑๓๑หลวงวิจิตรวาทการ, วิชาการครองเรือนครองรัก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (พระนคร : คลังวิทยา, 

๒๕๐๒), หน้า ๒๔๘. 
๑๓๒สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๐ - ๑๓๑ 
๑๓๓ที.ปา. ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 
๑๓๔สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๘๒๗. 



 ๒๐๘ 

สิงคาลกสูตร ระบุหน้าที่ที่สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา ดังนี้ (๑) ยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะภรรยา         
(๒) ไม่ดูหมิ่น (๓) ไม่นอกใจ (๔) มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ (๕)ให้เครื่องประดับเป็นของขวัญ
ตามโอกาส๑๓๕ การปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาที่ดีต่อสามี และการปฏิบัติหน้าที่ของสามีที่ดีต่อภรรยา
จําเป็นต้องมีความรัก ซื่อสัตย์ อดทนให้อภัย เป็นต้น คุณธรรมเหล่านี้สอดคล้องกับหลักพุทธปรัชญาที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมสําหรับการครองเรือนเป็นหลักการครองชีวิตของสามีภรรยาที่พึงปฏิบัติ
ต่อกันเพ่ือผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะทิฐิเจริญฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ”๑๓๖ จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาที่ดีต่อสามีและ
การปฏิบัติหน้าที่ของสามีที่ดีต่อภรรยาต้องมีความรัก ซื่อสัตย์ อดทนให้อภัย เป็นต้น คุณธรรมเหล่านี้
สอดคล้องกับหลักพุทธปรัชญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมสําหรับการครองเรือนเป็นหลักการ
ครองชีวิตของสามีภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อกันเรียกว่า ฆราวาสธรรม ๔ 

นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงลักษณะความมีสัจจะทางวาจาไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย
วาจาประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษและ
ท่านผู้ รู้ ไม่ติ เตียน วาจาประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ พูดถูกกาล พูดคําจริง                
พูดคําอ่อนหวาน พูดคําประอบด้วยประโยชน์ พูดด้วยเมตตาจิต”๑๓๗ และยังตรัสไว้ในสุภาษิตสูตรว่า 
“สัตตุรุษท้ังหลายพึงกล่าววาจาที่เป็นสุภาษิต อันเป็นวาจาสูงสุด พึงกล่าววาจาที่เป็นธรรม ไม่พึงกล่าว
วาจาที่ไม่เป็นธรรม พึงกล่าววาจาอันเป็นที่รัก ไม่พึงกล่าวาจาอันไม่เป็นที่รัก และพึงกล่าววาจาที่          
เป็นจริง ไม่พึงกล่าววาจาที่เป็นเท็จ และบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นเหตุ ทําให้ตนเดือดร้อนและไม่
เห็นเหตุ เบียดเบียนคนอื่น วาจาเช่นนี้เป็นวาจาสุภาษิต”๑๓๘ ดังนั้น สัจจะทางวาจา หมายถึง ถ้อยคํา
วาจานั้นจะเป็นประตูทําให้ผู้ อ่ืนรู้จักและประเมินตนเองได้ว่า เป็ นบุคคลเช่นไร การพูดได้             
ย่อมพูดได้กันทุกคนถาหากไม่พิการทางปาก แต่การพูดเป็นหรือฉลาดพูดนั้นไม่ใช่พูดเป็นกันทุกคน 
ต้องฝึกฝนให้เป็นคนพูดเป็น และยังจะต้องเป็นคําจริง พระพุทธเจ้าทรงมีหลักในการแสดงธรรม       
ดังปรากฏใน อภยกุมารสูตร แห่งมัชฌิมนิกายไว้ว่า แม้เรื่องใดก็ตามที่เป็นความจริง แต่ไม่เป็น
ประโยชน์ก็ไม่ควรพูด แม้กระทั่งว่าเรื่องนั้นจริงมีประโยชน์เป็นที่ชอบใจของคน ก็ยังต้องรู้จักการที่จะพูด 
ไม่ ใช่ พูดร่ํ า ไป เยาวชนก็ต้องฝึกฝนที่จะพูดจาเช่นนั้นจึ ง เป็นวาจาสุภาษิตและเป็นมงคล                
ซึ่งมีปรากฏอยู่หลายตอนในเรื่องพระอภัยมณี๑๓๙ 

เรื่องของสัจจะ มีความเก่ียวข้องกันในเรื่องของความกตัญํู เนื่องจากผู้ใดที่ได้ชื่อว่ามีสัจจะผู้
นั้นย่อมมีความกตัญํู ความซื่อสัตย์เป็นความตรง จริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง เข้าลักษณะของ  
“สัจจะ” หรือ “ความจริง” ความจริงหรือสัจจะต่อบุคคล คือ มีความจริงใจต่อบุคคลทั้งหลายที่มี
ความเกี่ยวข้องกับเรา เช่น พ่อ แม่ ครู อาจารย์ เพ่ือน ๆ เป็นผู้ประพฤติกับผู้อ่ืนอย่างสม่ําเสมอ ไม่เป็น

                                                 
๑๓๕ที.ปา. ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 

 ๑๓๖ที.ปา. ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 
 ๑๓๗อง.ปํจฺก. ๒๒/๑๙๘/๓๓๘. 
 ๑๓๘สํ.ส. ๑๕/๒๑๓/๓๐๘ - ๓๑๐. 
 ๑๓๙ม.ม. ๑๓/๙๔/๙๑. 



 ๒๐๙ 

คนหน้าไหว้หลังหลอก หรือปากอย่างใจอย่าง ความจริงต่อบุคคลนี้เรียกได้หลายแบบ เช่น ถ้าจริงต่อมิตร 
เรียก “ซื่อตรง” ถ้าจริงต่อผู้บังคับบัญชาเรียก“สวามีภักดี”ถ้าจริงต่อผู้มีพระคุณเรียก“กตัญํูกตเวที”๑๔๐ 

ความงามของความซื่อสัตย์ หรือสัจจะ เป็นความงามของธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนจะเข้าถึงได้         
ก็ด้วยการปฏิบัติจึงจะมองเห็นความงามของธรรม อันนําคนให้รู้จักพูดในเวลาที่เหมาะสม พูดคําจริง
ถูกต้อง ไม่ลวงหลอกใคร ไม่คดโกง ไม่หลอกลวงของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนมีความกตัญํูรู้คุณคน
หลักความงามของธรรมเหล่านี้จะส่งผลให้คอยฝึกคนให้เป็นผู้มีประโยชน์ทั้งต่อตนและคนรอบข้าง
ตลอดจนสังคมประเทศชาติ อันเป็นข้อธรรมที่ได้จากบทประพันธ์ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี             
ที่แสดงให้เห็นถึงความมีสัจจะหรือความซี่อสัตย์โดยต้องการบอกให้มนุษย์ให้มีสัจจะต่อกันคือมีความ
จริงใจต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา ได้แก่ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ญาติพ่ีน้องอันรวมหมายถึงความ
กตัญํูกตเวทิตาคุณ อีกทั้งเพ่ือน ตลอดจนสามีภรรยา มีความจริงใจและไม่คดโกง โดยจัดอยู่ในการ
ทําความดีทางวาจา และใจ สิ่งสําคัญคือต้องมีสัจจะต่อหน้าที่ มีสัจจะต่อตนเอง ต่อกาย วาจา ใจ     
เมื่อมีสัจจะ จะเป็นผลทําให้เกิดความสุขความเจริญอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สังคมไม่เดือดร้อนเป็น
ความงดงามแห่งหลักธรรมส่งผลเป็นบุญกุศลให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตอันเป็นหลักธรรมที่เป็น
แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

คุณค่าที่ได้รับจากความซื่อสัตย์หรือสัจจะ เป็นความงามที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีความซื่อสัตย์และ
เป็นความงามของธรรมที่ทุกคนสามารถนํามาประดับไว้แก่ตนเองได้ อีกทั้งฝึกตนให้เป็นผู้มีความ
ซื่อสัตย์ได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อท้ังตนเองและผู้อ่ืน จึงจะสร้างประโยชน์ให้สมบูรณ์ผู้ที่มีความงามของ
สัจจะผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้คุณค่าของความกตัญํู และรู้คุณในสิ่ งที่กระทํา มีวาจาเป็นที่เชื่อถือเป็นผู้
เข้าถึงความงามของธรรมจึงปฏิบัติในธรรมที่งามนั้น  จึงปรากฏเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญา              
เชิงสุนทรียศาสตร์ 

คุณค่าของสัจจะในพระอภัยมณี สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระสาสนโสภณ ความว่า 
“ความมีสัจจะและมีวาจาเป็นสุภาษิตเป็นหลักธรรมที่สังคมไทยให้ความสําคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของ
คําพูด กล่าวกันว่า ปากเป็นเอกเลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา”๑๔๑ ส่วน พระเทพวิสุทธิกวี      
มีความเห็นว่า “ความเป็นผู้มีสัจจะ รวมหมายถึงการมีความกตัญํูด้วย ความกตัญํูต้องกตัญํูต่อธรรม 
และสิ่งที่พึงเคารพกราบไหว้ทุกประการ อันมีคุณเอ้ือต่อการพ้นทุกข์ทําให้เป็นคนดีตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาและเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิต ถือเป็นความงามทางธรรมหรือสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ” 
๑๔๒ สําหรับ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท กล่าวว่า “ความมีสัจจะหรือความกตัญํู เป็นคุณธรรมอัน
สูงสุดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เป็นคนงามด้วยด้วยความงามของธรรม”๑๔๓ และ  

                                                 
๑๔๐พระยาสุนทรพิพิธ, ลักษณะผู้ปกครอง, (พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๐๖), หน้า

๑๐๗ - ๑๑๑. 
 ๑๔๑สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๑๔๒สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 
 ๑๔๓สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๒๑๐ 

ดร. อภิรักษ์อนะมาน มีความเห็นสอดคล้องว่า“ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี             
ปรากฏหลักธรรมของสัจจะ และความกตัญํูเกือบทุกบทประพันธ์ ด้วยอรรถรสของภาษาจึงทําให้
วรรณกรรมชิ้นนี้มีคุณค่าทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์อย่างชัดเจน”๑๔๔ อีกทั้งนางสาววิริยา           
ศิริวิทยเจริญ ให้ความเห็นว่า “การเป็นผู้มีสัจจะและวาจาสุจริต จัดว่าเป็นผู้มีความกตัญํู ในเรื่อง
พระอภัยมณีของสุนทรภู่ปรากฏไว้หลายตอน ในหลักธรรมสูงสุด”๑๔๕ แสดงว่าการมีสัจะ หรือความ
ซื่อสัตย์นี้มีความเก่ียวข้องกัน ความกตัญํูดังจะกล่าวเป็นลําดับต่อไป 

ทมะ การฝึกฝน, การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว, รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย , แก้ไข
ข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติป๎ญญา๑๔๖ คือ ความข่มใจ รู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ 
การปรับตัว ให้รู้จักข่มอารมณ์ที่ตนเองทนไม่ได้เมื่อกระทําลงไปแล้วอาจเกิดโทษแก่ตนและผู้อ่ืนได้  
โดยขาดการยั้งคิด ดังเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครตักเตือนว่าวายุพัฒน์หัสกันที่ทําตัวดื้อรั้นไม่เชื่อฟ๎ง
พ่อแม่จนเกิดสงคราม หากขาดทมะเปรียบเหมือนเป็นคนพาล 
 การที่สุนทรภู่จะบอกให้มนุษย์รู้จักประโยชน์ของหลักธรรมข้อนี้ว่า การฝึกฝน การข่มใจ          
ฝึกนิสัย รู้จักปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ และปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติป๎ญญานั้นมี
ความสําคัญเป็นอย่างพร้อมทั้งให้รู้จักข่มอารมณ์ที่ตนเองทนไม่ได้เมื่อกระทําลงไปแล้วอาจเกิดโทษแก่
ตนและผู้อ่ืนได้โดยขาดการยั้งคิด เรียกว่าการเป็นคนพาลการใช้สติป๎ญญาและการไม่คบคนพาล          
พบในตอนที่สุดสาครตักเตือนว่าวายุพัฒน์หัสกัน ที่ทําตัวดื้อรั้นไม่เชื่อฟ๎งพ่อแม่จนเกิดสงครามและ
สอนให้เห็นโทษของคนพาลย่อมนําความทุกข์และความเศร้าโศกมาให้ ดังความว่า 

  สุดสาครอ่อนใจอาลัยบุตร  ทั้งแสนสุดสังเวชลูกเชษฐา 
 แล้วกลับคิดผิดพลั้งแต่หลัง  จึงตอบว่าลูกดีเป็นที่รัก 

  แม้ลูกชั่วหัวดื้อทําซื้อรู้   จนพี่ปูาย่าปูุไม่รู้จัก 
 ผลาญพงศ์เผ่าเหล่ากอทรลักษณ์  ชื่อว่าอกตัญํูชาติงูพิษ 
เหมือนพวกมึงซึ่งไม่รู้จักกูนี้  ดังทรพีวัดรอยจะคอยขวิด 

 สุนทรต้องภู่แสดงให้เห็นว่า การใช้ป๎ญญาในการแก้ไขสถานการณ์เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดและ 
การจะข่มใจได้นั้นต้องอาศัยป๎ญญาเป็นที่ตั้ง ประกอบกับการข่มใจที่จะหลีกหนีคนพาลให้ไกลให้ได้
ดังเช่น สินสมุทรพาพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรด้วยสติป๎ญญาลารกกล้าตัดสินใจ ดังความว่า 

  สินสมุทรสุดฉลาดเป็นชาติยักษ์  จะใคร่หักหาญศึกนึกประสงค์ 
 จังกราบทูลมารดาว่าพระองค์   อย่าได้ทรงพระวิตกสะทกสะท้าน 
 ถ้าเมืองไหนใหญ่กว้างมีฉางข้าง   ให้พวกเราข้ึนไปว่าซื้ออาหาร 

                                                 

 ๑๔๔สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๔๕สัมภาษณ์ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕. 
 ๑๔๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ,  
พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ เอส. อาร์. พริ้นติง้แมสโปรดักส์ จํากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๐. 



 ๒๑๑ 

 แม้นไม่ให้ไล่ขับให้อัปมาณ   จึงรุกรานรบเร้าเอาธานี๑๔๗ 
ความข่มใจ รู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ การปรับตัว ให้รู้จักข่มอารมณ์ที่ตนเองทนไม่ได้เมื่อ

กระทําลงไปแล้วอาจเกิดโทษแก่ตนและผู้อ่ืนได้โดยขาดการยั้งคิด เรียกว่าการเป็นคนพาลทมะ           
จึงเกี่ยวข้องกับการใช้สติป๎ญญาและการไม่คบคนพาล ซึ่งปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ที่ว่าแม้ลูกชั่วหัว
ดื้อทําซื้อรู้ จนพี่ปูาย่าปูุไม่รู้จัก, และ สินสมุทรสุดฉลาดเป็นชาติยักษ์  

 จะเห็นได้ว่ามีข้อธรรมเรื่องทมะ ปรากฏอยู่จริงอันเป็นคุณธรรมทางพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่อง
การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว ควบคุมจิตใจได้ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง เป็นคุณค่าความงามทาง
พระพุทธศาสนานั้นคือ พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

เนื่องจากทมะ มีความหมายว่า ข่มใจที่จะทําความชั่ว ความไม่ดีงาม เช่น การคบเพ่ือนไม่ดี 
เรียกว่า “คบคนพาล” ซึ่งการเลือกประพฤติในแต่ละอย่างต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบให้เห็นด้วย
ป๎ญญาจึงมีความเกี่ยวข้องกับการไม่คบคนพาลและความมีสติป๎ญญา เป็นอย่างมาก ดังมีตัวอย่าง
ปรากฏอยู่ในเรื่องของพระเจ้าอชาตศัตรู ที่ทําตามคําแนะนําของพระเทวทัตจนต้องปลงพระชนม์         
พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดา พระเจ้าอชาตศัตรูหลังจากปลงพระชนม์พระราชบิดาแล้ว            
ไม่ได้บรรทมหลับตลอดกลางวันและกลางคืน ทรงเป็นอยู่เหมือนหอกแทงตั้ง ๑๐๐ เล่ม เข้าไปเฝูาพระ
ผู้มีพระภาคเจ้าที่สวนมะม่วงของหมอชีวก ทูลถามป๎ญหาต่างๆในทีฆนิกายสีลขันธวรรคสามัญญผล
สูตร ทรงมีความเลื่อมใสขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ แล้วประกาศความผิดต่อหน้าพระพักตร์               
ของพระพุทธองค์ หลังจากพระเจ้าอชาตศัตรูกลับไปแล้ว พระพุทธองค์ตรัสกับเหล่าภิกษุทั้งหลายว่า 
“หากเธอไม่ได้ปลงพระชนมชีพพระราชบิดาของผู้ทรงธรรม เธอจักได้บรรลุธรรม ณ ที่ประทับนี้
ทีเดียว”๑๔๘ 

แม้แต่ในอรรถกถาสามัญญผลสูตรก็ยังมีอรรถาธิบายไว้ว่า  หากพระเจ้าอชาตศัตรูมิได้            
ปลงพระชนม์พระราชบิดา จักได้บรรลุโสดาป๎ตติผล ณ ที่ประทับแห่งนี้ แต่เพราะเธอคบมิตรชั่ว                 
จึงประกอบกรรมอันหนัก เมือสิ้นพระชนม์จักไปบังเกิดในโลหกุมภีนรก ตกลงไปภายใต้ถึงพ้ืนหม้อ
ประมาณสามหมื่นปี ผุดขึ้นมาเบื้องบนถึงปากหม้ออีกสามหมื่นปีแล้ว  จึงจักพ้นแต่เพราะต่อมา
พระองค์กระทําการสักการะใหญ่แด่พระรัตนตรัย ทรงเป็นพุทธมามกะที่ประกอบด้วยศรัทธาอย่างไม่มี
ผู้เสมอเหมือน เป็นกําลังอุปถัมภ์บํารุงพระศาสนาในการกระทําสังคายนาครั้งแรก หลังจากพระผู้มี
พระภาคเจ้าปรินิพานแล้ว ๔ เดือน ที่ถ้ําสัตตบรรณเขาเวภาวะ กรุงราชคฤห์ พระองค์จึงได้เป็น          
พระป๎จเจกพุทธเจ้าพระนามว่า ชีวิตวิเสส ในอนาคตกาล๑๔๙ 

สําหรับเรื่องพระอภัยมณี เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาดูแล้วพบว่ามี เนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องราวใน
อรรถกถาสามัญญผลสูตรในตอนที่สุดสาครไว้ใจชีเปลือย ถูกชีเปลือยหลอกผลักตกเหว จนโยคีต้องมา
ช่วยสุดสาครและสอนว่า “อย่าไว้ใจใครง่าย ๆ เพราะใจมนุษย์ยากแท้หยั่งถึง” จะเห็นได้ว่าการส้อง
เสพสมาคมกับคนพาลมักจะนําป๎ญหาความเดือดร้อนและความทุกข์มาให้แก่ผู้คบหาอยู่ตลอดเวลา 
ดังเช่นสุดสาครไปคบกับชีเปลือยเป็นคนพาลจนทําให้เกิดความทุกข์และเดือดร้อนจากการที่ชีเปลือย

                                                 

 ๑๔๗สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๘-๑๖๙. 
๑๔๘ที.สี. ๙/๒๕๓/๘๖. 
๑๔๙ที.สี.อ. ๙/๒๕๓/๔๙๕ - ๔๘๖. 



 ๒๑๒ 

ผลักตกเหวและลักเอาไม้เท้าไปสมดังพุทธพจน์ที่ว่า “อยู่สมาคมกับคนพาลเลย เพราะการสมาคมกับ
คนพาลทั้งหลายเป็นทุกข์ ดังมีอมิตรอยู่ทุกแห่ง”๑๕๐ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้คบค้าสมาคมกับคนพาล 
ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์ตลอดเวลา เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู”๑๕๑           
ซึ่งในพระพุทธศาสนากล่าวถึงคนพาลไว้ดังนี้ คนพาลย่อมแนะนําสิ่งที่ไม่ควรแนะนําคนพาลชักชวนใน
สิ่งที่ไม่ใช่ธุระ การแนะนําชั่วเป็นสิ่งที่ประเสริฐสําหรับคนพาล คนพาลถูกว่ากล่าวโดยชอบก็โกรธและ
คนพาลนั้นไม่รู้วินัยระเบียบหรือกฎหมาย๑๕๒ 

การไม่คบคนพาลจึงเป็นหลักพุทธปรัชญา ที่พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง        
ทั้งนี้เพราะการคบคนพาลมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมในชีวิตของบุคคล หากคบคนดี ๆ 
ก็จะคอยชี้แนะตักเตือนประคับประคองให้ชีวิตดําเนินไปในทางที่ถูกต้องและดีงาม ชีวิตของบุคคลนั้น
ก็จะรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จ ในทางตรงข้าม หากบุคคลใดคบคนพาลหรือคนชั่ว ก็จะคอย
ชักชวนชี้แนะให้ชอบคิดแต่เรื่องชั่ว ชอบพูดเรื่องชั่ว และชอบทํากรรมชั่ว๑๕๓ การคบคนพาลเป็น
หนทางแห่งความเสื่อม ส่วนการคบบัณฑิตเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์ทั้งสาม เป็นเหตุให้ได้รับความสุข
ความเจริญ ทําให้ล่วงพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ทําให้ได้รับแต่ความสวัสดี สามารถพัฒนาตนเอง ได้ต่อไป
ด้วยคุณธรรม คือ อริยะมรรค ทําให้บรรลุปรมัตถประโยชน์ คือนิพพานสุข ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ 
เป็นต้น 

ในเรื่องของการไม่คบคนพาลนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีความเห็นโดยสรุปกล่าว คือ การที่ไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนพาล แสดงว่าผู้นั้นเห็นความงามของธรรมข้อนี้  ว่ามีความงามอยู่จริงและเห็น
คุณค่าของความงามที่ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับคนพาลว่าจะทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตซึ่งในเรื่อง
พระอภัยมณี ตัวพระอภัยมณีได้สั่งสอนสินสมุทรไม่ให้เป็นคนพาล อันทําให้เกิดผลดีในการผูกมิตร         
ทําให้เห็นความงามของการไม่คบคนพาล เป็นความงามของธรรมอันเกิดจากการฝึกให้เป็นคนดี เป็น
หลักยึดเหนี่ยวของมนุษย์ จึงต้องรู้จักการข่มใจ หรือทมะเป็นสําคัญ เพ่ือความสงบสุข” 

เหตุที่กล่าวว่า “หลักธรรม” “ทมะ” ยังมีความเกี่ยวข้องกับการมีสติป๎ญญานั้นเพราะ เหตุว่า
การข่มใจต้องใช้ป๎ญญาในการตัดสินใจเพ่ือควบคุมจิตใจ ในการทําความเข้าใจคนที่เรารักเรื่องของ
ป๎ญญาเป็นสิ่งสําคัญของการดํารงชีวิตด้วยสติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพทุธศักราช ๒๕๔๒ 
ให้ความหมายคําว่า “สติ” ไว้ว่า “น. ความรู้สึก, ความรู้สึกผิดชอบ, ความระลึกได้” ให้ความหมายคํา
ว่า “ป๎ญญา” ไว้ว่า “น. ความรอบรู้,ความรู้ทั่ว,ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้” และให้ความหมาย
คําว่า “สติป๎ญญา” ไว้ว่า “ป๎ญญารอบคอบ” องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระดํารัส
เกี่ยวกับความมีสติป๎ญญา หรือความเฉลียวฉลาด เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของความมีสติป๎ญญาและโทษ
ของความโง่เขลาไว้หลายพระสูตรด้วยกัน ดังนี้ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผู้โง่เขลา ไม่เฉียบแหลม 
ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมที่มีโทษ ๑ วจีกรรมที่มี โทษ ๑ มโนกรรมที่           

                                                 
๑๕๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙๒. 
๑๕๑ขุ.ชา. ๒๗/๘๖/๓๑๕. 
๑๕๒ขุ.ชา. ๒๗/๙๒/๔๑๑. 
๑๕๓สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๓๙๖. 
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มีโทษ ๑ ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษผู้ฉลาด เฉียบแหลม ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ 
กายกรรมที่ไม่มีโทษ ๑ วจีกรรม ที่ไม่มีโทษ ๑ มโนกรรมที่ไม่มีโทษ ๑ ฯลฯ ฯ” 
 หลักทมะ ที่เกี่ยวข้องกันป๎ญญามีปรากฏอยู่ในเรื่องของพระอภัยมณีในตอนที่ นางวาลีที่มี
ความรักต่อพระอภัยมณี แต่ด้วยรูปชั่วตัวดําจึงทําให้นางต้องเจียมตัวและด้วยเหตุที่นางเป็นผู้มีป๎ญญา 
จึงใช้ป๎ญญาของตนเองให้เป็นประโยชน์โดยทําดีกับนางสุวรรณมาลีช่วยจัดงานอภิเษกสมรสให้นางกับ
พระอภัยมณี เนื่องจากนางไม่ได้พกพานิสัยของคนพาลมาใช้พระอภัยมณีจึงทรงโปรดนางเป็นพิเศษ 
อันเป็นประโยชน์ที่นางพึงได้รับ เพราะเหตุว่าสุนทรภู่มีวิธีการประพันธ์ที่ทําให้พระอภัยมณีเห็นความ
งามของนางวาลีด้วยป๎ญญา ที่มีรูปร่างอัปลักษณ์แต่ด้วยนางมีความดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์และ
จงรักภักดี อีกทั้งมีความเฉลียวฉลาด ความงามของนางวาลีจึงเกิดขึ้นในสายตาของพระอภัยมณี         
ซึ่งสุนทรภู่ต้องการแสดงให้เห็นว่ารูปร่างหน้าตาไม่มีผลต่อการมองเห็นความงามของธรรมและ         
พระอภัยมณีมองเห็นธรรมนั้นจึงมีพระชายาหลายองค์ที่แตกต่างกันในรูปร่างหน้าตา แสดงให้เห็นว่า
ทั้งพระอภัยมณีและนางวาลีต้องมีความข่มใจต่อสู้กับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่ทั้งสองก็ทําให้เหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนจบลงด้วยดี ด้วยการทมะคู่กับป๎ญญา 

จะเห็นว่าการข่มใจ หรือทมะ ต้องมีสติป๎ญญามาสนับสนุนด้วยเสมอ ดังเช่น การกระทําของ
สินสมุทรมีป๎ญญาเฉลียวฉลาดในการแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจ และออกอุบายเมื่อคราว
เสบียงหมดให้ซื้อเสบียงจากเมืองที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า สินสมุทรกล้าตัดสินใจแก้ป๎ญหาได้อย่าง
ว่องไวและทันเหตุการณ์ ดังความว่า “สินสมุทรสุดฉลาดเป็นชาติยักษ์ จะใคร่หาญศึกนึกประสงค์”๑๕๔

จากตัวอย่างในเรื่องพระอภัยมณีแสดงให้เห็นว่า สุนทรภู่ให้ความสําคัญกับการมีป๎ญญาเป็นอย่างมาก
เพ่ือนํามาใช้ในการแก้ป๎ญหาที่เกิดข้ึนในชีวิต 
 คุณค่าของหลักทมะนั้น ต้องอาศัยหลักธรรมอ่ืนมาประกอบ อีกทั้งต้องมีสติป๎ญญาพิจารณา
ใคร่ครวญหาเหตุผลจึงจะเกิดความงามของธรรมในการข่มใจได้ จึงจะให้คุณค่าในการเกิดสติระลึกรู้
การกระทําว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด มีการให้อภัย ไม่อาฆาตพยาบาท จะเห็นได้การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว 
ควบคุมจิตใจได้ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง เป็นคุณค่าความงามทางพระพุทธศาสนานั้นคือ 
พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความงามแห่งธรรม ตามแนวคิด
ทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

คุณค่าของหลักทมะดังกล่าว สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระสาสนโสภณ ความว่า 
“ความมีสติป๎ญญา คือ ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้ ทําให้เกิดความรอบรู้ และไหวพริบปฏิภาณ
ผู้ที่มีสติป๎ญญา และ รู้จักนํามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม จัดเป็นผู้มีสติ สติตัวนี้จะคอยเตือนให้ทําแต่
สิ่งที่ถูกต้อง ผู้มีสติจัดเป็นผู้รักษาศีลในทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นธรรมชั้นเยี่ยมถือเป็น               
พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์”๑๕๕ อีกท้ัง ดร. อภิรักษ์ อนะมานให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า “ผู้ที่ขาด
ธรรมข้อที่เรียกว่าทมะนี้ย่อมเท่ากับเป็นการขาดการใช้สติป๎ญญามีความสําคัญต่อการใช้ชีวิตร่วมกับ
คนที่รัก ทําให้คนทุกคนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน มีพฤติกรรมที่ความงดงามเพราะประกอบไปด้วยความ

                                                 

 ๑๕๔สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๘ - ๑๖๙.  
 ๑๕๕สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๒๑๔ 

งามแห่งธรรม เช่นเดียวกับพระอภัยมณี”๑๕๖ สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระสาสนโสภณ 
ความว่า “วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี สอนให้รู้จักข่มใจ บังคับใจไม่ให้เห็นผิดเป็นชอบ 
เช่นการหลีกเลี่ยงคนพาล ซึ่งจะนําไปสู่ความเสื่อม แต่การคบบัณฑิตถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุด มงคลนี้
แหละพาให้เราพบกับความเจริญ ถือเป็นความงามของธรรมะ ที่สร้างความดี งามให้กับผู้ปฏิบัติ”๑๕๗ 
พระเทพวิสุทธิกว ีให้ความเห็นว่า“การอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีการข่มใจรู้จักระงับเหตุบกพร่องของ
กันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตนเอง มีใจสงบและเยือกเย็น ก็ทําให้เกิดความงามในการประพฤติปฏิบัติ 
ถ้อยทีถ้อยอาศัย เกิดสันติอันเป็นความงามของธรรมะ ที่ทําให้โลกสงบร่มเย็น เป็นบุญเป็นกุศล”๑๕๘ 
พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท มีข้อแนะนําว่า“ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี มีบท
ประพันธ์ที่สอนให้ไม่พยาบาทเบียดเบียนกัน ให้รู้จักปรับตัวเข้าหากัน ไม่ก่อการวิวาท ละอารมณ์โกรธ
ลงอันเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ ที่แสดงออกทางด้านกาย วาจา และใจเป็นหลัก”๑๕๙ ดังเช่นนาง
สุวรรณมาลีกับ นางละเวงวัณฬา ที่มีเรื่องบาดหมางกัน ให้ลดทิฐิลง ซึ่งเป็นหลักของทมะ อันเป็น
หลักธรรมที่ทําให้ลดความโกรธลงได้ และถือว่าเป็นสัจธรรมและจริยธรรม ส่วน ดร. อภิรักษ์ อนะมาน 
กล่าวว่า“ความขัดแย้งส่งเสริมความเป็นมนุษย์ สุนทรภู่จึงใช้วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีเป็นสื่อ          
นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสอดแทรก ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม ซึ่งจะทําให้สังคมพบ
ความร่มเย็น นั่นคือหลักธรรมทมะ อันเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์”๑๖๐ และ นางสาววิริยา  ศิ
ริวิทยเจริญ เพ่ิมเติมว่า “ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ของตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี 
เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสงบสุข นํามาซึ่งความงดงามของสังคม อันเกิดจากทางด้านจิตใจ ที่มีการให้
อภัยซึ่งกันและกัน จนปรับตัวเข้าหากันได้ ไม่อาฆาตไม่พยาบาท อันเป็นความงามทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ หรือความงามของธรรมะที่สามารถทําให้คนเป็นคนงามได้”๑๖๑ จากการให้สัมภาษณ์
ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทุกท่าน มีความเห็นสอดคล้องกล่าวได้ว่าผู้ที่เห็นความงามของทมะ ย่อมมีการให้
อภัยซึ่งกันและกันทําให้โลกพบแต่ความสงบสุข 

                                                 

 ๑๕๖สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๕๗สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๑๕๘สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 
 ๑๕๙สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๖๐สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๖๑สัมภาษณ์ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕. 



 ๒๑๕ 

ขันติ ความอดทน, ตั้งใจทําหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทาน           
ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย๑๖๒ คือ ความอดกลั้น อดทนต่อสภาวะบีบคั้น หรือสภาวะเป็น
ทุกข์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้า ความข่มใจและความอดทนเป็นลักษณะสําคัญที่มักปรากฏอยู่ในตัวละคร  
อยู่ในบทกวีทั้งร้อยแก้วร้อยกรองของสุนทรภู่มากมายหลายเรื่อง ดังเช่น เรื่องพระอภัยมณีตอน 
กล่าวว่า อดกลั้นต่อความโกรธความอดทนนี้ต้องประกอบด้วยความพากเพียร  พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้ความหมายคําว่า “พากเพียร” ไว้ว่า “ก. บึกบึน, อดใจ” 
อาจกล่าวได้ว่า “ความพากเพียรและอดทน เป็นความมุ่งม่ันในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จลุล่วงด้วย
ความตั้งใจอย่างแรงกล้า และไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก”๑๖๓ 
 การที่มนุษย์แต่ละคนจะประสบความสําเร็จได้ก็เพราะมีความขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ 
พากเพียร อันหมายถึงความอดทนเป็นสิ่งที่สุนทรภู่มีความปรารถนาให้เกิดกับทุกคน จึงถ่ายทอดลงใน
บทประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีเพ่ือเป็นแบบอย่างของคนดีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา               
ดังปรากฏอยู่ในเนื้อหา เช่นกล่าวถึงความอดทนของสินสมุทรที่มีความฉลาดเฉลียว ในการมีความ
พากเพียรเรียนวิชาต่าง ๆ จนประสบความสําเร็จ ดังความว่า 
   ประมาณเสร็จเจ็ดเดือนโดยวิตถาร  พ ร ะ กุ ม า ร ไ ด้ ส ม อ า ร ม ณ์ ห วั ง สิ้ น
 ความรู้ครูประสิทธิ์ไม่ปิดบัง    จึงสอนสั่งอุปเท่ห์เป็นเล่ห์กล 

ถ้าแม้นว่าข้าศึกมันโจมจับ    จะรบรับสารพัดให้ขัดสน 
เอาปี่เปุาเล้าโลมน้ําใจคน     ด้วยเล่ห์กลโลกาห้าประการคือรูปรส
กลิ่นเสียงเคียงสัมผัส     เกิดกําหนัดลุ่มหลงในสงสารให้ใจอ่อน
นอนหลับดังวายปราณ     จึงคิดอ่านเอาชัยเหมือนใจจง๑๖๔ 

 จะเห็นว่าความอดทน เป็นสิ่งที่สุนทรภู่มีความปรารถนาให้เกิดกับทุกคน จึงถ่ายทอดลงในบท
ประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีเพ่ือเป็นแบบอย่างของคนดีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า          
การมขีันติเป็นคุณค่าความงามทางพระพุทธศาสนานั้นคือ พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ 

ในเรื่องพระอภัยมณีกล่าวถึงความมีขันติหรือความอดทนอดกลั้นไว้หลายตอนเช่นสินสมุทรมี
ความเพียรพยายามในการตามหาพ่ออย่างไม่ย่อท้อ และในที่สุดก็ได้พบกันสมความปรารถนา๑๖๕

ความเพียรพยายามของสุดสาครจึงออกเดินทางตามหาพ่อ โดยมีม้ามังกรเป็นเพ่ือนคู่ใจ และได้ไม้เม้า
ศักดิ์สิทธิ์ที่พระอาจารย์มอบให้เป็นอาวุธประจํากาย๑๖๖ จากพฤติกรรมนี้ สุนทรภู่ให้เห็นผลแห่งความ
เพียรว่าเกิดความยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของมนุษย์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า จักเริ่มตั้งความเพียรอันไม่ย่อหย่อนว่า จะเหลืออยู่แต่หนัง เอ็น และ
                                                 

 ๑๖๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๖๐. 
 ๑๖๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒, อ้างแล้ว, 
หน้า ๗๘๒. 

๑๖๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕๒. 
 ๑๖๕สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑. 

๑๖๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๑ 



 ๒๑๖ 

กระดูกก็ตามที เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิด ยังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วย
เรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้ว จักไม่หยุดความเพียรเสีย 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล ฯ”๑๖๗ ดังเรื่องพระอภัยมณีตอนที่พระอภัยมณี
พูดกับอุศเรนที่สินสมุทรไม่ยอมคืนนางสุวรรณมาลีให้๑๖๘ แสดงถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนอกจากจะมี
ข้อขัดแย้งแตกต่างทางด้านอุปนิสัยการอบรมประสบการณ์เดิม บางคนอาจมีเหตุล่วงเกินรุนแรง           
ซึ่งอาจเป็นซึ่งอาจะเป็นถ้อยคําหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ อีกฝุาย
หนึ่งจะต้องรู้จักอด กลั้นระงับใจไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไปความร้ายจึงจะระงับลงไป
เป็นธรรมที่ทําให้เกิดความมีสันติสุขดังพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นพุทธศาสนสุภาษิตว่า “ขฺนติ หิต
สุขาวหา แปลว่า ความอดทนนํามาซึ่งประโยชน์สุข”๑๖๙ 

คุณค่าของความมีขันติ ผู้ใดได้ชื่อว่ามีขันติ แสดงว่าผู้นั้นมองเห็นความงามของธรรมในเรื่อง
ความอดทน ทําให้ชีวิตประสบแต่ความสุขอดทนได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นดินฟูา อากาศ คําพูด
และการกระทําของตนตลอดจนความเจ็บไข้ได้ปุวย เป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นกับตน และคือเป็นความงาม
อย่างแท้จริง จึงเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

จากคุณค่าดังกล่าว สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระสาสนโสภณ ว่า “ขันติเป็นความ
อดทนอดกลั้น ให้เห็นถึงความอดของพระอภัยมณีและตัวละครอ่ืนๆซึ่งเป็นความงดงามทางธรรมที่
ทรงคุณค่าซึ่งมีความสําคัญสําหรับฆราวาส เป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่สําคัญเป็นความงามเบื้องต้นของ
การดําเนินชีวิตอยู่ตามวัฏสงสาร ทําให้เกิดความงามของธรรมะขึ้น”๑๗๐ พระเทพวิสุทธิกวี ให้
ความเห็นว่า “จากเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่พบว่า มีหลักธรรมของความอดทนอดกลั้น ทําให้
การดําเนินเรื่องยุติลงอย่างมีความสุข นั่นแสดงว่า ธรรมะสร้างความงดงามของความสุขให้เกิดขึ้น 
ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่วรรณกรรม ที่สุนทรภู่บรรจงสร้างสรรค์ขึ้น แต่ก็เป็นวรรณกรรมที่ทําให้เกิด
ความสงบสุขขึ้นในใจอันเป็นหลักธรรมที่เรียกว่า สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ เพราะเมื่อใครปฏิบัติแล้ว 
จะมีคุณค่าเกิดความงดงามในความประพฤติทุกคน”๑๗๑ และ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท กล่าวว่า 
“ในเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของท่าน ซึ่งต้องต่อสู้ดิ้นรนให้ตนเองอยู่
รอดด้วยหลักของธรรมะ โดยเฉพาะเรื่องความอดทน อดกลั้น หรือขันติ ที่ท่านซุกซ่อนไว้ในบท
ประพันธ์เกือบทุกตอน อันเป็นการแสดงออกทางด้านกาย วาจา และใจ ต้องอดทนอดกลั้นต่อการทํา
ความชั่ว หันมาทําความดี อดกลั้นต่อคําติฉินนินทา ซึ่งพบได้ในบทประพันธ์หลายตอน ”๑๗๒              

                                                 
๑๖๗เรื่องเดียวกน, หน้า ๕. 

 ๑๖๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๔ - ๒๙๕.  
 ๑๖๙สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๙. 
 ๑๗๐สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๑๗๑สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 
 ๑๗๒สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๒๑๗ 

เมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้ว เกิดความรู้สึกนึกคิดตามอารมณ์ของผู้อ่าน ให้ประพฤติปฏิบัติและทําตาม 
แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ดี ที่งาม ที่สวย ด้วยเจตนาแห่งความงดงามของธรรมส่วน ดร.อภิรักษ์ อนะมาน 
กล่าวว่า “เรื่องพระอภัยมณีมีความงดงามทางด้านความรู้สึก ที่ได้จากหลักธรรมโดยเฉพาะเรื่องความ
อดกลั้นอดทน โดยสร้างให้ตัวละครดํารงชีวิตอยู่อย่างปราศจากความแค้นเคือง เข้าใจในอุปนิสัยซึ่ง
กันและกัน ซึ่งเป็นหลักธรรมที่สร้างความงดงามให้แก่ผู้ปฏิบัติ จึงนับว่าเป็นความงามของธรรมะหรือ
สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ”๑๗๓ จากข้อคิดเห็นของ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ ว่า “สุนทรภู่ได้สร้าง
หลักธรรมในนิสัยตัวละครที่ต้องใช้ความอดทน อดกลั้น อันเป็นการสร้างป๎ญญาให้เกิดขึ้น ผู้อ่าน
สามารถนําไปเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตได้ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะทําให้ชีวิต
มีแต่ความสุข ความสงบ”๑๗๔ 

จาคะ ความเสียสละ, กิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้ใจกว้าง พร้อมที่
จะรับฟ๎งความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้ อ่ืน พร้อมทีจะร่วมมือ ช่วยเหลือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว ในธรรมหมวดนี้ ทมะท่านมุ่งเอาด้านป๎ญญา 
ขันติ ท่านเน้นแง่วิริยะ๑๗๕ คือ ความเสียสละ ความเสียสละเหล่านี้มีปรากฏในบทกวีของสุนทรภู่
ดังเช่นตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี ปกครองประชาชนทั้งปวงให้มีความผาสุกด้วยการบริจาคทาน
พระราชทานทรัพย์สิน เงินทอง ข้าว ปลาอาหาร และภรรยา แก้ผู้ติดตามพระองค์ที่ช่วยทําสงคราม
กับเมืองผลึกจนชนะ๑๗๖ ปรากฏอยู่ในตอนที่ พระอภัยมณี บริจาคทานพระราชทานทรัพย์สิน เงินทอง 
ข้าวปลาอาหาร ตลอดจนภรรยา แก่ผู้ติดตามพระองค์ที่ช่วยทําสงครามกับเมืองผลึกจนชนะเพ่ือให้
ประชาชนของพระองค์มีความสุข ดังความว่า 
   พระโฉมยงองค์อภัยวิไลลักษณ์  บํารุงรักษาราษฎรไม่ร้อนรน 
  แล้วรางวัลบรรดาสานุศิษย์   ซึ่งตามติดปรนนิบัติเมื่อขัดสน 
  ล้วนจีนจามพราหมณ์แขกฝรั่งปน  ทั้งร้อยคนคู่ยากล้าบากมา 

  ประทานเมียสาวสาวขาวน้อยน้อย  ถ้วนทั้งร้อยรูปงามตามภาษา 
  กับกําป๎่นบรรทุกเกลือข้าวปลา   ทั้งเงินห้าร้อยท่ัวทุกตัวคน 
  ให้ไปอยู่บุรีรอบขอบประเทศ   คอยแจ้งเหตุตื้นลึกศึกสิงหล 
  ให้มีไพร่ไว้สําหรับอยู่กับตน   ทั้งร้อยคนคนละร้อยไม่น้อยใจ 
  ฝุายจีนจามพราหมณ์ฝรั่งแขกอังกฤษ  สุจริตรักพระองค์ไม่สงสัย 
  ได้กําป๎่นภรรยาทั้งข้าไท   เหมือนเกิดใหม่ม่ังมียินดีนัก๑๗๗ 

                                                 

 ๑๗๓สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๗๔สัมภาษณ์ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕. 
 ๑๗๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๖๓ 
 ๑๗๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐๓. 
 ๑๗๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐๓. 



 ๒๑๘ 

คุณค่าของจาคะ จัดเป็นความงามของธรรมทําให้ผู้ปฏิบัติละกิเลส ซึ่งเป็นคุณค่าทางด้าน
จิตใจทําให้มนุษย์ละความเห็นแก่ตัว อันจะทําให้โลกลดความวุ่นวายลง มีผลลดภาวะโลกร้อนลงได้
ด้วยจะพบว่าความเสียสละไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของ หรือบุคคล เป็นการแสดงถึงการไม่เห็นแก่พร้อมที
จะร่วมมือ ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละ, กิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วน
ตนได้ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟ๎งความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืน พร้อมทีจะ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัวเรียกว่าจาคะ จึงเป็นแนวคิด
ทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

จากคุณค่าดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวคือ            
พระสาสนโสภณ กล่าวว่า“ในบทประพันธ์ของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณีนี้ เน้นการเสียสละหรือจาคะ
พระอภัยมณีต้องการให้ครอบครัวสงบสุข จึงออกบวช ซึ่งเป็นการแก้ป๎ญหาที่ใช้ความสงบร่มเย็น               
แห่งเงาพระพุทธศาสนามาใช้ นับว่าเป็นความงดงามของหลักธรรม มีการแก้ป๎ญหาในชีวิตครอบครัวได้”๑๗๘ 
พระเทพวิสุทธิกว ีเพ่ิมเติมว่า “ในเรื่องพระอภัยมณี ตัวละครหลายตัวเช่น พระฤาษี รับฟ๎งความทุกข์
ของบรรดาฆราวาสทั้งหลาย และอบรมเทศนาสั่งสอน โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ก็นับว่าเป็น
ความเสียสละของนักบวชอาจทําให้ความเป็นมนุษย์มีคุณค่ามากขึ้น และถือเป็นความงามแห่งธรรมที่
นํามาใช้ได้ตลอดเวลา”๑๗๙ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท มีข้อคิดว่า“สุนทรภู่ได้สะท้อนประสบการณ์
ชีวิตของตนทางพระพุทธศาสนานําเอาชีวิตของท่านที่เคยเป็นนักบวชที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มา
แทรกลงในวรรณกรรม โดยใช้ชีวิตของนักบวชที่ต้องมีความเสียสละ ความสุขสบาย ผลประโยชน์ 
รวมทั้งสละกิเลส และธรรมะข้อนี้ ถือว่าเป็นธรรมะที่สร้างคุณงามความดี ตลอดจนความงดงามที่มีอยู่
ในตัวธรรมะเอง ทําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติมีความงดงามไปด้วย”๑๘๐ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน เห็นว่า 
“สุนทรภู่ได้กําหนดให้โยคี ซึ่งเป็นตัวแทนของนักบวชในศาสนาพุทธ หรือพระสงฆ์ มีหน้าที่สั่งสอนคุณ
งามความดีของบุคคลทุกระดับชั้น ถ้าจะมองโดยเฉพาะนักบวชแล้ว พบว่า เป็นผู้มีความเสี ยสละที่
เพียรพยายามเทศนาสั่งสอนกษัตริย์ทั้ง ๑๕ พระองค์ ให้เลิกรบราฆ่าฟ๎นกันได้”๑๘๑ กล่าวว่าใน
ขณะเดียวกัน กษัตริย์ทั้ง ๑๕ พระองค์ ได้สละกิเลส คือความเกลียดชัง และผลประโยชน์ส่วนตน          
ให้กลับมาร่วมมือกัน ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เอาแต่ใจตนเอง อันเป็นหลักธรรมที่ทําให้คนงาม 
เกิดความสงบสุข เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันและ  นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ 
กล่าวว่า “เรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่ท่านมุ่งทางด้านป๎ญญาเป็นสําคัญ ในการสละความสุขส่วนตน 

                                                 

 ๑๗๘สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๗๙สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗สิงหาคม 
๒๕๕๔. 
 ๑๘๐สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๑๘๑สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔. 



 ๒๑๙ 

เกิดจากป๎ญญาที่ต้องการนําหลักธรรมะเข้ามาใช้ในการแก้ป๎ญหา”๑๘๒ ถือว่าเป็นผู้มีความฉลาดในการ
แก้ป๎ญหาให้ลุล่วงไปได้ แสดงว่า หลักธรรมะที่ซุกซ่อนอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ เป็นหลักธรรม
แห่งความงามที่มีอยู่ในเนื้อเรื่องตลอดทุกตอน 

วรรณกรรมของสุนทรภู่ในเรื่องพระอภัยมณี เป็นหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องที่มีหลักพุทธปรัชญา
สอนชนทั้งหลายให้ดําเนินปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันด้วยความไม่ประมาท ด้วยหลักธรรมฆราวาสธรรม ๔        
ที่ปรากฏในงานเขียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว จากฆราวาสธรรมอันเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ ได้แก่ สัจจะ ความจริงตรงแท้ ทมะ ฝึกตน          
ข่มจิต และรักษาใจ ขันติ อดทน จาคะ การเสียสละ หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วน พบว่า สามารถจัดเข้า
อยู่ในหลักธรรม ได้แก่ ธรรมที่ทําให้งามได้อีกด้วย ความงามในฆราวาสธรรม ๔ อันได้แก่ สัจจะ คือ
ความจริงแท้ ทมะ คือ ฝึกฝน ข่มจิต ขันติ คือ อดทนหรือความพากเพียร จาคะ คือ ความเสียสละ    
แต่เป็นความงามภายในของบุคคลที่เกิดจากการสั่งสมธรรม ทําให้เกิดเป็นความดี ความงามที่เกิดขึ้น
จากการอบรม ฝึกฝนและปฏิบัติมาเป็นเวลานานจนเกิดเป็นความงามของหลักธรรมที่ซึมซับเข้าไปในตัวเอง 

กล่าวได้ว่าความงามของหลักธรรม ฆราวาสธรรม ๔ เป็นความงามของความมีสัจจะหรือ
ความซื่อสัตย์สุจริตทมะ หรือความข่มใจ รู้จักบังคับควบคุมอารมณ์การปรับตัว ขันติ หรือความอดทน         
อดกลั้น พากเพียรวิริยะและจาคะหรือความเสียสละ เป็นความงามของธรรม ที่ทําให้คนเกิดการ
แสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวเองเพ่ิมมากขึ้นมีคุณค่าทําให้เกิดความอดทนต่อสภาวะทุกข์ต่างๆได้ และ
ก็จะกลายเป็นคนว่าง่าย แล้วกลายเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูด ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนเกี่ยวกับการ
ประพฤติปฏิบัติตน อันนําคนให้รู้จักพูดในเวลาที่เหมาะสม พูดคําจริง ถูกต้อง ไม่ลวงหลอกใคร ไม่คดโกง 
ไม่หลอกลวงของของผู้อ่ืนอันเป็นข้อธรรมที่ได้จากบทประพันธ์ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีโดย
ต้องการบอกให้มนุษย์ทําความดีต่อกันคือมีความจริงใจต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา ได้แก่ พ่อ 
แม่ ครู อาจารย์ ญาติพ่ีน้อง อีกทั้งเพ่ือน ตลอดจนสามีภรรยา มีความจริงใจและไม่คดโกง โดยจัดอยู่
ในการทําความดีทางวาจา และใจ สิ่งสําคัญคือต้องมีสัจจะต่อหน้าที่ มีสัจจะต่อตนเอง ต่อกาย วาจา 
ใจ เมื่อมีสัจจะ จะเป็นผลทําให้เกิดความสุขความเจริญอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สังคมไม่เดือดร้อนเป็น
ความงดงามแห่งหลักธรรมส่งผลเป็นบุญกุศลให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต แสดงให้เห็นว่าสุนทรภู่
มองเห็นความงามของธรรมข้อนี้ อีกท้ังมองเห็นความงามของสารธรรมทําให้เกิดความศรัทธา เลื่อมใส
ในสิ่งนั้น ปรากฏเป็นธรรมทีทําให้งามด้วยซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทุกท่าน 
กล่าวคือฆราวาสธรรม ๔ เป็นหลักธรรมที่เป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

ดังนั้น คุณค่าที่ได้รับจากเรื่อง ฆราวาสธรรมคือเน้นผู้มีความซื่อตรง สุจริต ทําจริง เป็นที่
เชื่อถือและไว้วางใจของผู้อ่ืน รู้จักควบคุมและปรับปรุงตนเอง มีความหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทนไม่
หวั่นไหว ทั้งมีน้ําใจ เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจตนเองซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พลูโชติ อินทรเทศ ได้ศึกษาเรื่องความรักของสุนทรภู่ที่แสดงในเรื่อง          
พระอภัยมณีพบว่า สุนทรภู่ได้กําหนดตัวละครให้อยู่ในทุกประเภทเช่นเป็นยักษ์ เป็นปลา เป็นสัตว์ใน
เทพนิยาย แม้แต่เป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดา ก็ให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง หากเป็นมนุษย์ก็จะให้เพ่ิมพูน

                                                 

 ๑๘๒สัมภาษณ์ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕. 



 ๒๒๐ 

ความดีและปฏิบัติดีตามหลักฆราวาสธรรมที่เอ้ือประโยชน์ เอ้ือความสุขทุกประการ๑๘๓ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา ซาภักดี ได้ศึกษาเรื่องวิเคราะห์หลักจริยธรรมในวรรณคดีสุภาษิต 
พระร่วง ผลการศึกษาพบว่า “สุภาษิตพระร่วงได้สอนหลักจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติให้ถูกต้องของ
ฆราวาสผู้ครองเรือนในด้านต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ ความรับผิดชอบ และการพัฒนาตนเองให้
ดีขึ้นในบริบทต่าง ๆ ของการดําเนินชีวิตในสังคมตลอดจนการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนๆสุภาษิตพระร่วงได้
มีหลักธรรมคําสอน ความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนในสังคม หลักคําสอนสุภาษิตพระร่วงสามารถนํามา
เป็นแนวทางในการใช้สอนให้คนไทยมีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต มีความภาคภูมิใจในชีวิตและ
วัฒนธรรมของตน”๑๘๔ 

ประเด็นที่ ๕ เป็นเรื่องของปกิณกธรรม 
ความกตัญํูกตเวทิตาคุณ คือ หลักธรรมที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มธรรมใด แต่มีความเกี่ยวข้องกับ

ความซื่อสัตย์ ย่อมแสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นย่อมมีความกตัญํูประกอบไปด้วยในเวลาเดียวกัน          
ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช ให้ความหมายคําว่า “กตัญํู” ไว้ว่า “ว.รู้อุปการะ
ที่ท่านทําให,้ รู้คุณท่าน”๑๘๕ กตัญํูจึง หมายถึง การที่รู้คุณที่ผู้อื่นทําแล้วแก่ตน ได้แก่ ความเป็นผู้มีใจ
กระจ่าง และมีสติป๎ญญาบริบูรณ์จนสามารถรู้และตระหนักในอุปการคุณที่ผู้อ่ืนกระทําแล้วแก่ตน คือ 
เมื่อได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใด หรือจากสิ่งใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ก็จดจําและ
ตระหนักในพระคุณนั้น๑๘๖ และให้ความหมายคําว่า “กตเวที” ไว้ว่า “ว.สนองคุณท่าน”๑๘๗ ดังนั้น 
กตเวที จึงหมายถึง การรู้จักประกาศและตอบแทนพระคุณของผู้ที่มีอุปการคุณแก่ตน ซึ่งอา จ
แสดงออกได้โดยการเคารพ การเอเฟ้ือ การสรรเสริญคุณ และการแสดงน้ําใจอันงามต่อผู้มีพระคุณ 
ทั้งมิใช่การใช้หนี้บุญคุณด้วยการตีราคา๑๘๘ ซึ่งปรากฏอยู่ในเรื่องพระอภัยมณี ตอนที่พระโยคีได้
สรรเสริญความกตัญํูของสุดสาคร ในการมีความพยายามตามหาพระอภัยมณีผู้เป็นพ่อเพราะเป็นผู้ที่
มีอุปการะมาก คือ เป็นผู้ให้กําเนิดมาในโลกนี้ นอกจากนี้ คําว่ากตัญํู ยังมีหมายถึงอีกว่าความรู้
อุปการะอันผู้ใดผู้หนึ่งทําแล้วระลึกถึงบ่อย ๆ แห่งบุญทั้งหลายที่มีอุปการะต่อสรรพสัตว์เพราะบุญนั้น
ปูองกันทุกข์มีนรก เป็นต้น ชื่อว่า กตัญํู ในอรรถกถาทุกนิบาตอังคุตตรนิกายนั้นว่า “บรรดาบุคคล

                                                 

 ๑๘๓พลูโชติ อินทรเทศ, “ความรักของสุนทรภู่แสดงออกในเรื่องพระอภัยมณี”, ภาคนิพนธ์
ตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร), ๒๕๑๖, หน้า ๘๙. 
 ๑๘๔เดชา ซาภักดี, “วิเคราะห์หลักจริยธรรมในวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง”, วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะศิลปะศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๖, หน้า ๙๘. 
 ๑๘๕ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒, อ้างแล้ว, หน้า ๖. 

๑๘๖สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก, 
บุคคลหาได้ยากอนุสรณ์คล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ จี เอ กราฟิค, 
๒๕๓๕), หน้า ๒๐. 
 ๑๘๗ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒, อ้างแล้ว, 
หน้า ๖. 

๑๘๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. 



 ๒๒๑ 

สองจําพวกนั้น บุคคลผู้ทําอุปการะก่อนชื่อว่า บุพการี บุคคลผู้รู้อุปการบุพการีนั้น ทําแล้ว ทําตอบภายหลัง 
ชื่อว่ากตัญํูกตเวที บรรดาบุคคลสองจําพวกนั้น บุคคลผู้บุพการีย่อมทําความสําคัญว่า เราให้หนี้ 
บุคคลผู้ทําภายหลัง ย่อมทําความสําคัญว่าเราใช้หนี้”๑๘๙ 

สุนทรภู่ต้องการให้มนุษย์ตระหนักถึงภารกิจที่เป็นหน้าที่ของบุตร อันพึงกระทําต่อบิดามารดา
และผู้มีพระคุณซึ่งหากผู้ใดมีความซื่อสัตย์ ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญํูดังพระอภัยมณีสอน
สินสมุทรให้มีความกตัญํูต่ออุศเรนที่ได้ช่วยให้พ้นภัยจากนางผีเสื้อสมุทร ซึ่งสุนทรภู่ได้ประพันธ์ไว้ใน
ข้อความว่าอันรักษาศีลสัตย์กตเวที ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน และยังได้ประพันธ์ถึงผลเสียของ
ความอกตัญํู ในข้อความว่า ทรลักษณ์อกตัญํุตาเขา เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหนดังความว่า 
   แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาท   เจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์ 
 อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที     ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน 
 ทรลักษณ์อกตัญํุตาเขา     เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน 
 ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล    พระเวทมนต์เสื่อมคลายทําลายยศ 
 เพราะบิดามาด้วยอุศเรนนี้     คุณเขามีมากล้นพ้นกําหนด 
 เจ้าทําผิดก็เหมือนพ่อทรยศ    จนออมอดเอ็นดูพ่อแต่พองาม 

จะเห็นได้ว่ามีการแสดงคุณธรรมอันประเสริฐสุดเรื่องกตัญํูกตเวทิตาคุณหมายถึง การที่รู้คุณ
ที่ผู้อื่นทําแล้วแก่ตน ได้แก่ ความเป็นผู้มีใจกระจ่าง และมีสติป๎ญญาบริบูรณ์จนสามารถรู้และตระหนัก
ในอุปการคุณที่ผู้อ่ืนกระทําแล้วแก่ตน คือ เมื่อได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใด หรือจากสิ่งใดไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ก็จดจําและตระหนักในพระคุณนั้น๑๙๐ กตเวที หมายถึง การรู้จักประกาศ
และตอบแทนพระคุณของผู้ที่มีอุปการคุณแก่ตน ซึ่งอาจแสดงออกได้โดยการเคารพ การเอ้ือเฟ้ือ        
การสรรเสริญคุณ และการแสดงน้ําใจอันงามต่อผู้มีพระคุณ ทั้งมิใช่การใช้หนี้บุญคุณด้วยการตีราคา๑๙๑  
คือ เป็นผู้ให้กําเนิดมาในโลกนี้ ดังข้อความในทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค สิงคาลกสูตรว่า มารดาบิดาเป็นทิศ
เบื้องหน้าอันบุตรธิดา พึงบํารุงด้วยสถาน ๕ ด้วยมีความตั้งใจว่า“ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว จักเลี้ยงดูท่าน ๑ 
จักแบ่งเบาภาระกิจการงานของท่าน ๑ จักดํารงวงศ์สกุลของท่าน ๑ จักปฏิบัติตนให้สมกับเป็นทายาท ๑ 
เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วจักทําบุญอุทิศไปให้ท่าน ๑๑๙๒ ถือเป็นคุณความงามทางพุทธศาสนาหรือที่
เรียกว่า พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

ภารกิจดังกล่าวนี้ เป็นหน้าที่ของบุตร อันพึงกระทําด้วยความกตัญํูกตเวที นอกจากนี้สุด
สาครได้ช่วยพระอภัยผู้เป็นบิดาให้พ้นจากการต้องมนต์ของนางละเวง จึงขอลาพระอภัยมณีกลับไปหา
พระสุริโยทัยเจ้าเมืองการเวกท่ีได้เคยเลี้ยงดูตนมาอย่างดีการกระทําของสุดสาครแสดงถึงความกตัญํู
กตเวทีที่มีต่อพระอภัยมณีผู้เป็นบิดาและการกลับไปหาพระสุริโยทัยผู้เคยเลี้ยงดูตนมาเหมือนลูกแท้ ๆ 
นั้นเป็นการแสดงออกเพ่ือบูชาความดีที่พระสุริโยทัยมีอุปการะต่อตน จึงเป็นบุคคลที่ควรสรรเสริญ          
                                                 

 ๑๘๙มโน.ปู. ๒/๗๓. 
๑๙๐สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ), สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ  

ปริณายก บุคคลหาได้ยากอนุสรณ์คล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่ ๔, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐. 
๑๙๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. 
๑๙๒ที.ปา. ๑๑/๒๖๗/๒๑๗. 



 ๒๒๒ 

ดังพุทธพจน์ว่า “สัตบุรุษเป็นคนกตัญํู คนกตเวที ความเป็นคนกตัญํู ความเป็นคนกตเวที สัตบุรุษ
ทั้งหลาบสรรเสริญความเป็นคนกตัญํู และความเป็นคนกตเวทีทั้งหมดนี้เป็นภูมิสัตบุรุษ”๑๙๓ พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า“เพราะความประพฤติธรรมในมารดาบิดานั้น บัณฑิตทั้งหลายจึง
สรรเสริญเขาในโลกนี้ เขาจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์”๑๙๔ ดังนั้น ความกตัญํูกตเวที         
เป็นธรรมอันกุลบุตรพึงหวังในป๎จจุบัน อันชนทั้งหลายพึงสรรเสริญ 

จากข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ทําให้พึงระลึกรู้ไว้ว่า ครอบครัวที่ประสบความล้มเหลวใน
การครองเรือน ย่อมแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของตนเอง เป็นผลทําให้บิดามารดาของตนมีความ
ทุกข์ ขาดความสุข ซึ่งจะได้ชื่อว่าเป็นลูกอกตัญํู ทําสิ่งใดย่อมเกิดอัปมงคลในชีวิต ในทางตรงกันข้าม 
หากผู้ใดประกอบไปด้วยความกตัญํูรู้คุณ จะทําสิ่งใดย่อมเกิดความเป็นมงคลในชีวิต ดังพุทธพจน์
ที่ว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภูมิอสัตบุรุษและสัตบุรุษแก่ เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงฟ๎งจงใส่
ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลายนั้น ทูลรับพระดํารัสพระผู้มีพระภาคแล้วนอกจากนี้ พระผู้มีพระภาค       
ยังได้ตรัสอีกว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภูมิ อสัตบุรุษเป็นไฉน อสัตบุรุษย่อมเป็นคนอกตัญํูกตเวที ก็
ความเป็นคนอกตัญํูกตเวทีนี้ อสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลายความเป็นคน อกตัญํู
กตเวทนีี้เป็นภูมิอสัตบุรุษทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนสัตบุรุษ ย่อมเป็นคนกตัญํูกตเวที ก็ความเป็น
กตัญํูกตเวทีนี้ สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนกตัญํูกตเวทีทั้งหมดนี้
เป็นภูมิสัตบุรุษ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลโดยในสมัยพุทธกาล มีเรื่องความ
กตัญํูของพระสารีบุตรเถระที่ได้เชื่อว่าเป็นแบบฉบับของผู้มีความกตัญํูกตเวทีตาคุณ ได้ตอบแทน 
บุญคุณของราธพราหมณ์ที่มีความประสงค์จะบวชแต่ไม่มีใครบวชให้ พระพุทธองค์ได้รับสั่งถาม
พระภิกษุว่า ใครระลึกถึงอุปการคุณของพราหมณ์นี้ได้บ้าง พระสารีบุตรกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้า
ระลึกได้ว่า พราหมณ์นี้ได้ถวายอาหารแก่ข้าพระพุทธเจ้าทัพพีหนึ่ง พระพุทธองค์จึงตรัสว่า สัตบุรุษ
เป็นคนกตัญํูกตเวทีและทรงให้พระสารีบุตรเป็นผู้บวชให้ราธพราหมณ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป๑๙๕ 
ดังนั้น ความกตัญํูกตเวทีเป็นธรรมอันกุลบุตรพึงหวังในป๎จจุบัน อันชนทั้งหลายพึงสรรเสริญ 

ทําให้เห็นว่าเรื่องความกตัญํูนี้ นอกจากจะต้องกตัญํูต่อบิดา มารดาแล้วผู้มีคุณอ่ืนก็ต้อง
ได้รับการตอบแทนด้วยเช่นกัน ดังที่สุนทรภู่ได้ประพันธ์ให้เห็นว่า การระลึกถึงบุญคุณคนของนาง
ละเวงที่มีต่อพระบาลีช่วยนางให้พ้นจากโจรปุาปล้นเอาชีวิตและทรัพย์สินเงินทอง ทําให้สังคมเกิด
ความสงบสุขและดํารงอยู่ได้เพราะมีคนยอมเสียสละอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่กําลังได้รับความทุกข์
ยากลําบากให้มีความสุข และผู้ที่ได้รับอนุเคราะห์ช่วยเหลือในขณะที่ตนกําลังประสบกับความทุกข์นั้น 
จะต้องตระหนักในบุญคุณของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนั้นและหาโอกาสตอบแทนพระคุณของท่านใน
ภายหน้า 

                                                 
๑๙๓สมเด็จพระสังฆราช (สา), พุทธสุภาษิตฉบับรวมเล่ม, (กรุงเทพมหานคร : มหามงกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖. 
๑๙๔องฺ.จตุกก. ๒๑/๔/๗. 
๑๙๕พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทเถร), มงคล ๓๘ ประการ, พิมพ์ครั้งที่ ๙,

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สัมปชัญญะ, ๒๕๔๗), หน้า ๒๐๕ - ๒๐๖. 



 ๒๒๓ 

นอกจากเรื่องความกตัญํูที่สุนทรภู่นําเสนอด้วยบทประพันธ์แล้ว ยังได้ประพันธ์ให้เห็นถึง
ผลเสียของคนอกตัญํู ดังปรากฏตอนที่สุดสาครตักเตือนวายุพัฒน์ หัสกันที่ทําตัวดื้อรั้นไม่เชื่อฟ๎งพ่อ
แม่จนเกิดสงคราม คนเช่นนี้เรียกว่า “คนอกตัญํู” คือ ไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ เป็นคนที่น่าตําหนิ
น่ารังเกียจ จัดอยู่ในประเภทคนที่เห็นแก่ตัว ใจแคบ จึงไม่น่าคบหาสมาคมด้วย ดังพุทธพจน์ที่ว่า              
“ผู้ไม่รู้อุปการคุณที่ผู้อื่นทําแล้ว ผู้ที่ไม่เคยทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ใคร ผู้ไม่ตอบแทนอุปการคุณ
ที่ผู้อื่นทําให้แล้ว น่าตําหนิ ความกตัญํูไม่มีในผู้ใด การคบหาผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์”๑๙๖ 

คุณค่าจากเรื่องความกตัญํูกตเวทิตาคือ ได้ตระหนักถึงพระคุณของผู้ที่ช่วยเหลือเราและ
ตอบแทนพระคุณด้วยการเคารพ เอ้ือเฟ้ือสรรเสริญคุณและมีน้ําใจต่อผู้มีคุณเหล่านั้นจักได้ชื่อว่าเป็นผู้
ประเสริฐในหมู่มวลมนุษย์และเทวดา 

เรื่องคุณค่าของความกตัญํูกตเวทิตาคุณนั้น มีความสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ         
พระสาสนโสภณ ความว่า “การรู้จักพูดในเวลาที่เหมาะสม พูดคําจริง ถูกต้อง ไม่ลวงหลอกใคร ไม่คดโกง 
ไม่หลอกลวงของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ถือว่าเป็นผู้มีความกตัญํูรู้คุณคน หลักความงามของธรรม
เหล่านี้จะส่งผลให้คอยฝึกคนให้ เป็นผู้มีประโยชน์ทั้ งต่อตนและคนรอบข้างตลอดจนสังคม
ประเทศชาติ๑๙๗ อันเป็นข้อธรรมที่ได้จากบทประพันธ์ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี ที่แสดงให้เห็นถึง
ความดีงาม ที่ตนประกอบขึ้นจากความซี่อสัตย์โดยต้องการบอกให้มนุษย์ให้มีสัจจะต่อกันคือมีความ
จริงใจต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา ได้แก่ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ญาติพ่ีน้อง อันหมายถึงความ
กตัญํูกตเวทิตาคุณ อีกทั้งเพ่ือน ตลอดจนสามีภรรยา มีความจริงใจและไม่คดโกง โดยจัดอยู่ในการ
ทําความดีทางวาจา และใจ สิ่งสําคัญคือต้องมีสัจจะต่อหน้าที่ มีสัจจะต่อตนเอง ต่อกาย วาจา ใจ         
เมื่อมีสัจจะ เท่ากับมีความมีความกตัญํู จะเป็นผลทําให้เกิดความสุขความเจริญอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข สังคมไม่เดือดร้อนเป็นความงดงามแห่งหลักธรรมส่งผลเป็นบุญกุศลให้เกิดความเป็นสิริมงคลใน
ชีวิต อันเป็นหลักธรรมที่เป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หรือสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ 

จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นทําให้เห็นว่าเราสามารถแสดงความกตัญํูต่อผู้ที่มีพระคุณ
ได้ทุกคน อีกทั้ง พระเทพวิสุทธิกว ีมีความเห็นว่า “ความกตัญํูกตเวที เป็นหลักพุทธปรัชญาที่บุคคล
พึงปฏิบัติต่อกันในสังคม ที่เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เกิดความสํานึกในพระคุณและตอบ
แทนพระคุณซึ่งกันและกัน ช่วยค้ําจุนสังคมให้มีความมั่นคงและสันติสุข”๑๙๘ พระครูวินัยธรวัลลภ        
โกวิโท ความว่า “กตัญํูกตเวที หมายถึง การรู้คุณของผู้อ่ืนที่กระทําประโยชน์แล้วแก่ตนทั้งโดยตรง
และโดยอ้อม เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บิดามารดา ครูบาอาจารย์ แล้วจดจําและตระหนักใน
พระคุณนั้น และตอบแทนพระคุณของผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์”๑๙๙        
ดร. อภิรักษ์ อนะมาน เห็นว่า “ความรักของพ่อแม่นั้นย่อมรักลูกของตนเสมอ ตั้งแต่เล็กจนโต พ่อแม่

                                                 
๑๙๖ขุ.ชา. ๒๗/๓๑/๑๖๒ 

 ๑๙๗สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๑๙๘สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 
 ๑๙๙สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๒๒๔ 

จะเฝูาเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกอย่างดีที่สุดตามกําลังป๎ญญาของตนหาผู้อ่ืนเสมอเหมือนไม่ได้ ลูกที่ดีควร
จะสนองคุณพ่อแม่ ด้วยการเลี้ยงดูท่านเมื่อแก่เฒ่า”๒๐๐ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ เพ่ิมเติมว่า 
“ความกตัญํูกตเวทีเป็นความรู้สึกในบุญคุณท่ีผู้มีพระคุณ ผู้ให้ชีวิต หรือผู้อ่ืนที่มีต่อตนเอง ถือว่าเป็น
ความซื่อสัตย์เป็นผู้ที่มีความน่ารัก น่านับถือ ของบุคคลทั่วไป และประสบความสุข ความเจริญในชีวิต”๒๐๑ 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของ พลูโชติ อินทรเทศ ได้ศึกษาเรื่องความรักของ
สุนทรภู่ที่แสดงออกในเรื่องพระอภัยมณีพบว่า “คุณค่าของความกตัญํูเป็นธรรมที่คู่กับความซื่อสัตย์ 
หากผู้ใดเห็นความงามของสารธรรมทั้งสองนี้แล้วปฏิบัติตามจะเกิดความเป็นมงคลอย่างสูงสุด อีกทั้ง
จะประกอบการสิ่งใดก็จักสําเร็จทุกเมื่อเพราะได้ชื่อว่าประกาศความดีงามของผู้อ่ืนให้โลกได้รับรู้
โดยเฉพาะบิดา มารดาซึ่งหน้าที่ของลูกที่ต่อบิดามารดาดังนี้ การเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุขสบาย 
นอกจากเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีแล้ว ยังส่งผลดีแก่ตัวผู้เป็นลูกอีกด้วยคือฟ๎งพ่อแม่ ไม่ทําให้พ่อแม่ขาย
หน้าเคารพบูชาพ่อแม่การเลือกคู่ครอง”๒๐๒ จึงเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

ประเด็นที่ ๖ หลักไตรสิกขา คําว่าไตรสิกขา ข้อที่จะต้องศึกษา , ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสําหรับ
ศึกษา คือ ฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และป๎ญญา ให้ยิ่งขึ้นไป จนบรรลุจุดหมายสูงสุด  คือ                   
พระนิพพาน๒๐๓แปลว่า “ข้อที่พึงหรือข้อที่ต้องศึกษาและปฏิบัติอย่างยิ่ง ๓ประการ” ได้แก่ ศีล 
(morality) สมาธิ (concentration) และป๎ญญา (wisdom) ทําให้สามารถแยกลักษณะออกเป็น ๓ 
ลักษณะโดยสอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ที่มี ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม 
จิตใจ และป๎ญญา เรียกว่าไตรสิกขา 

ในประเด็นนี้ คือเรื่องของไตรสิกขาหมายถึงธรรมที่นําไปปฏิบัติแล้วเกิดความงามเป็นหน้าที่ ๆ 
ทุกคนต้องปฏิบัติตามธรรมนี้ ได้แก่ ความงามอันเกิดจากการปฏิบัติตามศีล สมาธิ และป๎ญญา ความงาม
ในข้อนี้ให้มองจากหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ  

๑) การไม่ทําบาปทั้งปวง โดยการรักษาศีล จัดเป็นความงามเบื้องต้น 
๒) การยังกุศลให้ถึงพร้อม โดยการเจริญสมาธิ จัดเป็นความงามในท่ามกลาง 
๓) การชําระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว โดยการสร้างป๎ญญา จัดเป็นความงามในที่สุด 

ความงามในเบื้องต้นแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยศีล ศีลชื่อว่าเป็นเบื้องต้นแห่ง             
พระศาสนา เพราะศีลอันบริสุทธิ์ด้วยดีเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายการไม่ทําบาปทั้งปวง ก็คือ 
ศีล ด้วยเหตุนี้ศีลจึงเป็นความงามในเบื้องต้น เพราะนํามาซึ่งคุณมีความไม่เดือดร้อนเป็นต้นความงาม

                                                 

 ๒๐๐สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔. 
 ๒๐๑สัมภาษณ์ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๒๐๒พลูโชติ อินทรเทศ, “ความรักของสุนทรภู่แสดงออกในเรื่องพระอภัยมณี”, ภาคนิพนธ์
ตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร), ๒๕๑๖, หน้า ๙๖. 
 ๒๐๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๖๙. 



 ๒๒๕ 

ในท่ามกลางแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยสมาธิ สมาธิชื่อว่าเป็นท่ามกลางแห่งพระศาสนา 
เนื่องจากสมาธิอันประกอบด้วยฌานอันบริสุทธิ์เป็นท่ามกลางแห่งความรู้แจ้ง การยังกุศล (สติ) ให้ถึง
พร้อมจึงชื่อว่า สมาธิ ด้วยเหตุนี้สมาธิจึงเป็นความงามในท่ามกลาง เพราะนํามาซึ่งคุณมีการแสดงฤทธิ์ได้ 
เป็นต้นความงามในที่สุดแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยป๎ญญา ป๎ญญาชื่อว่าเป็นที่สุดแห่ง           
พระศาสนา เนื่องจากป๎ญญาที่รอบรู้ในกองสังขารเป็นที่สุดแห่งการแทงตลอด การชําระจิต (บริสุทธิ์) 
ของตนให้ผ่องแผ้ว ชื่อว่า ป๎ญญา ด้วยเหตุนี้ป๎ญญาจึงเป็นความงามในที่สุด เพราะนํามาซึ่งความเป็นผู้
คงท่ีในอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ทั้งหลาย๒๐๔ 

กล่าวได้ว่า ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี มีเนื้อหาของเรื่องศีล สมาธิ ป๎ญญา 
ไว้ครบถ้วน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 

ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจาให้
มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง คือสิ่งแวดล้อมทางทางสังคม ได้แก่ เพ่ือนมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ป๎จจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีและสิ่งทั้งหลายที่มี
ในธรรมชาติศีลเป็นหลักธรรมเบื้องต้นของการมุ่งสู่โลกุตรธรรม ตามหลักพุทธศาสนาจัดเป็นความงาม
เบื้องต้น ซึ่งสุนทรภู่ประพันธ์ไว้ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี พบได้จากตอนที่นางเสาวคนธ์ได้สอน
หลักธรรมในการปกครองแก่วาในข้อความว่า “จงฟ๎งคําร่ําว่ารักษาศีล” ดังความว่า 
   ใครข้องขัดทัดทานอย่าหาญฮึก ค่อยตรองตรึกชอบผิดคิดหน่วงหนัก 
 แม้มีผู้รู้มาสามิภักดิ์   ให้ยศศักดิ์สมควรอย่าชวนชัง 

   จงฟ๎งคําร่ําว่ารักษาศีล   จะเพ่ิมภิญโญไปเหมือนใจหวัง 
รูปขอลาวาโหมโยมชาววัง   กลับไปยังฝ๎่งทะเลลงเภตรา๒๐๕ 

จากการที่พระอภัยมณี ได้มีโอกาสบวชเป็นดาบส ในข้อความว่า “ถือศีลธรรมบําเพ็ญเบ็ญจขันธ์” 
ดังความว่า 

   พระฤาษีมีจิตคิดสงสาร  พวกวงศ์วานหลานลูกได้ปลูกฝ๎ง  
  จึงหยุดนั่งยังสุวรรณบัลลังก์  ตรัสถามทั้งวัณฬาสุมาลี  

เราตัดขาดญาติมิตรเปลื้องปลิดปลด ไม่รักยศรักกายคิดหน่ายหน 
เจ้าจะสร้างทางพรตดาบสนี  อย่ายินดีที่ผัวคิดพัวพัน 
ไปเที่ยวอยู่ภูเขาลําเนาถ้ํา   ถือศีลธรรมบําเพ็ญเบ็ญจขันธ์ 
สมมติเหมืนเพื่อนจงกรมพรหมจรรย์ ให้แม่นมั่นสัญญาจะพาไป๒๐๖ 

จะพบว่ามีข้อธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของการรักษาศีล นั้นคือ การอบรมกาย และใจให้เป็นปกติ 
ถือเป็นความงามทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่า พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

                                                 
๒๐๔สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), แปลและเรียบเรียง, คัมภีร์วิสุทธิมรรค,        

อ้างแล้ว, หน้า ๖-๗. 
 ๒๐๕สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑o๔๕ - ๑o๔๖. 
 ๒๐๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑o๗๘ - ๑o๗๙. 



 ๒๒๖ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้มากมาย เพ่ือความสุขส่วนตัวเพ่ือความสงบเรียบร้อย
เป็นส่วนรวมในสังคมของมนุษยชาติและเพ่ือเป็นฐานรองรับธรรมทั้ งหลายที่เป็นกุศล พฤติกรรมที่
แสดงออกมาของตัวละครในในเชิงบวกมีความเกี่ยวเนื่องกับศีลโดยตรงเป็นพฤติกรรมที่ทําให้สังคมอยู่
ด้วยความสงบสุขไม่เดือดร้อนเป็นพฤติกรรมที่ประกอบด้วยเจตนาเจตนาชื่อว่าศีลเจตสิกชื่อว่าศีล
ความสํารวมชื่อว่าศีลความไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีล ดังนั้น สาระของศีลอยู่ที่เจตนาได้แก่การไม่คิดล่วง
ละเมิดคําว่าละเมิดแง่หนึ่งคือละเมิดระเบียบละเมิดกฎเกณฑ์บทบัญญัติละเมิดวินัยที่วางกันไว้อีกแง่
หนึ่งคือละเมิดต่อผู้อื่นหมายถึงเจตนาที่จะเบียดเบียนผู้อ่ืนนั่นเอง๒๐๗ 

ศีลจึงหมายถึง การไม่มีเจตนาละเมิดระเบียบวินัย หรือการไม่มีเจตนาล่วงเกินเบียดเบียน
ผู้อ่ืนถ้ามองแต่อาการหรือการกระทําศีลก็คือ ความไม่ละเมิดและการไม่เบียดเบียนศีล ยังเป็นข้อ
บรรทัดฐานที่เป็นเบื้องต้นให้เข้าถึงสัจธรรมขั้นสุดท้ายได้  คือความหลุดพ้นทําให้จิตสงบเยือกเย็น           
ไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายศีลดังกล่าวนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เดือดร้อน เพ่ือความปราโมทย์ 
เพ่ือปีติ เพ่ือป๎สสัทธิ เพ่ือโสมนัส เพ่ือการปฏิบัติโดยเอ้ือเฟ้ือ เพ่ือความเจริญ เพ่ือทําให้มาก เพ่ือเป็น
เครื่องประดับเพ่ือเป็นเครื่องปูองกัน เพ่ือเป็นเครื่องแวดล้อม เพ่ือความสมบูรณ์ย่อมเป็นไป เพ่ือความ
เบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือดับ เพ่ือระงับ เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 

เรื่องของศีลนี้ สุนทรภู่ได้สอดแทรกไว้ในบทประพันธ์ เรื่องพระอภัยมณีเกือบทุกตอนอันเป็น
การแสดงให้เห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสมัยของสุนทรภู่ว่า มีความเป็นอยู่เป็นไปเพ่ือความ
สงบ เรียบง่าย ตามวิถีของชาวพุทธ จนสามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างที่ดีของวรรณกรรมไทยอ่ืน  ๆ       
ว่าสมควรนําหลักพุทธปรัชญามาเป็นบรรทัดฐานในการประพันธ์ เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อผู้ชอบอ่าน
วรรณกรรมทําให้การดําเนินชีวิตมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปใน
บทประพันธ์ และเป็นแบบอย่างของนักประพันธ์รุ่นต่อ ๆ มาเนื่องจากศีลมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
คนที่อยู่ในสังคมเป็นกฎเงื่อนไขข้อประพฤติปฏิบัติของสังคมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างถูกต้อง  
การเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเว้นจากการเบียดเบียนต่อกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างฉันมิตรเป็นการ
ผูกพันต่อกันในฐานะที่เป็นมนุษย์อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เป็นเงื่อนไขเดียวกันเมื่อประพฤติปฏิบัติตาม
แล้วทําให้ตัวเองและคนในสังคมอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะศีลนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นคนที่สมบูรณ์เป็น
บัญญัติของสังคมและคําสอนในพระพุทธศาสนา๒๐๘ 

จากข้อมูลดังกล่าวทําให้พบว่า ในเรื่องของศีลนั้นก็มีปรากฏอยู่ในเรื่องพระอภัยมณี ตอนที่ 
นางเสาวคนธ์สอนหลักธรรมในการปกครองแก่วาโหมว่าจงฟ๎งคําร่ําว่า  “รักษาศีลจะเพ่ิมภิญโญไป
เหมือนใจหวัง”๒๐๙ และพระอภัยมณี ได้มีโอกาสบวชเป็นดาบส จึงรักษาศีล ทําสมาธิ จึงสามารถตัด
ความห่วงกังวลทั้งหลาย ขอให้นางสุวรรณมาลีและนางละเวงให้ตัดอาลัยจากพระองค์ และให้บวชเป็น
ดาบสนีว่า “ถือศีลธรรมบําเพ็ญเบ็ญจขันธ์”๒๑๐ สุนทรภู่ได้ประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีขึ้น เพ่ือให้ผู้อ่าน

                                                 

 ๒๐๗ขุ.ปฏิ. ๓๑/๓๙/๔๖, ขุ.ปฎิ. ๓๑/๓๙/๖๐. 
 ๒๐๘ธนิต อยู่โพธิ์, อานิสงส์ศีล๕บัญญัติสังคม, พิมพ์ครั้งที่๓, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๗ - ๘. 
 ๒๐๙สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑o๔๕ - ๑o๔๖. 
 ๒๑๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕๖. 



 ๒๒๗ 

ประพฤติปฏิบัติในการรักษาศีลอย่างสม่ําเสมอเพ่ือจะได้เข้าถึงความงามทางกายด้วยศีลวรรณกรรม
เรื่องพระอภัยมณี กล่าวถึงการรักษาศีลเกือบตลอดทั้งเรื่อง รวมทั้งเนื้อหา ชี้ให้เห็นถึงศีล ๕ อย่าง
ชัดเจนอาจกล่าวได้ว่าบทประพันธ์หลายตอนที่สุนทรภู่แต่ง ได้กล่าวถึงการให้ตัวละครรักษาศีล ดังได้
ประมวลมาแล้วเบื้องต้นโดยแสดงให้เห็นว่า รากฐานของศีล ได้แก่ศีล ๕ เพ่ือให้มีคุณธรรม มีเมตตา
กรุณาต่อทุกชีวิตที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ให้ดําเนินชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างปรกติสุข                 
ไม่เดือดร้อน  

รวมความแล้ว ความงามอันเกิดจากศีล จะเป็นกระบวนการในการพัฒนาชีวิตในเบื้องต้น 
เป็นความงามเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาศีลเป็นกระบวนการพัฒนาทางความประพฤติมิให้ทําความ
เดือดร้อนแก่บุคคลอ่ืนในด้านต่าง ๆ ศีลจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ควบคุมจิตไม่ให้สร้างความเดือดร้อนและ
เบียดเบียนกันและกัน พระสีลวเถระได้กล่าวสรรเสริญคุณของศีลไว้ว่า  “ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง  
เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้นพึงชําระศีล            
ให้บริสุทธิ์”๒๑๑ 

รากฐานของศีล จึงได้แก่ศีล ๕ เพ่ือให้มีคุณธรรม มีเมตตากรุณาต่อทุกชีวิตที่จะต้องพ่ึงพา
อาศัยกันและกัน ให้ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข ไม่เดือดร้อน ศีล ๕ นั้นประกอบด้วย 

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี    เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี   เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการลักทรัพย์ 
๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี   เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
๔. มุสาวาทา เวรมณี    เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ  
๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺานา เวรมณี  เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากสุราและเมรัยอันเป็น

ที่ตั้งแห่งความประมาท๒๑๒ 
พระพุทธเจ้าทรงชี้โทษของการละเมิด และแสดงอานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ การจะรักษา

หรือไม่นั้นก็เป็นการตัดสินใจของแต่ละคน ดุจดังน้ําฝนที่ตกลงมาใครที่นําภาชนะไปรองรับก็จะได้รับ
น้ําฝน ใครไม่เปิดฝาภาชนะก็ไม่ได้รับน้ําฝน ไม่ได้บังคับให้ผู้ใดต้องกระทําในฐานะที่ศีลข้อที่ ๕ แสดง
ลักษณะเด่นชัดมากที่สื่อให้เห็นถึงความไม่งาม ถ้าหากใครเข้าไปเสพ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสโทษ
แห่งการดื่มสุราเมรัยไว้ ๖ ประการไว้ว่า “สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการนี้ 
คือ ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง ๑ ก่อการทะเลาะวิวาท ๑ เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑ เป็นเหตุเสีย
ชื่อเสียง ๑ เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย ๑ มีบทท่ี ๖ คือ เป็นเหตุทอนกําลัง ป๎ญญา ๑”๒๑๓ การดื่มสุราและ
เสพสิ่งเสพติดนอกจากจะมีโทษต่อร่างกายแล้ว ยังบั่นทอนสติป๎ญญา อีกทั้งยังก่อให้เกิดป๎ญหาต่าง ๆ 
เช่นการฆาตกรรม ฉกชิงวิ่งราว อาชญากรรมทางเพศ การหลอกลวงต้มตุ๋น และอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวมคืออาการไม่งามทางกาย 

ศีลทั้ง ๕ ข้อนี้เป็นกฎระเบียบและเป็นหลักประพฤติปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานสําหรับมนุษย์ทุกคน  
จึงมีคุณค่า เพ่ือปูองกันเวรและภัยทําให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย หากคนในสังคมไม่เคารพในหลัก

                                                 
๒๑๑ขุ.เถร. ๒๖/๓๗๘/๓๕๗. 
๒๑๒ที.ปา. ๑๑/๒๘๖/๒๒๕. 
๒๑๓ที.ปา. ๑๑/๑๗๙/๑๖๔. 



 ๒๒๘ 

ของศีลแล้ว ความทุกข์เดือดร้อนก็จะกลายเป็นป๎ญหาของชีวิตและสังคม พระพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นให้
มนุษย์ในสังคมมีความสุข สงบ มีเอกภาพ ความเสมอภาคบนหลักพ้ืนฐานของการดําเนินชีวิต โดยให้มี
ความรัก มีเมตตาต่อสรรพชีวิตที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยกันโดยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีปกติสุข              
ไม่เดือดร้อน เป็นที่รองรับของธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ซึ่งมีประโยชน์และอานิสงส์สืบไปอย่างต่อเนื่อง
การรักษาศีลมีคุณค่าต่อทั้งตนเองและผู้อ่ืน ทําให้จิตใจเบิกบาน ไม่ขุ่นมัว ส่งผลมาถึงกายที่งดงามและ
วาจาที่ไพเราะจนเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ จากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ ทําให้เห็นประโยชน์ของ
การรักษาศีลดังกล่าวทางกาย วา และใจศีลเป็นหลักธรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความประมาท “ความไม่
ประมาท” ซึ่งประภาศรี สีหอําไพได้ให้ความเห็นไว้ว่า“การตั้งอยู่ในความรอบคอบ สุขุม พิจารณา
สภาพการณ์แวดล้อม ผลที่จะตามมาของการกระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมต่าง  ๆ มีพฤติกรรมที่
ตั้งใจระมัดระวังไม่ผลีผลาม เลินเล่อ ปรึกษาขอคําแนะนําจากผู้คุณวุฒิหรือแหล่งวิทยากร                  
หมั่นศึกษาหาความรู้ หาความก้าวหน้าอยู่เสมอ ตลอดจนวางแผนการกระทําเพ่ือให้บังเกิดผลดีอย่าง
เหมาะสมที่สุด”๒๑๔ 

ศีล มีคุณค่าในเรื่องของการเป็นความงามเบื้องต้น เรียกว่าอาทิกัลยาณัง คือ งามด้วยศีล 
โดยเฉพาะศีล ๕ ที่ใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิต อันเป็นสิ่งที่สุนทรภู่ต้องการนําเสนอให้ใส่ใจปฏิบัติ
สม่ําเสมอ เพราะผู้ใดถึงพร้อมด้วยศีลผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่างามด้วยกาย วาจา ใจและผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็น
ความงามของธรรมจึงได้ปฏิบัติดังนี้จึงเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์อย่างแท้จริง 

ในคุณค่าของศีลที่ปรากฏนั้น สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท 
ความว่า “ความเด่นชัดของเรื่องพระอภัยมณี คือเรื่องของศีล ๕ ซึ่งสุนทรภู่ เขียนวรรณกรรมเรื่องนี้
ขึ้นมา โดยเน้นเรื่องการนําศีล ๕ เข้ามาใช้ให้เกิดความร่มเย็นในชีวิตประจําวัน เป็นเสมือนปณิธานของ
ชาวพุทธ โดยการส่งเสริมความดี ด้วยการรักษาศีล อันจะทําให้เกิดความร่มเย็นในจิตใจแล้วยังส่งผล
ทําให้เกิดความสันติสุขขึ้นในใจ เรียกว่าเป็นความงดงาม ซึ่งตรงกับความคิดของท่านพุทธทาสว่า       
“ศีลทําให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข”เมื่อปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปแสวงหาความสุขท่ีไหน อยู่ในตัวของเราเอง         
ศีลจึงจัดเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ”๒๑๕ ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ 
ความว่า “หลักธรรมเรื่องศีล ๕ ที่สุนทรภู่ต้องการเชิญชวนให้คนปฏิบัติตาม เพราะการรักษาศีลเป็น
สิ่งที่มีคุณค่าทําให้คนเป็นคนงาม เกิดความสุข เกิดความเจริญ เกิดความสงบ เกิดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และสิ่งที่สําคัญที่สุด เป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่นําไปสู่ โลกุตตรธรรมได้”๒๑๖ ตรงกับความเห็นของ 
พระเทพวิสุทธิกวี ความว่า “การละเว้นจากชีวิตผู้อ่ืน การไม่นําของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง การไม่
ประพฤติผิดในกาม การไม่พูดเท็จ การไม่ดื่มของมึนเมา เป็นต้น ซึ่ งเป็นสิ่งที่มนุษย์ปุถุชนควรยึดเป็น
หลักในการดําเนินชีวิต เพราะเป็นความงดงามที่ผู้ปฏิบัติเกิดขึ้นภายในจิตใจส่งผลออกมาให้เกิดความ

                                                 

 ๒๑๔ประภาศรี สีหอําไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), ไม่ปรากฏหน้า. 
 ๒๑๕สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๒๑๖สัมภาษณ์ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕. 



 ๒๒๙ 

งดงามภายนอกในด้านของพฤติกรรม เมื่อผู้ใดพบเห็นแล้ว จะเกิดความประทับใจ ความสนุก ซึ่งเป็น
เสน่ห์ของบทประพันธ์เรื่องนี้ จึงถึงได้ว่าเป็นความงามแห่งศิลป์งามท้ังกาย วาจา ใจ”๒๑๗ 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระสาสนโสภณ ว่า“ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ 
เรื่องพระอภัยมณี ได้กล่าวถึงเรื่องของศีล ซึ่งเป็นความงามเบื้องต้น ให้รักษาศีล ๕ โดยบทประพันธ์
เรื่องนี้ เชิญชวนด้วยความไพเราะของภาษา อันเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวของสุนทรภู่ ที่เชิญชวนผู้อ่าน
ได้ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น คือศีล เป็นความงามหรือสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ”๒๑๘ และคํากล่าวของ           
ดร.อภิรักษ์ อนะมาน ว่า “ในเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่เชิญชวนให้ผู้อ่านรักษาศีล ๕ โดยใช้ตัวละคร
เป็นสื่อ ซึ่งเป็นการอบรมสั่งสอนคุณธรรม และศีลธรรมแก่ผู้อ่านอย่างแนบเนียนโดยไม่รู้ตัว และเป็น
สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เมื่อผู้ใดรักษาศีล ๕ แล้ว ความงดงามของธรรมย่อม
เกิดขึ้นกับผู้นั้น ส่งผลให้เกิดความดีงามไม่มีที่สิ้นสุด นับเป็นความงามของหลักธรรมเบื้องต้น             
อย่างแท้จริง”๒๑๙ 

เรื่องสมาธิ สมาธิเป็นความงามท่ามกลาง แต่สุนทรภู่ใช้คําว่า พระกรรมฐาน อันเป็น
หลักธรรมชั้นสูง ปรากฏอยู่ในตอนที่พระอภัยมณีบวชเป็นดาบสต้องการจะหาหนทางให้พ้นไปจาก
ความทุกข์นั้น ปรากฏในข้อความ “คิดรําพึงถึงธรรมพระกรรมฐาน” ดังความว่า 
   คิดรําพึงถึงธรรมพระกรรมฐาน  เป็นอาการถ่ายโทษที่โหดหืน 
  เกิดแล้วตายวายวางไม่ยั่งยืน   จะม้วยคืนวันไรก็ไม่รู้ 
  เราเกิดมาอาภัพอัปภาคย์   ต้องพลัดพรากจากนครจนอ่อนหู 
  จะถือคําขันธ์สัพพัญํู    ให้ค้ําชูชาติหน้าอย่าเช่นนี้๒๒๐ 

จะพบว่าข้อธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของการเจริญสมาธิ เป็นข้อธรรมที่ส่งผลให้มีจิตใจสงบร่มเย็น
เกิดความสํารวมกาย สํารวมใจมากขึ้น เป็นความงดงามของหลักธรรมนี้ จึงเป็นความงามของธรรมที่
เรียกว่าพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะจิตใจ เป็นฐาน
ของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจ หรือเจตนาและเป็นไปตาม
เจตจํานงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแลและนํา
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจยิ่งกว่านั้น ป๎ญญาจะเจริญงอก
งามได้ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู้ป๎ญหา เอาใจใส่มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องที่
คิดหรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้งก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟูุงซ่าน ไม่พลุ่งพล่าน
กระวนกระวาย คือ ต้องมีสมาธิจึงจะคิดได้ชัดเจน เจาะลึกทะลุได้ และมองเห็นทั่วตลอดจิตที่ฝึกดีแล้ว 
จึงเป็นฐานที่จะให้ป๎ญญาทํางานและพัฒนาอย่างได้ผลดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องการทําสมาธิ
                                                 

 ๒๑๗สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 
 ๒๑๘สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๒๑๙สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔. 
 ๒๒๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๑.  



 ๒๓๐ 

ไว้ว่า “เมื่อเราอยู่ได้ด้วยวิหารธรรมนี้มาก กายก็ไม่เมื่อย ตาก็ไม่เมื่อย”๒๒๑ บทประพันธ์เรื่องนี้ได้
สะท้อนให้เห็นถึงตัวละครที่มีสติอันเกิดจากสมาธิในการแก้ป๎ญหา ด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยเน้น
การนํามาใช้มากกว่าการปฏิบัติไปสู่ธรรมชั้นสูง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความงามที่เกิดจากหลักธรรม 
คําสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาททําให้ไม่เหนื่อยทั้งกาย วาจา ใจ 

ความสําคัญของมนุษย์ก็อยู่ที่สามารถฝึกได้นี่เอง หลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีศูนย์
รวมอยู่ที่การพัฒนามนุษย์ได้แก่การพัฒนาจิตใจ เมื่อจิตผ่องใส สะอาด งดงาม กายวาจาก็จะสะอาด
งดงามไปด้วยการฝึกจิตอยู่มรรคข้อสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เป็นส่วนของจิตสิกขา 
หรือส่วนของสมาธิ การฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคงแน่วแน่ ควบคุมตนได้ดี มีสมาธิ  มีกําลังใจสูง         
ให้เป็นจิตที่สงบ ผ่องใส เป็นสุข บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวนหรือทําให้เศร้าหมอง อยู่ในสภาพเหมาะ
แก่การใช้งานมากที่สุด โดยเฉพาะการใช้ป๎ญญาอย่างลึกซึ้งและตรงตามความเป็นจริง ๒๒๒ ดังมีพุทธ
พจน์ได้กล่าวไว้ว่า“ผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข เพราะละสุขและได้แล้ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับ
ไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่...”๒๒๓ ดังนั้น จิตที่
เป็นอุเบกขาอยู่ในฌานเป็นจิตที่ประภัสสร ผ่องแผ้ว งดงาม เนื่องจากนิวรณ์ทั้งหลายถูกกดทับระงับ
ลงด้วยอํานาจแห่งองค์ฌานทั้ง ๕ นี้ เมื่อนิวรณ์ถูกกําจัดไปด้วยองค์ธรรมนั้น ๆ แล้วจิตก็เป็นสมาธิ         
จิตที่เป็นสมาธิจะเป็นจิตที่มั่นคงแน่วแน่ สงบ ไม่ซัดส่ายฟุูงซ่าน ใสกระจ่าง มีพลังและควรแก่การงาน
เป็นต้น จิตเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้เช่นเดียวกับการฝึกฝนกาย แต่การฝึกฝนทางจิตนั้นต้องใช้
กระบวนการฝึกฝนทางจิต เพ่ือให้มีความสงบ มีความงดงาม เรียกเป็นภาษาฝึกฝนว่า การบําเพ็ญตบะ คือ 
การบําเพ็ญเพียรเพื่อเผากิเลส เผาอภิชฌาและโทมนัส ด้วยการสํารวมระวังในอินทรีย์ทั้ง ๕ ในที่นี้มุ่ง
ไปที่กระบวนการหรือวิธีในการบําเพ็ญซึ่งก็ได้แก่การปฏิบัติกรรมฐาน เพ่ือสงบระวังนิวรณ์ท้ัง ๕ 

นอกจากนี้เราจะเห็นว่าการรักษาศีลและทําสมาธิทําให้เกิดป๎ญญาและป๎ญญานี้เองที่จะทําให้
รู้จักการแก้ป๎ญหาให้ความทุกข์ลดลงหรือหมดลงได้โดยเฉพาะพระอภัยมณีได้มีโอกาสบวชเป็นดาบส
จึงสามารถตัดความห่วงกังวลทั้งหลาย อันได้แก่ยศถาบรรดาศักดิ์ จึงตรัสบอกกับนางสุวรรณมาลีและ
นางละเวงให้ตัดอาลัยจากพระองค์ ให้บวชเป็นดาบสนี นั่นหมายถึงการมีป๎ญญาของพระอภัยมณีที่
เกิดจากการรักษาศิล เมื่อรักษาศิลจนเป็นปกติ ความสํารวมกาย วาจา ใจ ย่อมเกิดขึ้น เป็นเหตุให้รู้จัก
คิด พินิจ พิจารณา ในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยความสุขุมรอบคอบ สิ่งนี้จัดเป็นสมาธิเบื้องต้นนั่น 

เรื่องสมาธิ สมาธิเป็นความงามท่ามกลาง แต่สุนทรภู่ใช้คําว่า พระกรรมฐาน อันเป็น
หลักธรรมชั้นสูง ปรากฏอยู่ในตอนที่พระอภัยมณีบวชเป็นดาบสต้องการจะหาหนทางให้พ้นไปจาก
ความทุกข์นั้น ปรากฏในข้อความ “คิดรําพึงถึงธรรมพระกรรมฐาน” ดังความว่า 
   คิดรําพึงถึงธรรมพระกรรมฐาน  เป็นอาการถ่ายโทษที่โหดหืน 
  เกิดแล้วตายวายวางไม่ยั่งยืน   จะม้วยคืนวันไรก็ไม่รู้ 
  เราเกิดมาอาภัพอัปภาคย์   ต้องพลัดพรากจากนครจนอ่อนหู 

                                                 
๒๒๑สํ.ม. ๑๙/๑๔๒๙/๔๐๑. 
๒๒๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว,         

หน้า ๙๑๕. 
๒๒๓ขุ.ม. ๖๕/๒๔๒/๖๗๖. 



 ๒๓๑ 

  จะถือคําขันธ์สัพพัญํู    ให้ค้ําชูชาติหน้าอย่าเช่นนี้๒๒๔ 

จะพบว่าข้อธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของการเจริญสมาธิ เป็นข้อธรรมที่ส่งผลให้มีจิตใจสงบร่มเย็น
เกิดความสํารวมกาย สํารวมใจมากขึ้น เป็นความงดงามของหลักธรรมนี้ จึงเป็นความงามของธรรมที่
เรียกว่าพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หรือ พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

สมาธิ มีคุณค่าที่ เป็นความงามท่ามกลาง เรียกว่ามัชเฌกัลยาณัง คือ งามด้วยสมาธิ              
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นการปฏิบัติที่เริ่มเข้าสู่การรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นไปของโลก
ทําให้เห็นว่าสุนทรภู่มีความรู้ของธรรมข้อนี้และผู้ใดเห็นความงามของธรรมข้อนี้แล้วปฏิบัติตามย่อมได้
ชื่อว่าเข้าถึงธรรม มีคุณค่าในการทําให้บุคคลเกิดสติระลึกรู้ในสิ่งผิดสิ่งถูก อีกทั้งยังรู้จักสํารวจ
ระมัดระวังตนในการดําเนินชีวิต และรู้จักระงับกิเลส 

คุณค่าของสมาธิ ที่ได้จากวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีนั้น สอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน ท่านให้ความเห็นว่า“สุนทรภู่ได้กล่าวถึงสมาธิไว้ในบทประพันธ์
ในบางตอน โดยบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติสมาธิ ว่าทําให้จิตใจสงบ ละวางจากกิเลสได้          
ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง หลักธรรมใดที่ทําให้ใจสงบ หลักธรรมนั้นย่อมเกิดความงดงาม ทั้งตัว
หลักธรรมเอง และตัวผู้ปฏิบัติ”๒๒๕ ในเรื่องพระอภัยมณีสุนทรภู่ได้กล่าวถึงข้อธรรมนี้ไว้ในตอนที่ชี
เปลือยพูดกับสุดสาครเกี่ยวกับ มีร่างกายเป็นรังโรคและเป็นอสุภะหมายถึง ร่างกายที่มีความสวยงาม 
แม้จะมีความแข็งแรงเพียงใด แต่ภายในย่อมเป็นที่หมักหหมไปด้วยปฏิกูลและเชื้อโรค รังแต่จะมีแต่
ความเจ็บปุวยและความทุกข์ ซึ่งไม่ใช่สิ่งสวยงามเลยมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้เกิด
ความทุกข์ วิธีแก้ก็คือ ให้ปฏิบัติสมาธิเพ่ือดับกิเลสซึ่งสูงขึ้นกว่ากว่าการรักษาศีลจึงมองเห็นความงาม
ของธรรมและสามารถตัดกังวลในขันธ์ ๕ ได้๒๒๖ ความข้อนี้สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ นางสาววิ
ริยา ศิริวิทยเจริญความว่า“สุนทรภู่ได้สอดแทรกเรื่องสมาธิไว้ในบทประพันธ์ เพ่ือเชิญชวนให้ผู้อ่านได้
ทําตามขั้นตอน ตั้งแต่การพิจารณาในขันธ์ ๕ เพ่ือให้พ้นจากการเวียนว่าย ตาย เกิด การปฏิบัติเรื่อง
ของสมาธิเป็นการปฏิบัติขั้นต่อจากศีลมีคุณค่าในการทําและอาจให้เกิดป๎ญญา ทําให้พ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิดได้”๒๒๗ และสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระศาสนโสภณ  ความว่ า               
“ในวรรณกรรมเรื่องสุนทรภู่ ไม่ได้กล่าวถึงสมาธิอย่างตรงๆ แต่เป็นการนํามาจากการรักษาศีลก่อน 
ให้งามทั้งกาย วาจา ใจ พร้อมที่จะเกิดสมาธิ อันจะนําไปสู่ป๎ญญา เป็นลําดับต่อไป”๒๒๘ และ 
พระเทพวิสุทธิกวี ความว่า “เรื่องของสมาธิ ในบทประพันธ์ของสุนทรภู่ ได้กล่าวไว้เพียงเบื้องต้น 
เพ่ือนําไปสู่นิพพาน แต่ยังไม่เป็นการปฏิบัติที่แท้จริง เพียงแต่เป็นการกล่าวนําให้คนได้รักษาศีล 

                                                 

 ๒๒๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๑. 
 ๒๒๕สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔. 
 ๒๒๖สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘๒ - ๓๘๓. 
 ๒๒๗สัมภาษณ์ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย
ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕. 
 ๒๒๘สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔.  



 ๒๓๒ 

เพ่ือให้เกิดสมาธิ จัดเป็นความงดงามหรือสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธได้เช่นกัน และถือเป็นความงาม 
เบื้องกลาง”๒๒๙ 

ปัญญา หมายถึง การพัฒนาป๎ญญา ซึ่งมีความสําคัญสูงสุด เพราะป๎ญญาเป็นตัวนําทางและ
ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไรและแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะมีป๎ญญาชี้นํา
หรือบอกทางให้เท่าใด และป๎ญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดมี
ป๎ญหาติดตันอยู่พอเกิดป๎ญญารู้ว่าจะทําอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ การพัฒนาป๎ญญาเป็นเรื่อง
กว้างขวาง แยกออกไปได้หลายด้าน และมี หลายขั้นหลายระดับ ป๎ญญาช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุด
ของชีวิตที่ดีงามสุนทรียศาสตร์แห่งความงามหรือความงามแห่งป๎ญญา เป็นความงามที่ถือว่าเป็นสิ่ง
สูงสุดในพระพุทธศาสนา เพราะไม่ว่าจะงามด้วยศีล หรือด้วยสมาธิข้างต้น สุดท้ายแล้วก็เพ่ือทําให้เกิด
ป๎ญญานี่เอง พระพุทธศาสนาจึงให้ความสําคัญต่อป๎ญญาเป็นอย่างยิ่งเพราะจะนําไปสู่การสร้างความ
งามขั้นสูงต่อไปได้ และเป็นความงามของคนขั้นสมบูรณ์เนื่องจากคนนั้นมีป๎ญญาที่สมบูรณ์เพราะ
ป๎ญญาจะเป็นตัวกําหนดรู้ถูก ผิด ชั่ว ดี ควรไม่ควร ถือว่าเป็นความงามข้ันสูงสุดของความงามทั้งหลาย
ตามแนวแห่งพระพุทธศาสนา “ป๎ญญินทรีย์” คือ การทําหน้าที่ของป๎ญญา ทําให้ป๎ญญามีบทบาทที่
เป็นใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่ในการกําจัดอวิชชาหรือโมหะ๒๓๐ การจะเห็นแจ้งหรือพัฒนา
ป๎ญญาก็ต้องพัฒนาพิจารณาให้เห็นแจ้งในอริยสัจจ์ ๔๒๓๑ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พึงเห็นป๎ญญาได้.
ในอริยสัจจ์ ๔” นั่นก็หมายความว่า เป็นข้อที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์๔ซึ่งถือว่าเป็นกิจในอริยสัจจ์ ๔ 
ได้แก่ ปริญญาตัพพกิจ กิจในการกําหนดรู้ ปหานตัพพกิจ กิจในการกําหนดละ สัจฉิกาตัพพกิจ กิจใน
การทําให้แจ้ง และภาเวตัพพกิจ คือกิจที่จะต้องกระทําให้เจริญ๒๓๒ การทําให้ป๎ญญาเกิดขึ้น สามารถ
กําจัดกิเลสอย่างละเอียดได้ ถ้าหากเปรียบเทียบกับการกําจัดเชื้อโรค ศีล อยู่ในขั้นตอนทําความสะอาด 
ไม่ให้สิ่งสกปรกเข้ามาทําให้เป็นโรคมากขึ้น สมาธิ อยู่ในขั้นตอนทําให้เชื้อโรคไม่แพร่ไปที่ไหนอีก โรคหาย
เป็นระยะ แต่พอทานของแสลงก็เกิดปฏิกิริยากําเริบขึ้นมาอีก ต้องใช้ป๎ญญาในการผ่าตัดขจัดโรคให้
หมดไปอย่างหมดจด ไม่กลับมาเป็นอีก การบําเพ็ญพัฒนาป๎ญญาในที่นี้ก็คือ การพัฒนาเพ่ือให้รู้เท่าทัน
ตามสภาวะที่เป็นไปในชีวิตจริงที่มีทุกข์เป็นเบื้องต้น ทุกข์ในท่ามกลาง และมีทุกข์เป็นที่สุด แต่การเห็น
ชีวิตมีทุกข์เป็นตัวบีบคั้นเช่นนี้ไม่ใช่เพ่ือให้หนีทุกข์ เพราะทุกข์มิใช่มีไว้เพ่ือหนี เพราะทุกข์เป็นสัจจะ
อย่างหนึ่ง หน้าที่ของป๎ญญาคือการเข้าไปกําหนดรู้ทุกข์ เมื่อเข้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็ทําให้แยกแยะ
ได้ว่า อะไรเป็นเหตุทําให้เกิดทุกข์ เป็นการยับยั้งไม่ทําตามเหตุแห่งทุกข์นั้น แต่ต้องกําหนดละเหตุแห่ง
ทุกข์นั้น เพราะป๎ญญารู้แจ้งเช่นนี้จึงทําให้เยาวชนรู้จักผิดชอบ ชั่วดี ไม่ก่อป๎ญหา ไม่สร้างความ
เดือดร้อน มีป๎ญญาวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ดํารงชีวิตด้วยจิตใจที่ผ่องใส หลุดพ้นจากการยึดติด 

เรื่องป๎ญญา สังเกตได้ว่าสุนทรภู่ให้ความสําคัญของการมีป๎ญญาเป็นอย่างยิ่งของการมีป๎ญญา
ไม่ว่าจะเป็นป๎ญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม หรือเกิดจากการฝึกฝน สุนทรภู่ให้ความสําคัญทั้งสิ้นโดย

                                                 

 ๒๒๙สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 
 ๒๓๐อภิ.วิ. ๓๕/๙๐๙/๕๖๘. 
 ๒๓๑อง.ปํฺจก. ๒๒/๑๕/๑๙ - ๒๐. 

๒๓๒วิ.ม. ๔/๑๕/๒๒-๒๓. 



 ๒๓๓ 

สร้างให้ตัวละครอย่างพระอภัยมณีเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ดังจะเห็นได้จากตอนที่ 
พระอภัยมณีปูนบําเหน็จรางวัลแก่บรรดาสานุศิษย์ ได้แก่ จีน จาม พราหมณ์ แขก ฝรั่ง และอังกฤษที่
ติดตามพระองค์มาจากเกาะแก้วพิสดาร และเมื่อบรรดาสานุศิษย์ทั้งหลาย แยกย้ายกันไปอยู่ตาม         
หัวเมืองต่าง ในยามที่เกิดศึกสงคราม พระอภัยมณีก็ได้รับข่าวสารจากบุคคลเหล่านี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
การใช้สติป๎ญญาควบคู่กําลังพลนั้น เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง ดังความว่า 

  ให้อาลักษณ์แต่งคําทํารับสั่ง  ไปปิดทั้งประตูบูรีศร ี
 แล้วบอกไปให้เมืองเอกโทตรี   ว่าใครมีวิทยาวิชาการ 
 ทั้งล่องหนทนคงเท่ายงยุทธ์   เพลงอาวุธเข้มแข็งกําแหงหาญ 
 รู้ตําราฟูาดินสิ้นชํานาญ   ประกอบการกลศึกท่ีลึกลับ 
 ให้เข้ามาเป็นข้าเฝูาเราจะเลี้ยง   ให้ชื่อเสียงรุ่งเรืองเครื่องประดับ 
 ต่างเห็นชอบนอบนบเคารพ   เสด็จกลับเข้าปราสาทราชวัง๒๓๓ 

  สมมติเหมืนเพื่อนจงกรมพรหมจรรย ์  ให้แม่นมั่นสัญญาจะพาไป๒๓๔ 

 การใช้ป๎ญญาแก้ไขป๎ญหาต่างๆมีความสําคัญยิ่ง ดังปรากฏอยู่ในตอนที่นางละเวงทูลถาม
บาทหลวงองค์เดียวกันนี้ถึงวิธี “แก้กลการศึก” ของพระอภัยมณี คือวิธีการเอาชนะเสียงปี่ บาทหลวง
ให้แนวคิดทางธรรมให้เกิดป๎ญญา ในข้อความว่า แม้เพลิงกัลป์ผลาญแผ่นดินสิ้นชีวิตอํานาจฤทธิ์ย่อม
แพ้แก่ป๎ญญาความว่า 
   พระบาลีมีจิตคิดสงสาร   แจ้งวิจารณ์ทางธรรม์ด้วยหรรษา 
  เพราะมีหูอยู่ก็ปี่มีศกดา   แม้หูหาไม่ปี่ไม่มีฤทธิ์ 
  วิสัยคนทนคงเข้ายงยุทธ์   ฤทธิ์รุทธแรงร้ายกายสิทธิ์ 
  แม้เพลิงกัลป์ผลาญแผ่นดินสิ้นชีวิต  อํานาจฤทธิ์ย่อมแพ้แก่ป๎ญญา๒๓๕ 

จะพบว่ามีข้อธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของป๎ญญาในบทประพันธ์ดังกล่าวอันเป็นความงดงามที่เป็น
พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หรือพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

กล่าวได้ว่าบทประพันธ์ที่ยกมาหลาย ๆ ตอนดังกล่าวข้างต้น สุนทรภู่ได้สอดแทรกหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไว้นั่นคือการรักษาศีล การเจริญสมาธิ และการเจริญป๎ญญา ซึ่งการเจริญศีลสมาธิ 
และป๎ญญานี้ ถือได้ว่าเป็นธรรมที่จัดอยู่ในหมวดธรรมเรื่อง ไตรสิกขา ซึ่งหมายถึง ข้อที่จะต้องศึกษา, 
ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสําหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และป๎ญญา ให้ยิ่งขึ้นไป จนบรรลุ
จุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน๒๓๖ อันเป็นหลักในการอบรม ฝึกฝน กาย วาจา และใจให้มีคุณธรรม  
จึงถือเป็นความงามทางพระพุทธศาสนาหรือเรียกว่าพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

ความงามที่ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ ความงามแห่งป๎ญญา เพราะไม่ว่าจะ
งามด้วยศีล หรือด้วยสมาธิข้างต้น สุดท้ายแล้วก็เพ่ือทําให้เกิดป๎ญญานี่เอง พระพุทธศาสนาจึงให้
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 ๒๓๔ 

ความสําคัญต่อป๎ญญาเป็นอย่างยิ่งความเป็นคนที่งามขั้นสมบูรณ์ก็เพราะคนนั้นมีป๎ญญาที่สมบูรณ์
เนื่องจากป๎ญญาจะเป็นตัวกําหนดรู้ถูก ผิด ชั่ว ดี ควรไม่ควร ถือว่าเป็นความงามขั้นสูงสุดของความ
งามทั้งหลายตามแนวแห่งพระพุทธศาสนา ป๎ญญินทรีย์ คือ การทําหน้าที่ของป๎ญญา ทําให้ป๎ญญามี
บทบาทที่เป็นใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่ในการกําจัดอวิชชาหรือโมหะ๒๓๗ การจะเห็นแจ้งหรือ
พัฒนาป๎ญญาก็ต้องพัฒนาพิจารณาให้เห็นแจ้งในอริยสัจจ์๔๒๓๘ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พึงเห็น
ป๎ญญาได้ในอริยสัจจ์ ๔” นั่นก็หมายความว่า เป็นข้อที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ ๔ ซึ่งถือว่าเป็นกิจใน
อริยสัจจ์ ๔ ได้แก่ ปริญญาตัพพกิจ กิจในการกําหนดรู้  ปหานตัพพกิจ กิจในการกําหนดละ               
สัจฉิกาตัพพกิจ กิจในการทําให้แจ้ง และภาเวตัพพกิจ คือกิจที่จะต้องกระทําให้เจริญ๒๓๙ มีแต่ต้องทํา
ให้ป๎ญญาเกิดขึ้น จึงจะสามารถกําจัดกิเลสอย่างละเอียดได้ ถ้าหากเปรียบเทียบกับการกําจัดเชื้อโรค 
ศีลอยู่ในขั้นตอนทําความสะอาด ไม่ให้สิ่งสกปรกเข้ามาทําให้เป็นโรคมากขึ้น สมาธิ อยู่ในขั้นตอนทําให้
เชื้อโรคไม่แพร่ไปที่ไหนอีก โรคหายเป็นระยะ แต่พอทานของแสลงก็เกิดปฏิกิริยากําเริบขึ้นมาอีก  
ต้องใช้ป๎ญญาในการผ่าตัดขจัดโรคให้หมดไปอย่างหมดจด ไม่กลับมาเป็นอีก การบําเพ็ญพัฒนาป๎ญญา
ในที่นี้ก็คือ การพัฒนาเพ่ือให้รู้เท่าทันตามสภาวะที่เป็นไปในชีวิตจริงที่มีทุกข์เป็นเบื้องต้น ทุกข์ใน
ท่ามกลาง และมีทุกข์เป็นที่สุด  

การรวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ สองอย่างแรกเข้ามา ว่าโดยสาระ         
ก็คือ การฝึกอบรมให้เกิดป๎ญญาบริสุทธิ์ที่รู้แจ้งชัดตรงตามสภาพความเป็นจริง ไม่เป็นความรู้ความคิด
ความเข้าใจที่ถูกบิดเบือนเคลือบคลุม ย้อมสีอําพราง หรือพร่ามัวเป็นต้น เพราะอิทธิพลของกิเลสมี
อวิชชาและตัณหาเป็นผู้นําที่ครอบงําจิตอยู่ การฝึกป๎ญญาเช่นนี้ต้องอาศัยการฝึกจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส
เป็นพ้ืนฐาน แต่ในเวลาเดียวกัน เมื่อป๎ญญาที่บริสุทธิ์รู้เห็นตามเป็นจริงนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็กลับช่วยให้จิต
นั้นสงบ มั่นคง บริสุทธิ์ ผ่องใสอย่างแน่นอนยิ่งขึ้น และใช้ป๎ญญาที่บริสุทธิ์ ไม่เอนเอียง ไม่มารอย่าง
แท้จริง๒๔๐ ดังมีพุทธพจน์กล่าวไว้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีป๎ญญาประกอบด้วยป๎ญญาอัน
ประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ เธอรู้ตาม
ความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์” เธอรู้ตามเป็นจริงว่า “นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข์)” เธอรู้ตามเป็นจริงว่า 
“นี้ทุกขนิโรธ(ความดับทุกข์)” เธอรู้ตามเป็นจริงว่า “ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่อง
ดําเนินไปสู่ความดับทุกข์)” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “เหล่านี้อาสวะ” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า        
“นี้อาสวสมุทัย” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “อาสวนิโรธ” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้อาสวนิโรธคา
มินีปฏิปทา”๒๔๑ ป๎ญญาที่พิจารณาเห็นแจ้งในอริยสัจ ๔ นี่เองเป็นความงดงามของบุคคล ๆ หนึ่งอย่าง
แท้จริงถ้าหากจะกล่าวว่า บุคคลที่มีความงดงามสูงสุดก็คือ พระอรหันต์ เพราะพระอรหันต์เป็นผู้มี
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 ๒๓๕ 

ป๎ญญาเห็นแจ้งแทงตลอดอริยสัจ ๔ แล้ว เป็นผู้ไม่ต้องตกแต่งอะไรให้งดงามอีกแล้ว เพราะไม่ว่าทางกาย 
ทางจิตและทางป๎ญญาก็งดงามเต็มเปี่ยมแล้ว 

กล่าวได้ว่า ในการฝึกป๎ญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนถึง
ความหลุดพ้น มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ ได้แก่รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาทิฏฐิ
และสัมมาสังกัปปะ สองอย่างแรกเข้ามา ว่าโดยสาระก็คือ การฝึกอบรมให้เกิดป๎ญญาบริสุทธิ์ที่รู้แจ้ง
ชัดตรงตามสภาพความเป็นจริง ไม่เป็นความรู้ความคิดความเข้าใจที่ถูกบิดเบือนเคลือบคลุม ย้อมสี         
อําพราง หรือพร่ามัวเป็นต้น เพราะอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชาและตัณหาเป็นผู้นําที่ครอบงําจิตอยู่ การ
ฝึกป๎ญญาเช่นนี้ต้องอาศัยการฝึกจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นพ้ืนฐาน แต่ในเวลาเดียวกัน เมื่อป๎ญญาที่
บริสุทธิ์รู้เห็นตามเป็นจริงนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็กลับช่วยให้จิตนั้นสงบ มั่นคง บริสุทธิ์ ผ่องใสอย่างแน่นอน
ยิ่งขึ้น และใช้ป๎ญญาที่บริสุทธิ์ ไม่เอนเอียง ไม่มีกิเลสแอบแฝงนั้น คิดพิจารณาแก้ไขป๎ญหาต่าง  ๆ ทํา
กิจทั้งหลายในทางท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขอย่างแท้จริง๒๔๒ 

ดังพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า “ความงามที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งป๎ญญาที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
หลักแห่งสมาธิในพระพุทธศาสนา หลักการในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดป๎ญญานั้นมีหลายวิธี แต่วิธีที่เป็น
ทางสายตรง ก็คือการเดินตามวิถีแห่งวิสุทธิ ๗ ได้แก่ ศีลวิสุทธิ จิตวิสุทธิ ทิฎฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณ               
วิสุทธิมัคคามัคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และญาณทัสสนวิสุทธิ”๒๔๓ การปฏิบัติ
ตามหลักวิสุทธิทั้ง๗นี้ย่อมส่งหนุนให้ผู้ปฏิบัติเกิดป๎ญญารู้แจ้งเป็นลําดับ นอกจากวิสุทธิ๗แล้วผู้ปฏิบัติ
ยังสามารถยึดถือเอาแนวทางปฏิบัติที่เป็นทางแห่งการรู้แจ้งที่เรียกว่า โพชฌงค์ ๗ อีกได้ เพราะ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า“ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการเหล่านี้ ไม่เป็นเครื่องปิดกั้น ไม่เป็นนิวรณ์ 
ไม่เป็นอุปกิเลสแห่งจิต เมื่อเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและ
วิมุตติ”๒๔๔ และตรัสไว้ในที่เดียวกันนี้อีกแห่งหนึ่งว่า“ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เป็นธรรม
ทําให้มีจักษุ ทําให้มีญาณ ส่งเสริมความเจริญแห่งป๎ญญา ไม่เป็นข้างความคับแค้น เป็นไปเพ่ือ
นิพพาน”๒๔๕ ดังเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่ได้นําหลักธรรมนี้มาใช้ในการแต่งบทประพันธ์ปรากฏให้
เห็นความงามของป๎ญญาที่สุนทรภู่เน้นให้เห็นถึงความสําคัญเป็นอย่างมากเช่น เมื่อนางละเวงทูลถาม
บาทหลวงองค์เดียวกันนี้ถึงวิธี“แก้กลการศึก”ของพระอภัยมณี คือวิธีการเอาชนะเสียงปี่ บาทหลวงให้
แนวคิดทางธรรมให้เกิดป๎ญญาว่า “แม้เพลิงกัลป์ผลาญแผ่นดินสิ้นชีวิตอํานาจฤทธิ์ย่อมแพ้แก่
ป๎ญญา”๒๔๖ กล่าวได้ว่า ป๎ญญาเป็นความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงพุทธทาสภิกขุ อธิบายว่า
ธรรม หรือ ธรรมะนี้เท่ากับ“ธรรมชาติ”คือตัวธรรมชาติอย่างหนึ่ง หมายถึงอะไร ๆ ก็ตามที่ว่า            
มันเป็นอยู่เองก็เรียกว่าธรรมชาติ แล้วที่ ๒ คือ กฎธรรมชาติแล้วอันที่ ๓ คือหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎ
ธรรมชาติ อันที่ ๔ คือผลที่ได้รับจากการทําหน้าที่ทั้ง ๔ อย่างนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นธรรมชาติ

                                                 
๒๔๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธรรม ฉบับปรับปรุงและขขายความ, อ้างแล้ว,          

หน้า ๙๑๕. 
๒๔๓ม.ม. ๑๒/๒๙๘/๒๙๕. 
๒๔๔สํ.ม. ๑๙/๔๗๘/๑๓๑. 
๒๔๕สํ.ม. ๑๙/๕๐๒/๑๓๗. 

 ๒๔๖สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘๒ - ๓๘๓.  



 ๒๓๖ 

ที่เป็นวัตถุ เช่น กรวด ดิน หินเป็นการชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติของโลกหรือวิสัยของโลกนั้นความโสกเศร้า
ความสุขและความทุกข์และกิจธุระย่อมมี เป็นสิ่งที่ต้องประสบไปจนกว่าจะถึงวันดับเกี่ยวกับความ
โศกเศร้าเสียใจของตัวละคร มักจะมีผู้ปลอบประโลมที่ชี้ให้เห็นความเป็นไปที่ธรรมชาติ หรือเป็นวิสัย
ของโลก เช่น ศรีสุวรรณปลอบนางเกษรา ตอนที่ศรีสุวรรณกับสินสมุทรจะออกตามหาพระอภัยมณีว่า 
“เหมือนกงเกวียนกําเกวียนเวียนระไวจงหักใจเสียเถิดเจ้าเยาวมาลย์”๒๔๗ แม้จะไม่ใช่คําว่า “วิสัย”      
แต่ข้อความที่กล่าวพรรรณนานี้เป็นการเตือนสติให้ผู้รับฟ๎งเกิดป๎ญญา มองเห็นธรรมชาติของชีวิต
มนุษย์ว่า “ทุกข์ โศกโรค ภัย”เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องประสบอย่างไม่รู้จบสิ้น เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวร
สนองเวร กรรมสนองกรรม (กงเกวียนกําเกวียน)การใช้ป๎ญญาหยั่งรู้วิสัย คือ  รู้ธรรมชาติจะเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตรักษาตัวรอดพ้นจากอันตรายได้เช่น ถ้าเป็นข้าแผ่นดินก็ต้องรู้วิสัยกษัตริย์ ปี่เป็น
อาวุธสําคัญของพระอภัยมณี การปูองกันอันตรายจากเสียงปี่ก็ต้องรู้วิสัยของปี่ เป็นต้นตอนที่นางละวง
หนีโจรปุาไปถึงบ้านสิกคารนํา บาทหลวงให้ข้อคิดแก่นายบ้านเกี่ยวกับวิสัยหรือธรรมชาติของกษัตริย์
ว่า “โกรธเหมือนไฟสุมฟอนให้ร้อนทรวง”๒๔๘ เมื่อนางละเวงทูลถามบาทหลวงองค์เดียวกันนี้ถึงวิธี 
“แก้กลการศึก” ของพระอภัยมณี คือ วิธีการเอาชนะเสียงปี่ บาทหลวงให้แนวคิดทางธรรมให้เกิด
ป๎ญญาว่า “แม้เพลิงกัลป์ผลาญแผ่นดินสิ้นชีวิตอํานาจฤทธิ์ย่อมแพ้แก่ป๎ญญา”๒๔๙ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พระสาสนโสภณ ให้ความเห็นจากข้อความดังกล่าวว่า             
“ในเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่ไม่ได้บอกเรื่องป๎ญญาไว้โดยตรง แต่เป็นการสร้างปมป๎ญหาให้เกิดขึ้นกับ
ตัวละคร เพ่ือให้ตัวละครแก้ป๎ญหาด้วยป๎ญญา”๒๕๐ กล่าวคือตัวป๎ญญานี่เอง ที่ทําให้ความเป็นมนุษย์
สมบูรณ์แบบเกิดขึ้น แต่มิได้ทําให้หลุดพ้นจากการเวียนว่าย ตาย เกิด ไปสู่นิพพานได้ นับว่ายังเป็น
ความงามเบื้องต้น สําหรับฆราวาสในการดําเนินชีวิต 

ความสําคัญของเรื่องป๎ญญาพบได้จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี  โดยมีข้อคิด
สําคัญ๒ประการ ของบาทหลวงที่ทําให้มองเห็นภาพของป๎ญญาได้อย่างชัดเจน คือ ปี่มีอํานาจได้
เพราะหู และอํานาจแพ้ป๎ญญาอธิบายได้สังเขป คือ คําว่านี้มีอํานาจได้เพราะหู เสียงปี่เป็นอายตนะ
ภายนอก ที่สามารถกระทบอายตนะภายในได้ทางเดียว คือ หู เสียงปี่ที่กระทบหรือสัมผัส (ผัสสะ)        
หู เป็นป๎จจัยให้เกิดความรู้สึก ทางใจที่เป็นสุข(สุขเวทนา) หรือเป็นทุกข์ (ทุกขเวทนา) หรือเฉย ๆ 
(อุเบกขาเวทนา) แต่ธรรมดาของคนมักจะเกิดความรู้สึกเป็นสุข หรือเป็นทุกข์มากกว่ารู้สึกเฉย ๆ          
เมื่อเกิดการดิ้นรนแสวงหาความสุขหรือความทุกข์ก็เกิดความอยากที่เรียกว่าตัณหา ความทะยาน
อยากในเสียงเป็นความต้องการทางกาม (กามตัณหา) จะนําไปสู่ความยึดมั่นในเสียง ซึ่งเป็นการยึด
เหนี่ยวเอากามคุณมาเป็นอารมณ์ (กามุปาทาน) ความพอใจติดใจในเสียงปี่ก็จะเกิดขึ้นอันจะทําให้เกิด
ภาวะ (ภพ) ที่กระบวนพฤติกรรมปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือภาวะชีวิตที่ปรากฏเป็นอย่างใดอย่าง
หนึ่งว่า “แม้ปี่เราเปุาไปให้ได้ยิน ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธาและ ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติอันลัทธิดนตรีดี

                                                 

 ๒๔๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖๒. 
๒๔๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕๔. 

 ๒๔๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕๖. 
 ๒๕๐สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔.  



 ๒๓๗ 

นักหนา”๒๕๑ หรือที่นางผีเสื้อสมุทรได้ยินเสียงปี่พระอภัยมณีก็“ปุวนฤดีดาลดิ้นถวิลหวังเสน่หาอาวรณ์
อ่อนกําลัง”๒๕๒ หรือนางละเวงได้ฟ๎งเพลงปี่พระอภัยมณีเกิดอาการดังที่บทประพันธ์ว่า“ตะลึงลืมปลื้ม
อารมณ์ไม่สมประดีด้วยเพลงปี่เปุาเชิญให้เพลินใจ”๒๕๓ ภาวะดังกล่าวก็จะปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลาย
(ชาติ) คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดขึ้น กล่าวโดยสรุปก็คือ เกิดรูปธรรมนามธรรมขึ้น 
ซึ่งพุทธทาสภิกษุ (๒๕๑๗: ๔๗) อธิบายว่า“ชาติ คือการเกิดขึ้น หรือการก้าวลงหรือการเป็นไปพร้อม
ขึ้นมาในหมู่สัตว์นิกาย การปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลาย การได้อายตนะเฉพาะ ซึ่งเป็นความรู้สึกไม่ใช่เกิด
จากท้องแม่ ซึ่งภาวะ (ภพ) ที่ปรากฏขึ้น (ชาติ) ก็จะเสื่อมและสลายไป (ชรา มรณะ) วนเวียนอยู่เช่นนี้” 

ดังนั้น เสียงปี่ของพระอภัยมณีมีหูเป็นตัวสืบต่อให้เกิดผัสสะเวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ
ชรา มรณะ ตามลําดับ ดังนี้หูจึงเป็นตัวการสําคัญ ถ้าไม่มีหู คือไม่รับฟ๎งเสียงปี่ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น 
เพราะเม่ือไม่เกิดอายตนะก็ไม่เกิดผัสสะ และสิ่งสืบต่อจากผัสสะ คือ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ 
ชรามรณะ หรือ กล่าวย่อ ๆ ว่าไม่เกิดปฏิจจสมุปป๎นนธรรมไม้ เนื้อ หนัง ร่างกาย นี่ก็เป็นธรรมชาติ 
ฝุายวัตถุ ทีนี้ความรู้สึกนึกคิดจิตใจอะไรก็ตามพุทธศาสนาศาสนา ถือว่าเป็นธรรมชาติด้วยเหมือนกัน 
มันเป็นได้เอง เป็นไปได้เองตามธรรมชาติในสิ่งที่มีชีวิต ดังนั้น ถือว่าร่างกายก็เป็นธรรมชาติ ชีวิตก็เป็น
ธรรมชาติ ความรู้สึกนึกคิด นามธรรม คือ รวมเรียกว่านามธรรมก็เป็นธรรมชาติ อย่างหนึ่งเรียกว่า 
“รูป”อย่างหนึ่งเรียกว่า “นาม” รูป คือ พวกที่มีรูปร่างเป็นเนื้อเป็นก้อน ที่เป็นนามก็คือไม่มีรูป เช่น 
จิต เป็นต้น นี้ก็เรียกว่าธรรมชาติหมด ในฐานะที่มันเป็นไปเองเรียกว่า “สภาวธรรม”ความหมายของ
คําว่า “ธรรมชาติ” แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถมองให้เห็นถึงความงามได้ด้วยการเข้าถึงธรรม 
สุนทรภู่ใช้คําว่า “วิสัย” คํานี้มีปรากฏว่าอยู่หลายตอนในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนั่นหมายความว่า 
หากว่าได้ปฏิบัติในเรื่องของศีล สมาธิ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ คือป๎ญญาของผู้ปฏิบัติ ที่จะทําให้
ค้นพบความจริงของธรรมชาติได้ อันเป็นคุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์อย่าง
แท้จริงโดยมีปรากฏอยู่ในตอนที่ท้าวทศวงศ์ ปลอบนางสุวรรณมาลีว่า“วิสัยโลกโศกสุขทุกข์ธุระย่อม
พบปะไปจนกว่าจะอาสัญ”๒๕๔ สมุปป๎นนธรรม คือ สิ่งที่ได้อาศัยสิ่งอ่ืนแล้วเกิดขึ้น ปรากฏอยู่ชั่วขณะ
เพ่ือปรุงแต่งให้เกิดสิ่งอ่ืนต่อไป อาการที่ปรุงต่างกันนั้น เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งสอดคล้องกับการ
ให้สัมภาษณ์ของ พระเทพวิสุทธิกวี ความว่าป๎ญญา ในบทประพันธ์เรื่องพระอภัยมณี ในบางตอน
สุนทรภู่ต้องการบอกให้รู้ว่า คําว่าป๎ญญานี้ เป็นหลักธรรมชั้นสูง  สุนทรภู่ต้องการสื่อให้เห็นว่า               
ตัวป๎ญญานี้จะสามารถยุติความวุ่นวายของกิเลสและมุ่งไปสู่นิพพานได้อันเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ 
และเป็นความงามชั้นสูงหรือเบื้องปลาย”๒๕๕ 

                                                 

 ๒๕๑สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒. 
 ๒๕๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๓๕. 
 ๒๕๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๓๕. 
 ๒๕๔สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๕๖. 
 ๒๕๕สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 



 ๒๓๘ 

ส่วนคําว่า “อํานาจฤทธิ์แพ้ป๎ญญา” บาทหลวงในเรื่องพระอภัยมณีให้แนวคิดว่า “แม้เพลิง            
กาลผลาญแผ่นดินสิ้นชีวิตอํานาจฤทธิ์ย่อมแพ้แก่ป๎ญญา”๒๕๖ เป็นการชี้ให้เห็นธรรมชาติที่มีสิ่งต่าง ๆ 
ข่มกันอยู่ในการทําสงครามกับคนที่มีความสามารถในการสู้รบถ้าใช้เพลิงทําลายก็ทําให้เสียชีวิตได้ใน
ภาษาธรรมเพลิงหรือไปหมายถึงไฟราคะ ความทะยานอยาก ทําให้จิตเร่าร้อนไม่สงบเย็นทําให้เกิด
ความทุกข์แต่ความหมายในที่นี้เป็นภาษาคน บาทหลวงต้องชี้ให้นางละเวงเกิดป๎ญญาในการเอาชนะฤทธิ์  
ซึ่งหมายถึง การใช้ป๎ญญาเอาชนะเสียงปี่ของพระอภัยมณี และเอาชนะอํานาจอย่างอ่ืนเมื่อวิเคราะห์
ถึงวิชาดนตรีหรือเสียงปี่ของพระอภัยมณีที่อาจารย์ พินทพราหมณ์รามราชสอนเคล็ดวิชาปี่ว่า “คือรูป
รส กลิ่น เสียงเคียงสัมผัสเกิดกําหนัดลุ่มหลงในสงสาร”๒๕๗ ความรู้ที่เน้นให้นําไปใช้แก้ป๎ญหาก็คือ
ความรู้มูลเหตุของตัณหา อันเรียกว่า “เล่ห์กลโลกาห้าประการคือ รูป รส กลิ่น เสียง เคียง สัมผัส”          
ซึ่งหมายถึงการใช้ป๎ญญาคือความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การรู้ 
“วิสัย” ของมนุษย์นั่นเอง เมื่อไปพบหรือสัมผัสแล้วติดใจ เกิดความชอบ ในรูป รส กลิ่น เสียงนั้น           
ซึ่งถือเป็นความงามในด้านโลกียะ แต่ในทางพระพุทธศาสนา สุนทรภู่ต้องการให้ใช้ป๎ญญาเห็นว่าสิ่ง
เหล่านี้ตั้งอยู่ ดับไป รูปไม่เที่ยง รูป๎งอนิจจัง อนิจจา เมื่อปฏิบัติได้แล้ว จะทําให้ผู้ปฏิบัติพบสัจธรรม
ของชีวิต พ้นจากการเวียนว่าย ตาย เกิด ในที่สุดซึ่งความไม่เที่ยงแท้ ท่านได้อธิบายต่อว่าก็คือความ
เป็นแก่นสารแน่นอนที่สุดของชีวิต ที่สุนทรภู่ต้องการให้ใช้ป๎ญญาคิดให้ได้ คิดให้เป็น ซึ่งเป็น
สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ เพ่ือไปสู่โลกุตตรธรรม  

การเห็นชีวิตมีทุกข์เป็นตัวบีบคั้นเช่นนี้ไม่ใช่เพ่ือให้หนีทุกข์ เพราะทุกข์มิใช่มีไว้เพ่ือหนีเพราะ
ทุกข์เป็นสัจจะอย่างหนึ่ง หน้าที่ของป๎ญญาคือการเข้าไปกําหนดรู้ทุกข์ เมื่อเข้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้ง          
ก็ทําให้แยกแยะได้ว่า อะไรเป็นเหตุทําให้เกิดทุกข์ เป็นการยับยั้งไม่ทําตามเหตุแห่งทุกข์นั้น แต่ต้อง
กําหนดละเหตุแห่งทุกข์นั้น เพราะป๎ญญารู้แจ้งเช่นนี้จึงมีคุณค่า ทําให้เยาวชนรู้จักผิดชอบ ชั่วดี ไม่ก่อ
ป๎ญหา ไม่สร้างความเดือดร้อน มีป๎ญญาวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ดํารงชีวิตด้วยจิตใจที่ผ่องใส หลุดพ้น
จากการยึดติดการฝึกป๎ญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนถึงความหลุดพ้น          
มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์  

คุณค่าของป๎ญญาเป็นความงามที่สุด เรียกว่าปริโ ยสาณกัลยาณัง คืองามด้วยป๎ญญา             
ตามหลักธรรม หากมองเห็นความงามของหลักธรรมนี้ จะสามารถเห็นสัจธรรมของความเป็นไปที่
เกิดขึ้นในโลก อันเป็นหนทางนําไปสู่ความหลุดพ้นจากสงสารวัฏ มุ่งสู่โลกุตรธรรม จึงจัดเป็นความงามที่สุด 
ส่วนบุคคลธรรมดาจะดําเนินชีวิตประจําวันด้วยความปกติสุขจึงเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ 

จากคุณค่าดังกล่าวสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ ให้
ข้อสรุปว่า “คําว่าป๎ญญาในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีนี้ เป็นความเฉลียวฉลาด การมีไหวพริบของ
ตัวละครที่จะแก้ป๎ญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี”๒๕๘ และยังสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์

                                                 

 ๒๕๖สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า.๕๓. 
 ๒๕๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖. 
 ๒๕๘สัมภาษณ์ วิริยา ศิริวิทยเจริญ, ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับประเทศ 
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕. 



 ๒๓๙ 

ของ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท ความว่า “สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในด้านป๎ญญาที่สุนทรภู่ได้แต่งบท
ประพันธ์ไว้ให้พิจารณาถึง รูป รส กลิ่น เสียง อันเป็นประสบการณ์ของมนุษย์การจะเข้าใจธรรมชาติ
ของการเกิดจากการฝึกฝนทางจิตอย่างจริงจังก่อน จึงจะเกิดการหยั่งรู้ด้วยป๎ญญาขึ้น”๒๕๙ 

นอกจากนี้ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน ให้ความเห็นว่า “เรื่องของป๎ญญา ที่สุนทรภู่สอดแทรกไว้ใน
วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี ก็เพียงเพ่ือต้องการให้ผู้อ่านได้เห็นความไม่เที่ยงแท้ ความไม่มีแก่นสาร
ของการเวียนว่าย ตาย เกิด และถือว่าเป็นวัฏฏสงสาร”๒๖๐ 

วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี ทําให้เห็นความงดงามของหลักธรรมอย่างชัดเจน 
กระบวนการร้อยเรียงด้วยตัวตัวอักษรที่งดงามทั้งสัมผัสสระ อักษร งดงามด้วยอรรถะ และพยัญชนะ
นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาบางท่านประยุกต์ว่า ศีล ได้แก่ สะอาด (clean) สมาธิ ได้แก่ สงบ 
(calm) ป๎ญญาได้แก่สว่าง (clear) สะอาด คือ สะอาด กาย วาจา (สะอาดกาย ได้แก่ เว้นกายทุจริต ๓ 
สะอาดวาจา ได้แก่ เว้นจากวจีทุจริต ๔อาบน้ําในแม่น้ําสายใหญ่ๆไม่รู้กี่สายต่อกี่สาย ก็ไม่สะอาด
เท่ากับอาบน้ําในแม่น้ําคือศีล สงบคือการเจริญสมาธิ เจริญจิตภาวนา (เจริญสมถะวิป๎สสนา) ทําจิตให้
สงบ ไม่ฟูุงซ่านมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว (เอกัคคตาจิต) เพราะจิตมีธรรมชาติดิ้นรนกวัดแกว่งเที่ยวไป
ดวงเดียวไปได้ไกล มีกายเป็นถ้ําอาศัย สว่าง คือ เกิดความรู้ (วิชชา) พ้นจากกิเลสคือ อวิชชา (ความไม่รู้) 
พ้นจากราคะ โลภะ โทสะและโมหะดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญ ไม่มีเมฆหมอกมาปกคลุมปิดบัง มีจิต
บริสุทธิ์ผ่องแผ้วปราศจากความหมองมัว 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลมาอาจกล่าวได้ว่าความงามทั้ง ๓ ประเภท คือ ความงามทาง
กาย หมายถึง ความงามอันเกิดจากการดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์กติกา หรือปฏิบัติตามข้อห้าม ทํา
ตามข้ออนุญาตของพระพุทธเจ้า เรียกว่าศีลความงามทางจิต หมายเอาความงามแห่งสมาธิ การมีสติ
ตรวจสอบความเป็นกุศลและอกุศลของจิต โดยมีขั้นตอนตามการปฏิบัติสมาธิภาวนา และทางป๎ญญา
ได้แก่ความงามแห่งการกําหนดรู้ถูก ผิด ดี ชั่ว ควร ไม่ควร การจะมีป๎ญญาได้ก็ต้องดําเนินตามหลัก
แห่งวิป๎สสนา เพื่อให้เข้าถึงความงามขั้นสูงสุด คือ พระนิพพานได้แก่ ความรู้เข้าใจเข้าถึงเท่าทันความ
จริงของสังขาร คือโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจ
ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ทําจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์และมีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยป๎ญญาอย่าง
แท้จริงเรื่องป๎ญญานี้พบได้จากเรื่องพระอภัยมณีที่แสดงให้เห็นการเริ่มต้นของการเกิดป๎ญญาเบื้องต้น
ด้วยการปฏิบัติตนโดยการรักษาศีลอย่างยิ่งยวดเสียก่อน จากนั้นฝึกสมาธิสม่ําเสมอด้วยความตั้งใจและ
อดทน จะเกิดผลเป็นป๎ญญาตามมา ซึ่งป๎ญญานี้จะทําให้รู้จักคิดพิจารณาหาเหตุผลของสิ่งต่าง  ๆ ที่
เกิดขึ้นด้วยความสุขุมคัมภีรภาพ ก็จะค้นพบธรรมชาติของชีวิตว่าไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเป็นแก่นสาร         
พบแต่การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันจบสิ้น ตกอยู่บนกองทุกข์ ผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องเกิดจากป๎ญญาให้
เห็นเหตุแห่งทุกข์ และเห็นหนทางแห่งการดับทุกข์ได้ด้วยป๎ญญา สุนทรภู่ได้มองเห็นความงามของ
ธรรมในข้อนี้จึงประพันธ์ให้ตัวละครเป็นสื่อนํามาบอกกล่าวให้ผู้อ่านได้มองเห็นความงามของธรรม

                                                 

 ๒๕๙สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโล, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๒๖๐สัมภาษณ์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน, นักวิจัยและนักพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔. 



 ๒๔๐ 

เรื่องของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ป๎ญญา ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี จึงปรากฏ
แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

ผลการวิจัยของ กฤษณา สุวรรณประทีป ได้ทําการศึกษาเชิงวิเคราะห์เองแนวคิดในความงาม
ในพระพุทธศาสนา โดยกล่าวถึงศีล สมาธิ ป๎ญญาว่า”ความงามในคําสอนของพระพุทธเจ้า มีความงาม
ในเบื้องต้น คือ ศีล ความงามในท่ามกลาง คือ สมาธิ และความงามในที่สุด คือ ป๎ญญา โดยประกอบ
ไปด้วย ความอนุเคราะห์ ประโยชน์ ความเกื้อกูล ความสุข และความหลุดพ้นมีผลทําให้ชีวิตเกิดความ
สงบสุข ร่มเย็น”๒๖๑ 

ศีล สมาธิ ป๎ญญา จึงเป็นหลักย่อของการปฏิบัติธรรม ธรรมะหมวดอื่นอันเป็นการปฏิบัติธรรม 
ที่สุนทรภู่ประพันธ์วรรณกรรมให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าหลักการของศีล สมาธิ ป๎ญญาแล้ว เมื่อปฏิบัติตนจน
เกิดป๎ญญาที่ทําให้ล่วงรู้ความเป็นจริงของชีวิต พิจารณาเห็นความเที่ยงแท้ของชีวิตอันไร้แก่นสาร 
ความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงซึ่งทําให้มนุษย์จะต้องเพียรพยายามค้นหาความจริงเพ่ือให้ตนหลุดพ้นจาก
บ่วงกรรมของชีวิตจึงมุ่งแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์นั้น คือการเข้าสู่นิพพานนั่นเอง ซึ่งสุนทรภู่ได้
นํากฎของไตรลักษณ์มาชี้ให้ผู้อ่านได้เห็นความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต ดังนั้นความงามของไตรลักษณ์นี้
เป็นความงามของธรรม และได้มองเห็นความงามของธรรมที่ทําให้คนเกิดการแสวงหาธรรมเบื้องสูงใส่
ตัวเองเพ่ิมมากขึ้น ด้วยการมีความอดทนต่อสภาวะทุกข์ต่าง ๆ ได้ ทําให้ปล่อยวางสิ่งที่เป็นกิเลส ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ให้เห็นทุกอย่างเป็นสิ่งไม่แน่นอนและแตกดับไปในที่สุด ความอยากมี อยากเด่น
ลดน้อยลง เพราะทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

กล่าวได้ว่า สุนทรภู่ได้สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้ในวรรณกรรมคือการรักษา
ศีล การเจริญสมาธิ และการเจริญป๎ญญา ถือได้ว่าเป็นธรรมที่จัดอยู่ในหมวดธรรมเรื่อง ไตรสิกขา         
ซึ่งหมายถึง ข้อที่จะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสําหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ 
และป๎ญญาให้ยิ่งขึ้นไป จนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน๒๖๒ อันเป็นหลักในการอบรม ฝึกฝน 
กาย วาจาและใจให้มีคุณธรรม จึงถือเป็นความงามทางพระพุทธศาสนาหรือเรียกว่าพุทธปรัชญา        
เชิงสุนทรียศาสตร์ 

ประเด็นที่ ๗ ไตรลักษณ์ แปลว่า เครื่องหมายหรือลักษณะ ๓ ประการ หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “สามัญลักษณะ” แปลว่า ลักษณะที่เหมือนกันหรือที่เสมอกันของสิ่งทั้งปวง๒๖๓ ในพุทธปรัชญาได้
ขยายความหมายของไตรลักษณ์ ไว้ดังนี้ 

อนิจจตา ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่ยั่งยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป
พุทธปรัชญาเถรวาทถือความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมนิยามคือกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมสังขตธรรม
ทั้งหมด จิตและวัตถุตั้งอยู่เพียงชั่วขณะ ไม่มีอัตตาถาวร 

                                                 

 ๒๖๑กฤษณา สุวรรณประทีป, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดในความงามในพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๓, หน้า ๗๙. 
 ๒๖๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐๓. 

๒๖๓ ตวณฺโณ ภิกขุ (พิจิตร), วิปัสสนาภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุกฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๑. 



 ๒๔๑ 

ทุกขตา ความเป็นทุกข์ ภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว ภาวะที่กดดันฝืนและ
ขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะป๎จจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป จะทําให้คงอยู่ในสภาพ
นั้นไม่ได้ ภาวะที่ไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัว ไม่ให้ความสมอย่างแท้จริง หรือความพึงพอใจ
เต็มที่แก่ผู้อยากด้วยตัณหาและก่อให้เกิดความทุกข์แก่ผู้เข้าไปยึดตัวตัณหาอุปาทานความเป็นทุกข์
โดยทั่วไปมีความหมายถึงทุกขเวทนาคือความรู้สึกไม่สบายกาย ไม่สบายใจแต่ ทุกขลักษณะมี
ความหมายกว้างเท่านั้นเพราะการกล่าวว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ย่อมหมายคลอบคลุมความทุกข์ของ
สิ่งไร้ชีวิต เช่นก้อนหิน หรือกองทราย ในกรณีนี้ก้อนอิฐไม่มีจิตรับรู้ทุกขเวทนาแต่เป็นทุกข์ใน
ความหมายที่ใช้ในไตรลักษณ์นั้นคือสรรพสิ่งเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เนื่องจากถูกบีบ
คั้นให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

อนัตตา ความเป็นอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของตัวมันเองเอง๒๖๔        
ไม่มีอัตตา ความไม่ใช่ตัวตนความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเอง สิ่งทั้งหลายหากจะกล่าวว่ามีต้องมีอยู่
ในรูปของกระแสที่ประกอบด้วยป๎จจัยต่างๆ อันสัมพันธ์เนื่องอาศัยกัน เกิดกันสืบต่อกันไปอยู่
ตลอดเวลาไม่ขาดสายจึงเป็นภาวะที่ไม่เที่ยง เมื่อต้องเกิดดับไม่คงที่และเป็นไปตามเหตุป๎จจัยที่อาศัย     
ก็ย่อมมีความบีบคั้น กดดัน ขัดแย้ง และแสดงถึงความบกพร่องไม่สมบูรณ์อยู่ ในตัวและเมื่อทุกส่วน
เป็นไปในรูปกระแสที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาขึ้นต่อเหตุป๎จจัยเช่นนี้ก็ไม่ย่อมเป็นตัวของตัว มีตัวตนที่
แท้จริงไม่ได สุนทรภู่ได้บอกเล่ากฎของไตรลักษณ์ ไว้ในวรรณกรรมหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องพระอภัย
มณีให้ผู้อ่านได้ถอดความจากเรื่องที่ได้รังสรรค์ไว้จนสามารถนํามาขยายความว่าการที่คนทั่วไปมักมอง
ไม่เห็นไตรลักษณ์ ทั้ง ๆ ที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เป็นอุปสรรค
คอยปิดบังไม่ให้มนุษย์มองเห็นชีวิตร่างกายตามความเป็นจริงตามกฎไตรลักษณ์ ได้แก่ 

ก) สันคติ คือ ความสืบต่อหรือความเป็นอย่างต่อเนื่อง ปกปิดอนิจจลักษณะ 
ข) อิริยาบถ คือ ความเคลื่อนไหว ยักย้าย ปิดบังไว้ไม่ให้ทุกขลักษณะปรากฏ 
ค) ฆนะ คือ ความเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นหน่วยรวมปิดบังอนัตตลักษะไม่ให้ปรากฏ๒๖๕ 
ดังนั้น องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์เมื่อพิจารณาตามหลักไตรลักษณ์ จะเห็นได้ว่ า ไม่มี

องค์ประกอบส่วนใด ทั้งที่เป็นอวัยวะส่วนที่เป็นร่างกายและจิตใจของมนุษย์ที่มีความเป็นตัวตนอย่าง
แท้จริงเพราะทุกอย่างล้วนต้องอยู่ภายใต้อํานาจของกฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา 
ลักษณะโดยธรรมชาติ 3 ของสิ่งทั้งปวง มีพุทธพจน์แสดงหลักไว้ในรูปของกฎธรรมชาติว่า 

ตถาคต (พระพุทธเจ้า) ทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้นก็ยังคง
มีอยู่เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยามว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์และ
ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ตถาคตตรัสรู้แล้ว เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอกแสดงวางเป็น
แบบตั้งเป็นหลักเปิดเผยแจกแจง ทําให้เข้าใจง่าย 

พุทธปรัชญาเถรวาทถือความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมนิยาม คือ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุม          
สังเขตธรรมทั้งหมด จิตและวัตถุตั้งอยู่เพียงชั่วขณะ ไม่มีอัตตาถาวรความงามของไตรลักษณ์นี้เป็น
ความงามของธรรม ทุกคนเข้าถึงได้ และได้มองเห็นความงามของธรรมที่ทําให้คนเกิดการแสวงหา
                                                 

๒๖๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า ๖. 
๒๖๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗o. 



 ๒๔๒ 

ธรรมเบื้องสูงใส่ตัวเองเพ่ิมมากข้ึน ด้วยการมีความอดทนต่อสภาวะทุกข์ต่าง ๆ ได้ ทําให้ปล่อยวางสิ่งที่
เป็นกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้เห็นทุกอย่างเป็นสิ่งไม่แน่นอนและแตกดับไปในที่สุด  
ความอยากมี อยากเด่นลดน้อยลง เพราะทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาดังปรากฏในเรื่องพระ
อภัยมณีตอนที่ ท้าวสิลราชตรัสกับพระอภัยมณีถึงอนิจจังว่า “จากสมบัติพลัดพรากได้ยากเย็น โยมมา
เห็นก็ให้คิดอนิจจัง”๒๖๖ สุดสาครภาวนาในไตรลักษณ์เพราะไม่ให้หลงเสน่ห์นางสุลาลีวันว่า “พลางนึก
ภาวนาในพระไตรลักษณ์ พอกันรักรู้พระองค์ไม่หลงเลย”๒๖๗ และ“ โยคีเทศนาสิบห้ากษัตริย์ ในความ
ไม่เที่ยงในรูป รส กลิ่น เสียงว่า “คือ รูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้ ย่อมเฒ่าแกเกิดโรคโศกสงสาร”๒๖๘ 

ในเรื่องของไตรลักษณ์ สุนทรภู่ชี้ให้เห็นถึงหลักธรรมข้อนี้ให้ผู้อ่านเข้าใจเบื้องต้นในพฤติกรรม
ของตัวละครโดยใช้ภาษาที่ง่ายต่อการตีความ แต่มีความลึกซึ้งในหลักธรรมซึ่งปรากฏอยู่ในตอนที่         
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณโอรสของท้าวสุทัศน์ และนางปทุมเกสร เป็นผู้ที่พระราชบิดา ปรารถนาจะ
ให้ครองราชย์สมบัติสืบต่อราชบัลลังก์เมืองรัตนา จึงให้โอรสเดินทางไปศึกษาวิชาการปกครอง
บ้านเมืองแต่โอรสทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติตามที่ท้าวสุทัศน์ต้องการกลับไปเรียนวิชาที่ท้าวสุทัศน์คิดว่าไม่
เป็นประโยชน์ เหตุการณ์นี้มีผลให้พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ หนีออกจากเมือง เพราะ “อยู่ก็อายไพร่ฟูา
ประชาชน” ดังความว่า 

 พระเชษฐาว่ากรรมแล้วน้องเอ๋ย อย่าอยู่เลยเรามาไปไพรระหง 
มิทันสั่งอํามาตย์ญาติวงศ์   ทั้งสององค์ออกจากจังหวัดวัง๒๖๙ 

เรื่องราวที่ยกมากล่าวนี้ ชี้ให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ความแปรผัน ความไม่คงที่ ไม่
เป็นไปตามความคาดหวัง ท้าวสุทัศน์คาดหวังว่าโอรสจะเรียนวิชาที่เหมาะสมกับการเป็นกษัตริย์สืบต่อ
พระราชบัลลังก์ พระอภัยมณี ศรีสุวรรณก็คาดหวังว่าวิชาที่เลือกเรียนมานั้นเหมาะสมกับการเป็น
กษัตริย์เป็นวิชาที่พระราชบิดาพอพระทัย แต่กลายเป็นว่าพระราชบิดาไม่พอพระทัย ทั้ง ๆ ที่ “มาถึงวังยัง
ไม่ถึงสักครึ่งวันยังไม่ทันทดลองสองคน” เหตุการณ์จึงผันแปรเกินความคาดหมาย 

หลักธรรมที่สําคัญเพ่ือจะปฏิบัติให้เข้าการลดละปล่อยวางสิ่งยึดเหนี่ยวทางโลภทั้งหลายได้ 
เพ่ือให้เกิดป๎ญญา พิจารณาเท่าทัน ตามความเป็นจริงของสังขารธรรมทั้งหลายในโลกนี้ นั้นคือหลัก
ไตรลักษณ์อันได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่ ในตอนต่าง  ๆ
ดังต่อไปนี้ 

เรื่องอนิจจัง ปรากฏแนวคดินี้ในตอนท่ีท้าวสิลราชตรัสกับพระอภัยมณีถึงอนิจจัง ดังความว่า 
  กรุงกษัตริย์ตรัสแจ้งแถลงเล่า   โยมเป็นเจ้าเมืองผลึกนึกหรรษา 
 พาโฉมยงองค์ราชธิดา     ชมชลาลมพัดกระจัดกระจาย 
 จึงหลงทางกลางทะเลเที่ยวเร่ร่อน   จะคืนนครก็ไม่ได้ดังใจหมาย 
 พระเล่าความแต่ต้นไปจนปลาย   เจียนจะตายเสียเพราะคลื่นไม่คืนเป็น 
 แล้วตรัสว่าพระอภัยผู้เป็นเจ้า   ทุกข์ก็เท่าโยมทุกข์เพราะยุคเข็ญ 

                                                 

 ๒๖๖สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๘๘๓. 
 ๒๖๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๙๐. 
 ๒๖๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔๘ - ๓๕๓. 
 ๒๖๙สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๘. 



 ๒๔๓ 

 จากสมบัติพลัดพรากได้ยากเย็น   โยมมาเห็นก็ให้คิดอนิจจัง๒๗๐ 

 ส่วนโยคีเทศนาสิบห้ากษัตริย์ ในความไม่เที่ยงในรูป รส กลิ่น เสียง ดังความว่า  

        พระโยคีเทศนาในอาการ 
  คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้   ย่อมเฒ่าแกเ่กิดโรคโศกสงสาร๒๗๑ 

 เรื่องทุกขัง ปรากฏอยู่ในตอนที่พระอภัยมณีได้เปุาปี่ให้พราหมณ์ท้ังสามฟ๎ง  
   เอาปี่เปุาเล้าโลมน้ําใจคน   ด้วยเล่ห์กลโลกาห้าประการ 
  เกิดกําหนัดลุ่มหลงในสงสาร   คือรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส 
  ในเพลงปี่ว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย   ยังไม่เคยชมชิดพิสมัย 
  ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย   จะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลย 
  พระจันทรจรสว่างกลางโพยม   ไม่เทียมโฉมนางงามเจ้าพราหมณ์เอ๋ย
  เหมือนได้แก้วแล้วจะค่อยประคองเคย  ถนอมเชยชมโฉมประโลมลาน๒๗๒ 

 ในบทประพันธ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจะอธิบายให้เห็นหลักธรรมนี้อย่างชัดเจนในข้อ ๔.๒ 
ต่อไป  
 เรื่องอนัตตา นอกจากนี้คําเทศนาของพระอภัยมณีท่ีแสดงแก่มเหสี โอรสและวงศ์วานในตอน
ที่พระอภัยมณีออกบวชเนื่องจากเห็นหลักธรรมของพระไตรลักษณ์ที่ มีร่างกายอยู่ก็เหมือนเรือนโรคา 
ดังความว่า 

------------------------------    วิสัยสัตว์เมื่อพิภพล้วนศพผี 
ย่อมสะสมถมจังหวัดปฐพี   ไพร่ผู้ดีเป็นคนไม่พ้นตาย 
พระนิพพานเป็นสุขสิ้นทุกข์ร้อน   เปรียบเหมือนนอนหลับไม่ฝ๎นท่านทั้งหลาย 

  สิ้นถวิลสิ้นทุกข์เป็นสุขสบาย   มีร่างกายอยู่ก็เหมือนเรือนโรคา 
  ทั้งแก่เฒ่าสาวหนุ่มย่อมลุ่มหลง   ด้วยรูปทรงลมเล่ห์เสน่หา 
  เป็นผัวเมียเคลียคลอดครั้นมรณา  ก็กลับว่าผีสางเหินห่างกัน๒๗๓ 

ในส่วนของสุดสาครนั้น สุนทรภู่ประพันธ์ไว้ว่าให้มีความหลงใหลในตัวนางสุลาลีวัน และให้แก้
ด้วยการภาวนาในบทที่ว่าด้วยพระไตรลักษณ์ เพ่ือไม่ให้หลงเสน่ห์นางสุลาลีวัน ยิ่ งเพ่ิความสําคัญได้
มากขึ้น ดังความว่า 

 พลางนึกภาวนาในพระไตรลักษณ์   พอกันรักรู้พระองค์ไม่คุ้นเคย ๒๗๔ 
๑. ความไม่เที่ยง (นิจจตา) ไม่คงที่ดังตัวอย่างที่กล่าวนี้ถ้าตีความในแง่ขอพระพุทธศาสนา

จัดเป็น“อนิจจํ”จัดอยู่ใน“พระไตรลักษณ์”อันได้แก่ อนิจจํ ทุกขํ อนตฺตา ความไม่เที่ยง ความเป็น
                                                 

 ๒๗๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘๓. 
 ๒๗๑เรื่องเดียวกัน. 

๒๗๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๔. 
๒๗๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๓. 
๒๗๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๘. 



 ๒๔๔ 

ทุกข์ ความไม่มีตัวตนหากมองให้ลึกถึงขั้นพุทธปรัชญา อาจมองในแง่ความจริงที่เป็นสมมุติสัจจะ 
กล่าวคือสถานะความเป็นกษัตริย์ เป็นความจริงโดยสมมติ เพราะเป็นสถานภาพอันไม่คงที่เสมอไป 
ชีวิตของกษัตริย์ก็เป็นสิ่งไม่คงที่ มีการเสื่อมสลาย ความเป็นกษัตริย์ เป็นสถานภาพของบุคคล            
ในสังคม เป็นสิ่งสมมตินามเป็นสิ่งสมมติ นามบุคคล นามสถานที่ก็เป็นความจริงโดสมมติ เมืองรัตนา
ท้าวสุทัศน์ พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ เป็นนามที่บัญญัติเรียกขึ้น เป็นความจริงโดยสมมติ 

เรื่องอนิจจัง ปรากฏแนวคิดนี้ ในตอนที่ท้าวสิลราชตรัสกับพระอภัยมณีถึงอนิจจัง ดังความว่า 
  กรุงกษัตริย์ตรัสแจ้งแถลงเล่า   โยมเป็นเจ้าเมืองผลึกนึกหรรษา 
 พาโฉมยงองค์ราชธิดา     ชมชลาลมพัดกระจัดกระจาย 
 จึงหลงทางกลางทะเลเที่ยวเร่ร่อน   จะคืนนครก็ไม่ได้ดังใจหมาย 
 พระเล่าความแต่ต้นไปจนปลาย   เจียนจะตายเสียเพราะคลื่นไม่คืนเป็น 
 แล้วตรัสว่าพระอภัยผู้เป็นเจ้า   ทุกข์ก็เท่าโยมทุกข์เพราะยุคเข็ญ 
 จากสมบัติพลัดพรากได้ยากเย็น   โยมมาเห็นก็ให้คิดอนิจจัง๒๗๕ 

๒. ความเป็นทุกข์ (ทุกฺขตา)ชีวิตของพระอภัยมณีประสบกับความทุกข์ที่เกิดจากการพลัด
พราก ตัวละครแทบทุกตัวล้วนมีความทุกข์อันเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ กันมีฤาษีแห่งเกาะแก้วพิสดารที่มี
ความทุกข์น้อยที่ที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอภัยมณีตัวเอกของเรื่องประสบความทุกข์มากกว่าตัว
ละครอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เช่น  

ก. ทุกข์เกิดจากความรู้สึกขาดที่พ่ึง ตอนพระอภัยมณีศรีสุวรรณ หนีออกจากเมืองเดินทางมา
กลางปุา พระอภัยมณีปรึกษากับศรีสุวรรณดังความว่า “อันตัวเราพ่ีน้องทั้งสองนี้ไม่มีที่พ่ึงใครใน            
ไพรสัณฑ์”๒๗๖ 

ข. ทุกข์อันเกิดจากความพลัดพราก ตอนที่นางผีเสื้อสมุทรลักพาตัวพระอภัยมณี ไปไว้ในถ้ํา 
พระอภัยมณีเมื่อพลัดพรากจากศรีสุวรรณ ก็รําพึง ดังความว่า “อียักษ์ลักพ่ีมาในสาครจะทุกข์ร้อน
ว้าเหว่อยู่เอกา”๒๗๗ และเม่ือพระอภัยมณีได้พบศรีสุวรรณก็ยังเป็นทุกข์ถึงพระชนกชนนี “ยังทุกข์หนึ่ง
ถึงชนกชนนีจะร้ายดีมิได้รู้ถึงหูเลย”๒๗๘ 

ค. ทุกข์อันเกิดจากความไม่สมหวังในความรัก เมื่อพระอภัยมณีได้พบกับนางสุวรรณมาลีบนเรือ 
พระอภัยมณีรักนางสุวรรณมาลี แต่ไม่สามารถทําในสิ่งที่ปรารถนาได้เพราะนางสุวรรณมาลียังหมาง
เมินพระอภัยมณีอยู่ สุนทรภู่ได้พรรณนาความทุกข์นั้นด้วยการแสดงความขัดแย้งในใจของพระอภัยมณี
เมื่อได้รับแรงกระตุ้นให้ระลึกถึงนางจากเสียงดนตรี“ได้ยินเสียงดีดสีดนตรีกล่อมประสานซ้อมมโหรี          
ปี่ไฉน”๒๗๙ 
 เรื่องทุกขัง ปรากฏอยู่ในตอนที่พระอภัยมณีได้เปุาปี่ให้พราหมณ์ทั้งสามฟ๎ง  
   เอาปี่เปุาเล้าโลมน้ําใจคน   ด้วยเล่ห์กลโลกาห้าประการ 

                                                 

 ๒๗๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘๓. 
 ๒๗๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 
 ๒๗๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖. 
 ๒๗๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๙. 
 ๒๗๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐๙. 



 ๒๔๕ 

  เกิดกําหนัดลุ่มหลงในสงสาร   คือรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส 
  ในเพลงปี่ว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย   ยังไม่เคยชมชิดพิสมัย 
  ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย   จะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลย 
  พระจันทรจรสว่างกลางโพยม   ไม่เทียมโฉมนางงามเจ้าพราหมณ์เอ๋ย 
  เหมือนได้แก้วแล้วจะค่อยประคองเคย  ถนอมเชยชมโฉมประโลมลาน๒๘๐ 

ความทุกข์อันเกิดจากความรักของพระอภัยมณีมีปรากฏอยู่หลายตอน แต่สรุปแล้วความทุกข์
ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความไม่สมหวังในความรักความอาลัยอาวรณ์ต่อคนรักซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในระยะหนึ่ง
ชีวิตก็ได้รับความสมหวังมีความสุขในระยะเวลาหนึ่งแล้วกลับเกิดความทุกข์อันเนื่องมาจากความรักอีก
หมุนเวียนอยู่หลายครั้งหลายคราเกือบตลอดชีวิต จนกระทั่งพระอภัยมณีออกบวชในตอนท้ายเรื่อง 
ความเป็นทุกข์จากความรักก็หมดสิ้นไป ไม่กล่าวถึงความทุกข์จากกรณีนี้อีก  “สงสารองค์พระอภัย        
วิไลลักษณ์กําเริบรักรุ่มร้อนอาวรณ์หวัง” และ “เงียบสําเนียงเสียงขับคอยตรับฟ๎งให้คลุ้มคลั่งคล้าย
คล้ายว่าสายใจ”๒๘๑ 

๓. ความไม่ใช่ตัวตน (อนตฺตา) ตัวละครที่มีบทบาทมากตัวหนึ่งในเรื่องพระอภัยมณี คือ  
นางผีเสื้อสมุทรหรือ “อสุรีผีเสื้อน้ํา” เป็นตัวละครที่ศึกษา เพราะมีประวัติความเป็นมาและพฤติกรรม
แตกต่างไปจากตัวละครอ่ืน ๆ สุนทรภู่เปิดตัวละครผีเสื้อสมุทรโดยกล่าวถึงพฤติกรรม ดังความว่า 

  จะกล่าวถึงอสุรีผีเสื้อน้ํา   อยู่ท้องถ้ําวังวนชลสาย 
 ได้เป็นใหญ่ในพวกปีศาจพราย   สกนธ์กายโตใหญ่เท่าไอยรา 
 ตะวันเย็นมาเล่นทะเลกว้าง   เที่ยวอยู่กลางวารินกินมัจฉา 
 ฉวยฉนากลากฟ๎ดกัดกุมภา   เป็นภักษานางมารสําราญใจ๒๘๒ 

นางผีเสื้อสมุทรหรืออสุรีผีเสื้อน้ําเป็นตัวละครประเภทอมนุษย์ที่มีความรัก โลภ โกรธ หลง 
เช่นตัวละครทั่วไป แต่ที่สําคัญคือ มีส่วนเข้ามามีบทบาทอย่างสําคัญต่อชีวิตของพระอภัยมณี และส่วน
ที่น่าศึกษาก็คือประวัติความเป็นมา ซึ่งมหิงสสิงขรเทวราชบอกเล่าพระอภัยมณีตอนนางสิ้นชีวา             
ดังความว่า 

  นางผีเสื้อเมื่อแต่ก่อนเป็นก้อนหิน  อยู่กระสินธุ์สมุทรมหาชลาไหล 
 นางอสูรชาติก่อนได้พรชัย   ถอดดวงใจฝากแฝงแท่งศิลา 
 แล้วขึ้นจากฟากฝ๎่งมหรณพ   ไปรุกรบกับพระเพลิงที่เชิงผา 
 ต้องไฟกรดหมกไหม้ทั้งกายา   ยังแต่ว่าอายุอสุรินทร 
 กับดวงใจไม่ดับไปกลับชาติ   เป็นปีศาจสังหรณ์อยู่ก้อนหิน 
 ถูกไอน้ําซ้ําได้ไอแผ่นดิน   บันดาลหินนั้นให้งอกออกทุกท ี
 เป็นหน้าตาขาแข้งอันแรงฤทธิ์   ด้วยพรอิศรารักษ์พระลักษมี 
 นับอนันต์วันคืนได้หมื่นปี   จึงเป็นผีเสื้อสมุทรผุดทยาน 

                                                 
๒๘๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๔. 

 ๒๘๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๑๐. 
 ๒๘๒สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔. 



 ๒๔๖ 

 ขึ้นต้องแสงพระอาทิตย์ยิ่งฤทธิ์กล้า  ปราบบรรดาพวกปีศาจด้วยอาจหาญ 
 ได้เป็นใหญ่ในแม่น้ําอโนมาน   คาล้างผลาญขีวันไม่บรรลัย๒๘๓ 
 
พระราชมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า 
  เรื่องความไม่ใช่ตัวตนที่เรียกว่า “อนตฺตา” นั้นอธิบายได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ที่ปรากฏเป็นต่าง ๆ นั้น เมื่อวิเคราะห์ตามสภาวะถึงที่สุดแล้ว หาใช่มีตัวตนที่แท้จริงที่
คงตัวยืนอยู่ยงดังที่เรียกกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ แต่เป็นเพียงกระบวนธรรม (ธรรมปติวัติ) 
คือ กระบวนแห่งสังขารธรรมทั้งหลาย หรือกระบวนแก่งรูปธรรมและนามธรรม        
(ขันธปวัติ) ที่เกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ มาประชุมหรือประมวลกันเข้าที่เกิดจาก
องค์ประกอบเหล่านั้นแต่ละอย่างๆ ล้วนมีการเกิดข้ึน และความเสื่อมสลาย เป็นไปโดย
อาการที่สัมพันธ์สืบเนื่องส่งทอดเป็นเหตุเป็นป๎จจัยแก่กันเมื่อพิจารณาสภาพความ
เป็นมาของนางผีเสื้อสมุทร ผู้วิจัยสรุปได้ว่า๒๘๔ 

๑. ไม่มีตัวตนที่แท้จริงของนางผีเสื้อสมุทร เพราะ “นางผีเสื้อเมื่อก่อนเป็นก้อนหินอยู่กระ        
สินสมุทรมหาชลาไหล”ป๎จจัยประกอบที่เกิดเป็นนางผีเสื้อสมุทรขึ้น คือ 

 ๑.๑) นางอสูรชาติก่อนได้พรชัย   ถอดดวงใจฝากแฝงแท่งศิลา 
 ๑.๒) แล้วขึ้นจากฟากฝ๎่งมหรรณพ  ไปรุกรบกับพระเพลิงที่เชิงผา 
 ต้องไฟกรดหมกไหม้ทั้งกายา   ยังแต่ว่าอายุอสุรินทร 
 กับดวงใจไม่ดับไปกลับชาติ   เป็นปีศาจสังหรณ์อยู่ก้อนหิน 

  ๑.๓) ถูกไอน้ําซ้ําได้ไอแผ่นดิน   บันดาลหินนั้นให้งอกออกทุกที 
 เป็นหน้าตาขาแข้งอันแรงฤทธิ์   ด้วยพรอิศรารักษ์พระลักษมี 
 ๑.๔) นับอนันต์วันคืนได้หมื่นปี   จึงเป็นผีเสื้อสมุทรผุดทยาน 
 ๑.๕) ขึ้นต้องแสงพระอาทิตย์ยิ่งฤทธิ์กล้า ปราบบรรดาพวกปีศาจด้วยอาจหาญ 
 ได้เป็นใหญ่ในแม่น้ําอโนมาน   คราล้างผลาญขีวันไม่บรรลัย 
 ๒.สภาพที่ปรากฏเป็นนางผีเสื้อสมุทร เกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ มาประชุมกันปรุงแต่ง

ขึ้น ตามข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๕คือ 
 ๑) ได้รับพรถอดดวงใจไว้ที่ก้อนหิน 
 ๒) รบกับพระเพลิงถูกไฟกรดเหลือดวงใจอยู่ที่ก้อนหิน 
 ๓) ไอน้ํา ไอแผ่นดิน เป็นป๎จจัยให้ก้อนหินงอกออกเป็นรูปร่าง (ด้วยพรของพระอิศวร) 
 ๔) ใช้ระยะเวลาหมื่นปี จึงจะเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ 
 ๕) ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ มีฤทธิ์ปราบพวกปีศาจอื่น ๆ จนเป็นใหญ่ 
๓. องค์ประกอบที่เป็น “นางผีเสื้อสมุทร” เกิดแล้วก็สลายในที่สุด (สิ้นชีวิตด้วยปี่ของ            

พระอภัยมณี) 
                                                 

 ๒๘๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๘. 
 ๒๘๔พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิเถร). มงคล ๓๘ประการ, พิมพ์ครั้งที่ ๙,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สัมปชัญญะ, ๒๕๔๘), หน้า ๙๕. 



 ๒๔๗ 

๔. เมื่อแยกและเป็นกระบวนการย่อยจะเห็นว่าทุกส่วนมีความสัมพันธ์เป็นป๎จจัยต่อกันทั้งสิ้น 
องค์ประกอบต่าง ๆ มาประชุมกันเข้าและสัมพันธ์เป็นป๎จจัยแก่กันปรากฏเป็นภาพรวมอย่าง

หนึ่ง ๆ ขึ้น อย่างภาพรวมที่เป็นนางผีเสื้อสมุทร ก็เช่นเดียวกับภาพรวมที่เป็นบ้าน รถ คน สุนัข 
ปากกาท้าวสุทัศน์ พระอภัยมณี ฯลฯ ซึ่งหาใช่สภาวะที่แท้จริงไม่ คือไม่มีตัวตนอยู่จริงต่างหาก จะมี
เพียงส่วนประกอบแต่ละหน่วยที่มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างอยู่แล้ว หาตัวตนของภาพรวมที่ตั้งชื่อให้นั้นไม่
พบจะชี้ลงไปตรงไหนก็ไม่มี ชื่อที่ตั้งให้ว่า “นางผีเสื้อสมุทร” เป็นตัวตนสมมติที่สร้างขึ้นซ้อนสภาวะที่
เป็นจริง ส่วนที่เป็นจริงก็คือ เหตุ ป๎จจัยถ้าจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น รถยนต์ ส่วนประกอบ
ของรถยนต์ ได้แก่ ตัวถัง เครื่องยนต์ ล้อ คันบังคับ เบาะนั่ง และยังมีส่วนประกอบย่อยอ่ืนๆอีกหลาย
ส่วน ถ้าหากเราแยกชิ้นส่วนแต่ละส่วนออกจากกัน ความเป็นรถยนต์ก็จะไม่ปรากฏ และแต่ละส่วนจะ
มีชื่อเรียกเฉพาะอยู่แล้ว ไม่มีส่วนใดเรียกว่ารถยนต์ ตัวตนที่เป็นคนหรือเป็นนางผีเสื้อสมุทร ที่แท้จริง  
ก็ไม่มีเช่นเดียวกัน เพราะรถยนต์ก็ดี นางผีเสื้อสมุทรก็ดี ต่างเกิดจากสิ่งประกอบมาประชุมกัน             
พุทธปรัชญาเถรวาทเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “อนตฺตา” คือ ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมัน 

ดังนั้น องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์เมื่อพิจารณาตามหลักไตรลักษณ์ จะเห็นได้ว่า ไม่มี
องค์ประกอบส่วนใด ทั้งที่เป็นอวัยวะส่วนที่เป็นร่างกายและจิตใจของมนุษย์ที่มีความเป็นตัวตนอย่าง
แท้จริงเพราะทุกอย่างล้วนต้องอยู่ภายใต้อํานาจของกฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา 
ลักษณะโดธรรมชาติ ๓ ของสิ่งทั้งปวง  

นอกจากนี้สุนทรภู่ยังทําให้ผู้อ่านเรียนรู้ไปอีกว่า ในสมัยพุทธกาลที่สําคัญของอินเดียมีศาสนา
หลายศาสนาเกิดขึ้นมากมาย เช่นศาสนาพราหมณ์ และศาสนาเชน ล้วนสอนอัตตา ซึ่งศาสนา
พราหมณ์เรียกว่าอาตมัน ศาสนาเชนเรียกว่า ชีวะหรือชีพ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวที่สอนเรื่อง
อนัตตาในลักษณะที่ขัดแย้งกับคําสอนเรื่องอัตตาในศาสนาอ่ืน ๆ ดังนั้นทฤษฏีอนัตตาจึงถูกถือว่าเป็น 
คําสอนเฉพาะของพระพุทธศาสนาที่หาไม่ได้ในศาสนาอ่ืน (แม้ศาสนาสําคัญของโลกป๎จจุบัน เช่น 
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกล้วนสอนเรื่องอัตตาทั้งนั้น) คําสอนเรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ ปรากฏมี
อยู่ในศาสนาอ่ืนแล้วแต่คําสอนเรื่อง อนตฺตา มีเฉพาะในพุทธศาสนาคําสอนเรื่อง อนตฺตานําไปสู่
ความคิดเรื่อง สุํฺญตาเพราะโลกและชีวิตถูกปรุงแต่งมาจากขันธ์๕ ซึ่งไม่ใช่อตฺตา โลกและชีวิตจึงเป็น
ของว่างคําว่า “ว่าง” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงภาวะที่ไม่มีสิ่งของใดเลย ความสว่าง (สุํฺญตา) หมายถึง 
ว่างจากอตฺตา และของที่เก่ียวข้องกับอตฺตา 

คุณค่าที่ได้รับจากหลักธรรมพระไตรลักษณ์อันได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ รู้จักการ
ปล่อยวาง ละจากความยึดมั่นถือมั่น ระลึกรู้ตลอดเวลาถึงความไม่แน่นอนของชีวิต ทําให้จิตใจสงบสุข
สดชื่นเบิกบานตลอดเวลา มีโอกาสได้พบกับความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร หรือการเวียน ว่าย ตาย เกิด 

คุณค่าดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท ความว่า 
“จากประสบการณ์ที่สุนทรภู่ได้ผ่านความทุกข์มาอย่างมากมาย จึงทําให้สุนทรภู่สร้างตัวละครละและ
ลดการยึดมั่นถือมั่นลงดังเช่นนางละเวงเป็นต้น”๒๘๕ นอกจากนี้ พระเทพวิสุทธิกวี ให้สัมภาษณ์ ความว่า 
“ความชาญฉลาดของสุนทรภู่ ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับปรมัตถสัจจะในแง่ความไม่เที่ยงอธิบายเหตุการณ์ 

                                                 

 ๒๘๕สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๒๔๘ 

และประสบการณ์ของตัวละครให้ปรากฏเด่นชัดง่ายแก่การเข้าใจ”๒๘๖ และจากการสัมภาษณ์            
พระสาสนโสภณ ให้ความเห็นว่า “พระไตรลักษณ์เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต
เมื่อมนุษย์ได้บรรลุถึงขั้นนี้แล้วย่อมมีความพร้อมของความเป็นปรมัตถสัจจะ (Ultimate Truth) 
หมายถึง ความจริงโดยปรมัตถ์ คือ ความจริงแท้สูงสุดตามสภาวะที่เป็นเอง โดยไม่อาศัยการสมมุติ
บัญญัติของชาวโลก๒๘๗ 

จากการศึกษางานวิจัยของ พระมหาสุรศักดิ์ ประจันตะเสน ซึ่งได้ศึกษาการวิเคราะห์            
พุทธจริยธรรมจากวรรณคดีโคลงโลกนิติ มีผลการศึกษาสอดคล้องโดยสรุปว่า “คุณค่าของไตรลักษณ์ 
ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงชีวิต โดยให้มนุษย์เห็นความเป็นไปของชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา            
มีความไม่แน่นอน มีความเป็นทุกข์ และไม่มีตัวตนที่แท้จริง หากผู้ใดมองเห็นความงามของหลักธรรมนี้
ไมลุ่่มหลงไปกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นทําให้เห็นว่า จะพบกับความสงบสุขที่ได้รับไม่กระวนกระวายอยู่ใน
กองทุกข์ นับเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ถูกแทรกไว้ได้อย่างกลมกลืน มีคุณค่าต่อ
การดําเนินชีวิต”๒๘๘ 

กล่าวได้ว่า บทประพันธ์หลายๆตอนที่ยกมาดังกล่าวข้างต้นได้แสดงให้เห็น หรือเน้นการที่
คนเราจะมีป๎ญญาธรรมเกิดขึ้นได้พัฒนาจิตใจให้เจริญขึ้นได้ ต้องรู้จักการเรียนรู้ ในการปล่อยวาง
คุณธรรมที่ละความยึดมั่นถือมั่น คุณธรรมนี้ช่วยให้ละวาง ความยึดมั่นถือมั่นได้ นั้นคือหลักไตรลักษณ์
แปลว่า เครื่องหมาย หรือลักษณะสามประการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สามัญลักษณะ” แปลว่า 
ลักษณะที่เหมือนกัน หรือที่เสมอกันของสิ่งทั้งปวงอันได้แก ่
 อนิจจัง หรือ อนิจจตาความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่ยั่งยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อม
และสลายไป๒๘๙ พุทธปรัชญาเถรวาทถือความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมนิยามคือกฎธรรมชาติที่
ครอบคลุมสังขตธรรมทั้งหมด จิตและวัตถุตั้งอยู่เพียงชั่วขณะ ไม่มีอัตตาถาวร 

ทุกขัง หรือ ทุกขตาความเป็นทุกข์ ภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว ภาวะที่
กดดันฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะป๎จจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป๒๙๐ จะทํา
ให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้  

อนัตตา หรือ อนัตตตา ความเป็นอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของตัว
มันเองเอง๒๙๑ ไม่มีอัตตา ความไม่ใช่ตัวตนความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเอง๒๙๒ 

                                                 

 ๒๘๖สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 
 ๒๘๗สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๒๘๘พระมหาสุรศักดิ์ ประจันตะเสน, “การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมจากวรรณคดี โคลงโลกนิติ”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๔,          
หน้า ๑๒๑. 
 ๒๘๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔. 
 ๒๙๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕. 

๒๙๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗. 
๒๙๒ ตวณฺโณ ภิกขุ (พิจิตร), วิปัสสนาภาวนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑. 



 ๒๔๙ 

จัดเป็นคุณธรรมที่สําคัญทางพุทธศาสนา เป็นคุณค่าความงามทางพระพุทธศาสนา หรือที่
เรียกว่าสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธนั้นเอง 

ประเด็นที่ ๘ กฎแห่งกรรม “กรรม” คือ กระบวนการการกระทําหรือกรรมทั้งหลายปรุงแต่ง
ชีวิตให้เป็นไปต่าง ๆ ชีวิตของพระอภัยมณีท่ีเบี่ยงเบนไม่เป็นไปตามคลาดหวังของท้าวสุทัศน์ก็เกิดจาก
กรรม คือ การกระทําอันประกอบด้วยเจตนาของพระอภัยมณีเองการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาเปุาปี่ของ
พระอภัยมณ ีเป็นเหตุให้พระบิดา คือ ท้าวสุทัศน์ไม่พอพระทัย บริภาษต่อหน้าธารกํานัล ทําให้พระอภัยมณี
เกิดอุปทานยึดมั่นในวิชาเปุาปี่ และเกิดอัตตา หนีออกจากเมืองปี่ของพระอภัยมณีนั้นเปรียบเสมือน
เครื่องมือเร่งเร้าตัณหาอุปทาน เมื่อเปุาปี่ครั้งแรกที่ใต้ต้นไทรริมหาดทราย จึงเปรียบเสมือนการกระทํา
“กรรม” ครั้งสําคัญที่ทําให้ชีวิตได้รับผลจากการกระทํานั้น และก่อให้เกิดกรรมอ่ืน ๆ ทั้งกรรมดีและ
กรรมชั่ว และได้รับผลของกรรมต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุด 

เมื่อบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง มีการกระทําที่เป็นกุศลในตนไว้แล้ว ย่อมจะมีผลวิบากเป็นความสุขชัก
นําให้ไปอุบัติเกิดในสุคติโลดสวรรค์ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กามสุคติภูมิ คือ  ภูมิที่ปราศจาก
ความสุข อุดมไปด้วยความสุข ความเจริญ ในโลณกสูตร  

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
คนที่ไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิตไม่อบรมป๎ญญา มีคุณน้อย มี

อัตตา มีอัตตภาพอยู่เป็นทุกข์เพราะวิบากเล็กน้อย คนเช่นนี้ ทําบาปกรรมเล็กน้อย 
บาปกรรมนั้นก็นําเขาเข้านรก ส่วนคนที่อบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต อบรม
ป๎ญญา มีคุณไม่น้อย มีอัตตภาพใหญ่ มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใหญ่ ไม่มีประมาณ คน
เช่นนี้นั้นแม้ทําบาปกรรมเท่ากันก็ได้รับผลน้อย เปรียบเหมือนคนที่ใส่เกลือลงในขัน
ใบน้อย น้ําในขันนั้นจึงเค็ม ดื่มไม่ได้ ส่วนบาปกรรมเล็กน้อยของบุคคลผู้อบรมกาย
เป็นต้นนั้น เปรียบเหมือนเอาก้อนเกลือใส่ในแม่น้ําคงคา น้ําในแม่น้ําคงคาก็ไม่เค็ม 
ดื่มกินได้ เพราะเป็นห้วงน้ําใหญ่ฉันนั้น๒๙๓ 

 

อาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่จะไปสู่นรกหรืออบายภูมิต่างๆ ก็เพราะไม่รักษาศีล ๕ แล้วผู้ที่ไปสู่สวรรค์         
ก็ด้วยการรักษาศีล๕นั่นเอง แล้ถ้าหากเรากลัวความทุกข์ก็อย่าทําความชั่ว ดังพระดํารัสที่ว่า “ถ้าท่าน
ทั้งหลายกลัวทุกข์ ถ้าทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลาย ก็อย่าทํากรรมชั่วไม่ว่าในที่แจ้งหรือในที่ลับ 
ถ้าท่านทั้งหลายจักกระทํา หรือกระทําความชั่วอยู่ก็จะไม่พ้นไปจากทุกข์ได้”๒๙๔ ข้อความนี้สมดัง 
พุทธศาสนสุภาษิตท่ีว่า “ขึ้นชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลกแก่คนผู้กระทําบาปกรรม ต้นไม้ที่เกิดในปุาก็ยังมีคน
เห็นคนพาลย่อมสําคัญบาปนั้นว่าเป็นที่ลับ”๒๙๕ พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนว่า “การกระทําใดทํา
แล้วไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืน ทั้งไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง การกระทํานั้นเป็นความดี มีความสุขมี
ความทุกข์และเป็นบุญติดตัวไปในชาติหน้า ส่วนการกระทําอย่างตรงกันข้ามเป็นความชั่วมีความทุกข์ 
และเป็นบาป พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า การเกิดมามีชีวิตไม่ว่าภพภูมิไหนย่อมเป็นทุกข์ทั้งทุกข์กาย
ทุกข์ใจ ส่วนการที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เพราะมีกิเลส เมื่อมีกิเลสก็เป็นเหตุให้ทํากรรม 
                                                 

 ๒๙๓องฺ.ติก. ๒๐/๕๐/๒๘๐ 
 ๒๙๔ขุ.อุ. ๒๕/๑๑๕/๑๐๗ 
 ๒๙๕ขุ.ชา. ๒๗/๕๑๘/๑๓๐ 



 ๒๕๐ 

เมื่อทํากรรมก็จําต้องรับวิบากหรือผลของกรรมวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยไป”๒๙๖ ไม่ว่าผลของกรรมที่
เรานั้นจะด ีหรือเลว ผลของสุจริตและทุจริตก็ยังคงให้ผลอยู่ตลอดเวลา 

ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าสัตว์โลกย่อมมีกิเลสอยู่ซึ่งมีอวิชชา คือความไม่รู้เป็นเค้ามูล
อยู่นั้น ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาติต่างๆ เราทุกคนก็เป็น ทั้งผู้ที่เกิดมาแล้วในอดีต ผู้ที่มี
ชีวิตอยู่ในป๎จจุบัน และผู้ที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งไม่ว่าเราอยู่ที่ใดก็ล้วนแต่มีความทุกข์ทั้งสิ้น ความทุกข์
นี้เป็นสัจธรรม แต่ผู้คนทั้งหลายก็พากันหลงลืมความจริงข้อนี้เพราะมีความอยากและความเห็นผิด
เป็นตัวปิดบัง เกิดก็เป็นทุกข์ แก่ก็เป็นทุกข์ ตายกเป็นทุกข์ การแก้ทุกข์นั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง 
โดยให้การกระทําของเรานั้นมีแต่ความ 

สุจริตและบริสุทธิ์ สิ่งต่าง ๆ เช่น การอาบน้ําชําระบาปนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่สามารถแก้ต้นตอ
ของความทุกข์ที่มนุษย์ประสบอยู่ได้ และพระพุทธศาสนาเองก็ไม่มีหลักการสอนที่จะให้เห็นไปใน
ทํานองอย่างนี้ ฉะนั้น เมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็นับว่าเป็นโชคประการหนึ่ง ยิ่งได้เกิดมาบน
ผืนแผ่นดินไทยที่มีพระพุทธศาสนาแผ่ร่มเงาปกป๎กรักษาคนไทยทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขก็ยิ่งนับได้ว่า
เป็นโชคอันสูงสุด สมดังพุทธพจน์ที่ว่า“การได้ความเป็นมนุษย์ได้ยากความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลาย
ได้ยาก การฟ๎งพระสัทธรรมได้ยาก การอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยาก”๒๙๗ 

เมื่อนางผีเสื้อสมุทรสิ้นชีวิต พระอภัยมณีก็คร่ําครวญและตั้งความปรารถนาให้นางเป็นสุขดัง
บทกลอนต่อไปนี้ 

สงสารนักภคินีเจ้าพ่ีเอ๋ย   เป็นคู่เชยเคียงชิดพิสมัย  
  ถึงรูปชั่วตัวดําแต่น้ําใจ    จะหาไหนไม่เหมือนเจ้าเยาวมาลย์ 
 ตั้งแต่นี้มีแต่จะแลลับ    จนดิ้นดับกาลาปาวสาน  
 จนม้วยดินสิ้นฟูาแลบาดาล   มิได้พานพบสมรเหมือนก่อนมา  
 พ่ีแบ่งบุญบรรพชิตอุทิศให้   เจ้าจงไปสู้สวรรค์ให้หรรษา  
 อันชาตินี้มีกรรมจํานิรา   เมื่อชาติหน้าขอให้พบประสบกัน๒๙๘ 

พันธกรณีของมนุษย์ที่มีต่อผู้อื่นนั้น กล่าวโดยรวมแล้วมนุษย์เป็นผู้ให้ ได้แก่ให้ความซื่อสัตย์ให้
ความเมตตาไม่มุ่งร้าย ให้ความกรุณาต่อผู้อ่ืน การให้ทําให้มนุษย์ไปถึงความดีที่สูงสุดได้ แต่ต้องอาศัย
องค์ประกอบอื่นร่วมด้วย 

สุนทรภู่ได้ชี้ให้เห็นว่าป๎ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเกิดจากกรรม คือการกระทําของตนเอง
ทั้งสิ้น ดังเช่น ชีวิตของพระอภัยมณีที่กว่าจะพบจุดหมายสูงสุดของชีวิตคือความสงบสุขได้ต้องใช้
เวลานาน และคุณธรรมในตัวของพระอภัยมณีได้แสดงให้เห็นพันธกรณีของมนุษย์ที่มีต่อผู้อ่ืน และเห็น
ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในขณะเดียวกัน 

สุนทรภู่ได้แสดงให้เห็นถึงกฎแห่งกรรมว่ามนุษย์ผู้ใดที่ทํากรรมไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น
เป็นเครื่องตัดสินความดีความชั่วที่ได้กระทําลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยพยายามบอกผู้อ่านให้เรียนรู้
                                                 

 ๒๙๖ฟ้ืน ดอกบัว, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ศิลปาบรรณคาร, 
๒๕๓๙), หน้า ๒๘๖. 
 ๒๙๗ขุ.ธ. ๒๕/๒๔/๒๘. 
 ๒๙๘สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๖. 



 ๒๕๑ 

จากวรรณกรรมของท่านว่ากรรม คือ กระบวนการการกระทําหรือกรรมทั้งหลายปรุงแต่งชีวิตให้
เป็นไปต่าง ๆ ดังปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีในตอนที่ ชีวิตของพระอภัยมณีได้เบี่ยงเบน
ไม่เป็นไปตามคลาดหวังของท้าวสุทัศน์ อันเกิดจากกรรม คือ การกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาของ         
พระอภัยมณีเองการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาเปุาปี่ของพระอภัยมณี เป็นเหตุให้พระบิดาคือท้าวสุทัศน์
ไม่พอพระทัย บริภาษต่อหน้าธารกํานัล ทําให้พระอภัยมณีเกิดอุปทานยึดมั่นในวิชาเปุาปี่ และเกิด
อัตตา หนีออกจากเมือง กรรมซึ่งพระอภัยมณีเป็นผู้สร้างได้ส่งผลแก่ชีวิตพระอภัยมณีเป็นไปตามหลัก              
อิทัปป๎จจยตา ที่ว่า 

 
  เมื่อสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จึงม ี
  เพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 
  เปรียบเทียบได้ว่า 
  เมื่อพระอภัยมณีเปุาปี่ เสียงปี่จึงมี 

เพราะเสียงปี่สร้างความกําหนัด นางผีเสื้อสมุทรจึงลักพาตัวพระอภัยมณีไปเป็นสามี 
พิจารณาในแง่ของกรรมผู้บันดาลชีวิตพระอภัยมณีจะเห็นชัดว่ากรรมคือ การกระทําพระอภัยมณี

เป็นผู้สร้างกิเลสทําให้เกิดกรรม กรรมทําให้เกิดวิบาก คือ ผลของกรรมและวิบากกิเลสต่อไปไม่มีที่
สิ้นสุดการค้นหาความจริง (สัจจะ) ความมีเหตุผล (ปฎิจฺจสมุปบาท) กระบวนการกระทํา (กรรม) และ
ความสงบสุข (นิพพาน) ในพระอภัยมณี ซึ่งจัดหมวดหมู่ไว้ในสาขาอภิปรัชญานี้ หากวิเคราะห์บทบาท
พฤติกรรมของตัวละคร หาเหตุผลความผิดพลาดบกพร่องของตัวละครสําคัญจะได้ข้อสรุป คือ ตัวละคร
สําคัญในพระอภัยมณี เกือบทุกตัวมีความเป็นปุถุชนมีรัก โลภ โกรธ หลง พยาบาท มีความยึดมั่นถือ
มั่นในตนเอง เช่น ท้าวสุทัศน์ พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ ต่างก็ยึดถือตัวเองเป็นสําคัญ ท้าวสุทัศน์ 
ต้องการให้โอรสเรียนวิชาเพ่ือเป็นกษัตริย์ตามที่ตนเองคาดหวังไว้ ในขณะที่พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ
ต้องการวิชาที่ตนเองชอบและพอใจเรียนเพราะรู้คุณค่าของวิชาที่เรียน ทั้งสองฝุาย คือฝุายท้าวสุทัศน์ 
และฝุายพระอภัยมณีศรีสุวรรณต่างไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง (มือวิชชา) และต่างยึด
ตนเอง (อัตตา) เป็นสําคัญ ตัวละครสําคัญอีกหลายตัว เช่น อุศเรน นางละเวง เป็นผู้มีความโกรธแค้น 
และความรักโดยเฉพาะ อุศเรนมีอุปาทานสูง จึงละความโกรธมิได้ เมื่อถูกนางวาลีกระตุ้นความโกรธ 
จึงอกแตกตาย ซึ่งเปรียบเสมือน ภพ ชาติ ชรา มรณะในวงจรปฏิจจสมุปทาน นั่นเอง จึงทําให้เกิดกรรม 

โยคี นางวาลี บาทหลวง เป็นตัวละครที่ใช้ป๎ญญาแก้ป๎ญหา แต่โยคีใช้ป๎ญญาคู่กับศีลธรรม 
โยคีจึงยุติป๎ญหาใหญ่และสําคัญ คือ การรบ สร้างความสงบสุขให้เกิดข้ึนได้ แต่ นางวาลีและบาทหลวง
ใช้ป๎ญญาที่ปราศจากศีลธรรม จึงแก้ป๎ญหาสําคัญไม่ได้ เพราะขาดธรรมจึงทําให้เกิดกรรม นางผีเสื้อสมุทร 
นางเงือก นางสุวรรณมาลี ทุกคนมีความรักที่เป็นวิสัยโลก แต่นางผีเสื้อสมุทรมีตัณหา ราคะสูง ชีวิต
ของนางจึงเหมือนวนเวียนอยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาทไม่สามารถดับอวิชชาได้จึงทําให้เกิดกรรม           
สินสมุทร สุดสาคร เป็นโอรสพระอภัยมณีท้ังสองคน และเป็นศิษย์ของโยคีเกาะแก้วพิสดารทั้งสองต่าง
มีคุณธรรม แต่ต่างกันที่สินสมุทรยึดอัตตาสูงกว่าสุดสาครจึงโกรธง่ายและใช้ป๎ญญาน้อยกว่า จุดเด่น
ของสุดสาคร คือ มีความกตัญํู กล้าหาญ และตั้งอยู่ในธรรมจึงทําให้เกิดกรรม 

อาจกล่าวได้ว่า สุนทรภู่จึงต้องการบอกให้ทุกคนที่ได้อ่านวรรณกรรมของท่านได้ รับรู้คุณค่า
ของกรรมว่าการจะเข้าถึงธรรมได้ หากมองเห็นความงามของธรรมข้อนี้ ผู้อ่านก็จะเข้าใจว่าทุกสรรพ



 ๒๕๒ 

สิ่งเป็นเพียงสมมติสัจจะ มีความไม่จีรังยั่งยืน มนุษย์ประกอบขั้นจากส่วนที่เป็นร่างกาย คือ ลักษณะ
ทางกายภาพอันเป็นรูปธรรมภายนอก และอีกส่วนหนึ่ง คือ ส่วนที่เป็นจิตใจอันเป็นลักษณะของ
นามธรรม โดยร่างกายและจิตใจนั้นต้องอาศัยซึ่งกันและกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้และ
พระพุทธศาสนาได้ให้ความสําคัญที่จิตมากกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าร่างกายนั้นไม่มีความสําคัญ 
องค์ประกอบทั้ง ๒ ส่วนต้องทํางานร่วมกันอย่างเป็นกระบวนการแต่เนื่องจาการกระทําต่าง ๆ ที่แสดง
ออกมานั้นจะต้องเริ่มที่จิตก่อนจิตคิดดีเป็นกุศล พฤติกรรมการแสดงออกก็ย่อมดีด้วย ขณะที่จิตเป็น
อกุศล พฤติกรรมการแสดงออกลักษณะตรงกันข้าม  

คุณค่าที่ได้รับในหลักธรรมกฎแห่งกรรม ทําให้ตระหนักถึงการกระทําและผลแห่งการกระทํา
ของตน เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามศีลห้า 
ฝึกฝนตนให้คิดดี พูดดี ทําดี อย่างมีสติด้วยป๎ญญา กุศลกรรมย่อมเกิดข้ึนทุกขณะจิต 

จากการสัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท มีความเห็นว่า“กรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ก่อขึ้น
เองผลของกรรมจะปรากฏขึ้นเมื่อมีเหตุทําให้เกิด ในเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่ชี้ให้เห็นกฎแห่งกรรม
ด้วยการกระทําของตัวละคร ที่เกิดขึ้นและทําให้ตัวละครนั้นรับผลแห่งกรรม”๒๙๙ นอกจากนี้              
จากงานวิจัยของ ไพโรจน์ นรชาติธ ารงวิทย์ ที่ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง ความเชื่อในเรื่อง         
พระอภัยมณี พบว่า “ทางด้านพุทธศาสตร์ปรากฏความเชื่อเรื่องกรรมและวิบากกรรม ที่เกิดขึ้นกับตัว
ละครทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ส่งผลให้เกิดวิบากกรรมกับตัวละครที่สร้างความชั่ว และส่งผลดีกับตัว
ละครที่เป็นคนดี”๓๐๐ จึงมีคุณค่าในการทําให้มนุษย์ได้เห็นผลแห่งการกระทําของตนและสามารถ
แยกแยะความดีและความชั่วได้อย่างถูกต้องแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

ประเด็นที่ ๙ ขันธ์ ๕เป็นหมวดหนึ่งของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดที่แบ่งออกเป็น ๕ กอง
คือ รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร         
วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ เรียกรวมกันว่า เบญจขันธ์ (ขันธ์ ๕)๓๐๑ ที่ปรากฏในเรื่องพระอภัยมณี คือ 
พระอภัยมณีบวชเป็นฤาษีเทศนาสอนนางผีเสื้อสมุทรไม่ให้ใหลหลงในขันธ์ ๕ คือ รูปรส กลิ่นเสียงสัมผัส 
ความว่า 

ประเดี๋ยวนี้พ่ีบวชชวดสบาย  จะสอนสายสวาทเจ้าให้เข้าใจ 
จงฟ๎งธรรมคํานับดับโมโห   ให้โทโสสร่างเสื่อมค่อยเลื่อมใส 
แล้วทรงเดชเทศนาภาษาไทย   ด้วยความในโลกีย์สี่ประการ 
คือรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส   ที่คฤหัสถ์หวงแหนไม่แก่นสาร 

                                                 

 ๒๙๙สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๓๐๐ไพโรจน์ นรชาติธํารงวิทย์ ,“วิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพนะอภัยมณี”, ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๓๓, หน้า ๑๒๐. 
 ๓๐๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว,   
หน้า ๒๒. 



 ๒๕๓ 

ครั้นระงับดับขันธสันดาน   ย่อมสาธารณ์เปื่อยเน่าเสียเปล่าดายอย่า
 ลุ่มหลงจงอุตส่าห์รักษาศีล    ให้เพ่ิมภิญโญไปดังใจหมาย๓๐๒ 

ชีเปลือยพูดกับสุดสาครเกี่ยวกับขันธ์ ๕ มีร่างกายเป็นรังโรค เป็นอสุภะ คือ ไม่ใช่สิ่งสวยงามมี
ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดความทุกข์ ดังนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยศีล สมาธิ และป๎ญญา
จึงจะทําให้ระงับความทุกข์ได้ ดังความว่า 
   ชีเปลือยฟ๎งนั่งขัดสมาธิพับ   แสนสับปลับปลิ้นปลอกบอกนิสัย 
 เราตัดขาดปรารถนาไม่อาลัย   ด้วยเห็นภัยวิปริตอนิจจัง 
 อันร่างกายหมายเหมือนหนึ่งเรือนโรค  แสนโสโครกคืออายุกเป็นทุกขัง 
 เครื่องสําหรับยับยุบอสุภัง    จะปิดบังเวทนาไว้ว่าไร 
 เราถือศีลจินตนาศิวาโมกข์    สละโลกรูปนามตามวิสัย 
 บังเกิดเป็นเบญจขันธ์มาฉันใด   ก็ท้ิงไว้เช่นนั้นจึงฉันนี้ 
 ไม่รักรูปร่างกายเสียดายชาติ   อารมณ์มาดมุ่งหมายจะหน่ายหนี๓๐๓ 

เป็นร่างกายอันเป็นลักษณะทางกายภายในของมนุษย์ทุกคนที่ประกอบขึ้นจากธาตุ ๔ เรียกว่า 
มหาภูตรูป คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม เวทนาขันธ์ หมายถึงความรู้สึกรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ ของ
จิต โดยผ่านทางอายตนะภายในทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจสัญญาขันธ์หมายถึง ความจําได้
หมายรู้เป็นการจดจําสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม นามธรรม และเก็บสั่งสมไว้ สังขารขันธ์  หมายถึง           
การปรุงแต่งจิตให้เกิดความคิดในลักษณะต่าง ๆ คิดดี คิดชั่วหรือความคิดที่มีลักษณะเป็นกลาง ๆ และ
วิญญาณขันธ์ หมายถึง ความรู้อารมณ์ของจิตที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะภายในทั้ง๖สิ่งดังกล่าวเหล่านี้
เป็น สมมติสัจจะ (Conventional Truth) หมายถึง ความจริงโดยสมมุติ คือสิ่งที่เป็นจริงเพราะ
บัญญัติจากชาวโลก เพ่ือการรับรู้ร่วมกัน สิ่งนั้นไม่มีความเป็นจริงในตัวเอง เช่น ของตนเอง จัดเป็น
ความจริงโดยสมมติของชาวโลก 
 ในเรื่องของขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นหลักธรรมที่ยังทําให้มนุษย์
ยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกล่าวคือยังไม่พ้นจากวัฏสงสาร ได้มีความเข้าใจชีวิตมากขึ้ น ไม่ให้
ยึดติดกับสิ่งที่ไม่มีแก่นสาร รู้จักใช้ป๎ญญาในการพิจารณาจนเห็นสารธรรม จึงเรียกว่าหลักธรรมขันธ์ ๕ ว่า 
เป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่เรียกว่า ขันธ์ ๕ 
 คุณค่าของขันธ์ ๕ แสดงให้เห็นถึงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการแตกดับตลอดเวลาอันเป็นเพียงสิ่ง
สมมุติขึ้นทําให้มนุษย์ไม่ยึดติดกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและโลกมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของ พระเทพวิสุทธิกวี ความว่า “ตัวละครทุกตัวที่สุนทรภู่จัดวางขึ้นมา ได้รับการถ่ายทอด
และเป็นสื่อให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขาร มีการแตกดับได้ตลอดเวลาเป็นเพียงสิ่งสมมติหรือสมมติ
สัจจะเท่านั้น”๓๐๔ และ โสภณ พฤกษวานิช ได้ทําการวิจัยศึกษาพุทธปรัชญาเถรวาทในพระอภัยมณี 

                                                 

 ๓๐๒สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, หน้า ๒๐๓.  
 ๓๐๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘๒ - ๓๘๓. 
 ๓๐๔สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 



 ๒๕๔ 

พบว่า”ปรากฏหลักธรรมเรื่องขันธ์ ๕ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการไม่ยึดติดในสังขาร ร่างกาย และ
ความไม่จีรังยั่งยืนของสิ่ งต่าง  ๆ ในโลก อันเป็นรากฐานของการปล่อยวาง”๓๐๕ นับว่าเป็น
สุนทรียศาสตร์ทางธรรมที่แทรกอยู่ในวรรณกรรมที่ผู้อ่านได้รับอย่างดียิ่ง จัดเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญา
เชิงสุนทรียศาสตร์ 

ประเด็นที่ ๑๐ นิพพาน คือ การดับกิเลสและกองทุกข์เป็นโลกุตรธรรม และเป็นจุดหมาย
สูงสุดในพระพุทธศาสนา๓๐๖ ได้แก่ ความดับซึ่งความชั่ว และความยึดมั่นถือมั่นทางใจ อันเป็นผลมา
จากมหากุศลธรรม และเป็นสาเหตุแห่งการดับซึ่งการเกิดใหม่ เป็นสภาวะที่ปราศจากบาปโดยสิ้นเชิง 
เป็นสภาวะแห่งความสุขสงบของใจที่ประกอบด้วยป๎ญญา๓๐๗ และเป็นสภาวะแห่งการเจริญแท้สูงสุด 
อยู่เหนือกาละเทศะ๓๐๘ 

นิพพาน ถ้าใช้เป็นกิริยาของไฟ แปลว่า ดับไฟ ดับร้อน ถ้าใช้เป็นกิริยาจิต หมายถึง เย็นใจ สดชื่น 
ชุ่มชื่นใจ ดับความร้อนใจ ไม่มีความกระวนกระวาย๓๐๙ หรือแปลว่า เป็นเครื่องดับกิเลส คือทําให้ราคะ 
โทสะ โมหะหมดสิ้นไป๓๑๐ นิพพานจะบังเกิดขึ้นได้ก็เนื่องมาจากการเห็นแจ้งในอริยสัจหรือความจริง
อันประเสริฐ ที่เรียกว่า ยถาภูตญาณทัสสนะ คือ การรู้เห็นตามความเป็นจริง นิพพานชื่อว่าเป็นสัจจะธรรม
สูงสุดในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างยกย่องตรัสว่านิพพานเป็นยอดเยี่ยม๓๑๑ ชีวิตของ
พระอภัยมณีเริ่มต้นด้วยตัวกิเลสเป็นผู้ครอบครองเป็นชีวิตที่วนเวียนอยู่ด้วยกิเลสกรรม วิบาก มีตัณหา 
อุปาทานเป็นตัวชูโรง เป็นชีวิตที่เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่เดือดร้อน
วุ่นวายมาค่อนชีวิตจึงเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ คือการออกบวชเป็นดาบส ซึ่งเป็นชีวิตที่มีความสงบเย็น 
ซึ่งจะดําเนินไปสู่นิพพานได ้

ความสงบตรงข้ามกับคําว่า “วุ่นวาย” จิตสงบ ก็คือจิตที่ไม่วุ่นวาย สังคมสงบก็คือสังคมไม่
วุ่นวายความสงบในที่นี้หมายถึงสงบจากกิเลสอันมีอวิชชาตัณหาและอุปาทานเป็นต้นและความสงบ
จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย สงบจากความเศร้าโศก ความร้องไห้พิไรรําพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ 
เป็นต้น ความสงบถือว่าเป็นยอดของความสุขและยอดปรารถนาของมนุษย์ 

ถึงแม้ว่าสุนทรภู่จะไม่ได้ผูกเรื่องให้ตัวเอกบรรลุนิพพาน แต่ก็เห็นได้ว่าพยายามแสวงหา
ความหมายและคุณค่าของนิพพานไว้ควบคู่กับการชี้โทษภัยของโลกียสุข ดังเช่นข้อความในคําเทศนา

                                                 

 ๓๐๕นายโสภณ พฤกษาวานิช, “การวิเคราะห์จริยธรรมของตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัย
มณ”ี สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๘, 
หน้า ๒๑๙. 
 ๓๐๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับประมวลค าศัพท์, อ้างแล้ว
, หน้า ๑๐๓. 
 ๓๐๗Rhys Davids, T.W., Buddhist, (London : Pts, 1912), p.p. 1111-1112. 
 ๓๐๘Radhakrishnan S, Indian Philosophy. (London : GeogeAllen&Unwin Ltd, 1923),            
p. 450. 
 ๓๐๙องฺ.ติก. ๒๐/๔๙๗/๒๐๗, องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๙๘/๒๘๘. 
 ๓๑๐ขุ.จู. ๓๐/๓๘๑/๑๘๔. 
 ๓๑๑ขุ.ธ. ๒๕/๑๘๔/๙๐, ที.ม. ๑๐/๙๐/๕๐. 



 ๒๕๕ 

ของพระอภัยมณีที่แสดงแก่มเหสี โอรสและวงศ์วานว่า “วิสัยสัตว์เมื่อสิ้นพิภพจบเป็นผี ย่อมสะสมถม
จังหวัดปฐพีไพร่ผู้ดีเป็นคนไม่พ้นตาย”๓๑๒ ตีความตามเนือ้หา ตามแนวของพุทธปรัชญาเถรวาทสรุปได้
ว่าสิ่งที่มีอยู่จริงหรือสิ่งที่เป็นธรรมดาของโลก หรือเป็น “วิสัยโลก” ได้แก่ ความตาย (ความดับ) และ 
พระนิพพานเป็นสุขสิ้นทุกข์ร้อน ปรียบเหมือนนอนไม่หลับไม่ฝ๎นท่านทั้งหลาย เป็นการอธิบาย               
ชี้เปรียบเทียบให้เห็นลักษณะของนิพพานซึ่งเป็นความจริงขั้นปรมัตถ์ หรือเป็นอภิปรัชญาของ             
พุทธปรัชญาเถรวาท เทศนาของพระอภัยมณียังขยายความให้ชัดเจนต่อไปว่า “สิ้นถวิลสิ้นทุกข์เป็นสุข
สบายมีร่างกายอยู่ก็เหมือนเรือนโรคา”๓๑๓ 

สุนทรภู่ได้สอดแทรกคําสอนเรื่องนิพพานของพระอภัยมณีให้สอดคล้องกับคําสอนของฤาษี
แห่งเกาะแก้วพิสดาร ที่เทศนาแก้ป๎ญหาการทําสงครามครั้งสําคัญ ตอนที่พระอภัยมณีคบคิดกับนาง
ละเวงจะตีทัพเมืองผลึก โดยจะเปุาปี่ให้ทัพเมืองผลึกหลับแล้วจุดไฟเผา เมื่อทัพเมืองลังกายกออกมา 
พราหมณ์ทิศาปาโมกข์ให้ทหารเอาขี้ผึงอุดหู แล้วทําพิธีอัญเชิญพระโยคีเกาะแก้วพิสดารมาห้ามทัพ 
ขณะที่กองทัพทั้งสองฝุายรับกันนั้น พระโยคีเกาะแก้วพิสดารก็มาเทศนาให้สงบศึก ความว่า 

  คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้  ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร 
 ความตายหนึ่งพึงให้เห็นเป็นประธาน  หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุสบาย 
 ซึ่งบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี   เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย๓๑๔ 

ฤาษีแห่งเกาะแก้วพิสดารชี้ให้เห็นอนิจจัง ความไม่เที่ยงแท้ของรูป รส กลิ่น เสียงและให้หวัง
หรือปรารถนาพระนิพพานซึ่งเป็นทางพ้นทุกข์ ทั้งชี้ให้เห็นว่าความยุ่งยากที่เกิดขึ้น ความไม่พอใจ 
เพราะรู้สึกโกรธ (เคือง) ความยากจน (เข็ญ) หรือความยากลํายากท้ังปวง ที่เกิดขึ้นเพราะความทะยาน
อยากทางโลก (โลกีย์ตัณหา) นําไปสู่ความสูญเสียหมด ปุนปี้ (พาฉิบหาย) ดังนั้น เปูาหมายสูงสุดที่ทุก
คนควรจะหวัง คือ นิพพาน พระฤาษีเทศนาย้ําว่าให้มีความเชื่อเรื่องนิพพานว่า นิพพานเป็นการดับ
กิเลสและกองทุกข์เป็นโลกุตรธรรม และเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา๓๑๕ ได้แก่ ความดับ        
ซึ่งความชั่ว และความยึดมั่นถือมั่นทางใจ อันเป็นผลมาจากมหากุศลธรรม และเป็นสาเหตุแห่งการดับ
ซึ่งการเกิดใหม่ เป็นสภาวะที่ปราศจากบาปโดยสิ้นเชิง เป็นสภาวะแห่งความสุขสงบของใจที่ประกอบ
ป๎ญญา๓๑๖ และเป็นสภาวะแห่งการเจริญแท้สูงสุด อยู่เหนือกาลเทศะ๓๑๗ ความเชื่อเรื่องนิพพานที่
ปรากฏในเรื่องพระอภัยมณียังมีอีกหลายตอน ดังต่อไปนี้ 

                                                 
๓๑๒สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๗๘. 
๓๑๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๙. 
๓๑๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๑. 
๓๑๕พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับประมวลค าศัพท์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๐. 
๓๑๖Rhys Davids, T.W.Buddhist, (London: Pts, 1912), p.p. 1111 -1112. 
๓๑๗Radhakrishnan, S. Indian Philosophy, (London : Geoge Allen & Unwin Ltd, 1923), 

p. 457. 



 ๒๕๖ 

๑) โยคีสอนนางผีเสื้อสมุทรให้ละความโกรธและอาฆาตพระอภัยมณี ถ้านางเชื่อตามคําสอน 
ก็จะไปสวรรค์และบรรลุนิพพาน๓๑๘ สะท้อนให้เห็นว่านิพพานเป็นภาวะที่มีความสุขสําราญที่ใคร ๆ          
ก็ปรารถนา เห็นได้จากคําพูดของโยคีที่สอนนางผีเสื้อสมุทรว่าอย่าโกรธและอาฆาตพระอภัยมณีต่อไป
อีกเลยจะเป็นมลทินติดตัวไปจนตัวตาย ถ้านางเชื่อตามคําสอน ก็จะไปสวรรค์และบรรลุนิพพาน
(นฤพาน) 

๒) พระอภัยมณีของให้โยคีบวชสร้างบารมีให้ถึงนิพพาน “พอสมสร้างทางธรรมสํามะดึงส์ให้ลุ
ถึงนิพพานสําราญใจ”๓๑๙ สะท้อนให้เห็นนิพพานว่าเป็นยอดปรารถนาอันสูงสุดของชาวพุทธผู้ที่จะ
เข้าถึงภาวะนี้จะต้องรักษาศีล ปฏิบัติธรรมและสั่งสมบารมีให้ครบถ้วนก็จะบรรลุถึงนิพพานได้เห็นได้
จากคํากล่าวของพระอภัยมณีท่ีขอให้โยคีบวช  

๓)  ชีเปลือยพูดกับสุดสาครว่าที่ตนเองไม่ใส่เสื้อผ้าเบื่อหน่ายในขันธ์๕ถือศีลเพ่ือหวังนิพพาน  
   เราถือศีลจินตนาศิวาโมกข์   สละโลกรูปนามตามวิสัย 
  บังเกิดเบญจขันธ์มาฉันใด    ก็ท้ิงไว้เช่นนั้นจึงฉันนี้๓๒๐ 

จากบทประพันธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้นักบวชนอกพระพุทธศาสนาอย่างชีเปลือยก็
ใฝุฝ๎นไปนิพพาน เห็นได้จากคํากล่าวของชีเปลือยที่หลอกให้สุดสาครหลงเชื่อว่าตนเป็นนักบวชผู้ทรงศีล 
สละโลกีย์ไม่สนใจใยดีกับร่างกายและเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นเพียงสิ่งสมมติ จึงมุ่งแต่ถือศีลคิดหวังที่จะไป
นิพพาน (ศิวาโมกข์) 

๔)  โยคีเทศน์สอนกองทัพเมืองลังกาและเมืองผลึกให้ยุติสงคราม เหตุที่บ้านเมืองต้องเสียหาย 
ลําบากทุกคนเพราะความไม่รู้จักพอ กิเลศ โลภมาก จึงเชิญชวนให้หันมา “หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุก
สบาย”๓๒๑ และ“ ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันตีจะถึงทีน่ิพพานสําราญใจ”๓๒๒ 
 จากคําพูดของโยคีสอนกองทัพเมืองลังกาและเมืองผลึกให้ยุติสงครามและปฏิบัติธรรมจนถึง
อภิญญาณ ก็จะเข้าสู่นิพพาน ดังความว่า 
   อันแก้วแหวนแสนทรัพย์นับเหมือนดิน มีแล้วสิ้นเสียเปล่าไม่เข้าการ 
  แต่กุศลผลผลาอานิสงส์   จะช่วยส่งเป็นสมบัติพัสถาน  
  ใครถือธรรมจําศีลอภิญญาณ   ถึงนิพพานพูนสวัสดิ์อยู่อัตรา๓๒๓ 
  ..............................................    .............................................. 
  แล้วองค์พระอัคนีผู้มีพรต   บอกกําหนดศีลห้าอานิสงส์ 
  ผู้ใดฟ๎งทั้งหมดไม่ปลดปลง   บุญจะส่งไปสวรรค์ชั้นวิมาน 
  ไม่มีโรคโศกทุกข์กินสุกดิบ   เสวยทิพย์โอชากระยาหาร  
  อุตส่าห์สร้างทางกุศลผลทาน   ถึงนิพพานผาสุกไปทุกวัน๓๒๔ 

                                                 
๓๑๘สุนทรภู่, พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, หน้า ๑๕๔. 
๓๑๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๑. 
๓๒๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘๓. 
๓๒๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘๓. 
๓๒๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘๓. 
๓๒๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๘๓. 



 ๒๕๗ 

กล่าวได้ว่าหลักธรรมทั้งหลายตามที่ได้ประมวลมาพบว่าหลักธรรมที่เป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนา
มากที่สุดคือ พระนิพพาน เพราะเป็นยอดปรารถนาของสิ่งทั้งปวงอันจะทําให้หลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด จึงเป็นความงามของธรรมเรียกว่าแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

จากบทประพันธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าวิธีการที่จะไปสู่นิพพานนั้นมี ๒ ประการ คือ 
ประการแรก ต้องกําจัดกิเลสตัณหาให้ได้เสียก่อน เพราะสิ่งนี้เป็นต้นเหตุให้บ้านเมืองเกิดยุคเข็ญและ
ความหายนะประการที่สอง นอกจากกําจัดกิเลสตัณหาดังกล่าวแล้ว เห็นได้จากคําพูดของโยคีสอน
กองทัพเมืองลังกาและเมืองผลึกให้ยุติสงครามและปฏิบัติธรรมจนถึงอภิญญาณ ก็จะเข้าสู่นิพพาน        
จะได้รับบุญกุศลที่ตนทําไว้๓๒๕ สิ่งที่สําคัญคือให้รักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดอย่าให้ขาด บุญจะทําให้ไป
อยู่บนสวรรค์ ได้อาหารทิพย์ และหากปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอมีโอกาสไปสู่นิพพานได้อย่างแน่นอน๓๒๖ 

จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าเป็นไพร่ผู้ดีมีจนล้วนไม่พ้นความตายที่
ต้องทิ้งร่างกายไว้ในแผ่นดิน นิพพานเป็นที่สิ้นทุกข์มีแต่ความสุขสบาย เป็นสุขสงบ เย็นไม่ร้อน เหมือน
คนหลับสนิทไม่ฝ๎นระหว่างนอน คนส่วนใหญ่ลุ่มหลงในชีวิตความสวยงาม ยามมีชีวิตอยู่ก็เฝูาคลอเคลีย
มีความสุข แต่พอตายลงก็กลับรังเกียจเดียดฉันท์ เห็นคนที่เคยนอนอยู่คู่เคียงว่าเป็นผี  ถ้าหวังเข้าถึง
นิพพานอันเป็นภาวะสุขนิรันดรการสิ้นทุกข์สิ้นโศก สิ้นมนุษย์สวรรค์หมายถึง ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็น
มนุษย์หรือเทวดาอีกอันดับแรกต้องรักษาศีลเสียก่อนวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีสะท้อนให้เห็นถึง 
ความเชื่อเรื่องนิพพานมีจริงโดยผ่านตัวละครหลายตัวและเชื่อว่านิพพาน คือ การเป็นอิสระหรือหลุด
พ้นจากอํานาจของบุญกรรมเป็นภาวะที่สุขสําราญใจ ไม่มีความทุกข์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด
ของชาวพุทธในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นภาวะบรมสุขที่ให้ความสุขอย่างยิ่ง  

คุณค่าของนิพพาน อยู่ที่การฝึกปฏิบัติ เพ่ือกําจัดกิเลสให้สิ้นไป ด้วยการบําเพ็ญตบะทําความ
เพียรเผากิเลสหนีห่างไป แล้วต้องมุมานะต่อไปอีก คือต้องประพฤติพรหมจรรย์ทําให้กิเลสหมดสิ้นไป 
ไม่ให้กลับฟ้ืนขึ้นมาอีก เมื่อมาถึงจุดนี้ก็จะเห็นความจริงอันประเสริฐแท้ ของแท้ไม่ผิด ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เป็นอย่างอ่ืน คือเห็นอริยสัจพร้อมทําให้แจ้งซึ่งนิพพาน หมายถึงสภาพจิตที่ปราศจากตัณหา อันเป็น
เครื่องร้อยรัดเป็นสภาพไม่มีตัณหา ธรรมที่ไม่มีตัณหา ความจริงแท้อันติมะในตัวเอง เปูาหมายสูงสุด
ของพุทธปรัชญาเวรวาทชี้ไปที่นิพพานเพราะยึดถือว่านิพพาน คือ ความจริงแท้ (ความจริงอันติมะ)       
สิ่งใดจะเป็นบรมสุขเท่านิพพานเป็นไม่มีนั่นเองคุณค่าของนิพพาน จึงเป็นความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ 
เกิดจากการฝึกฝนปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสให้สิ้นไป อันเป็นเปูาหมายสูงสุดของจุดหมายทางพุทธศาสนา 

ในคุณค่าของนิพพานนี้ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท ให้ความเห็นว่า “จะต้องสร้างคุณธรรม
มาเสริมอีก ๒ ข้อ คือ สัจจะและขันติ ถ้าใครมีและรักษาให้มั่นคงแล้วก็จะเข้าถึงนิพพาน ที่มีความสุข
สําราญใจ”๓๒๗ ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ พระสาสนโสภณ ความว่า“นิพพานจึงเป็นยอด
ปรารถนาของพุทธศาสนิกชนทุกคน และการที่จะให้เข้าถึงนิพพานได้นั้นจะต้องทําบุญให้ทาน ต้อง

                                                                                                                                            
๓๒๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๘๕ 
๓๒๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๘๓ 
๓๒๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๘๕ 

 ๓๒๗สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท, ผู้อํานวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 ๒๕๘ 

รักษาศีลปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาจนถึงอภิญญาณ ถ้าทําได้ดังนี้ก็ จะเข้าถึงนิพพาน”๓๒๘ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสุรศักดิ์ ประจันตะเสน ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์           
พุทธจริยธรรมจากวรรณคดีโคลงโลกนิติ พบว่า “มีการกล่าวถึงความจริงของโลกและชีวิตโดย
ธรรมชาติของมนุษย์มุ่งเน้นเรื่องจิตใจ และให้เห็นถึงอุดมคติของมนุษย์คือนิพพานเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด”๓๒๙ 

นิพพานในเรื่องพระอภัยมณี มีปรากฏอยู่ในตอนที่พระโยคีให้กษัตริย์ทั้งสิบห้าพระองค์เลิกรบ
กัน แล้วถือศีลปฏิบัติธรรมจะได้มีโอกาสไปสู่นิพพาน อีกทั้งพระอภัยมณีบวชก็อาจจะไปสู่นิพพานได้ 
ซึ่งสุนทรภู่ไม่ได้สอนเรื่องนิพพานเพียงแต่แนะนําเท่านั้น พร้อมทั้งเชิญชวนให้คนปฏิบัติธรรมเผื่อจะได้
มี โอกาสไปนิพพานบ้าง นิพพานจึงเป็นความงามของหลักธรรมที่ เรียกว่าพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ ที่สุนทรภู่ไม่ได้มุ่งแต่งให้พระอภัยมณีบวชเป็นโยคีเพ่ือจะนิพพาน อีกทั้งโยคีสั่งสอน
กษัตริย์ทั้งสิบห้าพระองค์ให้ละตัณหาจะได้ไปนิพพาน เพียงต้องการบอกให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของ
มนุษย์คือนิพพาน และชี้ให้เห็นว่าเป็นความงามของธรรมที่มีอยู่จริงในหัวข้อนี้ 

สรุปความได้ว่า การที่บุคคลใดก็ตามที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้เห็นความงามของหลักธรรมแห่ง
พระพุทธศาสนา กล่าวคือ เห็นคุณค่าคุณความดีที่ปรากฏอยู่ในหลักธรรมนั้นเมื่อนําไปปฏิบัติย่อมเกิด
คุณค่ากับตนเองดังที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี ดังที่ประมวลได้ว่าผู้ที่ได้
ปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมของสังคหวัตถุ ย่อมเกิดคุณค่าดังนี้ไม่ละโมบ ไม่เห็นแก่ตัวขจัดความโลภและ
ความตระหนี่อีกทั้งชําระจิตใจให้สะอาด รู้จักให้อภัย มีวาจาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ําใจคนตลอดจน
ประพฤติตน ให้เป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะไม่เห็นแก่ตัว และวางตนให้เหมาะสมฐานะ วัยวุฒิและ
คุณวุฒิ ทําให้สังคมเกิดความสงบสุข มีความสงบสุข มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันผู้ที่ปฏิบัติตนตาม
พรหมวิหาร ๔ จะเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ มีจิตใจผ่องใส 
แช่มชื่นเบิกบานในความสําเร็จของผู้อ่ืน และมีจิตที่เงียบสงบ จะพบแต่ความสุขความเจริญและ
ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ อีกทั้งผู้ปฏิบัติตนอยู่ในทศพิธราชธรรม จะเป็นผู้รู้การ
ปฏิบัติตนของผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ผู้นําและนักปกครอง เพ่ือให้คนในปกครองได้รับประโยชน์สุขจาก
การให้ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อ่ืนได้ มีความเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุขของ
ส่วนรวม มีความสุจริตและจริงใจ สุภาพ อ่อนน้อม รู้จักข่มใจยับยั้ งอารมณ์ มีความเมตตา มีความ
กรุณา และประพฤติตนตั้งมั่นอยู่ในคําสอนของพระพุทธศาสนา อีกทั้งผู้ที่ฏิบัติตนตามฆาราวาสธรรม ๔        
จะเป็นผู้มีความซื่อตรง สุจริต ทําจริง เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้อ่ืน  รู้จักควบคุมและปรับปรุง
ตนเอง มีความหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทนไม่หวั่นไหว ทั้งมีน้ําใจ เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจตนเองหรือปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญํูจะตระหนักถึงพระคุณของ
ผู้ที่ช่วยเหลือเราและตอบแทนพระคุณด้วยการเคารพ เอ้ือเฟ่ือสรรเสริญคุณและมีน้ําใจต่อผู้มีคุณอีก
ทั้งรู้จักไตรสิกขา จะเป็นผู้ฝึกฝนตนให้เป็นผู้มีความงามด้วยกาย วาจา และใจ อีกทั้งฝึกฝนปฏิบัติตน
ให้เกิดความสุขความสงบจนสามารถไปสู่หลักธรรมเบื้องสูงคือโลกุตรธรรมได้ด้วยป๎ญญา รวมทั้งรู้จัก
กฎของ ไตรลักษณ์จะทําให้รู้จักการปล่อยวาง ละจากความยึดมั่นถือมั่น ระลึกรู้ตลอดเวลาถึงความไม่

                                                 

 ๓๒๘สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 ๓๒๙พระมหาสุรศักดิ์ ประจันตะเสน, “การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมจากวรรณคดี โคลงโลกนิติ”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๙๕. 



 ๒๕๙ 

แน่นอนของชีวิต ทําให้จิตใจสงบสุข สดชื่นเบิกบานตลอดเวลาและหากเข้าใจกฎแห่งกรรมก็จะ
ตระหนักถึงการกระทําและผลแห่งการกระทําของตนเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตดังแสดง
ในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที ่๔.๑ สรุปคุณค่าแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี 

 

ล าดับที่ แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ 

คุณค่าที่ได้จากแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์เรื่อง พระอภัยมณี 

๑ สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ 
          ทาน 

ปิยวาจา 
อัตถจริยา 

          สมานัตตา 

ไม่ละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว ขจัดความโลภและ
ความตระหนี่ อีกทั้งชําระจิตใจให้สะอาด รู้จักให้อภัย  
มีวาจาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ําใจคนตลอดจนประพฤติ
ตน ให้เป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะไม่เห็นแก่ตัว และวาง
ตนให้เหมาะสมฐานะ วัยวุฒิและคุณวุฒิ ทําให้สังคม
เกิดความสงบสุข มีความสุข มีความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน มีผลต่อจิตใจทําให้เกิดความชุ่มชื่นเบิกบานทําให้
เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ด้วยได้รับประโยชน์ทั้งคู่ 
เกิดความเบิกบานใจ อ่ิมเอมใจ เพราะต่างเห็นความ
งามของธรรมที่เกิดขึ้นจึงได้ปฏิบัติต่อกันในความรู้สึกที่
ดีงาม 
 

๒ พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ 
-เมตตา 
-กรุณา 
-มุทิตา 

          -อุเบกขา 

           ทําให้เกิดความรัก เกิดความเสียสละ เป็น
ความงามของผู้ปฏิบัติส่งผลให้สังคมและชาวโลกมี
ความสุขไม่เบียดเบียนทําร้ายซึ่งกันและกันเป็นผู้มีจิตใจ
อ่อนโยน ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ 
มีจิตใจผ่องใส แช่มชื่นเบิกบานในความสําเร็จของผู้อ่ืน 
และมีจิตที่ เงียบสงบ จะพบแต่ความสุขความเจริญ 
ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ ประกอบไป
ด้วยความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความยุติธรรม มีความ
วางใจเป็นกลาง อันจะให้ดํารงอยู่ ในธรรมตามที่
พิจารณาเห็นด้วยป๎ญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรม
ดุจตราชู ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรม
ที่สัตว์ทั้งหลายกระทําแล้วอันควรได้รับผลดีหรือชั่ว 
 

๓ ทศพิธราชธรรม 
 

          เป็นแนวปฏิบัติของผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ผู้นํา
และนักปกครอง เพ่ือให้คนในปกครองได้รับประโยชน์
สุขจากการให้ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อ่ืนได้มี
ความเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุขของ



 ๒๖๐ 

ล าดับที่ แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ 

คุณค่าที่ได้จากแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์เรื่อง พระอภัยมณี 

ส่วนรวม มีความสุจริตและจริงใจ สุภาพ อ่อนน้อม 
รู้จักข่มใจยับยั้งอารมณ์ มีความเมตตา มีความกรุณา 
แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ ต น ตั้ ง มั่ น อ ยู่ ใ น คํ า ส อ น ข อ ง
พระพุทธศาสนา 
 

๔ ฆราวาสธรรม ๔ ได้แก่ 
        - สัจจะ 
        - ทมะ 
        - ขันติ 
        - จาคะ 

         เป็นผู้มีความซื่อตรง สุจริต ทําจริง เป็นที่เชื่อถือ
และไว้วางใจของผู้อ่ืน รู้จักควบคุมและปรับปรุงตนเอง 
มีความหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทนไม่หวั่นไหว ทั้งมีน้ําใจ 
เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ไม่ใจแคบ เห็นแก่
ตัวหรือเอาแต่ใจตนเอง เกิดสติระลึกรู้การกระทําว่าสิ่ง
ใดถูก สิ่งใดผิด มีการให้อภัย ไม่อาฆาตพยาบาท จะ
เห็นได้การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว ควบคุมจิตใจได้ 
ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง 
 

๕ ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ          ตระหนักถึงพระคุณของผู้ที่ช่วยเหลือเราและ
ตอบแทนพระคุณด้วยการเคารพ เอ้ือเฟ่ือสรรเสริญคุณ
และมีน้ําใจต่อผู้มีคุณ มีความจริงใจและไม่คดโกงโดย
จัดอยู่ในการทําความดีทางวาจา และใจ สิ่งสําคัญคือ
ต้องมีสัจจะต่อหน้าที่ มีสัจจะต่อตนเอง ต่อกาย วาจา 
ใจ เมื่อมีสัจจะ เท่ากับมีความมีความกตัญํู จะเป็นผล
ทําให้เกิดความสุขความเจริญอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
สังคมไม่เดือดร้อนเป็นความงดงามแห่งหลักธรรมส่งผล
เป็นบุญกุศลให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต 
 

๖ ไตรสิกขา ได้แก่ 
          -ศีล 
          -สมาธิ 
          -ปัญญา 

         ฝึกฝนตนให้เป็นผู้มีความงามด้วยกาย วาจา 
และใจ อีกทั้งฝึกฝนปฏิบัติตนให้เกิดความสุขความสงบ
จนสามารถไปสู่หลักธรรมเบื้องสูงคือโลกุตรธรรมได้
ด้วยป๎ญญา การรักษาศีล การเจริญสมาธิ และการ
เจริญป๎ญญา อันสรุปได้ดังนี้  อาทิกัลยาณังงามใน
เบื้องต้น คือ ศีล มัชเฌกัลยาณังงามในท่ามกลาง คือ
สมาธิ ปริโยสาณกัลยาณัง งามในที่สุด คือ ป๎ญญา 
 

๗ ไตรลักษณ์ ได้แก่ 
-อนิจจัง 

         รู้จักการปล่อยวาง ละจากความยึดมั่นถือมั่น 
ระลึกรู้ตลอดเวลาถึงความไม่แน่นอนของชีวิต ทําให้



 ๒๖๑ 

ล าดับที่ แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ 

คุณค่าที่ได้จากแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์เรื่อง พระอภัยมณี 

-ทุกขัง 
          -อนัตตา 

จิตใจสงบสุข สดชื่นเบิกบานตลอดเวลา จะมีป๎ญญา
ธรรมเกิดขึ้นได้พัฒนาจิตใจให้เจริญขึ้นได้ ต้องรู้จักการ
เรียนรู้ ในการปล่อยวาง คุณธรรมที่ละความยึดมั่นถือ
มั่น คุณธรรมนี้ช่วยให้ละวาง ความยึดมั่นถือมั่นได้ 

๘ กฎแห่งกรรม          ตระหนักถึงการกระทําและผลแห่งการกระทํา
ของตนเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต ทําให้
มนุษย์ได้เห็นผลแห่งการกระทําของตนและสามารถ
แยกแยะความดีและความชั่วได้อย่างถูกต้อง 

๙ ขันธ์ ๕ 
          -รูป 
          -เวทนา 
          -สัญญา 
         -สังขาร 
         -วิญญา 

         แสดงให้เห็นถึงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการแตกดับ
ตลอดเวลาอันเป็นเพียงสิ่งสมมุติขึ้นทําให้มนุษย์ไม่ยึด
ติดกับสิ่งต่างๆท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองและโลกมนุษย์  

๑๐ นิพพาน          เป็นความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ เกิดจากการ
ฝึกฝนปฏิบัติ เพ่ือกําจัดกิเลสให้สิ้นไปอันเป็นเปูาหมาย
สูงสุดของจุดหมายทางพุทธศาสนา 

 
กล่าวได้ว่า แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หรือสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธที่ปรากฎอยู่

ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี เป็นหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดแทรกไว้
ในวรรณกรรมดังกล่าว เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ ฆราวาสธรรม ๔ ไตรสิกขา และกลุ่ม 
ปกิณกธรรม ได้แก่ ความกตัญํูกตเวทิตาคุณ ไตรสิกขา ไตรลักษณ์ และกฎแห่งกรรม อันเป็น
หลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนา ทั้งสามารถนํามาพิจารณาเรียนรู้ ศึกษา ทําความเข้าใจแล้วนําไป
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลในการพัฒนากาย วาจา และใจของเราให้มีความเจริญยิ่งขึ้นพร้อมทั้งนํา
หลักธรรมเหล่านี้มาใช้เพ่ือให้เกิดคุณค่า เกิดประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ชีวิตเราได้ รวมทั้ง
ต่อสังคมหรือแม้แต่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 จากการสัมภาษณ์ ผู้มีความรู้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ พระสงฆ์ ผู้แตกฉานในธรรมทั้งปวง
การได้รับคําตอบที่คล้ายคลึงกัน สอดคล้องกัน กล่าวคือ บทประพันธ์ของสุนทรภู่มีความไพเราะ
นอกจากอรรถและพยัญชนะแล้ว ยังมีคุณค่าความดี ความงาม ที่เกี่ยวกับหลักศีลธรรมทางด้านจิต         
ที่เรียกว่า สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ สอดแทรกไว้ทุกบททุกตอน ทําให้ผู้อ่านได้รับรู้ ได้ศึกษา หลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา ได้เข้าใจชีวิตของตัวละคร ที่คล้ายกับชีวิตของตน ที่ผูกขึ้นในบทละคร แล้วโยงเข้า
หาหลักธรรม จากนั้นนําหลักธรรมเหล่านี้ มาใช้แก้ไขป๎ญหาตัวละครที่เกิดขึ้น เท่ากับเป็นการสอน
ผู้อ่านให้เข้าใจและรู้ตลอดจนเรียนรู้หลักธรรมเหล่านี้เพ่ือแก้ป๎ญหาชีวิตเมื่อคราวที่มีป๎ญหาเกิดขึ้นจริง
ในชีวิตของตน และจะได้มีความรู้ระดับป๎ญญาเพ่ือสอนบุคคลอ่ืนต่อไปได้  



 ๒๖๒ 

 หลักธรรมที่สุนทรภู่ได้สอดแทรกไว้ในบทประพันธ์ที่เรียกว่า พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์
นั้น มีคุณค่า เรื่องการปลูกฝ๎งคุณธรรมเบื้องต้นให้กับเยาวชนทั้งหลายเหล่านั้น ได้เรียนรู้ ได้นํามา
ปฏิบัติ และนํามาใช้จริง แก้ป๎ญหาชีวิตได้แม้เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
เพราะมีหลักธรรมเหล่านี้อยู่ในใจ อันได้แก่การปลูกฝ๎งในวัยเรียน และในวัยที่ต้องอ่านบทประพันธ์
เหล่านี้ หลักธรรมสําคัญ ๆ ที่สุนทรภู่ได้นํามาสอดแทรกไว้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักธรรมเกี่ยวกับการ
ครองชีวิต การครองเรือนของฆราวาส อันได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อรรถจริยา
สมานัตตา ฆราวาสธรรม ๔ อันประกอบด้วย สัจจะ ธรรมะ ขันติ จาคะ พรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งหลักธรรมทั้ง๓ หมวดนี้ เป็นหลักธรรมแห่งการจรรโลงโลก จรรโลง
สังคม จรรโลงประเทศชาติ ให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น เกิดความเจริญ เกิดความสันติ การให้อภัย        
ซึ่งกันและกัน ทําให้คนเป็นคนดี เป็นคนมีความรับผิดชอบ ทําให้บุคคลได้ลดละ อกุศลมูล ๑๐ลงได้         
ทําให้บุคคลทั้งหลายมีสติ ก่อให้เกิดข้อคิด ก่อให้เกิดป๎ญญา สํารวมระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือ
ป๎ญหาในชีวิต โดยตระหนักถึงศีล ดังนั้น สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ ฆราวาสธรรม ๔ เมื่อจําแนก
ออกมาประมวลเข้าด้วยกันแล้ว จะอยู่ในเรื่องของหลักศีล สมาธิ ป๎ญญา นั่นเองซึ่งเราเรียกว่าไตรสิกขา 
เมื่อมีไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ป๎ญญา แล้ว ย่อมนําไปสู่การปฏิบัติ การปฏิบัตินี้ทําให้เกิดความดี ความงาม
ทางด้านจิตใจ ทางด้านวาจา และทางด้านร่างกาย ที่เรียกว่ากาย วาจา จิต กุศลกรรมบถ ๑๐ ที่บังคับ
ให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
 สําหรับ คําว่า “คุณค่าของความงาม” ในพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้มุ่งหมายไปที่สิ่งนั้นต้อง
ประกอบไปด้วยความหลุดพ้น (วิมุตติ) เรียกว่า กัลป์ยาณะ คือ ความงาม บางแห่งได้ใช้คําว่า รส        
เป็นลักษณะคุณค่าของความงามด้วย เช่น คําว่า ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว คือ วิมุตติรส หมายถึง รสแห่ง
การหลุดพ้น ดังนั้น คุณค่าของความงามต้องประกอบด้วยรส คือ ผลของการปฏิบัติ  (อัตถรส) 
ประกอบด้วยวิธีการปฏิบัติ (ธัมมรส) และประกอบด้วยผลขั้นสูงสุด คือ การหลุดพ้น (วิมุตติรส)           
เมื่อทราบคุณค่าของความงามในพุทธศาสนาแล้ว จะเห็นว่าสิ่งที่มีคุณค่าต้องมีประโยชน์ สําหรับ
พระพุทธศาสนา คําว่า “ประโยชน์” นั้นหมายถึง ประโยชน์ทั้ง ๓ กล่าวคือ ทิฏฐธัมมิกกัตถประโยชน์ 
หมายถึงประโยชน์ในป๎จจุบัน สัมปรายิตกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในอนาคต และปรมัตถประโยชน์ 
ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพาน นอกจากนั้นประโยชน์ในที่นี้ต้องประกอบด้วยองค์  ๓ คือ                 
๑) ประโยชน์ส่วนตน ๒) ประโยชน์ส่วนผู้อ่ืน และประโยชน์ทั้ง ๒ ส่วน คือ ทั้งส่วนตน และส่วนผู้อ่ืน 

 จะเห็นได้ว่าในพุทธศาสนาให้คุณค่าและประโยชน์ของความงามไว้อย่างครอบคุลมกล่าวคือ
มุ่งตรงต่อการเข้าใจสาระชีวิตเป็นเบื้องต้น เข้าถึงการหลุดพ้นเป็นเปูาหมาย แม้แต่สิ่งที่คนทั่วไป
มองเห็นว่าไม่มีความงาม เช่น ซากศพหรือโครงกระดูกคนตาย แต่ถ้ามองด้วยป๎ญญาให้ถึงสัจจะก็จะ
เห็นความงามอยู่ในนั้น ดังความว่า 
  อันความงามท่ีอยู่ตามหมู่ซากผี 
  อันความดีอยู่ท่ีละสละยิ่ง 
  ความเป็นพระอยู่ที่เพียรบวชเรียนจริง 
  นิพพานดิ่งอยู่ที่กายก่อนตายเอย 
 ในการมองความทุกข์ก็เช่นกัน คนทั่วไปจะเห็นว่า ความทุกข์ ไม่ใช่สิ่งดีงาม จึงพากันเกลียด
ความทุกข์ กลัวการเผชิญกับความทุกข์ และพยายามหลีกหนีความทุกข์ แต่ถ้าเรามองความทุกข์ด้วย



 ๒๖๓ 

ป๎ญญา ก็จะพบว่ามีความดีงามและประเสริฐสุดปรากฏอยู่ เพราะความทุกข์ช่วยให้คนจนกลายเป็น 
คนรวย คนโง่กลายเป็นคนฉลาด และคนธรรมดากลายเป็น พระอริยบุคคล หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ 
ได้เปรียบความทุกข์เหมือนกับหัวคางคก และเปรียบความดีงามในความทุกข์เหมือนเพชรในหัวคางคก 
ใครที่สามารถค้นพบเพชรในหัวคางคก เขาจะมีความสุขที่สุด เครื่องมือสําหรับใช้ค้นหาคือป๎ญญา         
หาใช่อารมณ์ไม่ ถ้าเราใช้อารมณ์ค้นหา ก็จะพบแต่ความน่าเกลียดของหัวคางคกเท่านั้น หากมนุษย์ทุก
คนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแล้ว จะพบกับความงามที่เป็นอมตะไม่มีวัน
จะเสื่อมสลายไปจากโลกนี้ นั่นคือ 
  อาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้น   คือ ศีล 
  มัชเฌกัลยาณังงามในท่ามกลาง  คือ สมาธิ   
  ปริโยสาณกัลยาณัง งามในที่สุด  คือ ป๎ญญา (ญาณทัสนะ) 

 จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่
เรื่องพระอภัยมณี ผู้วิจัยมีความเห็นว่า สุนทรภู่เป็นนักกวีผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ทั้งทาง
โลกและทางธรรมโดยผ่านวรรณกรรมที่เกิดจากจินตนาการ ดังเรื่องพระอภัยมณีได้อย่างสมความ
ภาคภูมิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกของโลก ด้วยความรู้ ด้วยความรอบรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสม
มาอย่างช้านานจนเกิดความเข้าใจที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ผ่านตัวละครใน
วรรณกรรมมาสู่ผู้อ่านได้อย่างงดงามทั้งอักขระวิธี อรรถและพยัญชนะได้อย่างสมจริง สมควรอย่างยิ่ง
ที่เป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกยกย่อง ประกอบกับการมีความเชื่อในความดีงามแห่งพระพุทธศาสนา
ที่เกิดขึน้กับผู้ปฏิบัติ จึงได้เชิญชวนให้ผู้อ่านด้วยการโน้มน้าวใจให้เข้าหาธรรม จากการอ่านวรรณกรรม
ที่ใช้ภาษาอย่างสละสลวย โดยผู้อ่าน ๆ แล้วไม่รู้สึกว่าถูกสอนธรรมะว่าหากผู้ใดได้ปฏิบัติตามแล้วย่อม
เกิดคุณค่า เกิดความงามด้วยเหตุนี้ขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วย่อมมีความงามในตนเอง ดังนั้นผู้ที่เห็นความงาม
ของธรรมแล้วนําไปปฏิบัติเท่ากับผู้นั้นได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับตนเองอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะมองใน
แง่มุมใดที่จะพบแต่ความงามของธรรมเสมอ กล่าวคือ ได้เห็นสุนทรียะในพระพุทธศาสนาทุกด้าน    
ดังที่ได้ประมวลแนวคุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ 
เรื่องพระอภัยมณีดังข้อมูลข้างต้นทุกประการ 
 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า จากคุณค่าแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี ทําให้เห็นว่าคุณค่าทางหลักธรรมที่ได้ปรากฏออกมานั้น ได้มาจากความรู้ 
ความเข้าใจ และความสามารถทั้งทางด้านการประพันธ์และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของสุนทรภู่ 
ประกอบกับการมีความเชื่อและความศรัทธาของสุนทรภู่เอง จึงทําให้วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี
เป็นที่ยิ่งใหญ่อุดมด้วยคุณค่าทางพุทธปรัชญาอย่างแท้จริง ในทางกลับกันก็เพราะด้วยเหตุที่สุนทรภู่        
มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งมีความเข้าใจในงานประพันธ์ และมีความเชื่อในหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา จึงทําให้สามารถแต่งบทประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีที่แฝงไปด้วยแนวคิดทาง             
พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ อันเป็นความงามทางธรรมได้แยบยล 
 



 
บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัย และขอ้เสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “เรื่องแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรีศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง

พระอภัยมณี”ในครั้งนี้สืบเนื่องจากวรรณกรรมไทยถูกละเลย ขาดการเอาใจใส่ดูแลจากสังคมและแวดวง
การศึกษาถึงแม้ว่าวรรณกรรมเหล่านั้นจะมีความงดงามทางด้านอรรถและพยัญชนะเพียงใดก็ตามแต่
ด้วยความล้้าสมัยของสังคมที่นิยมวรรณกรรมแนวใหม่จึงท้าให้มีการลอกเลียนแบบวรรณกรรมแนวใหม่อัน
เกิดข้ึนจากสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์และวัฒนธรรมต่างชาติที่ท้าให้คนไทยขาดจุดยืนของชีวิตในการเป็น
ชาวพุทธปัญหาทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมจึงเกิดขึ้นอย่างมากมายจนกลายเป็นปัญหาวิกฤตของ
ประเทศชาติอันมีผลต่อการด้าเนินชีวิตของคนไทยชาวพุทธเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะนักประพันธ์จึงแสวงหาทางแก้ไขปัญหาโดยการสอดแทรกหาความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมค้าสอนของพระพุทธศาสนาอันงดงามนี้ผ่านลงไปในวรรณกรรมสู่ผู้ อ่านอย่างไม่รู้ตัว
โดยเฉพาะวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีอันเป็นบทกวีของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่คือสุนทรภู่  
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวให้บรรเทาลงและสามารถสร้างความเชื่อความศรัทธาในหลักธรรมค้าสอนให้
เกิดข้ึนในจิตใจของนักอ่านวรรณกรรมหรือบุคคลชาวพุทธโดยทั่วไปเพ่ือให้มีจิตใจที่อ่อนโยนอันเป็นผล
ท้าให้งามทั้งกายวาจาใจอย่างน้อยจะเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างภูมิต้านทานจิตใจและปัญญาแก่ผู้
เป็นประชาชนชาวพุทธที่เป็นนักอ่านทั้งหลายเนื่องจากพระธรรมค้าสอนมีความงดงามในตัวเองหากผู้
ปฏิบัติรู้จักใช้ปัญญาในการพิจารณาจะพบกับความสมบูรณ์ของชีวิตที่เป็นมงคลเวลาหลับก็เป็นสุข
เวลาตื่นก็เป็นสุขเพราะมีรัศมีแห่งความงามของธรรมประดับอยู่  ดังในพระไตรปิฎกให้ความหมาย
ลักษณะของพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ไว้ว่า “ธรรมประมาณ หรือธรรมมัปปมาณิกา หมายถึง  
การที่บุคคลพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นสารธรรม หรือสารธรรมก็คือการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบ        
จึงชอบใจศรัทธาซึ่งความงามนั้น” และจากค้ากล่าวของท่านเสถียร โพธินันทะ พบว่า หลักธรรมค้าสอน
ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมนั้น ย่อมมีความงามและมีสุนทรียศาสตร์ในตัวเอง ไม่ ว่าจะมองใน
แง่มุมใดก็ตาม ธรรมก็ย่อมจะมีความงามอยู่ทุกด้าน กล่าวได้ว่าความงามของธรรมเป็นพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ผู้ใดได้ปฏิบัติตามธรรมนั้นแล้วย่อมจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐ จักเป็น
ที่รักของหมู่เทวดาและมนุษย์ ซึ่งในพระพุทธศาสนาให้ความส้าคัญต่อความงามทางธรรมนี้มาก เพราะเป็น
ความงามที่แท้ เป็นความงามที่ท้าให้ผู้เข้าถึงพ้นทุกข์ภัยได้อันเป็นลักษณะของความงามที่เกิดจาก 
“คุณค่า” คุณค่านี้เกิดจากประโยชน์แห่งธรรมนั้น เมื่อธรรมแสดงอาการออกมาทางประโยชน์ทั้ง ๓ ระดับ 
คือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน และประโยชน์สูงสุด ก็ถือได้ว่า เป็นความงามทางธรรม หรือเป็นพุทธปรัชญา
เชิงสุนทรียศาสตร์ 
 ดังนั้นจึงท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ ศึกษาดูว่ามีหลักธรรมใดบ้างที่เป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญา
เชิงสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นความงดงามทางธรรมวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีเป็นอย่างไร
จึงมีแนวคิดทางพุทธปรัชญาทางสุนทรียศาสตร์ปรากฏอยู่และแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง



 ๒๘๐ 

สุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีมีคุณค่าอย่างไรที่นักอ่านหรือผู้สนใจจะ
สามารถน้าไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมอีกทั้งนักประพันธ์สามารถน้าไปเป็นแบบอย่าง
ในการแต่งวรรณกรรมซึ่งต้องประกอบไปด้วยความรู้และความสามารถในการประพันธ์มีความเชื่อใน
ค้าสอนแห่งพุทธปรัชญาเถรวาทที่เป็นจริงอีกทั้งสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับจิตใจของนักอ่าน
วรรณกรรมหรือบุคคลโดยทั่วไปและจากการตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
 แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้
ความหมายว่าเป็นปรัชญาสาขาหนึ่งที่ว่าด้วยความงามและสิ่งที่งามตามธรรมชาติ  หรืองานศิลปะโดย
ศึกษาประสบการณ์ คุณค่าความงามและมาตรฐานในการวินิจฉัยความงามในพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา 
อังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของค้าว่า AESTHETICS หรือสุนทรียศาสตร์ไว้ว่า
ปรัชญาสาขาที่ว่าด้วยความงาม และสิ่งที่งามทั้งในงานศิลปะและความงามธรรมชาติส่วนค้าว่า  
“ความงาม” เป็นภาษาไทยตรงกับภาษาบาลีว่าสุนทรียะแปลว่าดีงามและใช้ค้าว่า กัลยาณะ แปลว่า 
งามเช่นกัลยาซึ่งพระพุทธศาสนาใช้ไปในความหมายว่าดี งามของวาจาเช่นสุนทรพจน์แปลว่าค้าที่
ไพเราะ ค้าพูดที่ดีตรงกับภาษาอังกฤษว่า “BEAUTY”แปลว่า สิ่งที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ  

ยังพบค้าว่า “สุภะ” นั้น พระพุทธศาสนาใช้ในความหมายว่า งาม ของร่างกายและวัตถุ เช่น 
สุภมานพ แปลว่า มานพรูปงาม หรือสุภธิดา แปลว่า สตรีที่มีรูปงาม ที่ปรากฏพบใช้บ่อย คือ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติกรรมฐานที่เพ่ือลดราคะ คือ อสุภกัมมัฏฐาน ได้แก่ กัมมัฏฐานที่ก้าหนดเอาสิ่งที่ไม่งามเป็น
อารมณ์กล่าวคือ ซากศพชนิดต่าง ๆ ค้าว่า โสภณะ พระพุทธศาสนาใช้ไปในความหมายว่า “งาม” ของเจตสิก 
ได้แก่ อารมณ์ท่ีเกิดกับจิต เช่น โสภณเจตสิก ได้แก่ เจตสิกฝุายดีงาม ๒๕ ดวง  

นอกจากนี้ยังพบอีกว่าสุนทรียศาสตร์เป็นสภาวะอย่างหนึ่งของความงามที่พึงใจของคน
ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือบุคคลหากประกอบไปด้วยความงามแล้วย่อมเป็นที่พอใจสะเทือน
อารมณ์ค้าว่า สะเทือนอารมณ์ หมายถึง ท้าให้เกิดความหวั่นไหวในอารมณ์ความงามจึงเป็นสากล
อย่างหนึ่งที่เกิดข้ึนกับทุกคนทุกที่เมื่อความงามเป็นสากลความงามก็น่าจะปรากฏอยู่ในทุกสิ่งทุกที่และ
เนื่องจากความงามเป็นศิลปะซึ่งมี๒รูปแบบรูปแบบหนึ่งเป็นศิลปะที่ท้าให้มนุษย์เข้าไปหลงใหล
ประกอบด้วยอกุศลไม่เป็นไปเพ่ือปัญญาแต่อีกแบบหนึ่งเป็นความงามที่ประกอบด้วยปัญญาและมี
ปรากฏอยู่ในพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นความงามของพระธรรมค้าสั่งสอนที่มุ่งให้มนุษย์ละเว้นความชั่ว
ท้าความดีท้าจิตใจให้ผ่องแผ้วดังในโอวาทปาฏิโมกข์เป็นความงามที่หาที่ติไม่ได้ความงามนั้น
ประกอบด้วยธรรมความหลงใหลของคนก็ต้องประกอบด้วยธรรมที่ก่อให้เกิดปัญญาเช่นพระธรรมใน
พระพุทธศาสนานี้ จึงงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในเบื้องปลายแนวคิดเกี่ยวกับความงามใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์มุ่งไปที่ความงามท้าให้ชีวิตงดงามมี
ความสุขความงามนั้นต้องอาศัยปัญญา 

ดังนั้นความเป็นมาของพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาทมีสาระในการ
การมองให้เห็นความงามที่มีอยู่ในหลักธรรมนั้นโดยพระพุทธศาสนามุ่งเน้นการปฏิบัติและการฝึกฝน
ตนเองให้บรรลุเปูาหมายสูงสุดของศาสนาพุทธปรัชญาเถรวาทไม่มีแนวคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์อย่าง
เป็นระบบโดยตรง แต่สิ่งที่น่าสนใจ ก็คือเมื่อใช้วิธีคิดแบบปรัชญาตะวันตกมองสุนทรียศาสตร์ใน      
พุทธปรัชญาเถรวาทนั้นแล้วกลับท้าให้เห็นว่าพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
บางอย่างเป็นของตนเองที่ไม่เหมือนกับสุนทรียศาสตร์แบบตะวันตก  



 ๒๘๑ 

ความงามในความหมายของพระพุทธศาสนามุ่งเอาความงามของทวารทั้ง ๓ คือ งามกาย 
งามวาจา และงามใจ ดั่งความงามแห่งพระอากัปกิริยาที่ทรงย่างไปของพระศาสดาและทรงพิจารณาดู
บริษัทด้วยพระหฤทัยที่อ่อนโยน ทรงร้าพึงถึงความงดงามของพุทธบริษัทที่เกิดขึ้นมีกาย วาจาที่สงบ
จัดเป็นความงามทางด้านกายสมาจารและวจีสมาจาร คือความงามประพฤติเรียบร้อยทางด้านความ
ส้ารวมกาย ความส้ารวมวาจา อันเป็นลักษณะความงดงามที่ปรากฏ เป็นความงามทางกิริยาที่มีความ
ละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งในความหมายของพระพุทธศาสนา มุ่งเอาความงามของทวารทั้ง ๓ คือ งามกาย      
งามวาจา และงามใจ นอกจากนั้นยังหมายถึง พุทธสรีระและพุทธลีลา รวมถึงการด้ารงอย่างสงบ
เรียบร้อยของพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า อันถือว่าเป็นความงามที่เป็นค้ากิริยาอีกทั้งความงาม
ที่ท้าให้มนุษย์เข้าไปหลงใหล ประกอบด้วยอกุศล ไม่เป็นไปเพ่ือปัญญาและความงามที่ประกอบด้วย
ปัญญาอันจะท้าให้มีการด้าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และยังพบอีกว่า 

คุณค่าที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นความงามของระดับโลกิยะ เป็นความงามที่ได้จากกามสุข อันเกิด
จากวัตถุและกิเลส ส่วนระดับโลกุตระ คือ เปูาหมายแห่งความสุขในพระนิพพานความงามที่เป็นความ
ภาคภูมิใจร่วมกันของมนุษย์ เป็นความงามอันเกิดจากการยกระดับจิตให้สูงขึ้น เป็นความงามอันเกิด
จากปัญญาที่เข้าถึงนิพพานสมบัติ  
 นอกจากนี้ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี ปรากฏคุณค่า ๓ ประการ คือ               
๑) คุณค่าทางด้านความงาม ได้แก่ ความงามของการใช้ภาษาส้านวนโวหาร ความงามของเนื้อหา ตัว
ละคร ความงามของฉากที่เกิดจากจินตนาการ ๒) คุณค่าทางด้านความรู้ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับคติ
ชาวบ้าน ต้านาน ยาสมุนไพร ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หลักธรรม ความเชื่อ ๓) คุณค่า
ทางด้านความคิดที่สนับสนุนให้แก้ปัญหาด้วยปัญญา ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังปรากกฎ 
ความงามที่มนุษย์ได้รับอีกด้านหนึ่งคือได้รับจากวรรณกรรมต่างๆที่กวีรังสรรค์ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความ
เพลิดเพลินสนุกสนานและมักจะแฝงข้อคิดตามแนวทางพระพุทธศาสนาไว้มากมายสุนทรภู่ก็เป็นกวี
คนหนึ่งที่มีความโด่งดังทางด้านการประพันธ์ที่คนไทยภาคภูมิใจด้วยเป็นกวีเอกของโลกจากพ้ืนฐาน
ชีวิตของท่านอยู่ในครอบครัวที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา เคยบวชเรียนมาตลอดโดยเฉพาะสุนทรภู่
เองได้ศึกษาหลักธรรมค้าสอนทางพุทธศาสนาไว้มากมาย งานวรรณกรรมของท่านจึงแฝงไว้ด้ วย
แนวคิดทางพุทธปรัชญา ทั้งอรรถและพยัญชนะ แฝงไว้ด้วยคติธรรมที่เม่ือผู้ใดปฏิบัติตามก็จะเกิดความ
งดงามทั้งทางกายวาจา และใจโดยเฉพาะวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีเป็นเรื่องที่ชวนศึกษาน่าติดตาม
ประกอบด้วยความงดงามแห่งการสัมผัสสระสัมผัสอักษรส้านวนโวหารและภาษาที่ใช้อีกทั้งยัง
ประกอบไปด้วยความงดงามแห่ง “ธรรมะ” อันเรียกว่าพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์และด้วยเหตุ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปของมนุษย์ที่มีความรักโลภโกรธหลงการพลัดพรากจากกันของตัวละคร
ซึ่งเป็นไปตามพุทธด้ารัสว่า “การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์”จนผลสุดท้ายตัวละครเอก คือ           
พระอภัยมณีได้ตัดสินใจออกบวชศึกษาพระธรรมเพ่ือตัดกิเลสทั้งมวลมุ่งสู่นิพานอันเป็นหนทางแห่ง
การดับทุกข์ท้ังมวล” 

หลักธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ออกมาจากบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร 
ประกอบกับเหตุการณ์ต่างๆที่สุนทรภู่บรรจงร้อยเรียงออกมาให้สอดคล้องกับหลักธรรมที่ปรากฏใน
เนื้อหาอย่างแนบเนียนได้แก่ความซื่อสัตย์ความกตัญญูกตเวทีการไม่คบคนพาลความมีสติปัญญาความ
เมตตากรุณาความไม่ประมาทความพากเพียรอดทนความอ่อนน้อมถ่อมตนการให้อภัยการให้ทาน         



 ๒๘๒ 

ทิศทั้ง ๖ การรักษาศีล ขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์ กฎแห่งกรรม สังสารวัฏ การนิพพาน และธรรมท้าให้งามเป็น
ต้นซึ่งเป็นหลักธรรมที่งดงามด้วยศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมหากผู้ใดปฏิบัติจะเกิดความสุขทางใจ
ส่งผลออกมาทางร่างกาย จึงท้าให้งามทั้งกายวาจาใจ 

แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี ผู้วิจัย
มุ่งศึกษาไปยังความงามของหลักธรรมค้าสอน เพราะเหตุว่า หลักธรรมค้าสอนของพระพุทธเจ้าที่
เรียกว่าธรรมนั้น ย่อมมีความงามและมีสุนทรียศาสตร์ในตัวเอง ไม่ว่าจะมองในแง่มุมใดก็ตาม          
ธรรมก็ย่อมจะมีความงามอยู่ทุกด้าน กล่าวได้ว่าความงามของธรรมเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์
ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ผู้ใดได้ปฏิบัติตามธรรมนั้นแล้วย่อมจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุด 

ดังนั้น คุณความดี ความงาม ทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่จึงให้คุณค่าอย่างมากมายแก่ผู้อ่าน ผู้อ่านจะได้อรรถรสและความงดงามทางภาษา อีกทั้งและ
ความหมาย ตลอดจนได้ข้อคิดของหลักธรรมค้าสอนอันเป็นพุทธปรัชญาที่น้าไปสู่การพัฒนาส้าหรับ
ผู้อ่านในด้านการฝึกตนให้มีศีลรู้ดีรู้ชั่ว รู้ผิดรู้ถูก รู้ระงับ รู้สิ่งใดควรไม่ควร ยกระดับจิตใจให้มีคุณธรรมสูง 
อันจะน้าไปสู่การพัฒนาสติปัญญา ให้รู้จักคิด รู้จักศึกษา น้าสิ่งที่ได้มาไปเพ่ิมพูนความรู้ ไปสู่ การ
พิจารณาและปฏิบัติต่อไปซึ่งเป็นเปูาหมายของสุนทรภู่เพียรบอกเพียรสอนโดยผ่านวรรณกรรมที่ร้อยเรียง
ขึ้นมาหากผู้อ่านวิเคราะห์แยกแยะออกมาท่านออกมาได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านคุณธรรม
โดยเฉพาะคุณธรรมทางจิตอีกทั้งได้ปัญญาเพ่ิมพูนขึ้นสามารถจับจุดในเรื่องของการพัฒนาคนหรือ
บุคคลสามด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นหลักไตรสิกขาที่ปรากฏอยู่ในพุทธปรัชญาเถรวาท           
ให้ออกมาด้วยการกระท้า อันเป็นการกระท้าที่อยู่ในกุศลกรรมบถ ๑๐ เพราะการกระท้าเหล่านี้เป็น
กุศลจะต้องเป็นกุศลด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ การกระท้าที่แสดงออกจะเป็นกุศล หรือเป็นสุจริตที่เป็น
กุศลกรรมบถนั่นเองวรรณกรรมบทใดที่ปรากฏหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีวาจาสุจริตกายสุจริต
มโนสุจริตเป็นการพัฒนาไปสู่ศีล สมาธิ ปัญญาเพ่ือให้เกิดความงอกงามวรรณกรรมบทนั้นจึงมีคุณค่า
ความงามทางพระพุทธศาสนา หรือเรียกว่าสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธวรรณกรรมนั้ นจึงจัดว่าเอ้ือ
ประโยชน์อนุเคราะห์เก้ือกูลแก่การสร้างสรรค์สังคมสิ่งเหล่านี้เกิดจากความสามารถของนักประพันธ์ที่
มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและรู้ถึงจิตใจคนโดยผ่านตัวละคร 
 จากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่ ด้วยเหตุที่ความงามของธรรมไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดจะต้องมองเห็นความงามของ
ธรรมไปทุกท่ี เมื่อไปปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีก็ท้าให้วรรณกรรมเรื่องนี้มี
คุณค่าและงดงามอย่างหาที่ติมิได้เพราะงามด้วยหลักธรรม หากผู้ใดได้อ่านวรรณกรรมเรื่อง พระอภัยมณี
จักได้ชื่อว่าเป็นผู้งดงามด้วยธรรมเช่นเดียวกัน จึงกล่าวได้ว่าสุนทรภู่เป็นผู้มีภูมิปัญญาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีอีกทั้งเคยมีประสบการณ์จากการบวชมาก่อนศึกษาธรรมจาก
พระพุทธศาสนามาก่อน จึงท้าให้ท่านสามารถถ่ายทอดหลักธรรมค้าสอนในพุทธเชิงปรัชญาเถรวาท
โดยเฉพาะด้านสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธซึ่งเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์อย่างเห็นได้ชัด
อีกท้ังความสามารถในด้านการประพันธ์ของท่านผู้นี้ที่มีความโดดเด่นในบทประพันธ์ประเภทกลอนทั้ง
อักษรสัมผัสและการใช้ภาษาหรืออาจกล่าวได้ว่าทั้งอรรถและพยัญชนะที่ท้าให้บทประพันธ์ใน
วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีมีเอกลักษณ์ที่งดงามในด้านส้านวนภาษาและแนวคิดทางพุทธปรัชญา             
เชิงสุนทรียศาสตร์อันจะเป็นแนวทางส้าหรับนักประพันธ์ในรุ่นต่อมาเป็นอย่างดี 
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ดังได้กล่าวมาแล้วว่าความงามในทางพุทธปรัชญาเป็น ความงามทางธรรมที่เกิดจากพระธรรม
ค้าสอนของพระพุทธเจ้าความงามทางธรรมนี้เป็นความงามแห่งความจริงด้วย กล่าวคือ เป็นความงาม
ในเนื้อหาของหลักธรรมสอนทุกหมวดหมู่ โดยเฉพาะในเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา สมถะ วิปัสสนา มรรคผล 
นิพพาน ที่บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งอรรถะ (ความหมาย) และพยัญชนะ (ข้อความถ้อยค้า) 
เป็นความงามที่สามารถพัฒนาจากง่ายไปหายาก จากหยาบไปสู่ละเอียด สัมพันธ์ทุกขั้นตอน งามทั้ง
ข่มกิเลสได้ชั่วคราว ท้าให้ได้รับความสงบสุขอันเกิดจากสมถะและวิปัสสนา และท้าให้บรรลุธรรมขั้นสูง คือ 
พระนิพพาน  

ความงามแห่งธรรมหรือพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์นี้ ถือเป็นความงามสากล ผู้เข้าถึง
ความงามแห่งธรรมย่อมรู้แจ้งเหมือนกัน เพราะธรรมหรือความจริงมีความเป็นหนึ่งไม่มีสองผู้รู้ความ
จริงย่อมไม่วิวาทกันในเรื่องของความจริงที่รู้นั้น ความงามแห่งธรรมนั้นเป็นคุณสมบัติที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก  
รู้ได้ยาก สงบ ประณีต ไม่อาจคิดเอาได้ บัณฑิตเท่านั้นจึงรู้ได้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสเปรียบเทียบความ
งามแห่งธรรมให้เป็นรูปธรรมว่า “ผ้ากาสีใหม่ก็ดี กลางเก่ากลางใหม่ก็ดี เก่าแล้วก็ดี ก็มีสีสวย ภิกษุนวกะก็ดี 
ภิกษุมัชฌิมะก็ดี ภิกษุเถระก็ดี มีศีล มีธรรมอันงาม ความมีศีล มีธรรมอันงามนั้น เรียกว่า ความมีสีสวย
ของภิกษุนั้น เช่นกับผ้ากาสีมีสีสวยฉะนั้น” 

ความงามแห่งธรรมในพระพุทธศาสนา จึงโยงถึงความจริง ความดีด้วย เพราะความจริงเป็น
ที่มาของความงามและความดี ความงามก็เป็นลักษณะของความจริง ความดีเป็นเนื้อหาหรือเปูาหมาย
ของความจริงทีมีธรรม หรือความจริงในตัวอย่างมีลักษณะงาม และผลจากการมีธรรมในตัวไม่ว่าธรรม
ระดับใด คือ ภาวะลดลงของกิเลสและทุกในชีวิต หากมีธรรมสมบูรณ์ กิเลสและทุกข์ก็ลดลงจนหมดสิ้น  
ในที่สุดซึ่งถือว่าเป็นความดีสูงสุดของชีวิต ความงามทางธรรมนี้จึงมุ่งหมายถึงความจริงและความดี  
ในพระพุทธศาสนานั้นให้ความส้าคัญต่อความงามนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นความงามที่น้าไปสู่การ
หลุดพ้น ไม่ผูกรัดอยู่ในวัฏฏะ เป็นความงามที่ไม่ท้าให้เกิดความหลงใหล มัวเมา  
 กล่าวได้ว่า ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีได้ปรากฏแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมดังกล่าวให้ผู้ปฏิบัติเห็นความงามของธรรมในที่มีความส้าคัญ
ต่อชีวิตเพ่ือให้ชีวิตด้ารงอยู่ด้วยความงามด้วยคุณความดีของหลักธรรม ธรรมนั้นจึงจะเป็นธรรมท้าให้งามทั้ง
กายวาจาและใจรู้เท่าทันความเป็นไปของชีวิตไม่หลงไปกับกิเลสทั้งปวง อันจะน้าไปสู่ความจริงความดี
และความงามรู้เท่าทันการเกิดแห่งเหตุปัจจัยจนหาหนทางแห่งการดับทุกข์เข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์
จนถึงนิพพานอันเป็นโลกุตรธรรมไม่ต้องพบกับการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นความทุกข์อีกต่อไป 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คุณค่าของพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง
พระอภัยมณีมีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. สังคหวัตถุ ๔ ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประสานบุคคลไว้ในสามัคคีหลักการสงเคราะห์ซึ่ง
หมายถึงวิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้้าใจคนอันเป็นหลักธรรมส้าหรับที่ยังไม่เคยรักใคร่นับถือหรือที่รักใคร่
นับถืออยู่แล้วให้สนิทมากยิ่งขึ้นหรือเน้นวิธีการท้าให้คนรักหรือมนต์ผูกใจ ฆราวาสที่ควรปฏิบั ติ ได้แก่ 
ทานปิยวาจาอัตถจริยา และสมานัตตา 
 คุณค่า ที่ได้รับ คือ ไม่ละโมบ ไม่เห็นแก่ตัวขจัดความโลภและความตระหนี่อีกทั้งช้าระจิตใจ
ให้สะอาด รู้จักให้อภัย มีวาจาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้้าใจคนตลอดจนประพฤติตน ให้เป็นประโยชน์ต่อ
หมู่คณะไม่เห็นแก่ตัว และวางตนให้เหมาะสมฐานะ วัยวุฒิและคุณวุฒิ ท้าให้สังคมเกิดความสงบสุข        
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มีความสงบสุข มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้เห็นความงามของหลักธรรมของการให้ การพูด การท้า
ประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้อ่ืน และการวางตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ผู้ใดได้พบเห็นจะเกิดความรัก 
ความชื่นชม ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติจะเกิดความสุข เพราะผู้ปฏิบัตินั้นมองเห็นความงดงามของธรรมข้อนี้
จึงปฏิบัติท้าให้เกิดความงามข้ึนกับตนเองเป็นคุณความดีที่ส่งผลให้เกิดบุญกุศลด้วยเกิดความสุขความ
สงบและความสบายใจจึงเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ คือ ไม่ละโมบไม่เห็นแก่ตัว
ขจัดความโลภและความตระหนี่อีกทั้งช้าระจิตใจให้สะอาดรู้จักให้อภัยมีวาจาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้้าใจ
คนตลอดจนประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะไม่เห็นแก่ตัวและวางตนให้เหมาะสมฐานะวัยวุฒิ
และคุณวุฒิท้าให้สังคมเกิดความสงบสุขมีความสงบสุขมีความไว้วางใจซึ่งกันและ 
 ๒. พรหมวิหาร ๔ เป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐธรรมประจ้าใจอันประเสริฐหลักความ
ประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก้ากับความประพฤติ  จึงจะชื่อว่าด้าเนิน
ชีวิตหมดจดและประพฤติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบเป็นหลักธรรมทิพย์ในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีหลายตอน เช่น ตอนสุดสาครขอให้พระสุริโยทัย งดโทษประหารชีเปลือยท้า
ให้ทุกฝุายเกิดความสุขหลักธรรมนี้ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา จัดว่าเป็นธรรมของพรหม
ผู้ที่เป็นพรหมได้เกิดจากอิฐิผลของบุญเมื่อเป็นมนุษย์ถ้าใช้ความงามในธรรมของพรหมมาปฏิบัติ 
 คุณค่า ที่ได้รับ คือ เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืน ช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นทุกข์              
มีจิตใจผ่องใส แช่มชื่นเบิกบานในความส้าเร็จของผู้ อ่ืน และมีจิตที่เงียบสงบ จะพบแต่ความสุขความ
เจริญและด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ 
 ๓. ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมส้าหรับพระราชาหรือผู้น้าและผู้ปกครองประเทศที่ต้องอาศัย
หลัก ๑๐ ประการ ทาน คือ การให้ศีล คือ ความประพฤติดีงามปริจาคะ คือ การบริจาค อาชีชวะ คือ 
ความซื่อตรง มัทวะ คือ ความอ่อนโยน ตปะ คือ ความทรงเดช อักโกธะ คือ ความไม่ โกรธอวิหิงสา 
คือ ความไม่เบียดเบียนขันติ คือ ความอดทน และอวิโรธนะ คือ ความไม่คลาดธรรม จะเป็นผู้รู้การ
ปฏิบัติตนของผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
 คุณค่า ที่ได้รับ คือ เป็นแนวปฏิบัติของผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ผู้น้าและนักปกครอง เพ่ือให้คน
ในปกครองได้รับประโยชน์สุขจากการให้ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ อ่ืนได้ มีความเสียสละ
ความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม มีความสุจริตและจริงใจ สุภาพ อ่อนน้อมรู้จักข่มใจ
ยับยั้งอารมณ์ มีความเมตตา มีความกรุณาและประพฤติตนตั้งม่ันอยู่ในค้าสอนของพระพุทธศาสนา 
 ๔. ฆราวาสธรรม ๔ แปลว่า ผู้ด้าเนินชีวิตในทางโลก,ผู้ครองเรือน และ “ธรรม” แปลว่า
ความถูกต้อง, ความดีงาม, นิสัยที่ดีงาม, คุณสมบัติ,ข้อปฏิบัติฆราวาสธรรมธรรมส้าหรับฆราวาส,ธรรม
ส้าหรับการครองเรือน, หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์เป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาที่ปรากฏอยู่ใน
วรรณกรรมสุนทรภู่ได้แก่สัจจะความจริงซื่อตรง ซื่อสัตย์จริงใจ พูดจริงท้าจริงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของความกตัญญูเพราะเท่ากับเราต้องทดแทนคุณผู้ที่มีพระคุณต่อเรานั่นคือ เราต้องซื่อสัตย์ต่อผู้มี
พระคุณซึ่งกตัญญู หมายถึง การรู้คุณผู้อ่ืนท้าแล้วแก่ตน ทมะการฝึกฝนการข่มใจฝึกนิสัยปรับตัว,            
รู้จักควบคุมจิตใจฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่องปรับปรุงให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาพฤติกรรมที่
ต้องอดกลั้นอดทนให้ถึงที่สุด คือ การที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนพาลจะน้าไปสู่หนทางน้าไปสู่อบายเสมอ
ผู้มีทมะ ต้องประกอบไปด้วยความมีสติปัญญา คือ ความรอบรู้ความรู้ทั่ว, ความฉลาด ข่มใจอดทนต่อ
ความชั่วร้ายไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีทมะ ต้องใช้ควบคู่กันไปขันติความอดทนตั้งใจท้าหน้าที่ของตนด้วย



 ๒๘๕ 

ความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งทนทานไม่หวั่นไหวมั่นใจในจุดหมายไม่ท้อถอยจาคะความเสียสละ,       
กิเลสสละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็น
และความต้องการของผู้อ่ืนพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นฆราวาสธรรมยัง
ปรากฏให้เห็นธรรมข้อหนึ่ง คือ ธรรมท้าให้งามเกิดขึ้นกับตนเองด้วย 
 คุณค่า ที่ได้รับ คือ สร้างให้คนทนต่อความล้าบากตรากตร้า ความอดทนต่อทุกข์เวทนา 
ความทนต่อความเห็นใจและทนต่ออ้านาจของกิเลส ซึ่งสุนทรภู่ ได้วางแนวคิดทางพุทธปรัชญาหรือ
สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธไว้ได้อย่างสอดคล้องกัน อันเป็นธรรมของผู้ครองเรือน จะเป็นผู้มีความซื่อตรง 
สุจริต ท้าจริง เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้อ่ืน รู้จักควบคุมและปรับปรุงตนเอง มีความหมั่นเพียร 
เข้มแข็ง อดทนไม่หวั่นไหว ทั้งมีน้้าใจ เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือ
เอาแต่ใจตนเอง 
 ๕. ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ เป็นหลักธรรมที่ส้าคัญส้าหรับการด้าเนินชีวิตโดยเฉพาะการ
ปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณการที่รู้คุณท่ีผู้อื่นท้าแล้วแก่ตน ได้แก่ ความเป็นผู้มีใจกระจ่าง และมีสติปัญญา
บริบูรณ์จนสามารถรู้และตระหนักในอุปการคุณที่ผู้อ่ืนกระท้าแล้วแก่ตน คือ เมื่อได้รับการช่วยเหลือ
จากผู้ใดหรือจากสิ่งใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ก็จดจ้าและตระหนักในพระคุณนั้น 
 คุณค่า ที่ได้รับ คือ ตระหนักถึงพระคุณของผู้ที่ช่วยเหลือเราและตอบแทนพระคุณด้วย         
การเคารพ เอ้ือเฟ่ือสรรเสริญคุณและมีน้้าใจต่อผู้มีคุณ 
 ๖. หลักไตรสิกขา คือ ข้อที่จะต้องศึกษา,ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส้าหรับศึกษาฝึกหัดอบรมกาย
วาจาจิต และปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ นิพพานในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง
พระอภัยมณีได้กล่าวคือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีลสุนทรภู่ได้บอกกล่าวเรื่องศีลลงในบทประพันธ์ว่าท้าให้ผู้
ปฏิบัติมีความงดงามทั้งกายวาจาใจสมาธิ สุนทรภู่ได้เน้นเรื่องการท้าสมาธิโดยใช้ค้าว่า กรรมฐานแสดง
ว่าสุนทรภู่มีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมขั้นสูง เพ่ือมุ่งสู่การหลุดพ้นจากสังสารวัฏปัญญาสุนทรภู่ให้
ความส้าคัญของการมีปัญญาเป็นอย่างมากพบว่าตัวละครแต่ละตัวสุนทรภู่สร้างให้มีปัญญาในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแม้แต่รูปชั่วตัวด้าแบบนางวาลีก็ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ
เพราะพระอภัยมณีใช้ปัญญามองเห็นความงามของคุณความดีที่มีอยู่ในตัวของนางวาลีนอกจากนี้
สุนทรภู่ยังแสดงความรู้ให้เห็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิจะเกิดปัญญาที่ท้าให้เห็นความจริง
แท้ของโลกความเป็นไปแห่งห้วงทุกข์จนถึงการตัดทุกข์ได้มุ่งสู่กระแสนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดในที่สุดซึ่งการจะเห็นแจ้ง หรือพัฒนาปัญญาก็ต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งในอริยสัจสี่จะเป็นผู้
ฝึกฝนตนให้เป็นผู้มีความงามด้วยกายวาจาและใจ อีกทั้งฝึกฝนปฏิบัติตนให้เกิดความสุขความสงบ        
จนสามารถไปสู่หลักธรรมเบื้องสูงคือโลกุตรธรรมได้ด้วยปัญญา 
 ไตรสิกขา ที่สุนทรภู่ได้กล่าวถึง สุนทรภู่ได้แต่งเชื่อมโยงกันกับขันธ์ ๕ กฎของไตรลักษณ์ 
นิพพาน กฎแห่งกรรม เพ่ือแสดงให้เห็นว่า หากมนุษย์ประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญาแล้ว มีคุณค่าทาง
ปัญญา คือ การมองเห็นสัจธรรมของชีวิตย่อมเกิดขึ้น นั่นคือมองเห็นขันธ์ ๕ เป็นเรื่องของกองทุกข์  
กฎของไตรลักษณ์ ความไม่เที่ยงแท้ไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตประกอบด้วยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นิพพาน
เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืน กฎแห่งกรรม ทุกคนท้าสิ่งใดย่อมได้รับผลของกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และ
สุนทรภู่ยังได้ให้มองเห็นธรรมข้อหนึ่งว่า หากมนุษย์ยังไม่สิ้นกิเลสก็ยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกระแส
ของกรรมซึ่งเรียกว่า สังสารวัฏ ไม่มีที่สิ้นสุด 



 ๒๘๖ 

 คุณค่า ที่ได้รับ คือ ฝึกฝนตนให้เป็นผู้มีความงามด้วยกาย วาจา และใจ อีกทั้งฝึกฝนปฏิบัติ
ตนให้เกิดความสุขความสงบจนสามารถไปสู่หลักธรรมเบื้องสูงคือโลกุตรธรรมได้ด้วยปัญญา 
 ๗. ไตรลักษณ์สุนทรภู่ได้กล่าวไว้เพ่ือให้เห็นความไม่จีรังยั่งยืน ความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตอัน
ประกอบด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตา 
 คุณค่า ที่ได้รับ คือ รู้จักการปล่อยวาง ละจากความยึดมั่นถือมั่น ระลึกรู้ตลอดเวลาถึงความ
ไม่แน่นอนของชีวิตท้าให้จิตใจสงบสุข สดชื่นเบิกบานตลอดเวลา 
 ๘. กฎแห่งกรรม ก็จะตระหนักถึงการกระท้าและผลแห่งการกระท้าของตนเพ่ือน้ามาใช้
ประโยชน์ในการด้าเนินชีวิต 
 คุณค่า ที่ได้รับ คือ ตระหนักถึงการกระท้าและผลแห่งการกระท้าของตนเพ่ือน้ามาใช้
ประโยชน์ในการด้าเนินชีวิต 
 ๙. ขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นกองทุกข์ที่ท้าให้มนุษย์มีความ        
ยึดมั่น ถือมั่น ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากบ่วงทุกข์นั้นได้ มนุษย์ให้ใช้ปัญญาในการพิจารณาธรรม ให้
เห็นว่าสิ่งที่เป็นขันธ์ ๕ นั้น ไม่มีประโยชน์ แต่มีความงามของสารธรรมที่มีความงดงามของหลักธรรม 
เมื่อใดก็ตามท่ีมองเห็นความงามของธรรมนี้แล้วก่อให้เกิดความงามทันที 
 คุณค่า ที่ได้รับ คือ แสดงให้เห็นถึงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการแตกดับตลอดเวลาอันเป็นเพียงสิ่ง
สมมติขึ้นท้าให้มนุษย์ไม่ยึดติดกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและโลกมนุษย์ 
 ๑๐.นิพพาน เป็นการดับกิเลสและกองทุกข์เป็นโลกุตรธรรม และเป็นจุดหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา ได้แก่ ความดับซึ่งความชั่ว และความยึดมั่นถือมั่นทางใจ อันเป็นผลมาจากมหากุศลธรรม 
และเป็นสาเหตุแห่งการดับซึ่งการเกิดใหม่ เป็นสภาวะที่ปราศจากบาปโดยสิ้นเชิง เป็นสภาวะแห่ง
ความสุขสงบของใจที่ประกอบด้วยปัญญา 
 คุณค่า ที่ได้รับ คือ เป็นความสุขที่แท้ของมนุษย์เกิดจากการฝึกฝนปฏิบัติเพ่ือก้าจัดกิเลสให้
สิ้นไปอันเป็นเปูาหมายสูงสุดของจุดหมายทางพุทธศาสนา 
 จากการสรุปข้อมูลแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่มีข้อค้นพบดังนี้ 
 ๑. สุนทรภู่กับแนวคิดทางพุทธปรัชญาสุนทรียศาสตร์ พบว่า ตั้งแต่เด็กทั้งได้ศึกษาอบรมจาก
วัดซึ่งมีภิกษุเป็นผู้สอนจึงเชื่อได้ว่าโลกทัศน์ของสุนทรภู่อยู่บนพ้ืนฐานศาสนาเพราะผลงานใน
วรรณกกรรมของสุนทรภู่ได้แสดงแนวคิดที่เกียวข้องกับพุทธปรัชญาเถรวาทไว้หลายเรื่องเช่นในนิราศ
ภูเขาทองนิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทนิราศสุพรรณเป็นต้นและจากการศึกษาบริบททางวัฒธรรม
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเชื่อได้ว่าอิทธิพลของทางการศึกษาและวัฒนธรรมในสมัยนั้นมีส่วนใน
การสร้างโลกทัศน์ที่เป็นพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงทัศนะต่อมนุษย์และโลกในพระอภัยมณีสุนทรภู่ได้ใช้
โลกทัศน์พุทธปรัชญาเถรวาทเป็นอุปกรณ์ส้าคัญในการสร้างตัวละครทั้งในแง่ที่บกพร่องและน่าชื่นชม
และสื่อความหมายสื่อความหมายส้าคัญในแก่นเรื่องดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

๒.พุทธปรัชญาเถรวาทจ้าแนกความจริงเป็น๒อย่างคือสมมติสัจจะ (Conventional Truth)
ความจริงโดยสมมติและปรมัตถสัจจะ (UltimateTruth) ความจริงแท้สูงสุดตามสภาวะที่เป็นเอง         
โดยไม่อาศัยสมมติปัญญาของชาวโลกเรียกว่า อภิปรัชญา (Metaphysics) สุนทรภู่แสดงความจริงใน        
พระอภัยมณีท้ัง๒ระดับควบคู่กันทั้งทางโลกและทางธรรมให้เห็นความไม่เที่ยงหรืออนิจจตาเป็นทุกขัง



 ๒๘๗ 

เป็นอนัตตาอันเป็นธรรมดาที่มนุษย์ต้องประสบในชีวิตสุนทรภู่ยังได้น้าความคิดเรื่ องความไม่ใช่ตัวตน
ของนางผีเสื้อสมุทรที่เมื่อก่อนเป็นก้อนหินอยู่กลางมหาสมุทรไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่กลับมีบทบาท
อย่างสูงต่อผู้ อ่ืนชี้ให้เห็นอ้านาจของความเป็นมายาในโลกเหตุการณ์ต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็น
พฤติกกรรมหรือเหตุการณ์ใดล้วนแต่เกิดจากการกระท้า หรือเกิดจากกรรมทั้งสิ้นที่เรียกว่ากฎแห่ง
กรรมนั่นเอง 

ในเรื่องพระอภัยมณีไม่มีตัวละครหรือเหตุการณ์ใดที่เข้าถึงนิพพานได้ตรงกับความหมายอัน
แท้จริงพระอภัยมณีออกบวชเป็นโยคีมีค้าเทศนาที่กล่าวถึงนิพพานแต่มิได้หมายความว่าพระอภัยมณี
ถึงนิพพานเป็นเพียงแค่ค้าสอนถึงเรื่องนิพพานเท่านั้นพระโยคีเทศนาห้ามทัพก็เป็นการชี้ให้เห็นอนิจจัง
และสาเหตุของความวุ่นวายคือตัณหาและให้ทุกคนหวังไปสู่นิพพานอันเป็นเปูาหมายสูงสุดของชีวิต
เนื้อหาตอนนี้แสดงว่าอุดมคติของชีวิตคือการเข้าถึงปรมัตถสัจจะ 

๓. ความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทคือสุนทรภู่ใช้มีความรู้ระบบวิธีในการแก้ปัญหาชีวิตเรียกว่า
ญาณวิทยา (Epistemology) หรือทฤษฎีความรู้ (Theoryof Knowledge) ท้าลายทุกข์ด้วยการ
ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้สามารถขจัดอวิชชาสร้างปัญญา เพ่ือบรรลุอิสรภาพ คือ ภาวะอิสระไร้ทุกข์
ระบบวิธีแก้ปัญหาชีวิตท้าลายทุกข์แทรกอยู่ในเรื่องพระอภัยมณีปรากฏผ่านพฤติกรรมของตัวละคร 
คือ การรู้วิสัยโลกและมนุษย์ซึ่งต้องมีโศกสุขทุกข์ธุระ(ภารกิจ)รู้วิสัยมนุษย์รู้และเข้าใจธรรมชาติของ
มนุษย์ซึ่งมีทุกข์โศกโรคภัยวนเวียนอยู่ รู้จักวิสัยกษัตริย์ รู้วิสัยของร่างกายรู้ธรรมชาติของจิตใจรู้การ
ขจัดอวิชชาด้วยปัญญา  
 คุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ได้จากวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง
พระอภัยมณี สามารถน้าไปใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้อย่างคุ้มค่า หลักธรรมที่มนุษย์ทั่วไป        
พึงปฏิบัติ จนท้าให้เกิดความงามทั้งกายวาจาใจโดยงามด้วยอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้น  คือ ศีล         
งามด้วยมัชเฌกัลยาณังงามในท่ามกลาง คือ สมาธิ และปริโยสานกัลยาณัง งามในที่สุด คือปัญญา 
ความงามเหล่านี้งามเพ่ือมุ่งเข่าสู่การปฏิบัติจึงจะรู้เหตุแห่งทุกข์และหนทางแห่งการดับทุกข์ เป็น
หลักธรรมเบื้องต้นส้าหรับมนุษย์ปุถุชนธรรมดา จนถึงการปฏิบัติธรรมขั้นสู งที่สุนทรภู่พยายาม
ถ่ายทอดความรู้ในทางศาสนาด้วยวรรณกรรม สร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสุนทรภู่มี
ความเชื่อและศรัทธาในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ท่านจึงน้าความเชื่อและความศรัทธานั้น
สอดแทรกลงไปในความรู้สึกนึกคิกของผู้อ่านด้วย จึงท้าให้วรรณกรรมของสุนทรภู่มีคุณค่ายิ่ง                
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
 
๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาทราบถึงแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีท้าให้ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาเป็นองค์ความรู้ใหม่ส้าหรับ
เป็นแนวทางให้แก่นักประพันธ์รุ่นต่อ ๆ ไปและให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่มองข้ามหลักธรรมอัน
งดงามให้กลับมาเห็นความส้าคัญของแนวการประพันธ์แบบสุนทรภู่ดังนี้คือ 

ผู้ที่เป็นนักประพันธ์วรรณกรรมแนวพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ทุกด้านที่
เกี่ยวกับบทประพันธ์ได้แก่รูปแบบฉันทลักษณ์ ส้านวนภาษาโวหารอักขระวิธีรวมถึงความรู้ในเนื้อหา
ของบทประพันธ์ทักษะการเขียนความรู้สึกนึกคิดตลอดจนอารมณ์ของตัวละครเพ่ือให้สอดคล้องกับ



 ๒๘๘ 

เนื้อเรื่องอีกท้ังความรู้ในหลักธรรมค้าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีความส้าคัญในการประพันธ์
งานวรรณกรรมประเภทพระพุทธศาสนาซึ่งความรู้ที่ ได้รับเหล่านี้ เรียกว่าความรู้  คือ ค้าว่า
“KNOWLEDGE” 

นักประพันธ์จะต้องมีความเข้าใจในการใช้รูปแบบ ฉันทลักษณ์ ให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะ
ประพันธ์ และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการก้าหนดรูปแบบ และการวางฉันทลักษณ์ลงไปให้
เหมาะสม ตลอดจนการเลือกใช้ส้านวนโวหารให้ถูกกับลักษณะนิสัยของตัวละครและเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่ก้าหนดขึ้นการวางบทบาทให้กับตัวละครอย่างเหมาะสมมีความส้าคัญมากส้าหรับนักอ่าน 
เพราะจะท้าให้เกิดจินตนาการและอารมณ์คล้อยตามที่เรียกว่า อารมณ์สะเทือนใจจะท้าให้ผู้อ่านเกิด
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และจดจ้าพฤติกรรมนั้น อีกทั้งมีความเข้าใจในหลักธรรมค้าสอนที่จะถูก
ถ่ายทอดไปสู่ตัวผู้อ่านอย่างแนบเนียนโดยผู้อ่านไม่รู้ตัวซึ่งนักประพันธ์จะต้องมีความเชี่ยวชาญใน
หลักธรรมเชิงสุนทรียศาตร์ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นความจริง ความดี และความงามที่เกิดจากหลักธรรมนั้น
และเข้าสู่อารมณ์แห่งความเข้าใจพร้อมทั้งตีความในหลักธรรมนั้นได้อย่างแจ่มชัด สิ่งเหล่านี้เรียกว่า
ความเข้าใจ คือ ค้าว่า “UNDERSTANDING” 

นักประพันธ์ต้องมีความเชื่อ และศรัทธาในความจริง ความดี และความงามของหลักธรรม        
จึงจะถ่ายทอดความงดงามของหลักธรรมนี้ไปสู่ผู้อ่านได้ เพราะการที่จะประพันธ์วรรณกรรมที่มี
พระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักส้าหรับนักประพันธ์ จะต้องร้าลีกเสมอว่าโดย
ธรรมชาติของมนุษย์นั้นถือว่าเรื่องของศาสนาเป็นของสูงที่ควรเก็บไว้เคารพบูชาเพ่ือให้เกิดความงาม
เลื่อมใสแก่ชาวพุทธ ไม่สมควรน้ามาล้อเล่นให้เสียคุณค่า ให้เสื่อมศรัทธาแก่ปวงชนโดยทั่วไป อีกทั้งจะ
ท้าให้เกิดความหายนะเพราะเหตุลบหลู่พระศาสนาและเกิดความไม่เป็นมงคลแก่ชีวิตในที่สุดดังนั้นนัก
ประพันธ์ต้องสร้างความเชื่อให้กับตนเองก่อนว่า ตนมีความเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
พร้อมทั้งสร้างความเชื่อนั้นให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจ ในคุณของพระพุทธศาสนา และสามารถน้าไป
ประพฤติปฏิบัติได้ผลออกมาที่เป็นจริงตามข้ันของความงดงามที่ผู้อ่านควรจะได้รับ คือ งามในเบื้องต้น
งามในท่ามกลาง และงามในท่ีสุด สิ่งเหล่านี้ เราเรียกว่าความเชื่อ คือ ค้าว่า “BELIEF” 

ดังนั้นรูปแบบใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คือ รูปแบบ “KUB” คุณค่า
ของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี
แสดงดังภาพที่ ๕.๑ ได ้ดังนี้ 

“K” (KNOWLEDGE) คือ ความรู้ ผู้ที่จะเป็นนักประพันธ์นอกจากจะมีความรู้ทางด้าน
ระเบียบวิธีของบทประพันธ์ ประกอบด้วย การใช้ส้านวนโวหาร รูปแบบ ฉันทลักษณ์แล้ว ยังต้ องมี
ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมค้าสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท อันเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ และรู้ระบบวิธีการในการแก้ปัญหาชีวิต เพ่ือท้าลายทุกข์ จากการฝึกฝนพัฒนาคนให้
สามารถขจัดวิชาด้วยปัญญารู้เรื่องกระบวนการความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับชีวิตเพ่ือจะได้รับความจริง 
และสามารถบอกผู้ อ่านในการเอาชนะความทุกข์ หรือลดความทุกข์ให้น้อยลงได้ ซึ่งสุนทรภู่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังที่กล่าวไว้อันจะเป็นแบบอย่างให้กับนักประพันธ์อ่ืน ๆ ได ้

“U” (UNDERSTANDING) นักประพันธ์นอกจากมีความรู้ดังได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วยังต้อง
ค้านึงถึงความเข้าใจในเนื้อหาของบทประพันธ์ ระเบียบวิธี การใช้ค้า รูปแบบและฉันทลักษณ์ 
ตลอดจนเข้าใจลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัวที่สร้างขึ้น และสามารถเลือกเฟูนหลักธรรม            



 ๒๘๙ 

เพ่ือน้าไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง อย่างผู้ทรงภูมิความรู้ ต้องรู้จักคิด รู้จักวินิจฉัยตลอดจนสามารถที่
จะคิดพิจารณาจัดการแก้ไขปัญหาและท้าการสร้างสรรค์ให้ส้าเร็จ มีความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งปวง 
คือ ตัวธรรมชาติและกฎธรรมชาติ อีกทั้งเข้าใจหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎธรรมชาติ ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องของธรรมชาติบนโลกมนุษย์ เช่นเรื่องพระอภัยมณี ที่สุนทรภู่ได้แสดงให้เห็นว่าท่านมีความ
เข้าใจเลือกตัวละครทั้งตัวเอกของเรื่องดังเช่น พระอภัยมณี และตัวละครส้าคัญ เช่น นางผีเสื้อสมุทร
เพ่ือแสดงโลกแห่งมายาที่มีความสมจริง โดยเฉพาะพระอภัยมณีมีประสบการณ์ชี วิตที่เข้มข้นและน่า
ประทับใจในความรัก การรบและการแก้ปัญหาชีวิตที่แอบแฝงไว้ด้วยพุทธปรัชญา เพราะแม้ว่า           
พระอภัยมณี จะมีปัญหาชีวิตอันเนื่องมาจากความหลงใหลในสมมติสัจจะ ก็ยังรักษาคุณธรรมและ
รักษาพันธกรณีต่อผู้อ่ืนไว้อย่างมั่นคง ดังนี้เป็นต้นดังนั้นความเข้าใจในหลักพุทธปรัชญาที่ใช้ในการ
ด้าเนินชีวิตจึงมีความส้าคัญมาก สิ่งเหล่านั้นย่อมแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจทางด้านพุทธปรัชญาของ
สุนทรภู่จึงรู้จักคัดสรรหลักธรรมที่มีความงดงามของธรรมชาติสอดแทรกลงไปในตัวละครมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะสุนทรภู่มีความเข้าใจในแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์เป็น
อย่างดีจึงวางหลักธรรมไว้ในตัวละครได้อย่างเหมาะสม 

“B” (BELIEF) คือ ความเชื่อ หมายถึง ศรัทธา ความเชื่อถือ ความเลื่อมใส ทั้งผู้อ่านและ
ผู้ประพันธ์ต้องมีความเชื่อร่วมกันทั้งในด้านความคิด การน้าเสนอเรื่องที่ประพันธ์ขึ้น ซึ่ งเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักประพันธ์ อันเป็นปรากฏการณ์ทางจิตของ
มนุษย์ที่เกิดจากการสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นที่เป็นสัญชาตญาณดั้งเดิม อีกทั้งเชื่อด้วย
ความตกลงใจของตนเอง เชื่อว่ามีนรก มีสวรรค์จริง เชื่อว่าท้าสิ่งใดให้กับใครสิ่งนั้นย่อมตามสนองตน 
และส่งผลให้ตนไปสู่ภพภูมิของสวรรค์ หรือภพภูมิที่ล้าบาก โดยความเชื่อนี้มีศรัทธาเป็นพ้ืนฐาน           
เชื่อเรื่องบุญบาป เชื่อในหลักธรรมค้าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งศาสนาทุกศาสนาเกิดจากความเชื่อ
ทั้งหมดสิ่งที่ส้าคัญท่ีสุด คือ เชื่อว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตได้ เช่น ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในเรื่องพระอภัยมณีได้สะท้อนถึงความศรัทธาในหลักธรรม
ค้าสอนของพระพุทธศาสนาด้วยเพ่ือจะช่วยให้บุคคลมุ่งกระท้าสิ่งที่ดีงามและประพฤติตนเป็น
กัลยาณมิตรแก่ผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีความเชื่อนี้จึงเป็นสิ่งส้าคัญ 
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องค์ความรู้ใหม่ 
คุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรม 

ของสุนทรภู่เร่ืองพระอภัยมณี 
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แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดง “KUB” MODEL 
“ K ” (KNOWLEDGE)  หมายถึง ความรู้ 
“ U ” (UNDERSTANDING) หมายถึง ความเข้าใจ 
“ B” (BELIVE)   หมายถึง ความเชื่อ 

 กล่าวได้ว่าองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้ที่
ท้าหน้าที่เป็นนักวิชาการและที่ส้าคัญที่สุดผู้ที่เป็นนักประพันธ์ที่ดี หรือก้าลังจะเป็นนักประพันธ์จะต้อง
น้าหลักการดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทั้งผู้ก้าหนดนโยบายในการบริหารงาน หรือผู้บริหารใน
องค์กรใดก็ตาม ประสงค์จะให้เกิดความส้าเร็จของงาน เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายตามนโยบาย หรือบรรลุผล
ส้าเร็จในการบริหารงานในองค์กรนั้น ๆ สามารถน้าหลักการ KUB นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นจริงได้
ย่อมท้าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือมหาชนในองค์กรนั้น ๆ ปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้จนประสบผลส้าเร็จ
ตามจุดหมายที่ก้าหนดไว้ได้ เพราะการประกอบกิจการใด หรือบริหารงานใดก็ตาม ผู้บริหารนั้นต้องมี
ความรู้ และสามารถสร้างความรู้ (Knowledge) ให้เกิดแก่บุคคลากรในองค์กรได้ พร้อมทั้งสร้างความ
เข้าใจ (Understanding) แก่บุคคลในองค์กรนั้นและสิ่งส้าคัญที่สุดส้าหรับบุคคลในองค์กรนั้นคือ 
จะต้องมีความเชื่อ และศรัทธา (Belief) ในนโยบาย หรือจุดมุ่งหมายของผู้บริหารที่วางไว้ได้พร้อมทั้ง
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างแทจ้ริง 
 ดังนั้นหลักการ KUB จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ผู้ใฝุฝันที่จะเป็นนักประพันธ์ในการสรรค์สร้าง
วรรณกรรมให้มีความโดดเด่นทั้งรูปแบบ เนื้อหา ส้านวนโวหาร ตลอดจนฉันทลักษณ์ สิ่งที่ส้าคัญที่สุด 
คือ ความรอบรู้ทางพุทธศาสนา อันจะท้าให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ในผลงานของตน เฉกเช่น
วรรณกรรมของสุนทรภู่ อีกทั้งเป็นแบบอย่างแก่การบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐและ
ภาคเอกชนหรือแม้แต่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรค้านึงถึงการน้าหลักการ “KUB” มาปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความส้าเร็จในการบริหารงานทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับองค์กรนั้น อันแสดงให้
เห็นความมีวิสัยทัศน์กว้างไกลของผู้น้าองค์กรนั้น ท้าให้เกิดความสุข ความก้าวหน้า แก่ผู้บริหาร
บุคคลากร และองค์กร ซึ่งจะเป็นผลท้าให้ประเทศชาติเกิดความเจริญอย่างยั่งยืน 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 สุนทรภู่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์ที่มีผลงานในลักษณะเป็นของตนเอง ด้วยลักษณะ
อันโดดเด่นของสุนทรภู่ที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้มี ๓ ประการ คือ เป็นนักจินตนาการเชิงสร้างสรรค์เป็นผู้มี
ความรู้จริงอีกทั้งพยายามท้าความเข้าใจในทุกเรื่องมีความพากเพียรพยายามจนแน่ใจว่าสิ่งนั้นคือ 
ความจริง และเป็นผู้มีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งที่ตนท้า นั่นคือการปฏิบัติตามหลักธรรมค้าสอน
ของพระพุทธศาสนา และจากการที่สุนทรภู่ได้บวชเรียนมาโดยเฉพาะ จึงมีความเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง
เกิดข้ึนได้ก็เพราะกฎแห่งกรรม จึงควรน้าความโดดเด่นดังกล่าวของสุนทรภู่มาเป็นแบบอย่าง พร้อมทั้ง
สร้างความเป็นเอกลักษณ์ในการประพันธ์ให้กับตนเองผู้ซึ่งมีความปรารถนาจะเป็นนักประพันธ์           
เฉกเช่นสุนทรภู่ ดังนี้  



 ๒๙๒ 

 ๑. นักประพันธ์ที่มีความชื่นชอบในการเขียนวรรณกรรมโดยเฉพาะวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพุทธ
ปรัชญาเถรวาทควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนวรรณกรรมตามแบบแผนที่ก้าหนด
ไว้อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักธรรมค้าสอนในพุทธปรัชญาเถรวาทจึงจะ
ถ่ายทอดไปสู่ผู้รักชื่นชอบการอ่านได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. ในวงการศึกษานักวิชาการ และนักการศึกษาควรเลือกวรรณกรรมที่ปรากฏหลัก             
พุทธปรัชญาเถรวาทมาไว้ในบทเรียนอย่างเหมาะสมโดยสอดแทรกลงไปในการเรียนการสอนเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการด้าเนินชีวิตของผู้เรียน 
 ๓.ครูอาจารย์ควรศึกษาพุทธปรัชญาอย่างเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องความงดงามของหลักธรรมอัน
เรียกว่าแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หรือสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธเพ่ือถ่ายทอดให้กับ
นักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 นอกจากนี้ แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่
เรื่องพระอภัยมณี ผู้ วิจัยเห็นว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มิได้ เป็นวรรณกรรมประโลมโล กดังที่มีผู้
วิพากษ์วิจารณ์ไว้อย่างหลากหลาย แต่หากเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาสาระในความงามของหลักธรรม
อย่างครบบริบูรณ์อ่านแล้วได้ข้อคิดคติเตือนใจตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเถรวาทจึงเป็นบท
ประพันธ์ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระที่มีความงาม ความจริง และความดี อย่างครบถ้ว นซึ่ง
หลักธรรมที่ค้นพบในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีสามารถน้าไปเป็นแบบอย่างในการ
เรียนการสอน ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และการด้าเนินชีวิตได้อย่างดียิ่งโดยน้าไปเป็น
แนวคิดในเชิงนโยบายให้ผู้สนใจ น้าหลักธรรมที่ได้จากบทประพันธ์ของสุนทรภู่หรือบทประพันธ์อ่ืน ๆ 
ที่มีลักษณะเดียวกันกับบทประพันธ์ของสุนทรภู่ น้าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 
 ๑. สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตาหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
บริษัทธุรกิจห้างร้าน หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษา จัดให้มี กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการรู้จักการให้ กาแบ่งปัน เช่น การบริจาคทาน สิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจ้าเป็นต่อชีวิตให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส หรือการประกวดมารยาทและมอบรางวัลส้าหรับผู้มีมารยาทดีมีคุณธรรมเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดหลักธรรมดังกล่าวขึ้น 
 ๒. พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะคุรุสภา 
ก้าหนดคุณสมบัติและจรรยาบรรณครูให้ปรากฏหลักธรรมของพรหมวิหาร ๔ เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การอบรม สั่งสอน ดูแลเยาวชน ให้มีคุณภาพ อันเกิดจากความรักและความเมตตา 
 ๓. ฆราวาสธรรม ๔ ได้แก่ สัจจะ ทมะขันติ จาคะองค์กรต่างๆสามารถจัดแทรกลงไปในการ
จัดการอบรมให้กับบุคลากรขององค์กรนั้น ๆ อย่างสม่้าเสมอโดยเฉพาะผู้เป็นนักประพันธ์ต้อง
สร้างสรรค์ผลงานผสมผสานกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับฆราวาสธรรม                    
เพ่ือปลูกฝังการด้าเนินชีวิตให้เกิดคุณภาพ ในฐานะที่เป็นมนุษย์และเป็นทรัพยากรอันมีค่า 
 ๔. ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ กระทรวงศึกษาธิการก้าหนดให้เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
หลักสูตรการสอนระดับชาติ ที่สมควรที่จะปลูกฝังอยู่ในจิตใจของทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา เพราะมีความส้าคัญเป็นอย่างมากส้าหรับการด้าเนินชีวิตของครอบครัวไทยที่ต้องรู้ส้านึก
ถึงผู้มีพระคุณ เช่น ส้านึกในบุญคุณของแผ่นดิน มีความกตัญญูต่อพระเจ้าแผ่นดิน มีความกตัญญูต่อ
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บิดามารดา บุพการี ผู้มีพระคุณ อันจะท้าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น และมีความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกัน
ส้าหรับคนไทยทั้งประเทศ  
 ๕. ทศพิธราชธรรมผู้น้าของประเทศในรัฐบาล น้าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปกครอง 
บริหารงานบ้านเมืองดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งหัวหน้าครอบครัวน้ามาใช้ในการดูแล
ครอบครัว เพ่ือให้เกิดความม่ันคง และเสถียรภาพของประเทศ 
 ๖. ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา องค์กรศาสนา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันการศึกษา จัดให้มีการอบรมฟ้ืนฟูจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือเพ่ิมพูนปัญญา
อันเป็นผลให้มีสติในการด้าเนินชีวิต ตลอดจนรัฐบาลก้าหนดให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมทุกวันอาทิตย์เพื่อฟ้ืนฟูจิตใจจากการท้างานมาทั้งอาทิตย์ 
 ๘. กฎแห่งกรรม ในการแต่งบทประพันธ์นักประพันธ์ต้องแทรกพฤติกรรมของตัวละคร           
ที่แสดงให้เห็นความเป็นกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือสะท้อนถึง การท้าดีได้ดี ท้าชั่วได้ชั่ว 
 ๙. ขันธ์ ๕ แต่ละหน่วยงานจัดให้มีการบริจาคร่างกายเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนเนื่องจาก 
เมื่อตายแล้วร่างกายสูญสลายไปตามกาลเวลา และไม่สามารถจะคงทนถาวรไว้ได้ 
 ๑๐. นิพพาน หน่วยงานทางพระพุทธศาสนา ให้การอบรมปฏิบัติธรรมชั้นสูงกับบุคคลที่มี
ความสนใจทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง พร้อมทั้งความรู้ของการนิพพาน 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 ผู้ที่มีความสนใจในงานประพันธ์ทุกชนิดโดยเฉพาะงานประพันธ์ของสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก 
บทประพันธ์ของท่านมีความยิ่งใหญ่ทุกเรื่อง เพราะเป็นเรื่องที่อุดมไปด้วยคุณค่าแห่งหลักธรรม        
ความรอบรู้  และความเป็นไปของโลกรวมทั้งความงดงามที่ เกิดขึ้นในบทประพันธ์ เหล่านั้น                 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 ๑. ควรท้าวิจัยศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมไทย
เรื่องอ่ืน ๆ เช่นเรื่อง “รามเกียรติ”์ เรื่อง “อิเหนา” เป็นต้น 
 ๒. ควรท้าวิจัยเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธที่ปรากฏอยู่ในตัวละครที่มีรูปร่างหน้าตา
อัปลักษณ์ ไม่สวยงาม โดยใช้หลักธรรมวิเคราะห์จนปรากฏความงดงามทางธรรมขึ้น เช่น ศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดทางพุทธปรัชญาในวรรณกรรมเรื่อง “แก้วหน้าม้า” เรื่อง “ท้าวแสนปม” และเรื่อง “ระเด่นลันได” 
เป็นต้น 



บรรณานุกรม 
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โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ 
มัย ตะติยะ, ผศ. สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์. กรุงเทพมหานคร : วาดศิลป์, ๒๕๔๗. 
มานพ นักการเรียน. มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรม และสุนทรียศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 



 ๓๐๐ 

ยุพร แสงทักษิณ และทัศนาลัย บูรพาชีพ. วิวัฒนาการของภาษาและวรรณคดีไทย. ไทยศึกษาโครงการ
บริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ราชสุทธิญาณมงคล, ๒๕๔๕. 

ราชบัณฑิตยสถาน. ภาษิตค าพังเพยส านวนไทยประเภทต่าง ๆ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 
พ.ศ. ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่สหมิตรออฟเซท, ๒๕๓๑. 

______.พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ - ไทย. กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๐. 
______.พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : เท็กซ์แอนจ์ 

เจอร์นัลพับลิเคชั่น, ๒๕๔๓. 
______.พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖. 
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. สุนทรียภาพแห่งชีวิต. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่งจ ากัด 

(มหาชน), ๒๕๔๙. 
วศิน อินทสระ. หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๒๕. 
______.ปัญญารัตนะ. กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, ๒๕๒๓. 
______.หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด. กรุงเทพมหานคร :สภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๒. 
______.พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เจริญกิจ, ๒๕๒๙. 
วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วิวิธภาษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑.      
 กรุงเทพมหหานคร : บริษัทธนธชการพิมพ์, ๒๕๔๔. 
______.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วิวิธภาษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒. กรุงเทพมหหานคร : 
 บริษัทธนธชการพิมพ์, ๒๕๔๔. 
______.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วรรณคดีวิจักษ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓. กรุงเทพมหหานคร :
 บริษัทธนธชการพิมพ์, ๒๕๔๔. 
วรรณสิทธิ์ ไวทยะเสวี. คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: ธเนศ
 การพิมพ์, ๒๕๒๗. 
ศิราพร ฐิตะฐาน. ทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ
 วัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๒๔ 
สงวน รอดบุญ. ศิลปกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๙. 
สนิท ตั้งทวี. วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๗. 
สนิท สมัครการ. ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย : วิเคราะห์เชิงสังคม – มานุษยวิทยา.
 กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙ 
______.“อธิบายว่าด้วยเรื่องพระอภัยมณี” พระอภัยมณีค ากลอน ฉบับหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทมหานคร :  

คลังวิทยา, ๒๕๑๓. 
เสถียร โพธินันทะ. พุทธธรรมกับปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
สุชาติ สุทธิ. สุนทรียภาพของชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๔. 
สุเชาวน์ พลอยชุม (แปลเรีบยเรียง). สุนทรียศาสตร์ ปัญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความงามและศิลปะ. 
 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๓. 



 ๓๐๑ 

สุวัฒน์ จันทร์จ านง, นายแพทย์. ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา. กรุงเทพมหานคร: 
 ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๐. 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). แปลและเรียบเรียง. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. พิมพ์ครั้งที่ ๔.
 กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖. 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนาด ารงราชานุภาพ. ชีวิตและงานของสุนทรภู่. กรุงเทพมหานคร :
 คลังวิทยา, ๒๕๑๓. 
______.“อธิบายว่าด้วยเรื่องพระอภัยมณี”. พระอภัยมณีค ากลอน ฉบับหอสมุดแห่งชาติ .
 กรุงเทพหานคร : คลังวิทยา, ๒๕๑๓. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พุทธธศาสนสุภาษิตเล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : 
 โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
______.นวโกวาท (หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๔. 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (ญาณสังวร). บทน าแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ . ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :      

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
สมเด็จพระสังฆราช (สา). พุทธสุภาษิตฉบับรวมเล่ม. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
 ๒๕๔๖. 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก. บุคคลหา
 ได้ยากอนุสรณ์คล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ จี เอ กราฟิค, 
 ๒๕๓๕. 
สมบัติ จันทวงศ์.โลกทัศน์ของสุนทรภู่. กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๓๗. 
สมโรจน์ สวัสดิกุล. จินตนาการของสุนทรภู่ รวมอยู่ในหนังสือชุดกวีไทย. กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, 

๒๕๐๓. 
สุนทร ณ รังสี. พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
______.พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
สุนทรภู่. พระอภัยมณีนิทานค ากลอนของสุนทรภู่. กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุสภาเพ่ือร่วม
 โครงการฉลอง ๒๐๐ ปี กวีเอกสุนทรภู่พุทธศักราช, ๒๕๒๙. 
แสง จันทร์งาม, รศ. ศาสนศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,
 ๒๕๓๔. 
หลวงวิจิตรวาทการ. วิชาการครองเรือนครองรัก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา,
 ๒๕๐๒. 
 
 ๒) บทความในวารสาร 



 ๓๐๒ 

กาญจนาภรณ์. “ที่มาของเรื่องพระอภัยมณี” วิทยาสาร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๖, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๖. 
ขุนวิจิตรมาตรา (กาญจนาคพันธ์).“ประวัติศาสตร์และวรรณคดี”, ชัยพฤกษ์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒, ๑๕ 

มกราคม ๑๕๐๖. 
ดวงมน จิตร์จ านงค.์ “คุณค่าและลักษณะเด่นของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๓๙๔)”, 

วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๒ (ตุลาคม ๒๕๓๕) : ๑๗. 
เทพ การเกด. “นิราศเมืองแกลงไม่ใช่นิราศเรื่องแรกของสุนทรภู่”, วิทยาสาร. ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๖. 
เทือก กุสุมา ณ อยุธยา. “สุนทรภู่เป็นกวีแค่ไหน”, วารสารจันทร์เกษม. ฉบับที่ ๙๐ กันยายน – ตุลาคม 

๒๕๑๒. 
พุทธทาส ภิกขุ, “บทความวารสารพุทธทาสศึกษาเพ่ือสืบสานปณิธานพุทธทาสภิกขุ ภาค ๑ศิลปะโดยวิธีใด”, 

กลุ่มพุทธทาสศึกษา. เชียงใหม่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
______.“วารสารพุทธทาสศึกษาเพ่ือสืบสานปณิธานพุทธทาสภิกขุ ภาค ๓”, นิสสระของศิลปะ  

กลุ่มพุทธทาสศึกษา. เชียงใหม่ ๑๐ พฤศจิกายน ๑๕๔๙. 
วัชรี รมยะนันทน์. “สุนทรภู่ได้เค้าเรื่องนางผีเสื้อสมุทรในพระอภัยมณีมาจากไหน”, อักษรศาสตร์. 

เล่มที่ ๒ มกราคม ๒๕๐๖. 
สุเชาวน์ พลอยชุม.“บทความวิชาการเรื่องความงามในพระพุทธศาสนา”, วารสารบัณฑิตศาส์นมมร.
 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๘ พฤศจิกายน-เมษายน ๒๕๔๙. 
สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา. “การสอนวิชาวรรณคดีนิยมและวรรณคดีวิจักษ์”, วารสารจันทรเกษม.
 ฉบับที่ ๔๗. กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๐๕.  
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก .
 “บุคคลหาได้ยาก”, อนุสรณ์คล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ จี เอ 
 กราฟิด, ๒๕๓๕. 
เสถียร พงษ์วรรณปก. “คนไทยมีความเชื่อเรื่องกรรมอย่างไร”, สมาธิ. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓๒ มิถุนายน
 ๒๕๓๒. 
 
 ๓) วิทยานิพนธ์ 
กนกพร อายะวรรณา. การศึกษาเรื่องพระอภัยมณีเพ่ือการสอนภาษาไทย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
 มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๘. 
กฤษณา สุวรรณประทีป “แนวคิดเรื่องความงามในพระพุทธศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์”.

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓. 

ขนิษฐา ตันติพิมล. “วิเคราะห์ความเชื่อในนิทานค ากลอนของสุนทรภู่”. ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๓๕.  

ชนิดดา เคารพคุณ. “ศึกษาชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ตามแนวจิตวิทยา”. ภาคนิพนธ์ตามหลักสูตร
ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต. ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๑๖. 



 ๓๐๓ 

ชลธิรา สัตยาวัฒนา. “การน าวรรณคดีวิจารณ์แผนใหม่แบบตะวันตกมาใช้กับวรรณคดีไทย”.วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๓. 
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ภาคผนวก ก 
ชีวประวัติของสุนทรภู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชีวประวัติสุนทรภู ่
 

 สุนทรภู่ได้ชื่อว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กวีเอกของชาติไทยและปัจจุบันได้รับการยก
ย่องเป็นกวีเอกของโลก สุนทรภู่เป็นกวีที่แต่งหนังสือมากเป็นพิเศษในบรรดากวียุคเดียวกันและใช้ชีวิต
ในเพศบรรพชิตอยู่เป็นเวลานาน ดังที่ เทพ สุนทรศารทูลยืนยันว่า “สุนทรภู่บวชอยู่ ๒๗พรรษา ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๓๖๗ จนถึง พ.ศ.๒๓๙๔ ไม่เคยลาสิกขาเลย”๑ ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานวรรณกรรมของ
สุนทรภู่กับพุทธปรัชญาเถรวาทจึงเป็นหัวข้อทีน่าสนใจศึกษา 

๑.ชีวิตตอนปฐมวัย 

                                                 

 ๑เทพ สุนทรสารทูล, ประวัติสุนทรภู่, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (พระนคร : แพร่พิทยา, ๒๕๓๕), หน้า ๖. 
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 สุนทรภู่เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๓๒๙ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก ท่านเกิดภายหลังสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเพียง ๔ ปี จึงเท่ากับเกิดมาเป็นกวี
แก้วคู่บ้านคู่เมืองในยุครัตนโกสินทร์ทีเดียว 
 บิดามารดาของสุนทรภู่จะชื่อใดไม่ปรากฏ ทราบแต่ว่าบิดาของสุนทรภู่เป็นชาวบ้านกร่่า
อ่าเภอเมืองแกลง แขวงจังหวัดระยอง ฝ่ายมารดาเป็นชาวเมืองอ่ืน มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพฯ เมื่อ
สุนทรภู่อายุเพียง ๒ ขวบ บิดามารดาต้องอย่าร้างกัน บิดากลับไปบวชที่เมืองแกลง ส่วนมารดาไปมี
สามีใหม่ สุนทรภู่คงจะได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังตั้งแต่ยังเด็ก ในวัยเด็กสุนทรภู่๒ ได้
เรียนหนังสือกับพระที่วัดชีปะขาว (วัดศรีสุดาราม) รู้หนังสือท่างานเหมือนเสมียน  ได้เคยเป็นเสมียน
นายระวางกรมพระคลังสวน แต่อุปนิสัยไม่ชอบท่างานอ่ืนนอกจากแต่งบทกลอน และปรากฏว่ามีคน
นิยมฝีปากของสุนทรภู่มาก จึงเป็นดาวเด่นในวงสังคมของนักสักวาและดอกสร้อย ในวัยรุ่นนี้ สุนทรภู่
คงจะได้แต่งเรื่องย่อยๆไว้มาก แต่สูญหายไป วรรณกรรมวินิจฉัยว่า “โคบุตร” คงจะเป็นวรรณกรรม
เรื่องแรกของท่าน ซึ่งน่าจะแต่งเมื่อท่านอายุ ๒๐ ปี คือราวพ.ศ. ๒๓๔๐๓ 
 ในวัยหนุ่มสุนทรภู่ได้รักใคร่กับผู้หญิงในวังหลังคนหนึ่งชื่อจัน นางจันคงจะเป็นธิดาขุนนางผู้มี
อ่านาจคนหนึ่ง แล้วถวายลูกสาวเป็นหญิงในวัง แต่ด้วยความรักของทั้งสองฝ่ายที่มีต่อกัน จึงท่าให้
สุนทรภู่และนางจันลืมระเบียบแบบแผน ลืมอาญาวัง ได้ไปลอบรักกันในวัง เป็นเหตุให้กรมพระราชวัง
หลังกริ้วให้ลงโทษเวรจ่าทั้งสุนทรภู่และนางจันสุนทรภู่พ้นโทษราวปี พ.ศ.๒๓๔๙ ซึ่งเป็นปีที่กรม
พระราชวังหลังสวรรคต เมื่อพ้นโทษแล้วจึงเดินทางไปหาบิดาที่เมืองแกลง ตั้งใจจะไปบวชที่นั่นด้วย 
แต่ไปป่วยหนักจนเกือบจะสิ้นชีวิต จึงไม่ได้บวช เมื่อหายป่วยก็กลับเข้ามากรุงเทพฯ สุนทรภู่ได้แต่ง
นิราศเมืองแกลง ได้พูดถึงชีวิตของตนเองไว้ในนิราศเมืองแกลงหลายเรื่อง๔ 
 เมื่อกลับจากเมืองแกลงแล้ว ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ซึ่งทรงผนวชอยู่ 
ณ วัดระฆังโฆสิตาราม พระองค์เจ้าปฐมวงศ์เป็นโอรสในกรมพระราชวังหลัง ตอนนี้สุนทรภู่ได้นางจัน
เป็นภรรยา แต่ไม่มีความสุขในชีวิตครอบครัวนัก เพราะสุนทรภู่ชอบดื่มสุรามาก 
 พ.ศ. ๒๓๕๐ สุนทรภู่ได้ตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี และ
ได้แต่งนิราศพระบาท 
 สมเด็จฯ กรมพระยาด่ารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า วรรณกรรมของสุนทรภู่ที่แต่งใน
รัชกาลที่ ๑ เมื่อก่อนสุนทรภู่เข้ารับราชการมี ๓ เรื่อง คือ โคบุตร นิราศเมืองแกลง และนิราศพระบาท 

๒. ชีวิตตอนรับราชการ 
มูลเหตุที่สุนทรภู่ได้เข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนั้น เล่ากันมาว่า  

ในพ.ศ.๒๓๕๙ มีการทิ้งบัตรสนเท่ห์กันมาก กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ถูกกล่าวหาว่าเขียนบัตรสนเท่ห์            

                                                 

 ๒สมเด็จฯ กรมพระยาด่ารงราชานุภาพ, ชีวิตและงานของสุนทรภู่, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (พระนคร : 
คลังวิทยา, ๒๔๙๙), หน้า ๑ - ๕๐. 
 ๓เจือ สตะเวทิน, คู่มือพระอภัยมณีตอนที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : การช่างวุฒิศึกษา , 
๒๕๐๑), หน้า ๑๙. 
 ๔เปลื้อง ณ นคร, ประวัติวรรณคดีไทยส าหรับนักศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๒๓), หน้า ๓๑๑. 
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จึงมีรับสั่งให้ลงโทษขังไว้และประชวรสิ้นพระชนม์ สุนทรภู่ถูกสงสัยว่าเป็นคนทิ้งบัตรสนเท่ห์ ท่านจึง
หนีจากกรุงเทพฯ ไปอยู่เมืองเพชรบุรีและอีกสาเหตุหนึ่งคือพานางจันหนีด้วย สุนทรภู่และนางจันได้
พักในถ้่าหลวง และพักบ้านของขุนรอง จนถึงพ.ศ.๒๓๖๓ จึงได้เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดส่านวนกลอนบัตรสนเท่ห์ของสุนทรภู่ที่
ไพเราะ มีวาทศิลป์ดี ไม่ได้ใส่ร้ายผู้ใดโดยเฉพาะ ประกอบกับทรงทราบชื่อเสียงเรื่องการแต่งกลอนของ
สุนทรภู่ จึงมีรับสั่งเรียกตัวเข้าเฝ้าฯ และทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สุนทรภู่เข้ารับราชการกรมอาลักษณ์ 
สามารถต่อพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เป็นที่ถูกพระราชหฤทัยหลายครั้ง สุนทรภู่จึงเป็นที่
โปรดปรานส่วนพระองค์มาก ตั้งแต่นั้นมาสุนทรภู่ก็เป็นกวีที่ทรงปรึกษาด้วยอีกคนหนึ่ง และทรงตั้งเป็น 
“ขุนสุนทรโวหาร” ทรงพระเมตตาพระราชทานบ้าน๕ ให้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ และมีต่าแหน่งให้เฝ้าเป็นนิจ 
เมื่อสุนทรภู่รับราชการ เป็นกวีที่ปรึกษาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนั้น มีสมเด็จเจ้า
ฟ้าฯ กรมหลวงพิทักษ์มนตรี และพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเป็นกวีที่ปรึกษาอยู่
ร่วมกันกล่าวกันว่า ครั้งหนึ่งสุนทรภู่มีเรื่องขัดแย้งพระนิพนธ์ของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ต่อหน้า         
พระที่นั่ง ในบทละครเรื่องอิเหนาตอนบุษบาลงสรง และกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ขัดเคืองพระทัย 
ถึงกับมึนตึงสุนทรภู่อยู่ตลอดมา๖ 

ในระหว่างสุนทรภู่รับราชการอยู่นั้นปรากฏว่าได้รับพระราชอาญา เพราะเหตุดื่มสุราเมามาย 
ได้ทะเลาะกับมารดา และทุบตีญาติผู้ใหญ่บาดเจ็บ สุนทรภู่ถูกกริ้วต้องติดคุก ตอนติดคุกนี้ท่านได้แต่ง
นิทานเรื่องพระอภัยมณีขายเพ่ือเลี้ยงตัวเอง สุนทรภู่ติดคุกนานเท่าใดไม่ปรากฏ เล่ากันว่า เหตุที่พ้น
โทษนั้น เพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระราชนิพนธ์บทละครติดขัด ไม่มีผู้ใด
ต่อให้เป็นที่พอพระราชหฤทัยได้ จึงมีรับสั่งให้เบิกตัวสุนทรภู่มาจากคุก สุนทรภู่ต่อกลอนได้ดังพระราช
ประสงค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พ้นโทษและกลับเข้ารับราชการตามเดิม โปรดฯให้เป็นครู
สอนหนังสือถวายพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอาภรณ์ สุนทรภู่ได้แต่ง “สวัสดิรักษาค่ากลอน” ถวายเจ้าฟ้าอาภรณ ์
ซึ่งเข้าใจว่าแต่งระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๔-พ.ศ. ๒๓๖๗ และแต่งสิงหไกรภพตอนต้น 

สุนทรภู่กับนางจันมีบุตรชายชื่อพัด ต่อมาสุนทรภู่ได้ภรรยาอีกคนชื่อนิ่ม มีบุตรชายชื่อตาบ 
จะเป็นด้วยเหตุที่ท่านมีภรรยาใหม่หรือด้วยเหตุอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง นางจันได้อย่าร้างกับสุนทรภู่แล้ว
ไปมีสามีใหม่ ส่วนนางนิ่มพอมีบุตรได้ไม่นานก็ถึงแก่กรรม สุนทรภู่มีภรรยาซึ่งระบุชื่อไว้ในนิราศอีก
หลายคน แต่ท่านอยู่กับใครไม่ได้ยืดยาวสักคนเดียว สุนทรภู่มีลูกเลี้ยงอีกสองคน ชื่อ กลั่นและชุบ 

๓. ชีวิตตอนออกบวช 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จสวรรคตในปีพ.ศ.๒๓๖๗ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์

ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนั้นสุนทรภู่
อายุได้ ๓๘ ปี สุนทรภู่ถูกถอดจากที่ขุนสุนทรโวหาร ไม่มีเจ้านายอุปถัมภ์ จึงเป็นชีวิตที่ตกอับ           
ซึ่งสุนทรภู่ได้กล่าวไว้ในนิราศภูเขาทองว่า 

                                                 

 ๕ม.จ.จันทรจิรายุ รัชนี, ประวัติค ากลอนสุนทรภู่เล่มหนึ่ง, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, 
๒๕๑๙), หน้า ๑๖-๑๗.  
 ๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗. 



 ๓๑๐ 

 “สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา  วาสนาเราก็สั้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์๗” 
ชีวิตตอนนี้ของสุนทรภู่เป็นช่วงเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ไม่มีผู้ใดเหลียวแล แม้แต่เจ้าฟ้าอาภรณ์ 

ซึ่งทรงเป็นศิษย์ก็ทรงเพิกเฉย สุนทรภู่กล่าวไว้ในเพลงยาวถวายโอวาทว่า 
“สิ้นแผ่นดินสิ้นบุญของสุนทรฟ้า อาภรณ์แปลกพักตร์อาลักษณ์เดิม๘”  

สุนทรภู่เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเคารพพระสงฆ์มาก ถ้าบวชแล้ว      
ใครจะอุปถัมภ์คงจะไม่ทรงติเตียน ข้อนี้เป็นความจริง เพราะเมื่อสุนทรภู่บวชแล้ว ในพ.ศ. ๒๓๗๒          
เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีก็ทรงฝากพระโอรส คือ เจ้าฟ้ากลางกับเจ้าฟ้าปิ๋วเป็นศิษย์ของสุนทรภู่แล้วทรง
อุปการะสุนทรภู่ต่อมา 

พ.ศ. ๒๓๖๙ สุนทรภู่บวชที่วัดราชบูรณะ บวชได้ ๓ พรรษา ในพ.ศ. ๒๓๗๓ เกิดความไม่
สบายใจจากพวกคนพาล จึงเดินทางไปนมัสการภูเขาทองที่อยุธยา ได้ทรงแต่งนิราศภูเขาทอง 

พ.ศ. ๒๓๗๔ กลับมากรุงเทพฯ ได้จ่าพรรษาท่ีวัดอรุณราชวราราม 
พ.ศ. ๒๓๗๕ มาอยู่ที่วัดโพธิ์  พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ นิมนต์มาอยู่ เป็นพระพ่ีเลี้ยง               

เพราะชอบพออัธยาศัยกันมาก  
พ.ศ. ๒๓๗๗ สุนทรภู่ได้พาสามเณรพัดกับดาบบุตรชายเดินทางไปแสวงหายาอายุวัฒนะ       

วัดเจ้าฟ้าอากาศ อยุธยา แต่ไม่เป็นผลส่าเร็จ ได้แต่งนิราศวัดเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าลักขณานุคุณลงผนวช             
จึงนิมนต์สุนทรภู่มาอยู่วัดมหาธาตุ เพ่ือสะดวกที่จะทรงอุปถัมภ์สุนทรภู่ แต่พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ
ได้สิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ.๒๓๗๘ สุนทรภู่ขาดผู้อุปการะ จึงได้ลาสิกขาบท มาแต่งกลอนเลี้ยงชีพด้วย  
จึงนับเป็นกวีคนแรกที่สามารถยึดอาชีพกวีเลี้ยงตัวได้  สมัยนั้นการพิมพ์ยังไม่แพร่หลาย คนที่ชอบ
กลอนจึงมาคัดลอกไปอ่านแล้วช่าระค่าจ้างตามสมควร เรื่องที่แต่งในช่วงนี้คือ นิราศอิเหนาแต่ง    
พระอภัยมณีต่อ สุภาษติสอนหญิง ลักษณวงศ์ และแต่งสิงหไกรภพต่อ 
 พ.ศ. ๒๓๘๓ สุนทรภู่บวชอีกครั้งหนึ่งที่วัดราชบูรณะ สุนทรภู่เกรงว่าจะถูกอันธพาลท่าให้
เดือดร้อน จึงย้ายไปอยู่วัดเทพธิดาราม 
 พ.ศ. ๒๓๘๔ เดินทางไปสุพรรณ แต่งนิราศวสุพรรณ เมื่อกลับมาที่วัดเทพธิดาแล้ว กรมหมื่น
อัปสรสุดาเทพทรงอุปการะ 
 พ.ศ. ๒๓๘๕ แต่งร่าพันพิลาป เป็นท่านองลาสิกขาบท และสุนทรภู่ได้ลาสิกขาบทในปีนี้ 

๔. ชีวิตตอนปัจฉิมวัย 
 เมื่อสุนทรภู่ลาสิกขาบทแล้ว ได้ถวายตัวกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ซึ่งพระองค์
ทรงโปรดให้อยู่ในวังด้วย และกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพก็ทรงสนับสนุนอยู่มาก จึงมีรับสั่งให้แต่ง            
พระอภัยมณีต่อถวายเดือนละเล่ม และแต่งสิงหไกรภพต่อจากที่แต่งถวายเจ้าฟ้าอาภรณ์ด้วย ใน
ระหว่างนี้ได้แต่งนิราศพระประธมอีกเรื่องหนึ่ง 
 ครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ขึ้นครองราชย์ ได้ทรงสถาปนากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ขึ้น
เป็นกรมพระราชวังบวร มีศักดิ์เสมอพระเจ้าอยู่หัวอีกพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จ

                                                 

 ๗สุนทรภู่, นิราศภูเขาทอง, ประวัติค ากลอนสุนทรภู่เล่มหนึ่ง, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, 
๒๔๙๙), หน้า ๑๒๐. 
 ๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๔. 



 ๓๑๑ 

พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ได้ทรงแต่งตั้งให้สุนทรภู่เป็น “พระสุนทรโวหาร” 
เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ตอนนี้สุนทรภู่อายุ ๖๕ ปี ได้รับราชการต่อมาอีก ๕ ปี           
ก็ถึงแก่กรรมใน พ.ศ.๒๓๙๘ รวมอายุได้ ๗๐ปี๙ อมตกวีสุนทรภู่ได้วายชนม์เป็นเวลานานนับร้อยปีเศษแล้ว 
แต่คนไทยก็ยังระลึกถึงและเทิดทูนท่านอยู่ตลอดมา สมเด็จกรมพระยาด่ารงราชานุภาพทรงยกย่อง
สุนทรภู่มาก ทรงกล่าวว่า 

..บรรดาผู้ที่ชอบอ่านบทกลอนไทย ดูเหมือนจะเห็นพ้อต้องกันโดยมากว่า
สุนทรภู่เป็นกวีที่วิเศษสุดคนหนึ่ง ถ้าจะลองให้เลือกกวีไทยบรรดาที่มีชื่อเสียงปรากฏ
มาในพงศาวดาร คัดเอาแต่ที่วิเศษสุดเพียง ๕ คน ใครๆเลือกก็เห็นจะเอาชื่อสุนทรภู่ไว้
ในกวี ๕ คนนั้นด้วย๑๐ 

 

 ค่ากล่าวนี้แสดงว่าสุนทรภู่ได้รับการยกย่องสรรเสริญว่า เป็นกวีที่มีคุณค่าต่อชาติไทยอย่างยิ่ง 
ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลจึงได้สร้างสนุสาวรีย์ของสุนทรภู่เพ่ือเป็นศรีสง่าแก่บ้านเมือง ณ บริเวณวัดป่าเดิม 
ต่าบลกร่่า อ่าเภอแกลง จังหวัด ระยอง ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สุนทรภู่ได้ไปหาบิดาของ
ท่านและเข้าใจว่าสุนทรภู่เกิดท่ีบ้านกร่่านี้ด้วย อนุสาวรีย์ของสุนทรภู่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นปีที่
ครบรอบ ๑๐๐ ปีที่สุนทรภู่ล่วงลับไปแล้ว๑๑ 
 สุนทรภู่ เป็นจินตกวีผู้ยิ่งใหญ่ ได้สร้างวรรณกรรมที่มีคุณค่าไว้มากที่สุดคนหนึ่ง วรรณกรรม
ของท่านได้พิมพ์แพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ ๕ แทบทุกเรื่อง ยกเว้นเพลงยาวถวายโอวาทเพ่ิงสั่งพิมพ์ใน
สมัยรัชกาลที่ ๖ ท่าให้ผู้พิมพ์จ่าหน่ายร่่ารวยมาก เช่น หมอสมิท พิมพ์เรื่องพระอภัยมณี จ่าหน่ายได้
ก่าไรจนสร้างตึกได้ทีเดียว ทั้งนี้แสดงว่า เรื่องของสุนทรภู่เป็นที่นิยมของคนท่ัวไปมาก๑๒ 
 งานเขียนของสุนทรภู่บางเรื่องได้ยินแต่ชื่อ ยังหาต้นฉบับไม่พบก็มี บางเรื่องหายสาบสูญไป 
ไม่ได้ยินชื่อเรื่องก็มี จากการศึกษาชีวประวัติของสุนทรภู่ได้เรียงงานของท่านไว้ตามล่าดับเวลาการแต่ง
ก่อนและหลัง ซึ่งเป็นไปตามอายุและเหตุการณ์ในชีวิตของท่าน ในที่นี้จะกล่าวถึงวรรณกรรมของ
สุนทรภู่รวม๒๔เรื่อง และแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้๑๓ 
 นิราศ ๙ เรื่อง 

๑. นิราศเมืองแกลง (พ.ศ. ๒๓๕๐) เป็นนิราศเรื่องแรก และเป็นนิราศเรื่องที่ยาวที่สุดของ
สุนทรภู่ 

๒. นิราศพระบาท (พ.ศ. ๒๓๕๐) 
๓. นิราศภูเขาทอง (พ.ศ. ๒๓๗๑) เป็นนิราศท่ีดีเด่นที่สุดของสุนทรภู่ 
๔. นิราศวัดเจ้าฟ้า (พ.ศ. ๒๓๗๙) เป็นนิราศท่ีสุนทรภู่ใช้ส่านวนหนูพัดแทนตนเอง 

                                                 

 ๙บุญสวย เชิดเกียรติกุล, “จิตแพทย์วิเคราะห์ชีวิตและงานของสุนทรภู่”, โลกหนังสือ, (๙ มิ.ย. 
๒๕๒๕), หน้า ๓๘. 
 ๑๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๖. 
 ๑๑หนังสือที่ระลึกในงานเปิดอนุสาวรีย์สุนทรภู่ , จินตกวีเอกของชาติไทย, (ระยอง, ๒๕๑๓), 
หน้า ๙. 
 ๑๒เจือ สตะเวทิน, สุนทรภู่, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๒๒), หน้า ๖๓. 
 ๑๓สมเด็จฯ กรมพระยาด่ารงราชานุภาพ, ชีวิตและงานของสุนทรภู่, อ้างแล้ว, หน้า ๕๑-๕๓. 



 ๓๑๒ 

๕. นิราศเมืองสุพรรณ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เป็นวรรณกรรมเรื่องเดียวของสุนทรภู่ที่แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ 
๖. นิราศอิเหนา (พ.ศ. ๒๓๘๕) เป็นนิราศเรื่องเดียวที่สุนทรภู่ไม่ได้พูดถึงตนเอง แต่ใช้ตัว

ละครในวรรณคดีคือ อิเหนา 
๗. ร่าพันพิลาป (พ.ศ. ๒๓๘๕) เป็นนิราศที่เป็นลักษณะจดหมายเหตุและประวัติของสุนทรภู่ 

ท่านแต่งตามความฝันของท่าน ซึ่งขณะท่านบวชอยู่วัดเทพธิดาราม 
๘. นิราศพระประธม (พระปฐม พ.ศ.๒๓๘๕) 
๙. นิราศเมืองเพชร (ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๘-พ.ศ. ๒๓๙๒) เป็นนิราศเรื่องสุดท้ายของท่าน                

มีมาตรฐานดีเท่าเทียมนิราศภูเขาทอง (นิราศทุกเรื่องแต่งจบในสมุดไทยเล่มเดียว) 
นิทาน ๕ เรื่อง 
๑๐. โคบุตร ๘ เล่มสมุดไทย แต่งในรัชกาลที่ ๑ เป็นวรรณกรรมเรื่องแรกของสุนทรภู่ 
๑๑. พระอภัยมณี ๙๘ เล่มสมุดไทย แต่งในรัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ วรรณคดีสโมสรยก

ย่องว่าเรื่องพระอภัยมณีเป็นยอดของกลอนนิทาน 
๑๒. พระไชยสุริยา ๑ เล่มสมุดไทย แต่งในรัชกาลที่ ๓ แต่งเป็นกาพย์ 
๑๓. ลักษณะวงศ์ ๙ เล่มสมุดไทย แต่งในรัชกาลที่ ๓ มีผู้แต่งต่ออีก ๓๐ เล่มสมุดไทย 
๑๔. สิงหไกรภพ ๑๕ เล่มสมุดไทย แต่งในรัชกาลที่ ๒ และแต่งต่อในรัชกาลที่ ๔ 
สุภาษิต ๓ เรื่อง 
๑๕. สวัสดิรักษา ราวหน้าสมุดไทย (ราวพ.ศ. ๒๓๖๔-พ.ศ.๒๓๖๗) แต่งเมื่อเป็นครูเจ้าฟ้าอาภรณ ์
๑๖. เพลงยาวถวายโอวาท ราวหน้าสมุดไทย (ราว พ.ศ.๒๓๗๓) เป็นหลักปฏิบัติตนเองของ

เจ้านาย 
๑๗. สุภาษิตสอนหญิง ๑ เล่มสมุดไทย (ราวพ.ศ. ๒๓๘๐-พ.ศ. ๒๓๘๓) เป็นต้นต่ารับรักของ

หญิงไทย 
บทละคร ๑ เรื่อง 
๑๘. อภัยนุราช ๑ เล่มสมุดไทย แต่งในรัชกาลที่ ๔ 
บทเสภา ๒ เรื่อง 
๑๙. ขุนช้างขุนแผน ตอนก่าเนิดพลายงาม ๑ เล่มสมุดไทย แต่งในรัชกาลที่ ๒ 
๒๐. พระราชพงศาวดาร ๒ เล่มสมุดไทย แต่งในรัชกาลที่ ๔ 
บทเห่กล่อม ๔ เรื่อง 
๒๑. เห่เรื่องจับระบ่า 
๒๒. เห่เรื่องกาก ี
๒๓. เห่เรื่องพระอภัยมณ ี
๒๔. เห่เรื่องโคบุตร 

 บทเห่นี้เป็นบทสั้น ๆ รวมกันทั้ง ๔ เรื่อง ราว ๑ สมุดไทย เห่เรื่องจับระบ่า เห่เรื่องกากีและ 
เห่เรื่องโคบุตร แต่งราว พ.ศ.๒๓๘๕-พ.ศ.๒๓๙๘ ส่วนบทเห่เรื่องพระอภัยมณีคงแต่งก่อนนี้มาก 



 ๓๑๓ 

 สมเด็จกรมพระยาด่ารงราชานุภาพ และ พ.ณ.ประมวลมารค สันนิษฐานว่าบทเห่เหล่านี้คงจะ
แต่งราว พ.ศ. ๒๓๗๕ - พ.ศ. ๒๓๗๘ เมื่ออยู่ในความอุปการะของพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ๑๔ 
 คนไทยทุกยุคทุกสมัยและทุกชนชั้น ชื่นชอบวรรณกรรมของสุนทรภู่มาก เพราะว่างานเขียน
ของท่านมีลักษณะพิเศษกว่ากวีคนอ่ืน ๒ ประการ คือ ประการแรกเป็นกระบวนกลอนที่มีสัมผัส
ไพเราะ เรียบลื่น ทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสใน ที่เป็นสัมผัสสระและสัมผัสอักษรด้วย ประการที่สอง        
คือ เป็นส่านวนความอย่างปากตลาด ใช้ค่าธรรมดาที่เข้าใจง่าย๑๕ นอกจากคุณค่าทางภาษานี้แล้ว 
สุนทรภู่ได้ถ่ายทอดความคิด ความรู้ที่เป็นคติธรรมและปรัชญาไว้ ในงานเขียนของท่านทุกเรื่อง          
ซึ่งท่าให้ผู้อ่านได้รับทั้งความบันเทิงและคติสอนใจ เพ่ือน่าไปปฏิบัติตมในชีวิตความเป็นอยู่ของตน         
ท่าให้เกิดประโยชน์สุขต่อปัจเจกชนและสังคมด้วย นับว่าวรรณกรรมของสุนทรภู่มีคุณค่าต่อคนไทย
และชาติไทยอย่างยิ่งซ่ึงสุนทรภู่เขียนวรรณกรรมขึ้นมาแต่ละเรื่องนั้นจะบอกเล่าถึงโลกทัศน์ของตนเอง
อย่างชัดเจน รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสมัยของท่านที่เป็นที่มาของพระอภัยมณี 
 นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่ ตามสถานศึกษาต่างๆ 
ทั่วประเทศทั้งระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ได้จัดงานนิทรรศการหรือประกวดค่ากลอน
เกี่ยวกับสุนทรภู่ เพ่ือเป็นการระลึกถึงสุนทรภู่ “มหากวี” และเป็นกวีเอกของโลกจากยูเนสโกที่คนไทย
เชิดชูยกย่องตลอดมาจนทุกวันนี้และตลอดไปด้วย 

                                                 

 ๑๔สมบัติ จันทรวงศ์. “โลกทัศน์ของสุนทรภู่”, รายงานการวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : 
ส่านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ), ๒๕๒๐, หน้า ๒๑๙. 
 ๑๕สมเด็จฯ กรมพระยาด่ารงราชานุภาพ, ชีวิตและงานของสุนทรภู่, อ้างแล้ว, หน้า ๕๕-๕๖. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสัมภาษณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓๑๖ 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสัมภาษณ์  
 

๑. พระราชมงคลรังษี วิ. (ดร.)  
วุฒิการศึกษา 
 

 
 
ต าแหน่ง 

 
-   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
-   พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ            
    ราชวิทยาลัย 
-   น.ธ.เอก   
-   เจ้าคณะอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
-   เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
-   ประธานคณะกรรมการการศึกษา 

๒. พระครูสุตธรรมาภรณ์ (ดร.)  
วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ต าแหน่ง 

 
-    ปริญญาตรี (พธ.บ.) สาขาปรัชญา   
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-    ปริญญาโท สาขาปรัชญา (M.A. Philosophy) 
     มหาวิทยาลัยมัทราส เมืองเชนไน  ประเทศอินเดีย 
-    ปริญญาเอก สาขาปรัชญา (Ph.D. Philosophy) 
     มหาวิทยาลัยมัทราส  เมืองเชนไน  ประเทศอินเดีย  
-    น.ธ. เอก  ป.ธ.๔ 
-   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
     ห้องเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
-    พระปริยัตินิเทศก์ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
-    พระจริยานิเทศประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
-    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (พระอารามหลวง) 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช หอมทวนลม 
วุฒิการศึกษา 
 
 
ต าแหน่ง 

-   Ph.D. (Philosphy), Banaras Hindu University  
-   M.A. (Philosphy), Banaras Hindu University 
-   ปริญญาตรี (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
-   หัวหน้าภาควชิาปรัชญา คณะศาสนาและปรัชญา 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการให้สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓๑๘ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
 

๑. พระสาสนโสภณ  เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร   
 สัมภาษณ์    วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

๒. พระเทพวิสุทธิกว ี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
 สัมภาษณ์  วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

๓. พระครูวินัยธรวัลลภ โกวิโท  ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
    ราชวิทยาลัย   
 สัมภาษณ์    วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

๔. ดร.อภิรักษ์  อนะมาน   นักวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักวิจัยการพัฒนาครู 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
 สัมภาษณ์    วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

๕. นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ครูต้นแบบ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประเทศ    
 สัมภาษณ์    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓๒๐ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
เร่ือง  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรม 

ของสุนทรภู่ 
 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ทางด้านพระพุทธศาสนาและวรรณกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งการ
สัมภาษณ์ออกเป็นสองตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่  ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ๑.๑  ชื่อ นามสกุล   อาย ุ  ปี บ้านเลขที่   หมู่ที่    
ซอย  ถนน     ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต จังหวัด    
รหัสไปรษณีย์  โทร E-mail      
 ๑.๒ ระดับการศึกษา       
 ๑.๓ สถานที่ท างาน            
 ๑.๔ ต าแหน่ง         
 ๑.๕ ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง จ านวน   ปี   สมัย  
 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่
   เรื่องพระอภัยมณี 

๒.๑  ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านมีความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับ “สุนทรียศาสตร์” และ”พุทธ
ปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” 

   
   
๒.๒ “สุนทรียศาสตร์” แตกต่างจาก “พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” อย่างไร 
   
   
 
๒.๓  “สุนทรียศาสตร์” หรือ “พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง         

พระอภัยมณี มีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร 
   
   



 

 
 

๓๒๑ 

๒.๔ ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักอ่าน ต้องชอบอ่านหนังสือเกือบทุกชนิด ถ้าบางคนชอบอ่านวรรณกรรม
ตามความชอบแล้วแต่ไม่ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ ท่านคิดว่าเขาจะได้อะไรจากการอ่าน
วรรณกรรมของสุนทรภู่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาได้ 
   
   
๒.๕  จากการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี  นอกจากให้ความไพเราะตามอักขระแล้ว
ในเชิงอรรถะก็ยังแฝงไปด้วยคุณค่าของหลักธรรม ท่านคิดว่าเป็นหลักธรรมด้านใดบ้างและสิ่งที่ได้รับ
จากการสอนจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับเยาวชน 
   
   
๒.๖  หากเยาวชนรุ่นใหม่สนใจการศึกษาและการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่ท่านคิดว่าจะเป็น
อย่างไรแล้วหลักธรรมข้อใดที่มีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี มาก ที่สุด ท่าน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร 
   
   
๒.๗  ท่านคิดว่าวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณี มีคุณค่าสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้เพ่ือสอนคน
หรือให้คนเข้าถึงคุณงามความดีและคุณค่าของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด 
   
   
๒.๘ โปรดแสดงความคิดเห็นจากบทประพันธ์บางตอน ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี  
 ๒.๘.๑จากการที่พระฤาษีได้เทศนาสั่งสอนบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่มีแต่ความอาฆาต
พยาบาท กันจนท าให้เกิดศึกสงครามรบราฆ่าฟันกันตลอดเวลา จนประสบผลส าเร็จในการเทศนา ดัง
บทประพันธ์ที่ว่า 
 ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันตี    จะถึงที่นิพพานส าราญใจ 
 อย่าโกรธขึ้งหึงสาพยาบาท   นึกว่าชาติก่อนกรรมท าไฉน 
 เหมือนดุมวงกงเกวียนวนเวียนไป  อย่าโทษใครนี่เพราะกรรมจึงจ าเป็น 
 ประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนา   ทั้งโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเข็ญ 
 ซึ่งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็น   ก็ต้องเป็นไมตรีปรานีกัน 
 จงฟังค าจ าศีลจนสิ้นชาติ     ไม่แคล้วคลาดจะไปผ่านวิมานสวรรค์ 
 ซึ่งชอบผิดคิดเห็นให้เป็นธรรม์   อย่าหึงกันนะท่ีนี้นางสีกา 
 ท่านคิดว่าพระโยคีเป็นผู้มีลักษณะอย่างไร และใช้หลักธรรมใดทางพระพุทธศาสนาในการ
สอนหรือเกลี้ยกล่อมให้บรรดาเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายเกิดความเห็นจริ งจนหันหน้ามาปรองดองกันได้
และหลักธรรมดังกล่าวมีความเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หรือไม่ อย่างไร 
   
   
  



 

 
 

๓๒๒ 

๒.๘.๒จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ 
  คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้   ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร 
 ความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธาน    หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุกสบาย 
 ซึ่งบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้    เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย 
 อันศีลห้าว่าอย่าท าให้จ าตาย    จะตกอบายภูมิขุมนรก 
 หนึ่งว่าอย่าลักของเขาอ่ืน     มาชมชื่นฉ้อฉลคนโกหก 
 หนึ่งท าชู้คู่เขาเล่าลามก     จะตายตกในกระทะอเวจี 
 หนึ่งสูบฝิ่นกินสุรามุสาวาท    ใครท าขาดศีลห้าสิ้นราศี 
 ท่านคิดว่ามีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใดปรากฏอยู่และมีความเป็นสุนทรียศาสตร์            
เชิงพุทธหรือไม่เพราะเหตุใด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมใดที่ครอบคลุมหรือมาสนับสนุนหลักธรรม
ดังกล่าวอีกบ้าง 
   
   
 ๒.๘.๓  จากการที่พระอภัยมณีสอนสินสมุทรว่า 
 แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาทเจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์ 
 อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน 
 ทรลักษณ์อกตัญญุตาเขา เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน 
 ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล พระเวทมนต์เสื่อมคลายท าลายยศ 
 เพราะบิดามาด้วยอุศเรนนี้ คุณเขามีมากล้นพ้นก าหนด 
 เจ้าท าผิดก็เหมือนพ่อทรยศ  จนออมอดเอ็นดูพ่อแต่พองาม” 
 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับลักษณะนิสัยของพระอภัยมณี ด้วยเหตุที่ว่าพระอภัยมณีเป็นบิดา
ของสินสมุทรหลักธรรมที่แสดงถึงความเป็นพ่อที่รักลูกมีจิตอันบริสุทธิ์ปรารถนาดีต่อลูก ท่านคิดว่า 
น่าจะเป็นหลักธรรมใดท่ีเหมาะสมกับความเป็นพ่อและเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธหรือไม่เพราะเหตุใด 

๒.๘.๔  บทประพันธ์ต่อไปนี้เป็นตอนที่นางเสาวคนธ์แปลงเป็นฤาษีเข้าเมืองวาหุโลม 
  อันแก้วแหวนแสนทรัพย์นับเหมือนดิน มีแล้วสิ้นเสียเปล่าไม่เข้าการ 
 แต่กุศลผลผลาอานิสงส์     จะช่วยส่งเป็นสมบัติพัสถาน 
 ใครถือธรรมจ าศีลอภิญญาณ    ถึงนิพพานพ้นสวัสดิ์อยู่อัตรา 
 ท่านคิดว่าค าว่า “นิพพาน” มีลักษณะของสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธหรือไม่ เพราะเหตุใด
นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถึงพระนิพพานได้ 
   
   

๒.๘.๕ จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ 
  ฝุายกษัตริย์ขัตติยาสิบห้ากษัตริย์  ต่างจบหัตถ์สาธุสะพระฤาษี 
 โปรดปรึกษาว่าให้เป็นไมตรี     ข้าเห็นดีพร้อมพรักจะรารัน 
 แล้วองค์พระอภัยจึงให้สัตย์    ไม่ข้องขัดข้ึงเคียดคิดเดียดฉันท์ 
 จะปกครองสองนางด้วยทางธรรม์   จนถึงวันเวลาชีวาวาย 



 

 
 

๓๒๓ 

 สุมาลีศรีสวัสดิ์ให้สัตย์บ้าง     ไม่โกรธนางฝรั่งสิ้นทั้งหลาย 
 จะรักใคร่ให้เหมือนญาติไม่คลาดคลาย   ขอถวายสัตย์จาเหมือนพาที 
 ฝุายละเวงเกรงกราบไม่อยากหยาม   ข้าสิ้นความแค้นพระมเหสี 
 จะสู้ซื่อถือสัตย์สวัสดี      หมายเหมือนพ่ีร่วมครรภ์จนบรรลัย 
 ท่านคิดว่าบทประพันธ์บทนี้  มีความเด่นของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านใดเพราะเหตุ
ใดหลักธรรมในด้านลักษณะนี้มีความจ าเป็นหรือมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม
ปัจจุบันอย่างไร 
   
   
 ๒.๘.๖ ข้อมูลที่ได้จากข้อคิดเห็นของท่านดังกล่าวข้างต้น ท่านคิดว่าจะสามารถน าไปปลูกฝัง
ให้แก่เยาวชนหรือเป็นข้อคิดของบุคคลโดยทั่วไป ตลอดจนน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ ให้
เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อเขาเหล่านั้น ต่อสังคม และต่อ
พระพุทธศาสนา 
   
   
ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรม

ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
   



 

 
 

๓๒๔ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
เร่ือง ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพทุธปรัชญาเชงิสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ 

 

  แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ทางด้านพระพุทธศาสนาและวรรณกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งการ
สัมภาษณ์ออกเป็นสองตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่  ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ๑.๑  ชื่อ พระสาสนโสภณ   นามสกุล –(พิจิตรฐิตวณฺโณ)     อายุ-๗๔ ปี 
บ้านเลขที่   ๖๔๖   วัดโสมนัสวิหาร  หมู่ที่ - ซอย-       ถนน-กรุงเกษม  
ต าบล/แขวง     -  อ าเภอ/เขต-ปูอมปราบ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์-๑๐๑๐๐ โทร -๐๒๒๘๑๗๙๔๔ E-mail-  
 ๑.๒ ระดับการศึกษา  ปริญญาเอก-    
 ๑.๓ สถานที่ท างาน      วัดโสมนัสวิหาร    
 ๑.๔ ต าแหน่ง   เจ้าอาวาส    
 ๑.๕ ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง จ านวน- ปี   -   สมัย            - 
 
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่
    เรื่องพระอภัยมณี 

 ๒.๑  ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านมีความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับ “สุนทรียศาสตร์” และ”พุทธ
ปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” 
สุนทรียศาสตร์เป็นความงามทางด้านรูปแบบค าประพันธ์ ความงดงามของฉาก ตัวละคร และ 
ธรรมชาติ อันเป็นความงามที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่ง  
ส่วนพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์เป็นความงามที่เกิดจากค าสอนของพระพุทธเจ้า ที่ให้ผู้ปฏิบัติ
มีความงดงามท้ังกาย วาจา ใจ 
 
  
๒.๒ “สุนทรียศาสตร์” แตกต่างจาก “พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” อย่างไร 
 แตกต่างกันคือ สุนทรียศาสตร์เป็นความงามที่เกิดภายนอกโดยทั่วไปซึ่งยึดตามโลกที่เห็นว่า
งามเป็นกิเลส เป็นทุกข์ และแสวงหาไม่รู้จักจบสิ้น  
 ส่วนพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ เป็นความงามที่เกิดจากค าสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็น
ความจริง เห็นว่าดีว่างามอย่างเดียวกัน  



 

 
 

๓๒๕ 

 ๒.๓  “สุนทรียศาสตร์” หรือ “พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระ
อภัยมณี มีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร 
 มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  สุนทรียศาสตร์พิจารณาจากรูป รส กลิ่น เสียงตัวละคร
การกระท าที่ปรุงแต่ง การด าเนินเรื่องตามหลักการของการแต่งวรรณกรรม  ส่วนพุทธปรัชญาทาง
สุนทรียศาสตร์ สุนทรภู่มุ่งหมายถึงหลักธรรมค าสอนในเนื้อหาที่มีความงดงามทางธรรม 
๒.๔ ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักอ่าน ต้องชอบอ่านหนังสือเกือบทุกชนิด ถ้าบางคนชอบอ่านวรรณกรรม
ตามความชอบแล้วแต่ไม่ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ ท่านคิดว่าเขาจะได้อะไร จากการอ่าน
วรรณกรรมของสุนทรภู่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาได้ 
 เขาจะได้ข้อคิดคติธรรมจากหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรม
ของสุนทรภู่ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ 
๒.๕  จากการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณี นอกจากให้ความไพเราะตามอักขระแล้ว
ในเชิงอรรถะก็ยังแฝงไปด้วยคุณค่าของหลักธรรม ท่านคิดว่าเป็นหลักธรรมด้านใดบ้าง และสิ่งที่ได้รับ
จากการสอนจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับเยาวชน 
 สังคหวัตถุ ๔ แปลว่า ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานบุคคลไว้ใน
สามัคคี  หลักการสงเคราะห์ซึ่งหมายถึง วิธีปฏิบัติเพ่ือยึดเหนี่ยวน้ าใจคนอ่ืนที่ยังไม่เคยรักใคร่นับถือ
หรือที่รักใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทมากยิ่งขึ้น หรือเป็นวิธีการท าให้คนรัก หรือมนต์ผูกใจคน
ประกอบด้วยหลักธรรม๔ ประการ ดังนี้ ทาน การให้ คือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปันช่วยเหลือซึ่ง
และกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึงให้ความรู้และแนะน าสั่ งสอน จุดประสงค์ของการให้ก็คือ การแสดง
อัธยาศัยไมตรีมากกว่าความมากหรือน้อยของวัตถุที่ให้ เพราะฉะนั้น คนยากจนหรือคนที่มีวัตถุสิ่งของ
เล็กน้อยก็สามารถแบ่งปันให้ทานผู้อ่ืนได้ตามอัตภาพของตน เช่น การแบ่งปันอาหารให้เพ่ือน แบ่งปัน
เครื่องเขียนให้เพ่ือน เป็นต้น คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรค านึงอยู่
เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะน าติดตัว
เอาไปได้ การให้อภัยหรืออภัยทานเกิดจากความเมตตานั่นเอง เมื่อมีความเมตตาเกิดขึ้นจะรู้สึกสงสาร
คู่กรณี และปรารถนาที่จะให้อีกฝุายพ้นทุกข์ อันเป็นความงดงามที่เกิดจากจิตที่เป็นกุศลปรารถนาดี
กับผู้อ่ืน ท าให้เกิดความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับที่เกิดจากความดีงามในจิตใจและมีมโนธรรมเป็นส าคัญ 
ซึ่งมาจากการมีศีลธรรมของผู้ให้อภัยถือว่าเป็นคุณธรรมอันสูงส่ง และนับเป็นการ “อโหสิกรรม”          
ซึ่งกันและกันไม่จองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปทั้งภพนี้ ภพหน้า และภพต่อ ๆ ไปตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อันเป็นความงดงามของบุญกุศลที่ถูกส่งออกมาให้เห็นจากภายใน แล้วก่อให้เกิด
ร่มเย็นภายในกาย วาจา และใจ สามารถช่วยชีวิตคนให้พ้นจากนรกได้ ปิยวาจา ความงดงามที่เกิดขึ้น
ในจิตใจเป็นความเห็นที่ถูกต้อง เป็นบุญกุศลส่งเสริมเป็นพลังใจพลังบุญให้ก้าวสู่คุณงามความดีทั้งภพนี้
และภพหน้าหากปฏิบัติได้ตามนี้จะส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เถรวาทที่ส่งผลเป็นความงดงามแห่งธรรมหรือเรียกว่า “สุนทรียธรรม” นั่นเอง อัตถจริยา                
การประพฤติประโยชน์ คือ การขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วย
แก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม  การท าตนให้เป็นประโยชน์ หมายถึง ท าตนให้มีคุณค่าใน
สังคมที่ตนอาศัยอยู่ อย่างค าพังเพยที่ว่า “อยู่บ้านท่านอย่างนิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” 
หรือ “อยู่ก็ให้เขาไว้ใจไปก็ให้เขาคิดถึง” คนที่ไม่นิ่งดูดายมีอะไรพอจะช่วยเหลือคนอ่ืนและสังคมได้ก็
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เอาใจใส่ขวนขวายช่วยเหลือตามสติก าลัง ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “คนท าหมู่คณะให้งดงาม” อยู่
ที่ไหนก็สร้างความเจริญที่นั้นวิธีท าตนให้เป็นประโยชน์และท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ อาจท าได้หลายวิธี 
เช่น การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเจริญด้วยความรู้ ความสามารถ เป็นบุตรที่ดี
ของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นนักเรียนที่ดีของสถานศึกษา เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ท าตน
เสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอกันในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข 
ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี 
วัตถุบริสุทธิ์เป็นของที่สมควรให้ ไม่ใช่ให้สิ่งของที่เป็นโทษ เป็นภัย ไม่ใช่ได้ของนั้นมาอย่างไม่บริสุทธิ์ 
คือไปเบียดบัง ฉ้อฉล ปล้นมา เป็นต้น เจตนาบริสุทธิ์ คือ เพ่ือที่จะก าจัดความตระหนี่ถี่เหนียวของตน 
ไม่มุ่งหวังชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองจากการให้ และบุคคลบริสุทธิ์  คือทั้งผู้ให้และผู้รับก็มีความปกติ
ด้วยศีล สงบด้วยสมาธิ และเต็มเปี่ยมด้วยปัญญา สิ่งเหล่านี้เป็นความงามของธรรมที่เรียกว่า
สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ 
 หลักพรหมวิหาร ๔พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหาร
เป็นหลักธรรมส าหรับทุกคนเป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและ
บริสุทธิ์ได้แก่ เมตตา มุทิตาอุเบกขาการรู้จักวางเฉย หมายถึงการวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็น
ว่าใครท าดีย่อมได้ดี ใครท าชั่วย่อมได้ชั่วตามกฎแห่งกรรม คือ ใครท าสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืน
บุคคลผู้กระท าเม่ือเราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ าเติมเขาในเรื่อง
ที่เกิดขึ้น เราควรมีความปรารถนาดีพยายามช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรมการไม่ซ้ าเติมคนแบบนี้จึงเรียกว่าอุเบกขาการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ได้แสดงถึง
ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ท าให้เกิดการอภัยกัน ไม่อาฆาตพยาบาทไม่แย่งชิงสามี 
ภรรยาผู้อ่ืน ไม่อิจฉาริษยา ดังเช่น เรื่องพระอภัยมณีอันเป็นการอภัยซึ่งถือว่าเป็นทานบารมีพบว่าใน
เรื่องพระอภัยมณี โยคีสอนสุดสาครเรื่องความรักของพ่อแม่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ ไม่หวังผลตอบแทน 
ดังความว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก เป็นความรักอันบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยเมตตาและปรารถนาดี
ต้องการให้ชีวิตของลูกมีความสุข และปรารถนาดีให้ลูกมีความเจริญก้าวหน้าในการด าเนินชีวิต ดังเช่น 
ท้าวมหาพรหมการเป็นพระพรหมต้องสะสมบุญบารมีมามากหลายชาติด้วยกัน จึงประกอบเป็นความดีงาม 
 สรุปความว่า พรหมวิหาร ๔ ได้แสดงให้เห็นว่า การเป็นพระพรหมนั้นย่อมมีความเป็นใหญ่  
ความมีบริวาร อิฐผลทั้งหมดนี้ได้ด้วยบุญนิธิ ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ ความงามของ
เมตตา มุทติา และอุเบกขา ที่เรียกว่า พรหมวิหาร ๔ เป็นความงามของธรรม 
 ฆราวาสธรรม ได้แก่ สัจจะ ความมีสัจจะและมีวาจาเป็นสุภาษิตเป็นหลักธรรมที่สังคมไทยให้
ความส าคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของค าพูด กล่าวกันว่า ปากเป็นเอกเลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดี
เป็นตรา ก็หมายถึง ถ้อยค าวาจานั้นจะเป็นประตูท าให้ผู้อ่ืนรู้จักและประเมินตนเองได้ว่า เป็นบุคคล
เช่นไร การพูดได้ ย่อมพูดได้กันทุกคนถาหากไม่พิการทางปาก แต่การพูดเป็นหรือฉลาดพูดนั้นไม่ใช่พูด
เป็นกันทุกคน ต้องฝึกฝนให้เป็นคนพูดเป็น และยังจะต้องเป็นค าจริง”พระพุทธเจ้าทรงมีหลักในการ
แสดงธรรม ดังปรากฏใน อภัยกุมารสูตร แห่งมัชฌิมนิกายไว้ว่า แม้เรื่องใดก็ตามที่เป็นความจริง แต่ไม่
เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรพูด แม้กระท่ังว่าเรื่องนั้นจริงมีประโยชน์เป็นที่ชอบใจของคน ก็ยังต้องรู้จักการที่
จะพูด ไม่ใช่พูดร่ าไป เยาวชนก็ต้องึกฝนที่จะพูดาจาเช่นนั้น จึงเป็นวาจาสุภาษิตและเป็นมงคลความมี
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สัจจะและมีวาจาเป็นสุภาษิตเป็นหลักธรรมที่สังคมไทยให้ความส าคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของค าพูด 
กล่าวกันว่า ปากเป็นเอกเลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา ก็หมายถึง  ถ้อยค าวาจานั้นจะเป็น
ประตูท าให้ผู้อ่ืนรู้จักและประเมินตนเองได้ว่า เป็นบุคคลเช่นไร การพูดได้ ย่อมพูดได้กันทุกคนถาหาก
ไม่พิการทางปาก แต่การพูดเป็นหรือฉลาดพูดนั้นไม่ใช่พูดเป็นกันทุกคน ต้องฝึกฝนให้เป็นคนพูดเป็น  
และยังจะต้องเป็นค าจริง”พระพุทธเจ้าทรงมีหลักในการแสดงธรรม ดังปรากฏใน อภัยกุมารสูตร แห่ง
มัชฌิมนิกายไว้ว่า แม้เรื่องใดก็ตามที่เป็นความจริง แต่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรพูด แม้กระทั่งว่าเรื่อง
นั้นจริงมีประโยชน์เป็นที่ชอบใจของคน ก็ยังต้องรู้จักการที่จะพูด ไม่ใช่พูดร่ าไป เยาวชนก็ต้องึกฝนที่
จะพูดาจาเช่นนั้น จึงเป็นวาจาสุภาษิตและเป็นมงคล ทมะ วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
สอนให้รู้จักข่มใจ บังคับใจไม่ให้เห็นผิดเป็นชอบ เช่นการหลีกเลี่ยงคนพาล ซึ่งจะน าไปสู่ความเสื่อม  
แต่การคบบัณฑิตถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุด มงคลนี้แหละพาให้เราพบกับความเจริญ ถือเป็นความงาม
ของธรรมะ ที่สร้างความดีงามให้กับผู้ปฏิบัติ ขันติ เป็นความอดทนอดกลั้น ซึ่งมีความส าคัญส าหรับ
ฆราวาส เป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่ให้ความไพเราะของภาษา มาปรุงแต่งเนื้ อเรื่องของสุนทรภู่เรื่อง       
พระอภัยมณี มีความส าคัญกับชีวิตในครอบครัว ไม่ให้ครอบครัวต้องแตกแยก ร้าวฉาน จึงเป็น
หลักธรรมส าคัญเป็นความงามเบื้องต้นของการด าเนินชีวิตอยู่ตามวัฏสงสาร ท าให้เกิดความงามของ
ธรรมะขึ้น หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นจริยศาสตร์เบื้องต้นนั่นเอง จาคะ ในบทประพันธ์ของสุนทรภู่
เรื่องพระอภัยมณีนี้ เน้นการเสียสละ ความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตน ดังเช่นพระอภัยมณี
ต้องการให้ครอบครัวสงบสุข จึงออกบวช ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ใช้ความสงบร่มเย็ น แห่งเงา
พระพุทธศาสนามาใช้ นับว่าเป็นความงดงามของหลักธรรม ที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตครอบครัวได้ 
 หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณี ได้กล่าวถึงเรื่องของ
ศีล ซึ่งเป็นความงามเบื้องต้น ให้รักษาศีล ๕ โดยบทประพันธ์เรื่องนี้ เชิญชวนด้วยความไพเราะ        
ของภาษา อันเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวของสุนทรภู่ ที่เชิญชวนผู้อ่านได้ปฏิบัติธรรมเบื้อ งต้น คือศีล  
เป็นความงามเชิงพุทธสมาธิในวรรณกรรมเรื่องสุนทรภู่ ไม่ได้กล่าวถึงสมาธิอย่างตรง ๆ แต่เป็นการ
น ามาจากการรักษาศีลก่อน ให้งามทั้งกาย วาจา ใจ พร้อมที่จะเกิดสมาธิ อันจะน าไปสู่ปัญญา           
เป็นล าดับต่อไป ปัญญา ในเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่ไม่ได้บอกเรื่องปัญญาไว้โดยตรง แต่เป็นการ
สร้างปมปัญหาให้เกิดข้ึนกับตัวละคร เพื่อให้ตัวละครแก้ปัญหาด้วยปัญญา และตัวปัญญานี่เอง ที่ท าให้
ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบเกิดขึ้น แต่มิได้ท าให้หลุดพ้นจากการเวียนว่าย ตาย เกิด ไปสู่นิพพานได้ 
นับว่ายังเป็นความงามเบื้องต้นอยู่ ส าหรับฆราวาสในการด าเนินชีวิต” 
 หลักไตรลักษณ์ ได้แก่ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตา 
 สรุปความว่า สุนทรภู่ได้ถ่ายทอดสิ่งนี้ลงในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีอย่างชัดเจน อีกทั้ง
เชิญชวนให้ผู้อ่านได้ประพฤติปฏิบัติตาม ดังตอนที่  ชี้ให้เห็นถึงชีวิตพระอภัยมณีเริ่มต้นด้วยตัวกิเลส    
ซึ่งเป็นผู้ครอบครองชีวิตที่วนเวียนอยู่ด้วยกิเลส กรรม วิบาก มีตัณหา อุปาทานเป็นตัวชูโรง เป็นชีวิตที่
เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดหลัง จากผ่านเหตุการณ์ที่เดือดร้อนวุ่นวายมาค่อนชีวิตจึงเลือกเส้นทาง
ชีวิตใหม่ คือการออกบวชเป็นดาบส ซึ่งเป็นชีวิตที่มีความสงบเย็น ซึ่งจะด าเนินไปสู่นิพพานได้ ความ
สงบตรงข้ามกับค าว่า “วุ่นวาย” จิตสงบ ก็คือจิตที่ไม่วุ่นวาย สังคมสงบก็คือสังคมไม่วุ่นวายความสงบ
ในที่นี้หมายถึงสงบจากกิเลสอันมีอวิชชาตัณหาและอุปาทานเป็นต้นและความสงบจากการเกิด แก่ 



 

 
 

๓๒๘ 

เจ็บ ตาย สงบจากความเศร้าโศก ความร้องไห้พิไรร าพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ เป็นต้น         
ความสงบถือว่าเป็นยอดของความสุขและยอดปรารถนาของมนุษย์   
๒.๖  หากเยาวชนรุ่นใหม่สนใจการศึกษาและการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่ท่านคิดว่าจะเป็น
อย่างไร แล้วหลักธรรมข้อใดที่มีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณีมากที่สุด        
ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร 
 เยาวชนในสมัยนี้จะได้หลักธรรมที่ปรากฏจากหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่อง
พระอภัยมณีอย่างแนบเนียนโดยไม่รู้ตัว 
๒.๗  ท่านคดิว่าวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณี มีคุณค่าสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้เพ่ือสอนคน
หรือให้คนเข้าถึงคุณงามความดีและคุณค่าของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด 
 ควรอนุรักษ์ไว้เพราะมีคุณค่าทางด้านหลักธรรมอันจะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
เป็นอย่างด ี
  
๒.๘ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทประพันธ์บางตอน ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณี  
 ๒.๘.๑จากการที่พระฤาษีได้เทศนาสั่งสอนบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่มีแต่ความอาฆาต
พยาบาทกัน จนท าให้เกิดศึกสงครามรบราฆ่าฟันกันตลอดเวลา จนประสบผลส าเร็จในการเทศนา ดัง
บทประพันธ์ที่ว่า 
 ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันตี    จะถึงที่นิพพานส าราญใจ 
 อย่าโกรธขึ้งหึงสาพยาบาท   นึกว่าชาติก่อนกรรมท าฉไน 
 เหมือนดุมวงกงเกวียนวนเวียนไป  อย่าโทษใครนี่เพราะกรรมจึงจ าเป็น 
 ประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนา   ทั้งโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเข็ญ 
 ซึ่งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็น   ก็ต้องเป็นไมตรีปรานีกัน 
 จงฟังค าจ าศีลจนสิ้นชาติ     ไม่แคล้วคลาดจะไปผ่านวิมานสวรรค์ 
 ซึ่งชอบผิดคิดเห็นให้เป็นธรรม์   อย่าหึงกันนะท่ีนี้นางสีกา 
 ท่านคิดว่าพระโยคีเป็นผู้มีลักษณะอย่างไร และใช้หลักธรรมใดทางพระพุทธศาสนาในการ
สอนหรือเกลี้ยกล่อมให้บรรดาเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายเกิดความเห็นจริงจนหันหน้ามาปรองดองกันได้ 
และหลักธรรมดังกล่าวมีพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หรือไม่ อย่างไร 
 พระฤาษีมีลักษณะความเป็นนักบวชจึงเป็นผู้มีเมตตาธรรมหวังให้ผู้อ่ืนรักสมัครสมาน
สามัคคีกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ตลอดจนให้อภัยกันจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รักสงบ  
 ๒.๘.๒  จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ 
  คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้  ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร 
 ความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธาน   หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุกสบาย 
 ซึ่งบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้   เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย 
 อันศีลห้าว่าอย่าท าให้จ าตาย   จะตกอบายภูมิขุมนรก 
 หนึ่งว่าอย่าลักของเขาอ่ืน    มาชมชื่นฉ้อฉลคนโกหก 
 หนึ่งท าชู้คู่เขาเล่าลามก    จะตายตกในกระทะอเวจี 
 หนึ่งสูบฝิ่นกินสุรามุสาวาท   ใครท าขาดศีลห้าสิ้นราศี 



 

 
 

๓๒๙ 

 ท่านคิดว่ามีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใดปรากฏอยู่และมีพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์
หรือไม่ เพราะเหตุใด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมใดที่ครอบคลุมหรือมาสนับสนุนหลักธรรมดังกล่าวอีกบ้าง 
 ปรากฏหลักธรรมทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ได้แก่ ความซื่อสัตย์ การให้อภัย การรักษาศีล 
๒.๘.๓ จากการที่พระอภัยมณีสอนสินสมุทรว่า 
 แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาทเจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์ 
 อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน 
 ทรลักษณ์อกตัญญุตาเขา เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน 
 ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล พระเวทมนต์เสื่อมคลายท าลายยศ 
 เพราะบิดามาด้วยอุศเรนนี้ คุณเขามีมากล้นพ้นก าหนด 
 เจ้าท าผิดก็เหมือนพ่อทรยศ  จนออมอดเอ็นดูพ่อแต่พองาม 
 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับลักษณะนิสัยของพระอภัยมณี ด้วยเหตุที่ว่าพระอภัยมณีเป็นบิดา
ของสินสมุทรหลักธรรมที่แสดงถึงความเป็นพ่อที่รักลูกมีจิตอันบริสุทธิ์ปรารถนาดีต่อลูก ท่านคิดว่า
น่าจะเป็นหลักธรรมใดที่เหมาะสมกับความเป็นพ่อ และเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หรือไม่
เพราะเหตุใด  
 พระอภัยมณีเป็นผู้มีความเมตตาอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการมีพรหมวิหาร ๔ อย่างสินสมุทร 
และยังสอนสินสมุทรให้มีความซื่อสัตย์ อดทน มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณหรือรู้คุณคนและยัง
บอกถึงผลเสียของคนที่อกตัญญูว่าเป็นที่เกลียดชังของเทวดาและมนุษย์  
 ๒.๘.๔  บทประพันธ์ต่อไปนี้เป็นตอนที่นางเสาวคนธ์แปลงเป็นฤาษีเข้าเมืองวาหุโลม 
  แก้วแหวนแสนทรัพย์นับเหมือนดิน  มีแล้วสิ้นเสียเปล่าไม่เข้าการ 
 แต่กุศลผลผลาอานิสงส์     จะช่วยส่งเป็นสมบัติพัสถาน 
 ใครถือธรรมจ าศีลอภิญญาณ    ถึงนิพพานพ้นสวัสดิ์อยู่อัตรา 
 ท่านคิดว่าค าว่า “นิพพาน”  มีลักษณะของพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หรือไม่ เพราะเหตุ
ใด  นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถึงพระนิพพานได้ 
 ค าว่านิพพานเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่อยู่เหนือหลักธรรมอ่ืน ทุกคนปรารถนาที่จะ
ไปให้ถึงนิพพานซึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติด้วยความเพียร  
 ๒.๘.๕ จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ 
  ฝุายกษัตริย์ขัตติยาสิบห้ากษัตริย์  ต่างจบหัตถ์สาธุสะพระฤาษี 
 โปรดปรึกษาว่าให้เป็นไมตรี     ข้าเห็นดีพร้อมพรักจะรารัน 
 แล้วองค์พระอภัยจึงให้สัตย์    ไม่ข้องขัดข้ึงเคียดคิดเดียดฉันท์ 
 จะปกครองสองนางด้วยทางธรรม์   จนถึงวันเวลาชีวาวาย 
 สุมาลีศรีสวัสดิ์ให้สัตย์บ้าง     ไม่โกรธนางฝรั่งสิ้นทั้งหลาย 
 จะรักใคร่ให้เหมือนญาติไม่คลาดคลาย   ขอถวายสัตย์จาเหมือนพาที 
 ฝุายละเวงเกรงกราบไม่อยากหยาม   ข้าสิ้นความแค้นพระมเหสี 
 จะสู้ซื่อถือสัตย์สวัสดี     หมายเหมือนพ่ีร่วมครรภ์จนบรรลัย 



 

 
 

๓๓๐ 

 ท่านคิดว่าบทประพันธ์บทนี้  มีความเด่นของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านใด              
เพราะเหตุใด หลักธรรมในด้านลักษณะนี้มีความจ าเป็นหรือมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์
ในสังคมปัจจุบันอย่างไร 
 
 การให้อภัย และความซื่อสัตย์ต่อกัน  
 ๒.๘.๖  ข้อมูลที่ได้จากข้อคิดเห็นของท่านดังกล่าวข้างต้น ท่านคิดว่าจะสามารถน าไปปลูกฝัง
ให้แก่เยาวชนหรือเป็นข้อคิดของบุคคลโดยทั่วไป ตลอดจนน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์        
ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้เกิดคุณค่าต่อเขาเหล่านั้น ต่อสังคมและ
ต่อพระพุทธศาสนา 
 สามารถน าไปใช้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรม  เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อพระพุทธศาสนา  
 
ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรม
 ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 วรรณกรรมของสุนทรภู่ปรากฏแนวคิดและหลักธรรมที่ เป็นความงดงามทาง
พระพุทธศาสนา เรียกว่าพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์อันเกิดจากความรู้ ความสามารถ ความ
เข้าใจ อีกทั้งความเชื่อ ความศรัทธาของผู้ประพันธ์ที่สามารถน าประสบการณ์ของตนเองมา
ถ่ายทอดลงในวรรณกรรมสอนคนทั้งหลายได้อย่างแนบเนียนและแยบยล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 



 

 
 

๓๓๑ 

เร่ือง  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู ่
 

 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ทางด้านพระพุทธศาสนาและวรรณกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยแบ่งการ
สัมภาษณ์ออกเป็นสองตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่  ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ๑.๑  ชื่อ พระเทพวิสุทธิกว ี  อาย ุ   ๕๖  ปี 
บ้านเลขที่ ๓ วัดราชาธิวาสวรวิหาร  หมู่ที่   ซอย  ถนน สามเสน ๙ 
ต าบล/แขวงวชิรพยาบาล  อ าเภอ/เขต  ดุสิต  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์  ๑๐๓๐๐ โทร   ๐๘๑๙๐๙๗๑๔๑ E-mailTeprisut@bpet.org  
 ๑.๒ ระดับการศึกษา เปรียญธรรม ๙,ประโยค ปริญญาเอก (Ph.D) ศาสนาและปรัชญา  
 ๑.๓ สถานที่ท างาน     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
 ๑.๔ ต าแหน่ง  รองอธิการบดี      
 ๑.๕ ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง       
 จ านวน ๑๒  ปี   ๓    สมัย  
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่ 

๒.๑  ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านมีความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับ “สุนทรียศาสตร์” และ            
“พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” 

 สุนทรียศาสตร์หมายถึงความงามตามความหมายของปรัชญาตะวันตกซึ่งเป็นความ
งดงามภายนอกร่างกายส่วนพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ หมายถึงความงามตามหลักธรรมค า
สอนของพุทธศาสนาเถรวาท 
๒.๒ “สุนทรียศาสตร์” แตกต่างจาก “พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” อย่างไร 
 มีความแตกต่างกันกล่าวคือสุนทรียศาสตร์เป็นปรัชญาของซีกโลกตะวันตกซึ่งหมายเอา
ความงามเชิงรูปธรรมเป็นหลัก ส่วนพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หมายเอาความงามทางธรรมที่
เกิดจากค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความงามนามธรรมจะปรากฏผลออกมาก็ต่อเม่ือได้ประพฤติ
ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนา 

๒.๓  “สุนทรียศาสตร์” หรือ “พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัย
มณี มีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร 
 มีความหมายต่างกันคือสุนทรียศาสตร์เป็นความงามทางด้านภาษา สัมผัส การใช้ค า         
การใช้โวหารตลอดจนการใช้เนื้อหา เมื่อมององค์รวมจะมีความงดงามทางด้านค าประพันธ์ 



 

 
 

๓๓๒ 

 ส่วนพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ เป็นความงามทางธรรมที่เกิดจากหลักธรรมและ
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
๒.๔ ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักอ่าน ต้องชอบอ่านหนังสือเกือบทุกชนิด ถ้าบางคนชอบอ่านวรรณกรรม
ตามความชอบแล้วแต่ไม่ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ ท่านคิดว่าเขาจะได้อะไ ร จากการอ่าน
วรรณกรรมของสุนทรภู่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาได้ 
 ผู้ที่เป็นนักอ่านที่ไม่ชอบอ่านเรื่องธรรมะ แต่ถ้าได้อ่านวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีแล้วจะ
ได้หลักธรรมอย่างไม่รู้ตัว พร้อมทั้งได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการด าเนินเรื่องไปด้วยในตัว 
๒.๕ จากการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณี นอกจากให้ความไพเราะตามอักขระแล้ว
ในเชิงอรรถะก็ยังแฝงไปด้วยคุณค่าของหลักธรรม ท่านคิดว่าเป็นหลักธรรมด้านใดบ้าง และสิ่งที่ได้รับ
จากการสอนจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับเยาวชน 
 หลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทานการให้ก็จริง พอให้แล้วผู้รับได้สิ่งที่ต้องการ ผู้รับจะมีความรัก 
ผู้ให้ขึ้นมา การให้ทานไม่ได้หมายถึงการให้วัตถุสิ่งของหรือเรียกว่า อามิสทาน แต่เพียงอย่างเดียวยัง
หมายรวมถึง การให้ความรู้เป็นทานด้วย ถ้าเป็นความรู้ทางโลก เรียกว่า วิทยาทานถ้าเป็นความรู้ทาง
ธรรมเรียกว่า ธรรมทานนอกจากนี้ยังมีการให้ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ การให้อภัย ซึ่งถือว่าเป็น
ธรรมที่มีความงดงามในตัวเองการแก้แค้นและการให้อภัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในชี วิตประจ าวัน
เช่นเดียวกับตัวละคร หากเปรียบเทียบการแก้แค้นและการให้อภัยในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระ
อภัยมณีกับเหตุการณ์ปัจจุบัน จะพบว่า ทั้งสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ 
ดังนั้นวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีของท่านสุนทรภู่ จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง ดังพระเวสสันดรได้ทรงบริจาคทานเพ่ือบรรเทาความทุกข์ยากของหมู่มวลมนุษย์ อานิสงส์
ของทานนั้นจะเพ่ิมพูนบารมีให้กับผู้ให้คือพระเวสสันดร ก่อเกิดเป็นกุศลที่งดงามส่งผลให้ได้รับ       
พระโพธิญาณในชาติต่อไป และเป็นแบบอย่างความงามของธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งปิยวาจาเป็นการ
พูดถ้อยค าอันที่ เป็นที่ รัก ค าพูดนี้มีความส าคัญมากจะท าให้คนรักเราหรือ เกลียดเราก็ ได้                  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้หลักการพูดไว้ว่า ต้องเป็นค าจริง เป็นค าสุภาพ ไพเราะอ่อนหวาน          
พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ พูดด้วยจิตเมตตา และพูดถูกกาลเทศะ คือถูกเวลาและสถานที่นอกจาก
การพูดจาไพเราะแล้ว การพูดลงท้ายด้วยความอ่อนโยนจะเป็นการเพ่ิมความสุภาพให้กับคนพูดได้มาก
ขึ้น เพราะค าพูดที่ไพเราะมีหางเสียงนั้นก็เหมือนทองหยอดที่มีจะงอย เปรียบเหมือนถ้อยค าที่ไพเราะ
เมื่อพูดไปแล้ว” อัตถจริยา การบ าเพ็ญตนให้มีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน อันเป็นสิ่งส าคัญเป็นหลักธรรมที่ท า
ให้เกิดบุญกุศลต่อผู้ประพฤติปฏิบัติท าให้มีคนรักและเมตตา พร้อมที่จะให้การสนับสนุน เชิดชู ยกย่อง 
เป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความงดงามแก่ผู้ปฏิบัติ ให้สบายตาสบายใจต่อผู้พบเห็น ไม่ขึ้นอยู่กับความ
งดงามทางกาย สมานัตตตา จัดเป็นธรรมะที่ส าคัญมากในการครอง เป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ที่ได้คุณค่าให้มนุษย์มีความเอ้ืออาทรต่อกัน เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล แบ่งปัน ตลอดจนได้
ไว้วางใจกันจัดได้ว่าเป็น “พุทธวิธีครองใจคน” ที่ท าให้มนุษย์เกิดความรักใส่ใจซึ่งกันและกัน อันเป็น
การยึดเหนี่ยวน้ าใจ ให้เกิดความรักเคารพ นับถือ ให้ความส าคัญต่อกัน นอกจากนี้สิ่งส าคัญที่ สุด คือ 
การให้อภัย มีจิตเมตตา และปรารถนาดีต่อกันจะท าให้โลกเกิดสันติสุข 
 หลักพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าความรักเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญเรื่องหนึ่งของมนุษย์ความรักเป็นอมตภาพและสภาวธรรมอันหนึ่งที่ทรงคุณค่ามากทั้งนี้เพราะว่า 



 

 
 

๓๓๓ 

ความรักท าให้มนุษย์มีความสุข ความประทับใจยิ่ง ผู้มีความรักจะมีพลังกาย พลังใจ ต่อสู้ชีวิต ฟันผ่า
อุปสรรคปัญหาต่างๆได้เสมอ ความรักท าให้คนมีความเสียสละ ความอบอุ่นใจ และมีก าลังใจที่จะท า
ความดีเพ่ือคนที่ตนรัก  สิ่งที่เป็นความดีเหล่านี้เกิดจากธรรมที่มาหล่อหลอมจิตใจ ให้เกิดความงดงาม
ภายใน จึงส่งผลดีออกมาทางพฤติกรรม กรุณา พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าความทุกข์มี ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ 
ดังนี้ทุกข์โดยสภาวะหรือเกิดจากเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกาย เช่น การเกิด การเจ็บไข้
ความแก่และความตายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกจะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมเรียกว่า กายิกทุกข์ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อันเป็นความทุกข์ที่เกิดจาก
สาเหตุที่อยู่นอกตัวเรา เช่นเมื่อปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็
เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ รวมเรียกว่า เจตสิกทุกข์ดังนั้นหากเรามีความ
กรุณาต่อกัน จะท าให้ความทุกข์บรรเทาลงได้ นั่นหมายถึง การน าธรรมมาใช้ให้จิตกระจ่างใสขึ้น”
มุทิตาอุเบกขา  ความรักของพ่อแม่นั้นจัดว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ ซึ่งไม่มีความรักของผู้ใดเสมอ
เหมือน อีกทั้งไม่มีกิเลส คือ ความอิจฉาริษยาเข้าไปเจือปนแม้แต่เล็กน้อยเพราะพ้ืนฐานทางจิตใจที่
แท้จริงของพ่อแม่นั้นท่านประพฤติพรหมวิหารธรรม ในทางพระพุทธศาสนาท่านจัดว่า “บิดามารดา
เป็นพรหมของบุตร” เสมือนท้าวมหาพรหมเพราะมีพรหมวิหาร ๔ ในสัตว์ทั้งหลาย คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา กล่าวคือ ยามเมื่อบุตรยังอยู่ในครรภ์ มารดาบิดาเกิด เมตตาจิตในบุตรว่า เมื่อไรหนอ
เราจึงจักเห็นลูกน้อย เกิดเป็นเด็กที่สมบูรณ์ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบบริบูรณ์ ปราศจากโรค เป็นต้น  
ยามเมื่อบุตรยังเล็ก ยังนอนแบเบาะ ร้องไห้ ถูกสัตว์กัดต่อย หกล้ม หรือมีภัยใดๆก็ บังเกิดความกรุณา
เพราะได้ยินเสียงร้องของบุตร ยามเมื่อบุตรเจริญวัย มีความส าเร็จในการศึกษาศิลปวิชชาหรือ       
กิจการงานใด เป็นต้น ก็บังเกิดมุทิตาจิต พลอยชื่นชมยินดีในความส าเร็จนั้นกับบุตร ยามเมื่อบุตรถึง
วัยเติบโตที่จะต้องแยกครองเรือน ในกาลนั้น 
 ฆราวาสธรรม ได้แก่ สัจจะ ความเป็นผู้มีสัจจะ รวมหมายถึงการมีความกตัญญูด้วย         
ความกตัญญูต้องกตัญญูต่อธรรม และสิ่งที่พึงเคารพกราบไหว้ทุกประการ อันมีคุณเอ้ือต่อการพ้นทุกข์
เป็นต้น เมื่อสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้รู้จักกตัญญูได้ ก็เป็นคนดีตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและ
เป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิต ถือเป็นความงามทางธรรมหรือพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ ทมะ การอยู่
ร่วมกันในสังคม หรืออยู่กับคนที่เรารัก ดังเช่นเรื่องพระอภัยมณี ต้องมีการข่มใจรู้จักระงับเหตุบกพร่อง
ของกันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตนเอง มีใจสงบและเยือกเย็น ก็ท าให้เกิดความงามในการประพฤติปฏิบัติ 
ถ้อยทีถ้อยอาศัย เกิดสันติอันเป็นความงามของธรรมะ ที่ท าให้โลกสงบร่มเย็น เป็นบุญเป็นกุศล        
ขันติ จากเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ ในบทประพันธ์ที่ยกมาพบว่า หลักธรรมของความอดทน          
อดกลั้น ท าให้การด าเนินเรื่องยุติลงอย่างมีความสุข นั่นแสดงว่า ธรรมะสร้างความงดงามของความสุข
ให้เกิดขึ้น ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่วรรณกรรม ที่สุนทรภู่บรรจงสร้างสรรค์ขึ้น แต่ก็เป็นวรรณกรรมที่ท า
ให้เกิดความสงบสุขข้ึนในใจแก่ผู้อ่าน จึงถือว่าเป็นความงามด้วยความสงบ อันเป็นหลักธรรมที่เรียกว่า
สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ เพราะเมื่อใครปฏิบัติแล้ว ก็ต้องเกิดความงดงามในความประพฤติทุกคน  
จาคะการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นหลักธรรมที่ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ให้พ้นทุกข์ ถึงแม้จะเป็นเพียงสิ่ ง
เล็กน้อยในเรื่องพระอภัยมณี ตัวละครหลายตัว เช่น พระฤาษี รับฟังความทุกข์ของบรรดาฆราวาส
ทั้งหลาย และอบรมเทศนาสั่งสอน โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ก็นับว่าเป็นความเสียสละของ
นักบวช และถือเป็นความงามแห่งธรรมที่น ามาใช้ได้ตลอดเวลา 



 

 
 

๓๓๔ 

 หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี กล่าวถึงการรักษาศีลเกือบตลอดทั้ง
เรื่อง รวมทั้งเนื้อหา ชี้ให้เห็นถึงศีล ๕ อย่างชัดเจน เช่น การละเว้นจากชีวิตผู้อ่ืน การไม่น าของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง การไม่ประพฤติผิดในกาม การไม่พูดเท็จ การไม่ดื่มของมึนเมา เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่
มนุษย์ปุถุชนควรยึดเป็นหลักในการด าเนินชีวิต เพราะเป็นความงดงามที่ผู้ปฏิบัติเกิดขึ้นภายในจิตใจ
ส่งผลออกมาให้เกิดความงดงามภายนอกในด้านของพฤติกรรม เมื่อผู้ใดพบเห็นแล้ว จะเกิดความ        
ประทบใจ ความสนุก ซึ่งเป็นเสน่ห์ของบทประพันธ์เรื่องนี้ จึงถึงได้ว่าเป็นความงามแห่งศิลป์              
สมาธิ เรื่องของสมาธิ ในบทประพันธ์ของสุนทรภู่ ได้กล่าวไว้เพียงเบื้องต้น เพ่ือน าไปสู่นิพพาน แต่ยัง
ไม่เป็นการปฏิบัติที่แท้จริง เพียงแต่เป็นการกล่าวน าให้คนได้รักษาศีล เพ่ือให้เกิดสมาธิ จัดเป็นความ
งดงามหรือสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธได้เช่นกัน และถือเป็นความงามเบื้องกลางปัญญา ในบทประพันธ์
เรื่องพระอภัยมณี ในบางตอนสุนทรภู่ต้องการบอกให้รู้ว่า ค า ว่าปัญญานี้ เป็นหลักธรรมชั้นสูง            
เมื่อรักษาศีลแล้ว ปฏิบัติสมาธิ ปัญญาย่อมเกิดขึ้น สุนทรภู่ต้องการสื่อให้เห็นว่า ตัวปัญญานี้จะ
สามารถยุติความวุ่นวายของกิเลสและมุ่งไปสู่นิพพานได้อันเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ และเป็นความ
งามชั้นสูงหรือเบื้องปลาย 
๒.๖  หากเยาวชนรุ่นใหม่สนใจการศึกษาและการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่ท่านคิดว่าจะเป็น
ประโยชน์อย่างไร แล้วหลักธรรมข้อใดที่มีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ เรื่อง พระอภัยมณี  
มากที่สุด ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร 
 มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของพวกเยาวชนนั้น หลักธรรมส าหรับพวกเขาเหล่านั้นคือ 
ความกตัญญู ความซื่อสัตย์และความเพียร ขยันอดทน เหมาะแก่เยาวชนรุ่นใหม่ เนื่องจากว่า
เยาวชนสมัยนี้ขาดหลักธรรมดังกล่าว  
๒.๗  ท่านคิดว่าวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี มีคุณค่าสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้เพ่ือสอนคน
หรือให้คนเข้าถึงคุณงามความดีและคุณค่าของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด 
 มีคุณค่าสมควรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างมาก เพราะการน าธรรมเข้าไปไว้ในวรรณกรรมเป็น        
สิ่งที่สมควรอย่างยิ่งเพราะหลักธรรมจะถูกถ่ายทอดจากวรรณกรรมไปสู่ตัวผู้อ่านได้ง่ายกว่าอ่าน
ธรรมโดยตรง 
๒.๘ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทประพันธ์บางตอน ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณี 
 ๒.๘.๑จากการที่พระฤาษีได้เทศนาสั่งสอนบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่มีแต่ความอาฆาต
พยาบาทกัน จนท าให้เกิดศึกสงครามรบราฆ่าฟันกันตลอดเวลา จนประสบผลส าเร็จในการเทศนา        
ดังบทประพันธ์ที่ว่า 
 ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันต ี    จะถึงที่นิพพานส าราญใจ 
 อย่าโกรธขึ้งหึงสาพยาบาท   นึกว่าชาติก่อนกรรมท าฉไน 
 เหมือนดุมวงกงเกวียนวนเวียนไป  อย่าโทษใครนี่เพราะกรรมจึงจ าเป็น 
 ประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนา   ทั้งโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเข็ญ 
 ซึ่งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็น   ก็ต้องเป็นไมตรีปรานีกัน 
 จงฟังค าจ าศีลจนสิ้นชาติ     ไม่แคล้วคลาดจะไปผ่านวิมานสวรรค์ 
 ซึ่งชอบผิดคิดเห็นให้เป็นธรรม์   อย่าหึงกันนะท่ีนี้นางสีกา 



 

 
 

๓๓๕ 

 ท่านคิดว่าพระโยคีเป็นผู้มีลักษณะอย่างไร และใช้หลักธรรมใดทางพระพุทธศาสนาในการ
สอนหรือเกลี้ยกล่อมให้บรรดาเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายเกิดความเห็นจริงจนหันหน้ามาปรองดองกันได้  
และหลักธรรมดังกล่าวมีความเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธหรือไม่ อย่างไร 
 เห็นด้วยกับพระฤาษีที่ให้ทุกฝุายมาปรองดองกัน พระฤาษีเป็นผู้แทนของนักบวชจึง
ถ่ายทอดหลักธรรมได้ง่าย โดยเฉพาะมีผู้เชื่อถือและศรัทธาในค าสอนนั้น ในหลักธรรมนี้ได้แก้ความ
ซื่อสัตย์ การให้อภัยซึ่งกันและกัน นับเป็นความงดงามทางธรรมจึงจัดเป็นพุทธปรัชญาทาง
สุนทรียศาสตร์ 
 
  
 ๒.๘.๒จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ 
  คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้  ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร 
 ความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธาน   หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุกสบาย 
 ซึ่งบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้   เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย 
 อันศีลห้าว่าอย่าท าให้จ าตาย   จะตกอบายภูมิขุมนรก 
 หนึ่งว่าอย่าลักของเขาอ่ืน    มาชมชื่นฉ้อฉลคนโกหก 
 หนึ่งท าชู้คู่เขาเล่าลามก    จะตายตกในกระทะอเวจี 
 หนึ่งสูบฝิ่นกินสุรามุสาวาท   ใครท าขาดศีลห้าสิ้นราศี 
 ท่านคิดว่ามีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใดปรากฏอยู่และมีความเป็นสุนทรียศาสตร์เชิง
หรือไม่ เพราะเหตุใด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมใดที่ครอบคลุมหรือมาสนับสนุนหลักธรรมดังกล่าวอีกบ้าง 
 หลักธรรมที่ปรากฏอยู่คือ การปฏิบัติตามศีล ๕ ข้อ นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมเกี่ยวกับกฎ
ของพระไตรลักษณ์ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างไม่จีรังยั่งยืนมีเกิดแก่เจ็บตายเป็น
ของธรรมดา สิ่งท่ีจะให้ความสุขอย่างแท้จริง คือ พระนิพพานเป็นบรมสุข  
 ๒.๘.๓  จากการที่พระอภัยมณีสอนสินสมุทรว่า 
 แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาท เจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์ 
 อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน 
 ทรลักษณ์อกตัญญุตาเขาเทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน 
 ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล พระเวทมนต์เสื่อมคลายท าลายยศ 
 เพราะบิดามาด้วยอุศเรนนี้ คุณเขามีมากล้นพ้นก าหนด 
 เจ้าท าผิดก็เหมือนพ่อทรยศ  จนออมอดเอ็นดูพ่อแต่พองาม 
 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับลักษณะนิสัยของพระอภัยมณี ด้วยเหตุที่ว่าพระอภัยมณีเป็นบิด
ของสินสมุทรหลักธรรมที่แสดงถึงความเป็นพ่อที่รักลูกมีจิตอันบริสุทธิ์ปรารถนาดีต่อลูก ท่านคิดว่า
น่าจะเป็นหลักธรรมใดท่ีเหมาะสมกับความเป็นพ่อและเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธหรือไม่เพราะเหตุใด 
 พระอภัยมณีเป็นผู้มีความเที่ยงตรง มีความซื่อสัตย์และยุติธรรม มีพรหมวิหาร ๔ ให้แก่
ลูกคือสินสมุทรและสอนให้ลูกด้วยความเมตตาในการรู้จักอภัยให้ผู้อ่ืน อีกทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต  
เป็นคนกตัญญูรู้คุณผู้อ่ืน การอกตัญญูจะส่งผลให้ไม่มีความเจริญงอกงามในชีวิต แม้แต่สิ่งสิทธิ์
หรือเทวดายังสาปแช่ง 



 

 
 

๓๓๖ 

 ๒.๘.๔  บทประพันธ์ต่อไปนี้เป็นตอนที่นางเสาวคนธ์แปลงเป็นฤาษีเข้าเมืองวาหุโลม 
  อันแก้วแหวนแสนทรัพย์นับเหมือนดิน มีแล้วสิ้นเสียเปล่าไม่เข้าการ 
 แต่กุศลผลผลาอานิสงส์     จะช่วยส่งเป็นสมบัติพัสถาน 
 ใครถือธรรมจ าศีลอภิญญาณ    ถึงนิพพานพ้นสวัสดิ์อยู่อัตรา 
 ท่านคิดว่าค าว่า “นิพพาน” มีลักษณะของสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธหรือไม่ เพราะเหตุใด  
นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถึงพระนิพพานได้ 
 ค าว่า”นิพพาน” เป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์อย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่มนุษย์
ต้องการมากที่สุดในชีวิตคือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะได้พ้นจากความทุกข์ท่ีเกิดขึ้นไม่มีกิเลส 
ไม่มีตัณหา    
 ๒.๘.๕ จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ 
  ฝุายกษัตริย์ขัตติยาสิบห้ากษัตริย์  ต่างจบหัตถ์สาธุสะพระฤาษี 
 โปรดปรึกษาว่าให้เป็นไมตรี     ข้าเห็นดีพร้อมพรักจะรารัน 
 แล้วองค์พระอภัยจึงให้สัตย์    ไม่ข้องขัดข้ึงเคียดคิดเดียดฉันท์ 
 จะปกครองสองนางด้วยทางธรรม์   จนถึงวันเวลาชีวาวาย 
 สุมาลีศรีสวัสดิ์ให้สัตย์บ้าง     ไม่โกรธนางฝรั่งสิ้นทั้งหลาย 
 จะรักใคร่ให้เหมือนญาติไม่คลาดคลาย   ขอถวายสัตย์จาเหมือนพาที 
 ฝุายละเวงเกรงกราบไม่อยากหยาม   ข้าสิ้นความแค้นพระมเหสี 
 จะสู้ซื่อถือสัตย์สวัสดี     หมายเหมือนพ่ีร่วมครรภ์จนบรรลัย 
 ท่านคิดว่าบทประพันธ์บทนี้  มีความเด่นของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านใด            
เพราะเหตุใด หลักธรรมในด้านลักษณะนี้มีความจ าเป็นหรือมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์
ในสังคมปัจจุบันอย่างไร 
 มีความเด่นของหลักธรรมคือการให้อภัยซึ่งกันและกัน อันเป็นสิ่งที่สังคมในสมัยปัจจุบัน
ก าลังขาดแคลนจึงถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีงาม มีความงดงามทางธรรม จัดเป็นแนวคิดทาง           
พุทธปรัชญาทางสุนทรียศาสตร์อย่างแท้จริง  
 ๒.๘.๖  ข้อมูลที่ได้จากข้อคิดเห็นของท่านดังกล่าวข้างต้น ท่านคิดว่าจะสามารถน าไปปลูกฝัง
ให้แก่เยาวชนหรือเป็นข้อคิดของบุคคลโดยทั่วไป ตลอดจนน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์         
ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้เกิดคุณค่าต่อเขาเหล่านั้น ต่อสังคมและ
ต่อพระพุทธศาสนา 
 ข้อคิดที่ได้จากเบื้องต้นสมควรน ามาปลูกฝังให้กับเยาวชนและคนทั่วไป ซึ่งจะสามารถ
น าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจริยธรรม เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อเขา
เหล่านั้น ต่อสังคม และต่อพระพุทธศาสนา  
ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรม
ของสุนทรภู่ 
 นักเขียนควรน าแบบอย่างของสุนทรภู่ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอน อีกทั้งยัง
มีความศรัทธาและความเชื่อ จึงจะสามารถถ่ายทอดไปสู่ตัวผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

 
 

๓๓๗ 

 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

เร่ือง ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพทุธปรัชญาเชงิสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ 
 

แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ 
ทางด้านพระพุทธศาสนาและวรรณกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งการ
สัมภาษณ์ออกเป็นสองตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่  ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ๑.๑ ชื่อ                พระครูวินัยวัลลภ โกวิโธ  นามสกุล  - อายุ 
๔๘ ปีบ้านเลขท่ีวัดประยุรวงศาวาส หมู่ที ่ - ซอย - ถน น  ป ร ะ ช า ธิ ป ก
ต าบล/แขวง    วัดกัลป์ยานี  อ าเภอ/เขต          ธนบุรี จังหวัด           กรุ ง เทพฯ
 รหัสไปรษณีย์ ๑๐๖๐๐  โทร๐๒-๔๖๖๕๙๗๘ E-mailKrupra@gmail.com 
 ๑.๒ ระดับการศึกษา    เปรียญธรรม.๘ ประโยค, ปริญญาโท 
 ๑.๓ สถานที่ท างาน   มวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
 ๑.๔ ต าแหน่ง    ผู้ อ านวยการส่ วนธรรมนิ เทศ มหาวิทยาลั ยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.     
 ๑.๕ ระยะของการด ารงต าแหน่งจ านวน           ๔ ปี-  สมัย 
 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่ 
๒.๑ ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านมีความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับ “สุนทรียศาสตร์” และ            
“พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” 

สุนทรียศาสตร์เป็นแขนงวิชาว่าด้วยความงาม ทฤษฎีว่าด้วยความงามด้านสุนทรียศาสตร์
จะแสวงหาความงามคืออะไร เป็นอย่างไร ความรู้รองรับว่าเป็นอย่างไร ในการแสวงหาความรู้มัก
คิดอย่างนี้เป็นการแสวงหาที่ไม่สุดสิ้น แสวงหาเรื่อยไป นักปรัชญาหาค าตอบว่ายังไม่มีสิ้นสุดว่า
ความงามคืออะไร จุดประกายด้วยความคิดต่อไป อีกว่าความงามนั้นคืออะไร เกณฑ์การตัดสิน
อะไรเป็นเครื่องรองรับตัดสินความงาม 

ส่วนประเด็นที่บอกว่าพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์นั้นเป็นลักษณะค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนาทางศีลธรรม ทางปรัชญา เป็นความงามที่ เกิดจากภายในคือจิตใจ เม่ือจิตใจดี
จิตใจงดงาม สะท้อนมาทางศีลธรรมและพฤติกรรมทางด้านกาย อ่อนน้อม พูดดี มารยาท
เรียบร้อย มองลักษณะด้านทางกาย 



 

 
 

๓๓๘ 

อีกด้านหนึ่ง คือ วจีสุจริตคือค าพูด เม่ือจิตใจดี งดงาม สุนทรีย์เกิดขึ้นภายในย่อมแสดง
ความจริงสุนทรีย์ภายนอกที่เน้นวาจาที่เป็นค าพูด ไพเราะ ท่าที และได้ฟังอีกการสนทนา เป็นที่รัก
สร้างเสน่ห์ ให้คนนั้นอยากจะคบอยากจะท าความรู้จัก สุนทรีย์ศาสตร์ในแง่ของพระพุทธศาสนา
หมายถึงพฤติกรรม ๓ อย่าง คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ในสุจริตทั้งข้างต้นนั้น กาย
สุจริต วจีสุจริตนั้นมาจากพื้นฐานจิตใจงามทางด้านภายในคือมโนสุจริต มโนสุจริตที่พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสว่าใช้เกณฑ์มีสาระว่าอะไรตัดสิน อะไรดี ชั่ว ถูก ผิด ให้ดูที่เจตนาคือจิตใจ พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า “ภิกขาเวธัมมัง นมสามิ” อ่านว่าภิกขุทั้งหลายกล่าวตัวเจตนาว่ากรรมดีสุนทรภายในเกิดขึ้น
แล้วส่งผลให้เป็นพุทธปรัชญา ในโลกนี้ทั้งคนตะวันตกกับโลกตะวันออกมีความแตกต่างกัน 
๒.๒ “สุนทรียศาสตร์” แตกต่างจาก “พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” อย่างไร 
 สุนทรียศาสตร์ในเชิงปรัชญา มีเนื้อหาต่อการศึกษาความงามในเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับความงามด้านสุนทรียศาสตร์ กฎเกณฑ์ทางศาสนาเป็นปรัชญาแขนงแห่งใน
การแสวงหาคุณค่าของความงาม ดังได้กล่าวมาแล้ว ข้างต้นว่าเป็นการแสวงหากระบวนการอะไร
ว่างาม อะไรว่าไม่งามคนหนึ่งบอกว่างาม คนหนึ่งบอกว่าไม่งาม ความงามของบุคคลคนหนึ่ง          
ณ ขณะนั้นมองความงามนอกจากเป็นกาลเทศะ ความงามบอกว่าเป็นไปได้เป็นความงามของ        
นักปรัชญา 
 พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์นั้นมีเนื้อหาอยู่ด้วยการศึกษาว่าด้วยความจริงในที่ทั้งเป็น
ศีลธรรมที่ทางพระพุทธศาสนาทรงค้นพบตามหลักการนี้เรียกว่า จริยธรรม ทั้งการปฏิบัติความ
ประพฤติของมนุษย์ว่าจริยธรรมในแง่ประการของทางพระพุทธศาสนาที่แสดงออกมาทางกาย ๑
แสดงออกทางด้านวจีกรรม ๑ แสดงออกด้านมโนกรรม ๑ 
 ดังนั้นในประเด็นทั้งสาม กายกรรมที่ชื่อครบต่อเนื่องกันกายกรรมทางกาย เช่นมีคนไม่มา
จ้องไม่ทุบตี ไม่เบียดเบียน ความสง่างามย่อมเกิดขึ้นเป็นการกระท า ถ้าเป็นประเภทที่ ๓ คือการไม่
ล่วงล้ าความงามนั้น ถ้าเราไม่ยึดติดอยู่เรียกว่าธรรมจริยธรรมและความงาม แต่ไม่เป็นความงาม 
ก่อโทษมากมายคือทุกข์  ผู้ประมาท ปฏิบัติวจีกรรมและมโนกรรม ในพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์ ๒ ประเด็น คือ ๑. จริยธรรม ๒. สัจธรรม “สุนทรียศาสตร์” หรือ “พุทธปรัชญา 
เชิงสุนทรียศาสตร์” ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี มีความแตกต่างกันหรือ
เหมือนกันอย่างไรนั้น 
 สุนทรียศาสตร์ในเชิงปรัชญา สุนทรีย์ศาสตร์แนวนี้เป็นกระบวนการใฝุหาความงามของ
นักปรัชญาที่ยังไม่มีจุดจบอะไรเป็นความงามกันนาอะไรเป็นเครื่องรองรับเพราะความงามนั้นและ
เห็นมันเพียงท าให้เกิดขึ้นทางประสาทสัมผัสคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และทางใจ เกิดขึ้นจากสัมผัส
ทั้งห้าดังนั้นในผู้สละทั้ง ๕ ก็ไม่แน่ว่าความงดงามของคนเป็นผู้สละทั้งห้า อีกคนจะคาบหรือเปล่า 
ดังนั้น ความงาม คนหนึ่งว่าสวยและอีกคนจะมองเห็นว่าไม่ชอบไม่สวย อีกคนบอกว่าไม่ใช่แบบนี้ 
นักปรัชญาจึงมีการโต้ตอบว่า สิ่งใดสวย จะเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ ในแง่ของนัก
ปรัชญาโต้เถียงกันคืออะไรกันแน่คือความลงทางสุนทรียะ สรุปขึ้นอยู่กับคารมของแต่ละบุคคล 
ขึ้นอยู่กับกาลเทศะสภาพทั้งที่เปลี่ยนไป มีการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกันรวมทั้ง
ประสบการณ์ของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน 



 

 
 

๓๓๙ 

 ส่วนพุทธปรัชญา หรือพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง        
พระอภัยมณี มีความแตกต่างระหว่างสุนทรียศาสตร์กับพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์อย่าง
สิ้นเชิงมีแนวที่ต่างกัน ๑. แนวความคิด ๒. พฤติกรรมพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ใน
วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่ไม่ได้ค านึงถึงอะไรเป็นสิ่งท่ีงาม 
 อะไรเป็นสิ่งที่ไม่งาม อะไรเป็นความไพเราะ อะไรเป็นศิลปะ ธรรมชาติจะมีผลเกิดจาก
จิตใจของสุนทรภู่ในฐานะของสุนทรีย์ปรัชญาไทยเข้าไม่ได้สนใจว่าอะไรคือความไพเราะ อะไรคือ
ความงามแต่เน้นเกิดขึ้นในพุทธปรัชญาไทยในจิตใจของเขา เป็นประสบการณ์ของเขา เขามอง
สะท้อนอย่างไรว่าเป็นปรัชญาชีวิต เป็นพุทธศาสนาในประสบการณ์ชีวิตของเขา ถ้าจะมอง
ล่วงเลยว่าอะไร เน้นอะไร แต่ท่านมีเจตนาเป็นนักคือ หู ตา กาย จมูก ลิ้น ของนักสุนทรียศาสตร์
คืออะไรกันแน่ เพราะทุกคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ความแตกต่างกันต้องแสวงหา        
จินตกวีทางปรัชญาเข้าไปดึงความงามด้วยอารมณ์ ความรู้สึก ตามอยากแสวงหาความรู้สึกด้วย
ความงามเพื่อเป็นผลกระทบทางจริยธรรม ซึ่งรู้สึกบอกว่า 
 ๑. จะท าอย่างไรดี ให้ความงามในเชิงพฤติกรรมซ่ึงเน้นจริยธรรมให้คนเขาได้กระท าความ
งาม ความดีซึ่งกันและกัน 

๒. ท าอย่างไรจึงจะท าให้คนที่หยาบคายเป็นคนที่อ่อนโยน มีความไพเราะ 
๓. จะท าอย่างไรให้ผู้อ่ืนนั้นมีความรู้สึกว่าคล้อยตามว่าได้แสดงออกรู้จริงด้วยวลีที่แสดง

สุนทรีย์ภายในที่ออกมาด้านภาษาประสบการณ์ชีวิต เช่นเรียงธรรมชาติแสดงออกไปท าเรียงค่า         
ที่เป็นเรื่องของจริยธรรมความดีที่อยู่กันในฐานะที่เป็นจริยธรรมเกี่ยวข้องบนจริยธรรมเรื่องความ
จริงของชีวิตที่มีจะได้น าพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียไปแก้ในการท าดีด้วยกัน คิดดี ต่อกันเพื่อจะได้         
อยู่ร่วมกัน 
๒.๔ ผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักอ่าน ต้องชอบอ่านหนังสือเกือบทุกชนิด ถ้าบางคนชอบอ่านวรรณกรรมตาม
ความชอบแล้วแต่ไม่ชอบอ่านเรื่องเก่ียวธรรมะ ท่านคิดว่าเขาจะได้อะไร  
 จากการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาได้ชอบอ่านวรรณกรรมให้
ข้อคิดอยู่นักอ่านจะชอบเรื่องที่ตนชอบอ่าน นักอ่านจะชอบเรื่องของคนที่ชอบอ่าน ปัจจุบันเขาจะ
ได้ประโยชน์ในเรื่องราวที่เขาชอบอ่าน วรรค พยัญชนะ เนื้อหา สาระและสิ่งต่าง ๆ แต่ต้องเป็น
เรื่องที่เขาสรุปได้ เช่น วรรณกรรมในปัจจุบัน ท าไมแฮร์รี่ พอตเตอร์มีทั้งความนิยมเพราะว่ามัน
เป็นความจริงจึงชอบเพราะเป็นเรื่องแนวปัจจุบันให้มา ภาษาปัจจุบันและเขาสนใจวรรณกรรม
ของสุนทรภู่ต้องบอกว่า ถ้าหากว่าคนที่สนใจชอบงานวรรณกรรมประเภทนี้ ชอบแง่ศิลปะ 
เรื่องราว ความงดงามทางด้านภาษาไทย และชอบวรรณกรรมที่มีความงดงามที่ท่านพูดไว้คนที่
อ่านต้องมีความชอบก่อนเมื่อมีความชอบเขาก็จะเห็นด้วยของชีวิตทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในวรรณกรรม 
ดังนั้นคนที่จะแต่งวรรณกรรมของสุนทรภู่เขาจึงต้องรู้ตัว ว่าเขาชอบอ่านเรื่องอะไรอ่าน
วรรณกรรมสุนทรภู่จะอ านวยประโยชน์แก่ผู้อ่านได้ต่อเม่ือผู้อ่านนั้นมีประสบการณ์ในชีวิตเพราะ
ตัวละครในวรรณกรรมของสุนทรภู่สะท้อนความงาม มีความงามเป็นความจริงในแง่ของสัจธรรม
ของชีวิตอยู่ร่วมกัน เพราะส่วนใหญ่เป็นแนวคิดทางวรรณกรรมที่ปรากฏมาจากพระพุทธศาสนา
เพราะวรรณกรรมของสุนทรภู่จะสะท้อนมาจากประสบการณ์ชีวิตท่านทางพระพุทธศาสนาเพราะ
ท่านเป็นพุทธศาสนิกชนได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ในวรรณกรรมเรื่องนี้        



 

 
 

๓๔๐ 

ถ้าผู้อ่านได้พินิจเรียงมาจากวรรณกรรมเกิดภาพพจน์หรือวรรณกรรมเรียกว่าพินิจจะได้เป็นอย่าง
มากแบบสัจธรรมความดีงามทฤษฎีนี้จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงดังนั้นอาจจะไม่เข้าใจความ
ประพฤตินั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ผู้อ่านถ้าเขาว่าชอบเขาสนใจเขาก็จะได้ ถ้าหากว่าเขาไม่ชอบ
ไม่สนใจเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อ่านเรื่องวรรณกรรมในยุค ๒๐๐ ปีท่ีแล้ว ดังนั้นจึงอยู่ที่ว่าคนนั้น
จะชอบอ่านอย่างไรขึ้นอยู่กับเรื่องนั้น ถ้าอ่านอย่างไรก็ต้องได้ในรูปแบบของเขา 
๒.๕ จากการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี นอกจากให้ความไพเราะตามอักขระแล้ว 
ในเชิงอรรถะก็ยังแฝงไปด้วยคุณค่าของหลักธรรม ท่านคิดว่าเป็นหลักธรรมด้านใดบ้างและสิ่งที่ได้รับ
จากการสอนจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับเยาวชน 

ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าเรื่องสัจธรรจริยธรรมที่มีอิทธิพลในเรื่องพระอภัยมณีเป็นประสบการณ์
ชีวิตของท่านสุนทรภู่และบริบแวดล้อมในสังคมในขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะท่านได้สะท้อนและ
สอนธรรมลงในวรรณกรรม ดังนั้นต้องขอบคุณสุนทรภู่ที่สอนธรรมะหรือวรรณกรรมของท่านจาก
เรื่องพระอภัยมณีโดยสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. เรื่องความกตัญญูกตเวที ถ้าอกตัญญูท่ีหลักธรรมว่าเรื่องความกตัญญูกตเวที บทนี้ทรง
อิทธิพลมากตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันเรื่องความกตัญญูรู้จักเรื่องพระอภัยมณี 
 ๒. ในวรรณกรรมท่ีสอนให้ชายและหญิงรู้จักว่าชายดีเป็นชายเป็นสุภาพบุรุษ และก็ให้เห็น
รักเป็นอย่างจัดจ้านมากนัก รู้จักวางตนของสตรีและสุภาพบุรุษ 
 ๓. วิชาความรู้เป็นคู่มือของชีวิต ดังค าว่า “รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาต้องรอดเป็นยอดดี” 
ความรู้เป็นประสบการณ์เพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดปลอดภัย นี้คือวิชาความรู้ความรู้ที่ผ่านการสอน
และความรู้ที่เป็นประสบการณ์ให้อยู่ในสังคมได้ 
 ๔. เรื่องที่พูดถึงมากที่สุด คือ เรื่องศีล ๕ สอนมากที่สุด ให้ประพฤติตนอยู่จะเน้นว่า
มุมมองสะท้อนให้รู้ว่าสังคมเม่ือ ๒๐๐ ปีในยุคของสุนทรภู่กับปัจจุบัน จนถึงปัจจุบันคนไม่ประพฤติ
ศีล ๕ ก็มีอยู่มาก ศีล ๕ มีปัญหาผิดผัวผิดเมีย ชิงดีชิงเด่น มีอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่มากมาย
เกือบทุกเรื่องของสุนทรภู่ที่กล่าวคือ ศีลหรือการรักษาศีล โดยเฉพาะไม่ได้อิจฉาริษยาและ          
การพยาบาทโกรธ ไม่พยาบาทอาฆาต ไม่คิดอาฆาต ไม่คิดแค้น ถ้าเป็นเรื่องหลักของคนรักษาศีล
สิ่งท่ีได้รับก็สอนเยาวชน  

หลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน การให้ทานให้เพ่ือก าจัดกิเลสมีผลท าให้จิตใจผ่องใส แช่มชื่น  
เบิกบาน เพราะไม่มีสิ่งอันเป็นเครื่องเศร้าหมองมาท าให้จิตใจหมองมัว มีความอ่ิมเอมใจ เมื่อมีความ
สบายใจ ความรู้สึกเหล่านี้ ถือว่าเป็นความงามทางธรรมหรือสุนทรียศาสตร์แนวพุทธ จะส่งผลเป็นบุญ
กุศลทั้งภพนี้และภพหน้า มีจิตเมตตาปราณีเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอและตลอดไปการให้ทานในเรื่อง 
พระอภัยมณีเน้นประโยชน์ต่อบุคคลแต่ละประเภท เช่นการบริจาคทานแก่สมณชีพราหมณ์ ผู้ทรงศีล 
เพ่ือขจัดความโลภหรือความตระหนี่ เป็นการช าระจิตใจให้สะอาด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น และการให้
เพ่ือสงเคราะห์หรือเพ่ือยึดเหนี่ยวน้ าใจคนอ่ืน การท าทานโดยให้สังคหวัตถุนี้ในแง่ปฏิบัติ หมายถึง การ
เฉลี่ยหรือแบ่งให้จากส่วนที่คนมีอยู่มิใช่ให้มากมายจนไม่เหลือ หรือให้จนผู้รับร่ ารวย ผู้รับจะพึงพอใจ
ในสิ่งที่ได้รับเพราะสามารถใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ได้รับนั้นได้ ปิยวาจา ค าพูดก็อ่อนหวาน มีหางเสียงยึด
เหนี่ยวใจคนให้มาติดอยู่กับคนพูด การเตือนผู้ที่พูดจาไม่น่าฟัง มีวิธีการที่เหมาะสมดังนี้ เลือกจังหวะ
ให้เหมาะสมดูเวลาและอารมณ์ก็ได้ ชมก่อนแล้วจึงตักเตือน ยิ้มก่อนติ ต้องเป็นเรื่องจริง และเป็นเรื่อง



 

 
 

๓๔๑ 

ที่เกิดประโยชน์ หากท าได้เช่นนี้จะเป็นที่รักของทุกคนเพราะจัดว่าเป็นคนไม่มีที่  การให้วัตถุสิ่งของ 
เป็นสิ่งที่ต้องลงทุนซึ้อหาแต่ปิยวาจานี้ เป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุน มีประโยชน์และคุณค่าทางการใช้
วาจาให้เป็นประโยชน์ อัตถจริยา ผู้มีอัตถจริยาต้องรู้จักหมั่นปรับปรุงพัฒนาความรู้ ความสามารถให้
ยิ่งๆขึ้นไปตลอดเวลาและต้องต้องท าควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมด้วย เพราะการจะเป็นคนเก่ง
อย่างเดียวไม่พอต้องเป็นคนดีดัวย เมื่อฝึกตนเองให้เป็นคนมีประโยชน์แล้วก็ต้องสร้างประโยชน์ให้ กับ
ผู้อื่นด้วยให้ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ าใจไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือกันจะเป็นที่รักของคนทั่วไปแม้แต่ใน
สังคมท่ีถูกยกย่องให้เกียรติย่อมเป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์แก่หมู่ชนนั้นๆบุคคลใดก็ตามเป็นบุคคลที่
มีประโยชน์ บุคคลนั้นจะเป็นบุคคลที่เป็นที่รักน่าเข้าใกล้ของทุกชนชั้นอันเป็นความงามทั้งกาย วาจา ใจ 
และถือว่าเป็นความงามทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ด้วยหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา
สมานัตตตา เป็นหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏความงามอยู่ในวรรณกรรมสุนทรภู่เป็นความงามแนวเชิง
สร้างสรรค์ให้สังคมน าไปพิจารณา น าไปคิดและกระท า ฉะนั้นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่จึงมีปรากฏด้วยบทประพันธ์ต่างๆข้างต้นว่างามทางกาย  เพราะแสดงออกด้วย
จิตที่คิดดีเป็นกุศลจึงส่งผลให้งามทั้งกาย วาจา และใจ เป็นความงามของหลักธรรมหรือพุทธปรัชญา
เชิงสุนทรียศาสตร์” 

หลักพรหมวิหาร ๔  ได้แก่ เมตตา ความงามของความเมตตา เป็นความงามของธรรมเป็นสิ่ง
ที่มีอยู่จริง เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติ จึงจะได้เห็นความงามของธรรม ที่จะท าให้คนรู้จัก
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยเริ่มจากการให้ปันสิ่งของ เพ่ือประโยชน์สุข ของมนุษย์ด้วยกันและ
ตัวเองก็ได้ประพฤติธรรมอันเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติ แล้วยังส่งผลให้ได้สงเคราะห์ช่วยเหลือญาติ
ทั้งที่เป็นสายโลหิต และญาติธรรมผู้ต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน การงานที่ท าเช่นนี้ก็ถือว่าท างานไม่มีโทษ 
เพราะเป็นงานการกุศล เป็นงานสาธารณะประโยชน์ เข้าใจความทุกข์ยากของมนุษย์ ดังพุทธศาสนสุภาษิต
ที่ว่า “เมตตาเป็นเครื่องค้ าจุนโลก” กรุณามุทิตา เมื่อใดที่มนุษย์มีจิตผ่องใส แช่มชื่น เบิกบานอยู่เสมอ 
เป็นความงามทางธรรมอุเบกขาการสงบใจได้จะเป็นผลให้ใจเกิดความสงบ เกิดความสุข เป็นความงาม
ของธรรม หรือความงามของพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์พรหมวิหาร ๔ ที่ว่าด้วยพรหมวิหาร ๔ 
จัดเป็นคุณความดี อันเป็นคุณงามความดีที่มีความละเอียดอ่อนแห่งจิตใจ 

ฆราวาสธรรม ได้แก่ สัจจะ ความมีสัจจะหรือความกตัญญู เป็นคุณธรรมอันสูงสุดตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้ป็นคนงามด้วยด้วยความงามของธรรม ทมะในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี มีบทประพันธ์ที่สอนให้ไม่พยาบาทเบียดเบียนกัน ให้รู้จักปรับตัวเข้าหากัน 
ไม่ก่อการวิวาท ละอารมณ์โกรธลง ดังเช่นนางสุวรรณมาลีกับ นางละเวงวัณฬา ที่มีเรื่องบาดหมางกัน 
ให้ลดทิฐิลง ซึ่งเป็นหลักของทมะ อันเป็นหลักธรรมที่ท าให้ลดความโกรธลงได้ และถือว่าเป็นสัจธรรม
และจริยธรรม อันเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่แสดงออกทางด้านกาย วาจา และใจเป็นหลัก  
ขันติ การอดทนต่อความยากล าบากกับคนที่เรารัก เพราะในการใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เรารักอาจต้องพบ
เจอกับความล าบากตรากตร าและเรื่องหนักใจต่าง ๆ ในการประกอบการงานอาชีพเป็นต้นดังนั้นการ
ร่วมหัวจมท้ายที่จะอดทนเผชิญและฟันฝุาต่อความยากล าบากด้วยกันถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ความรักของคนทั้งสองโดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความตกต่ าคับขันจะต้องมีสติอดกลั้น คิดอุบายใช้
ปัญญาหาทางแก้ไขและมีความอดทนเพียรพยายามเป็นก าลังใจซึ่งกันและกันก็จะสามารถผ่านพ้น
เหตุการณ์ที่ร้ายไปด้วยกันได้แต่หากชีวิตของคู่ครองที่ขาดความอดทนย่อมไม่อาจประคับประคองพา



 

 
 

๓๔๒ 

กันให้รอดพ้นเหตุร้ายต่าง ๆ อันเป็นประดุจมรสุมแห่งชีวิตไปได้การคบหาสมาคมระหว่างบุคคลใน
สังคมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดจ าต้องมีหลักธรรมสัจจะข้อนี้อยู่ด้วยเสมอเพราะการแสดงออกซึ่งความ
ซ่ือสัตย์และความจริงใจต่อบุคคลที่เรารู้จักถือเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน        
ซึ่งจะส่งผลว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะสามารถสานต่อในระยะยาวต่อไปอีกได้ ซึ่งเป็นความงดงามทาง
ธรรมที่ทรงคุณค่า ในเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของท่าน ซึ่งต้องต่อสู้
ดิ้นรนให้ตนเองอยู่รอดด้วยหลักของธรรมะ โดยเฉพาะเรื่องความอดทน อดกลั้น หรือขันติที่ท่าน       
ซุกซ่อนไว้ในบทประพันธ์เกือบทุกตอน อันเป็นการแสดงออกทางด้านกาย วาจา และใจ ต้องอดทนอด
กลั้นต่อการท าความชั่ว หันมาท าความดี อดกลั้นต่อค าติฉินนินทา ซึ่งพบได้ในบทประพันธ์หลายตอน 
เมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้ว เกิดความรู้สึกนึกคิดตามอารมณ์ของผู้อ่าน ให้ประพฤติปฏิบัติและท าตาม  
แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ดี ที่งาม ที่สวย ด้วยเจตนาแห่งความงดงามของธรรมะ  จาคะ สุนทรภู่ได้
สะท้อนประสบการณ์ชีวิตของท่านทางพระพุทธศาสนา ในฐานะที่ท่านเป็นพุทธศาสนิกชน ได้รับ
อิทธิพลทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี จึงเกิดหลักธรรมมากมาย 
โดยเฉพาะที่ท่านน าเอาชีวิตของท่านที่เคยเป็นนักบวช มาสอดแทรกลงในวรรณกรรม โดยใช้ชีวิตของ
นักบวชที่ต้องมีความเสียสละ ความสุขสบาย ผลประโยชน์ รวมทั้งสละกิเลส เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับธรรมะ
อย่างไม่รู้ตัว และธรรมะข้อนี้ ถือว่าเป็นธรรมะท่ีสร้างคุณงามความดี ตลอดจนความงดงามที่มีอยู่ในตัว
ธรรมะเอง มาท าให้ผู้ประพฤติปฏิบัติมีความงดงามไปด้วยฆราวาสธรรม ๔ เป็นความงามของความมี
สัจจะหรือความซื่อสัตย์สุจริต ทมะ หรือความข่มใจ รู้จักบังคับควบคุมอารมณ์การปรับตัว ขันติหรือ
ความอดทนอดกลั้น พากเพียรอดทน และจาคะหรือความเสียสละ เป็นความงามของธรรม ที่ท าให้คน
เกิดการแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวเองเพ่ิมมากขึ้น ด้วยการมีความอดทนต่อสภาวะทุกข์ต่าง  ๆ ได้ 
และก็จะกลายเป็นคนว่าง่าย แล้วกลายเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูด แต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ามา อย่างการได้เห็นสมณะ 
ถือเป็นแบบอย่างที่ดี  ๆ ของการประพฤติปฏิบัติ พร้อมกันนี้ยังได้สนทนาธรรมตามกาลเวลาที่
เหมาะสมกับผู้ที่เป็นแบบอย่างนั้น ๆ อีกด้วย 

หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล ความเด่นชัดของเรื่องพระอภัยมณี คือ เรื่องของศีล ๕ ซึ่งสุนทรภู่ 
เขียนวรรณกรรมเรื่องนี้ขึ้นมา โดยเน้นเรื่องจริยธรรมที่น าศีล ๕ เข้ามาใช้ ให้เกิดความร่มเย็น           
เป็นเสมือนปณิธานของชาวพุทธ โดยการส่งเสริมความดี ด้วยการรักษาศีล อันจะท าให้เกิดความ
ร่มเย็นในจิตใจแล้ว ยังส่งผลท าให้เกิดความสันติสุขขึ้นในใจ เรียกว่าเป็นความงดงาม ซึ่งตรงกับ
ความคิดของท่านพุทธทาส ว่าศีลท าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เมื่อปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปแสวงหา
ความสุขที่ไหน อยู่ในตัวของเราเอง ศีลจึงจัดเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ สมาธิ บทประพันธ์
เรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงตัวละครที่มีสมาธิในการแก้ปัญหา ด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยเน้นการ
น ามาใช้มากกว่าการปฏิบัติไปสู่ธรรมชั้นสูง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความงามที่เกิดจากหลักธรรมค าสอน
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ปัญญา บทประพันธ์ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี ประกอบไปด้วย
สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในด้านปัญญาหลายตอน โดยเฉพาะสุนทรภู่ได้แต่งบทประพันธ์ที่พิจารณาถึง 
รูป รส กลิ่น เสียง อันเป็นประสบการณ์ของมนุษย์ ที่ไปพบหรือสัมผัสแล้วติดใจ เกิดความชอบ ในรูป 
รส กลิ่น เสียงนั้น ซึ่งถือเป็นความงามในด้านโลกียะ แต่ในทางพระพุทธศาสนา สุนทรภู่ต้องการให้ใช้
ปัญญา เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ ดับไป รูปไม่เที่ยง รูปังอนิจจัง อนิจจา เมื่อปฏิบัติได้แล้ว จะท าให้ผู้
ปฏิบัติพบสัจธรรมของชีวิต พ้นจากการเวียนว่าย ตาย เกิด ในที่สุด” 



 

 
 

๓๔๓ 

๒.๖ หากเยาวชนรุ่นใหม่สนใจการศึกษาและการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่ท่านคิดว่าเป็นอย่างไร 
แล้วหลักธรรมข้อใดที่มีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณี มากที่สุดท่านมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร 
 ถ้าอ่านจะได้ประโยชน์มากเพราะเป็นสุนทรีในด้านสัจธรรมประสบการณ์ด ารงชีวิตได้
โดยตรง คือ ความจริง เยาวชนจะได้รับมากและเป็นเพียงประเด็นที่จ าได้ จะมีเรื่องเน้นธรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชน ซึ่งทางคนดีน ามาใช้ได้ถึงปัจจุบันที่บอกว่าเป็น “อะกาลิโก” คือ ไม่จ ากัด
กาล เม่ือ ๒๐๐ ปี จนในปัจจุบันก็ยังปฏิบัติได้แสดงว่ามีสุนทรีในเชิงปฏิบัติ ควรน าเรื่องพระอภัย
มณีไปบูรณาการ วิเคราะห์ว่าจริยธรรมที่มีผลต่อมนุษย์ในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องอะไรก็ให้เอาตอน
นั้นมาจับว่าเป็นเรื่อง อะไรในวิชาการต่างๆ เพราะปรัชญาที่ปรากฏในเรื่องพระอภัยมณีในด้าน
ความคิดและจริยธรรม ในปัจจุบันกับยุค ๒๐๐ ปีแตกต่างกันหรือไม่มันเรื่องเดียวกันหรือไม่ มีอะไร
เขียนเพิ่มเติม พิสดารแตกต่างไปหรือไม่เขาควรจะน ามาวิเคราะห์และหันกลับไปท าพุทธปรัชญา
ออกมาใช้ในด้านความสวย ความงาม ความดี ออกมาใช้ในสังคมประเด็นหลักคือตั้งอยู่ในศีล ๕ 
และความกตัญญูกตเวที คัดได้ ๒ เรื่องเป็นเรื่องเด็ด ๆ เป็นเรื่องสุดยอด 
๒.๗ ท่านคิดว่าวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณี มีคุณค่าสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้เพ่ือสอนคน
หรือให้คนเข้าถึงคุณงามความดีและคุณค่าของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด 
 ให้คุณค่าที่สอนคนมากมายท่ีดีต่อคน โดยใช้ตัวละคร ด้านพระอภัยมณีมาท าละครให้คนดู 
จะเห็นภาพได้ชัดเหล่านี้ คนแสดงจะสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคน ให้คนเข้าถึงคุณงาม
ความดีที่ดี คุณค่าทางพระพุทธศาสนาอยู่ในเรื่องพระอภัยมณีหรือคุณค่าในด้านประพฤติปฏิบัติ 
คนในยุคปัจจุบันนี้ถ้าเอาความดีในเรื่องนี้มาใช้ เด็กนักเรียนได้อ่านได้เห็น ได้เรียนพระพุทธศาสนา
ไปด้วยในตัว ได้เรียนทั้งหลักภาษาไทยจะได้เรียนเรื่องโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน โดยเฉพาะค า
กลอนไปด้วยได้อรรถรสเพราะ ๒๐๐ ปีท่ีแล้วท่านใช้ค าที่รวมของภาษาที่ใช้ในยุคนั้นว่า ให้รู้จักวิถี
ชีวิตต่าง ๆ ไม่อ้อมค้อมกันที่จะต้องท าวิเคราะห์กันถึงจะฟังเรื่องถือเป็นการสอนตรงๆ เด็กอ่าน
แล้วเข้าใจภาษาไทยดังนั้นสะท้อนวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีให้เห็นคุณค่าด้านภาษาและ
หลักธรรมที่เรียกว่า พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในสัจธรรมและจริยธรรมมากมาย 
๒.๘ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทประพันธ์บางตอน ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ พระอภัยมณี 
 ๒.๘.๑ จากการที่พระฤๅษี ได้เทศนาสั่งสอนบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่มีแต่ความอาฆาต 
พยาบาทกัน จ าท าให้เกิดศึกสงครามรบราฆ่าฟันกันตลอดเวลา จนประสบผลส าเร็จในการ
เทศนา ดังบทประพันที่ว่า 
 
  ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันติ  จะถึงนิพพานส าราญใจ 
 อย่าโกรธขึ้งหึงสาพยาบาท  นึกว่าชาติก่อนกรรมท าไฉน 

เหมือนดุมวงกงเกวียนวนเวียนไป  อย่าโทษใครนี่เพราะกรรมกรรมจึงจ าเป็น 
ประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนา  ทั้งโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเข็ญ 
ซึ่งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็น  ก็ต้องเป็นไมตรีปรานีกัน 
จงฟังค าจ าศีลจนสิ้นชาติ   แคล้วคลาดจะไปผ่านวิมานสวรรค์ 
ซึงชอบผิดคิดเห็นให้เป็นธรรม์  อย่าหึงกันนะท่ีนี้นางสีกา 



 

 
 

๓๔๔ 

ท่านคิดว่าพระโยคีเป็นผู้มีลักษณะอย่างไร และใช้หลักธรรมใดทางพระพุทธศาสนาในการ
สอนหรือเกลี้ยกล่อมให้บรรดาเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายเกิดความเห็นจริงจนหันหน้ามาปรองดองกันได้ 
และหลักธรรมดังกล่าวมีความเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หรือไม่ อย่างไร 

พระฤๅษีอยู่ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีในช่วงที่ส าคัญ จากบทประพันธ์ดังกล่าว      
พระโยคีมีลักษณะอย่างไรจะดูว่าเหตุการณ์ คน สถานการณ์ ตรงนั้นเป็นอย่างไร พระโยคีถ้า
เหมือนพระภิกษุได้เรื่องมาศึกษา ได้ปฏิบัติ และท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา นั่งนอนใจไม่ได้
เม่ือเหตุการณ์บ้านเมืองยังโดยเฉพาะตอนที่เหตุการณ์ยังไม่เป็นปกติสุข เห็นความวุ่นวาย           
ความทุกข์ของท่านของเมือง พระฤๅษีเหมือนพระผู้เป็นผู้รักษาศีล ปฏิบัติธรรมผู้ที่ผู้คนนั้นคือ       
ท่านจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจของบรรดาชาวท่าน บรรดากษัตริย์และบรรดาตัวละคร ส าหรับชี้แนะ
แนวทางจากการไม่ดีให้เป็นดี จากร้อนเป็นเย็นให้คลี่คลายปัญหาการท าสงครามและปัญหาต่าง ๆ 
ฤๅษีจะเป็นผู้ที่คอยช้ีทางบรรเทาทุกข์ได้เทศน์ได้โปรด ได้สอน ด้วยการ 

 ชี้ทางบรรเทาทุกข ์   และช้ีสุขเกษมศานต์ 
ชี้ทางพระนิพพาน    อันพ้นได้คริโยดภัย 
ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของท่านในค าถามต่อไปใช้หลักธรรมใดในการโปรดเกลี้ยกล่อมให้

บรรดากษัตริย์ทั้งหลายเกิดความเห็นจริงจะได้พ้นบาปสอดคล้องกันตามบทประพันธ์ ประการที่ ๑ 
ให้มีความสัตย์ซื่อ ๒ ให้ถือในขันติ ๓ ไม่โกรธ๔ ไม่พยาบาท นึกจ าชาติก่อนกรรมไฉน ให้เห็นกฎ
แห่งกรรมที่ส าคัญให้เข้ามาใช้ศาสนาเป็นที่ทั้ง ความเมตตาความรัก ความเป็นไมตรี ปราณีกัน  
จงฟังค าจ าศีลถือศีลเรื่องศีล อย่าหึงกันเป็นประโยคส าคัญ เป็นเรื่องราวของการตบตี ไม่ทะเลาะ
กัน เน้นหลักธรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มของฆราวาสธรรม ขัน ทมะ สัจจะ ขันติ จาคะ ปล่อยอารมณ์ร้าย       
ไม่โกรธ อยู่ในสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เพิ่มศีล ๕ เข้าไปด้วย หลักธรรมท่ีมีความเป็นสุนทรียศาสตร์
เชิงพุทธหรือไม่ ได้อธิบาย สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธปรัชญา ด้านสัจธรรมและจริยธรรม ในสุนทรีตัว
นี้หมายถึงพฤติกรรม หลักธรรมดังกล่าว จะเป็นสุนทรีที่แสดงออกทางด้านกายวาจาเป็นหลัก 
ทางด้านพฤติกรรม 

 
 ๒.๘.๒ จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ 
  คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้  ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโสกสงสาร 
 ความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธาน   หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุกสบาย 
 ซึ่งบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้   เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย 
 อันศีลห้าว่าอย่าท าให้จ าตาย   จะตกอบายภูมิขุมนรก 
 หนึ่งว่าอย่าลักของเขาอ่ืน    มาชมชื่นฉ้อฉลคนโกหก 
 หนึ่งท าชู้คู่เล่าลามก    จะตายตกในกระทะอเวจี 
 หนึ่งสูบฝิ่นกินสุรามุสวาท    ใครท าขาดศีลห้าสิ้นราศี” 
 ท่านคิดว่ามีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใดปรากฏอยู่และมีความเป็นสุนทรียศาสตร์           
เชิงพุทธหรือไม่ เพราะเหตุใด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมในที่ครอบคลุมหรือมาสนับสนุนหลักธรรม
ดังกล่าวอีกบ้าง 



 

 
 

๓๔๕ 

 ประเด็นที่  ๑  ในบทประพันธ์นี้  มีสุนทรีย เชิ งพุทธหรือไ ม่  รูป  รส กลิ่น  เสียง                  
เป็นประสบการณ์ของคนเป็นเชิงสุนทรีที่คนไปพบหรือสัมผัสแล้วติดใจใช้ทฤษฎีอะไรเพียงแต่เน้น
พฤติกรรมแล้วเกิดความชอบ รูป รส กลิ่น เสียง เป็นเชิงสุนทรี มองในแง่นี้มันมีความงามเกิดขึ้น
เป็นสัจธรรมในทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป รูปไม่เที่ยง เป็นอนิจจัง อนิจจา รูป รส 
กลิ่น เสียง มันเกิดสุนทรีแล้วในพุทธปรัชญาให้มันอยู่คงที่ต่อไป มันก็สอดคล้องกับสุนทรีของนัก
ปรัชญาด้วยกันคือ ขึ้นอยู่กับกาละและเทศะ มองตอนนี้อาจจะงามแต่มองอีกครั้งมันอาจจะไม่งามก็ได้ 
ดังนั้น ฐานะท่ีเป็นพุทธปรัชญามันมองในแง่สัจธรรมคือความจริงที่ปรากฏเป็นสุนทรีจริงในเรื่องนี้ 
มีความอยู่ทุกอย่างในเรื่องของสัจธรรม มีหลักธรรมใดครอบคลุมในแง่สุนทรีที่บอกว่าเป็นสัจธรรม 
ในโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย ในเรื่องศีล ๒-๓ บรรทัดเป็นสัจธรรม ศีล ๕ เป็นสัจธรรม เป็นสุนทรี คือ 
ความงาม ของพฤติกรรมศีล ๕ด้านบนเป็นสัจธรรม ด้านล่างเป็นจริยธรรม 
 ๒.๘.๓ จากการที่พระอภัยมณีสอนสินสมุทรว่า 
  แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาท  เจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์ 
 อันรักษาศีลสัตย์กตเวที    ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน 
 ทรลักษณ์อกตัญญูตาเขา    เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน 
 ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล   พระเวทมนต์เสื่อมคลายท าลายยศ 
 เพราะบิดามาด้วยอุศเรานี้    คุณเขามีมากล้นพ้นก าหนด 
 เข้าท าผิดก็เหมือนพ่อทรยศ   จนออมอดเอ็นดูพ่อแต่พองาม 
 ท่านคิดว่าความเห็นอย่างไรกับลักษณะนิสัยของพระอภัยมณี ด้วยเหตุที่ว่าพระอภัยมณีเป็น
บิดาของสินสมุทรหลักธรรมที่แสดงถึงความเป็นพ่อที่รักลูกมีจิตอันบริสุทธิ์ปรารถนาดีต่อลูก ท่านคิด
ว่าน่าจะเป็นหลักธรรมใดที่เหมาะสมกับความเป็นพ่อ และเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธหรือไม่           
เพราะเหตุใด 

หน้าที่ของพ่อในเชิงพุทธปรัชญาในเชิงจริยธรรมคือ๑. สอนให้ลูกไม่ท าความชั่ว๒. สอน
ให้ลูกท าความดี๓. สอนให้๔. สอนให้ลูกบอกวิธีหาคู่ครอง๕. สอนให้ลูกครอบครองมรดก 

หน้าที่ของพ่อเป็นความงาม เป็นจุดประสงค์ที่ดีให้แก่ลูก ได้กล่าวว่าในทางพุทธปรัชญา 
เกณฑ์ตัดสินอยู่ที่เจตนาและการกระท าในทางพุทธปรัชญา ๕ ข้อใหญ่และที่ส าคัญพ่อเป็นพรหม
วิหาร ของลูก มีเมตตา อยากให้ลูกเป็นคนดี กรุณา ใช้ค าสอน มุทิตา ชื่นชม ปลอบใจ ยินดี 
อุเบกขาบางครั้งท่านอยู่ในสถานที่ช่วยดูช่วยสอน ความกตัญญูกตเวที เรื่องศีล๕ อยู่ในรักษาศีล
ซื่อสัตย์รักษาสัตย์  
 ๒.๘.๔ บทประพันธ์ต่อไปนี้เป็นตอนที่นางเสาวคนธ์แปลงเป็นฤๅษีเข้าเมืองวาหุโลม 
  อันแก้วแหวนแสนทรัพย์นับเหมือนดิน มีแล้วสิ้นเสียเปล่าไม่เข้าการ 
 แต่กุศลผลผลาอานิสงส์    จะช่วยส่งเป็นสมบัติพัสถาน 
 ใครถือธรรมจ าศีลอภิญญาณ   ถึงนิพพานพ้นสวัสดิ์อยู่อัตรา” 
 ท่านคิดว่าค าว่า “นิพพาน” มีลักษณะของสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธหรือไม่ เพราะเหตุใด
นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถึงพระนิพพานได้ 
 นิพพาน ในประโยคนี้ที่บอกว่าใช้แล้วหมดเป็นสิ่งที่ไม่ติดตัวไป แต่สิ่งที่ติดต่อไปคือการ
รักษาศีล จะสั่งให้ถึงพระนิพพาน พระนิพพานหมายถึงว่า ถ้าใครปฏิบัติในงานนี้ การรักษาศีลเกิด



 

 
 

๓๔๖ 

ความร่มเย็นพอเกิดความร่มเย็นในจิตใจแล้ว การรักษาศีลเจริญภาวนาจะติดตัวคิดหายไป             
เกิดจากทางด้านจิตใจ ให้เกิดสันติสุขในใจเรียกว่าเป็นความงาม ในแง่มุมของพระพุทธทาส  
ความร่มเย็นเป็นสุขในปัจจุบันหมายถึงความร่มเย็นหมดสิ้นทุกข์ไม่จ าเป็นที่ต้องไปแสวงหาค าตอบ
ที่ไหนอีกจะร่มเย็นเป็นอย่างไร ถ้าหากว่าเราถือศีลประจ าจะเป็นสมบัติของเราตลอดกาล           
นั้นคือความร่มเย็นหมดสิ้นสิ่งที่ต้องแสวงหาต่อไปของความดีเพราะนิพพานเป็นสุดยอดเป็นบรม
สุขของการที่ไม่ต้องแสวง ดังนั้นนิพพานมีลักษณะเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงปรัชญาได้เหมือนกัน 
 ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ พระนิพพานในเชิงพุทธศาสนา ถ้าจะขาด 
๒แง่ ในด้านของธรรมมีอยู่ ๒ สายคือสายโลกียธรรมคือสายที่ สุนทรภู่ก าลังถ่ายทอดวรรณกรรม
ในเชิงของโลกียธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตที่ด าเนินไป หลักธรรมท่ีเน้นเป็นโลกุตราธรรมเป็นหลักการ
ของพระฤๅษีที่เป็นโลกุตราธรรม โลกุตราธรรมต้องเว้นจากบ้านจากเมืองแล้วปฏิบัติเพื่อนิพพาน
พระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นว่าต้องด าเนินศีล สมาธิ ปัญญา เป็นทางเดินของการอรหันต์ใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่ได้เขียนวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีที่ไม่ถึงศีล สมาธิ ปัญญาเพราะถ้า
เน้นเรื่องจริยธรรมและเน้นศีล ๕ ให้เกิดความร่มเย็นเหมือนปณิธานชาวพุทธให้สะสมความดี 
บารมีเอาไว้ของชาวพุทธ สักวันหนึ่งจะได้ถึงพระนิพพาน 
 ๒.๘.๕ จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ 
  ฝุายกษัตริย์ขัตติยาสิบห้ากษัตริย์  ต่างจบหัตถ์สาธุสะพระฤๅษี 
 โปรดปรึกษาว่าให้เป็นไมตรี   ข้าเห็นดีพร้อมพรักจะรารัน 
 แล้วองค์พระอภัยจึงให้สัตย์   ไม่ต้องขัดข้ึงเคียดคิดเคียดฉันท์ 
 จะปกครองสองนางด้วยทางธรรม์   จนถึงวันเวลาชีวาวาย 
 สุมาลีศรีสวัสดิ์ให้สัตย์บ้าง    ไม่โกรธนางฝรั่งสิ้นทั้งหลาย 
 จะรักใครให้เหมือนญาติไม่คลาดคลาย  ขอถวายสัตย์จาเหมือนพาที 
 ฝุายละเวงเกรงกราบไม่อยากหยาม   ข้าสิ้นความแค้นพระมเหสี 
 จะสู้ซื่อถือสัตย์สวัสดี    หมายเหมือนพ่ีร่วมครรภ์จนบรรลัย” 
 ท่านคิดว่าบทประพันธ์บทนี้ มีความเด่นของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านใด เพราะเหตุ
ใด หลักธรรมในด้านลักษณะนี้มีความจ าเป็นหรือมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ในสังคม
ปัจจุบันอย่างไร 
 จากบทประพันธ์นี้สรุปได้ว่า 
 ๑. ให้มีไมตรี มีเมตตา ความรัก ความปรารถนาดี ความเมตตา ความรักซึ่งกันและกัน 
 ๒. ให้มีความสัตย์ซื่อต่อกันในเรื่องของคู่ครอง ให้อภัยต่อทุกคนรักกันเหมือนพี่กับเหมือน
น้องหลักธรรมความซื่อสัตย์ ความรัก ความเมตตา การให้อภัย มีความส าคัญมากส าหรับการ
ด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่สังคมก าลังพูดถึงกันมากในปัจจุบันส่วนมากคนขาดสัจจะ
ตลอดจนการให้อภัย ลักษณะธรรมที่เอ่ยมากทั้งหมดเน้นคุณธรรมของศาสนาน ามาใช้ในชีวิตของ
คนในสังคมปัจจุบัน สรุป เน้นการซื่อสัตย์กับการให้อภัย 
 ๒.๘.๖ ข้อมูลที่ได้จากข้อคิดเห็นของท่านดังกล่าวข้างต้น ท่านคิดว่าจะสามารถน าไปปลูกฝัง
ให้แก่เยาวชนหรือเป็นข้อคิดของบุคคลโดยทั่วไปได้อย่างไร 



 

 
 

๓๔๗ 

 น าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจริยธรรมได้มากน้อย
เพียงใด เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อเขาเหล่านั้นต่อสังคม และต่อพระพุทธศาสนาข้อมูลที่ได้จากเรื่องนี้
ได้รับประโยชน์มากมาย โดยการโต้ตอบ ถามตอบเกี่ยวกับพุทธปรัชญาซึ่งเป็นหลักธรรมทั้งหมด 
เรื่องของสุนทรีทางพุทธปรัชญาของเรื่องพระอภัยมณีเป็นสัจธรรมเน้นความงามทางธรรม            
เน้นความงามของการที่ประพฤติปฏิบัติต่อกัน เช่น กายกรรม วจีกรรมมีต้นก าเนิดมาจาก
มโนกรรม คือ จิตใจหรือความคิด ดังนั้นสิ่งนี้เป็นความงามเกิดขึ้นเชิงของคุณธรรมที่น ามา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีเป็นธรรมที่น ามาใช้ได้โดยตรง ไม่ต้องน ามาบูรณาการน ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์มากมาย มีประโยชน์ต่อตนเองสังคมและต่อพระพุทธศาสนาด้วย 
 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรม

ของสุนทรภู่ 
 ข้อเสนอแนะ พุทธปรัชญาเชิงสุนทรีมักปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่มีความครบถ้วน
สมบูรณ์เพราะเน้นการสะท้อนแบบตรงไปตรงมาของคนในยุคนั้น ซึ่งคนในยุคนั้น ๆ นอกจากจะมี
ธรรมะแล้ว เรื่องใดคู่คือเรื่องผิดศีล ๕ มีชีวิตของตน ๒๐๐ ปีกว่าปีที่แล้วสมัยต้นรัตนโกสินทร์ชีวิต
มิได้ซับซ้อน ชีวิตในช่วงนั้นมีอยู่อย่างปกติ การอยู่ร่วมกันของหญิงและชายเป็นครอบครัวเป็น
เรื่องของชุมชนที่ค่อนข้างมีฐานะดี จะเกิดปัญหาดังนี้ ชายจะมีภรรยาหลายคน สุนทรภู่มีส่วนรู้
ส่วนเห็นของคนในสังคมที่ทะเลาะวิวาทเพราะอะไร การไม่อยู่ในศีลไม่มีความกตัญญู คุณธรรมใน
สมัยนั้นของพุทธปรัชญาใช้กันไม่เท่าไร ไม่รักษาศีล ๕ มีอิทธิพลทางพุทธศาสนาความกตัญญู
กตเวทีการไม่ถือโกรธให้อภัยอย่างที่ ศีล ๕ กตัญญูกตเวที การให้อภัย ครบองค์ธรรมในทาง        
พุทธศาสนา ทาน ศีล ภาวนาจะหาได้ในวรรณกรรมได้ทุกเรื่อง 
 ในข้อเสนอแนะเรื่องวิถีชีวิตหลักธรรมที่ผ่านวรรณกรรม เป็นเรื่องราวในสมัยนั้นจริง 
เรื่องราวที่สุนทรภู่ได้สะท้อนให้เห็นว่าศีล ๕ เม่ือก่อนเป็นอย่างไรปัจจุบันก็ยังประพฤติผิดศีล ๕ 
ดังนั้นจึงน าข้อธรรมมะมาใช้ให้เกิดผลดีกับคนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ต้องเอาเรื่องราว
เหล่านี้มาสะท้อนให้เห็นเรื่องราวทางศาสนา ทางปรัชญาเดียวกันสัจธรรมและจริยธรรมเอาไว้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเรื่องราวของวรรณกรรมสุนทรภู่มีความเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์
อย่างแน่นอน มีพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ไม่ต้องแสวงหาค าตอบ เจตนาให้รู้สัจธรรมและ
จริยธรรมทั้ง ๒ ข้อเป็นประเด็นที่ส าคัญ รวมทั้งกาย วาจา ใจ จะตัดสินส่วนต่าง ๆ คือ เจตนา 
พระพุทธเจ้าตรัสเจตนาแสดงออกเป็นพฤตกรรมที่ดีหรือไม่ดี งามไม่งาม สวนไม่สวย อยู่ท่ีใจ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓๔๘ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
เรื่อง  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของ
 สุนทรภู่ 
 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ทางด้านพระพุทธศาสนาและวรรณกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยแบ่งการ
สัมภาษณ์ออกเป็นสองตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่  ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของ สุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ตอนที่ ๓   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ๑.๑  ชื่อ         ดร.อภิรักษ์            นามสกุล อนะมานอาย๕ุ๒  ปี 
บ้านเลขที่        ๔๖/๙  หมู่ที่ -  ซอย        พระราม ๒ /๖  ถนน           พระราม ๒ 
ต าบล/แขวง          จอมทอง  อ าเภอ/เขต      จอมทอง จังหวัด         กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์       ๑๐๑๕๐  โทร - E-mail-  
 ๑.๒ ระดับการศึกษา  ปริญญาเอก    
 ๑.๓ สถานที่ท างาน      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 ๑.๔ ต าแหน่ง  นักวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักพัฒนาครู  
 ๑.๕ ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งจ านวน                ๑ ปี              สมัย  
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของ

สุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
๒.๑  ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านมีความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับ “สุนทรียศาสตร์” และ “พุทธปรัชญา

เชิงสุนทรียศาสตร์” 
 สุนทรียศาสตร์คือศาสนาอันงดงามครอบคลุมทุกๆด้านทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างสุนทรียศาสตร์แห่งพระพุทธก็คือความงดงามทางด้านหลักธรรมค านั้นเอง คือความงดงาม
ทางด้านหลักธรรม 
๒.๒ “สุนทรียศาสตร์” แตกต่างจาก “พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” อย่างไร 
 สุนทรียศาสตร์กล่าวแล้วว่าเป็นความงามทั่วไปโดยคือหลักธรรมเข้ามาให้ชัดเจนผ่องแผ้ว
สดใสเรียกว่า พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 
๒.๓  “สุนทรียศาสตร์” หรือ “พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง         

พระอภัยมณีมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร 
 ไม่แตกต่างเพราะกวีสร้างสรรค์ที่มีความงดงามหรือสุนทรียศาสตร์นั้นจากกา ประพันธ์
ความหมายของค า ความไพเราะ โดยเฉพาะความไพเราะและความงดงามของการเลือกสรรค ามา
ใช้โดยแทรกหลักธรรมเข้ามาท าให้หลักข้อความและความหมายที่มีคุณค่าเพราะประกอบปัจจัย



 

 
 

๓๔๙ 

หลักธรรมค าสอนโดยเฉพาะหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนานั้นงดงามของพวกเราชาว         
พุทธโดยเฉพาะ 
๒.๔ ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักอ่าน ต้องชอบอ่านหนังสือเกือบทุกชนิด ถ้าบางคนชอบอ่านวรรณกรรม
ตามความชอบแล้วแต่ไม่ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ ท่านคิดว่าเขาจะได้อะไร จากการอ่าน
วรรณกรรมของสุนทรภู่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาได้ผู้ท าดีย่อมได้รับพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์        
คือ ศีลธรรมทั้งหลายที่เป็นหลักธรรมที่สอดแทรกเอาไว้อย่างลงตัวมีความกลมกลืนเป็นธรรมชาติ
เพราะสุนทรภู่แทรกสุนทรีย์ทางพระพุทธศาสนาไว้แทบทุกเรื่องเพราะผลงานของท่านเป็นผลงานที่
เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนา ท าให้ผู้อ่านหลงใหลในวรรณกรรมของท่าน  
๒.๕ จากการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณี นอกจากให้ความไพเราะตามอักขระแล้ว  
ในเชิงอรรถะก็ยังแฝงไปด้วยคุณค่าของหลักธรรม ท่านคิดว่าเป็นหลักธรรมด้านใดบ้าง และสิ่งที่ได้รับ
จากการสอนจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับเยาวชน 
 เพื่อให้เยาวชนได้อ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่ย่อมเกิดความซึมซับในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัว ผู้ใดสามารถท าให้ผู้เรียนได้รับหลักธรรมความรู้วิธีการต่าง ๆ ใช้ในวิถี
ชิวิตประจ าวันได้เห็นผล ให้เห็นเหตุการณ์และประโยชน์ของวรรณคดีเพิ่มมากขึ้นด้วย 
 หลักสังคหวัตถุ ๔ ทานยังมีการให้อภัยอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าอภัยทานซึ่งเป็นสิ่งส าคัญใน
การด าเนินชีวิต ผู้ที่รู้จักการให้อภัยแสดงว่าเป็นผู้มีจิตใจงดงาม มีจิตอันประเสริฐ ความงามของ
ธรรมย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลผู้นั้นค าสอนของนางละเวงเป็นข้อคิดคติเตือนใจให้คนในสังคมปัจจุบัน
ได้หันมาเห็นประโยชน์และคุณค่าของการให้ที่มีผลทางใจ มีความสุข ทั้งผู้ให้และผู้รับรวมทั้ง          
ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา มีความหมาย ๒ประการ คือ ประการแรกวางตนได้เหมาะสมกับ
ฐานะที่ตนมีอยู่ในสังคม เช่น เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นบิดามารดา เป็นครูอาจารย์ เป็นเพื่อน
บ้าน เป็นต้น ตนอยู่ในฐานะอะไรก็วางตนให้เหมาะสมกับฐานะที่เป็นอยู่ และท าได้อย่างเสมอต้น
เสมอปลาย ประการที่สองปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอต่อคนทั้งหลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้ อ่ืน เสมอในสุขและทุกข์ คือ ร่วมสุขร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ปัญหา และร่วมหลัก            
พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา ความยินดีเม่ือผู้อ่ืนได้ดี ค าว่า “ดี” ในที่นี้ หมายถึงการ
มีความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้า ความยินดีเม่ือผู้อ่ืนได้ดีจึงหมายถึงความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมี
ความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ไม่มีจิตใจริษยาความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ
ความฟุูงซ่านซึ่งมักเกิดขึ้น เม่ือเห็นผู้อ่ืนได้ดีกว่าตน เช่นเห็นเพื่อนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครูชมเชย       
ก็เกิดความริษยาจึงแกล้งเอาเศษชอล์ก โคลนหรือหมึกไปปูายตามเสื้อกางเกงของเพื่อนนักเรียน
คนนั้นให้สกปรกเลอะเทอะเราต้องหม่ันฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีมุทิตาเพราะจะสร้างไมตรีและ        
ผูกมิตรกับผู้อ่ืนได้ง่ายและลึกซึ้งนับเป็นสิ่งที่งดงามทั้งกายวาจาและใจและ อุเบกขา ความงามที่
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี เป็นสิ่งที่สุนทรภู่มีความปรารถนาจะสอดแทรก
หลักพรหมวิหาร ๔ ผ่านวรรณกรรม งานเขียน เพื่อสอนให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงหลักแห่งพรหม
วิหาร๔อันเป็นหลักธรรมที่ยังความสุข ความสงบ ความเจริญ ในสังคมโดยไม่ต้องสอนโดยตรงท า
ให้ผู้อ่านนอกจากจะซาบซึ้งในหลักธรรมแล้วยังได้อรรถรสจากบทกวี หรือวรรณกรรม พร้อมทั้งได้
หลักคิด ข้อคิด ทางพุทธปรัชญาควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน” 



 

 
 

๓๕๐ 

 ฆราวาสธรรม ได้แก่ สัจจะ ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี ปรากฏหลักธรรม
ของสัจจะและความกตัญญูเกือบทุกบทประพันธ์ ด้วยอรรถรสของภาษา จึงท าให้วรรณกรรมชิ้นนี้
มีคุณค่าทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์อย่างชัดเจน ทมะ ผู้ที่ขาดธรรมข้อที่เรียกทมะนี้ย่อม
เท่ากับเป็นการขาดการใช้สติปัญญาในการพิจารณาปล่อยให้ข้อแตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิสัยและ
การอบรม กลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โตและถ้าไม่สามารถปรับตนเข้าหากันได้ก็เป็นอัน
ต้องท าลายชีวิตคู่ครองแยกทางขาดจากกันเม่ือทุกคนต่างรู้ดีว่าไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปหมด
ทุกอย่างผู้ที่มีความรักทุกคนจึงปรารถนาที่จะได้รับความเข้าใจ จากคนผู้ที่เรารักผู้ที่ให้ค าจ ากัด
ความของความรักว่าคือความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงแสดงให้เห็นได้ชัดว่า หลักทมะมีความส าคัญ
ต่อการใช้ชีวิตร่วมกับคนที่รัก ท าให้คนทุกคนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน มีพฤติกรรมที่ความงดงาม
เพราะประกอบไปด้วยความงามแห่งธรรม ความขัดแย้งส่งเสริมความเป็นมนุษย์ ดังนั้นการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข จึงใช้วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีเป็นสื่อ ให้เกิดประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง คือ สุนทรภู่ โดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสอดแทรก เป็นการสอน 
สร้างความเข้าใจ สร้างความเหมาะสมและลงตัว ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม ซึ่งจะท าให้สังคม
พบความร่มเย็น นั่นคือหลักธรรมทมะ อันเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ ขันติ เรื่องพระอภัยมณีมี
ความงดงามทางด้านความรู้สึก ที่ได้จากหลักธรรมโดยเฉพาะเรื่องความอดกลั้นอดทน โดยสร้าง
ให้ตัวละครด ารงชีวิตอยู่อย่างปราศจากความแค้นเคือง เข้าใจในอุปนิสัยซึ่งกันและกัน อดทนที่จะ
ด ารงชีวิตร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่สร้างความงดงามให้แก่ผู้ปฏิบัติ จึงนับว่าเป็นความ
งามของธรรมะ หรือสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ จาคะ สุนทรภู่ได้ก าหนดให้โยคี ซึ่งเป็นตัวแทนของ
นักบวชในศาสนาพุทธ หรือพระสงฆ์ มีหน้าที่สั่งสอนคุณงามความดีของบุคคลทุกระดับชั้ น         
ถ้าจะมองโดยเฉพาะนักบวชแล้ว พบว่า เป็นผู้มีความเสียสละ ที่เพียรพยายามเทศนาสั่งสอน
กษัตริย์ทั้ง ๑๕ พระองค์ ให้เลิกรบราฆ่าฟันกันได้ และในขณะเดียวกัน กษัตริย์ทั้ง ๑๕ พระองค์ 
ได้สละกิเลส คือ ความเกลียดชัง และผลประโยชน์ส่วนตน ให้กลับมาร่วมมือกัน ช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เอาแต่ใจตนเอง อันเป็นหลักธรรมที่ท าให้คนงาม เกิดความสงบสุข เกิดความรัก
สมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน 
 หลักไตรสิกขาได้แก่ ศีล ในเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่เชิญชวนให้ผู้อ่านรักษาศีล ๕ โดยใช้
ตัวละครเป็นสื่อ ซึ่งเป็นการอบรมสั่งสอนคุณธรรม และศีลธรรมแก่ผู้อ่านอย่างแนบเนียนโดย        
ไม่รู้ตัว และเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เม่ือผู้ใดรักษาศีล ๕ แล้ว             
ความงดงามของธรรมย่อมเกิดขึ้นกับผู้นั้น ส่งผลให้เกิดความดีงามไม่มีที่สิ้นสุด นับเป็นความงาม
ของหลักธรรมอย่างแท้จริง สมาธิ สุนทรภู่ได้กล่าวถึงสมาธิไว้ในบทประพันธ์ในบางตอน โดยบอก
ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติสมาธิ ว่าท าให้จิตใจสงบ ละวางจากกิเลสได้ ไม่โลภ ไม่โกรธ  
ไม่หลง หลักธรรมใดที่ท าให้ใจสงบ หลักธรรมนั้นย่อมเกิดความงดงาม ท้ังตัวหลักธรรมเอง และตัว
ผู้ปฏิบัติ ปัญญา เรื่องของปัญญา ที่สุนทรภู่สอดแทรกไว้ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี               
เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้เห็นความไม่เที่ยงแท้ ความไม่มีแก่นสารของการเวียนว่าย ตาย เกิด และ
ถือว่าเป็นวัฏฏสงสาร ซึ่งความไม่เที่ยงแท้ ก็คือความเป็นแก่นสารแน่นอนที่สุดของชีวิต ที่สุนทรภู่
ต้องการให้ใช้ปัญญาคิดให้ได้ คิดให้เป็น ซึ่งเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ 
เพื่อไปสู่โลกุตตรธรรม 



 

 
 

๓๕๑ 

๒.๖  หากเยาวชนรุ่นใหม่สนใจการศึกษาและการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่ท่านคิดว่าจะเป็น
อย่างไร แล้วหลักธรรมข้อใดที่มีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีมากที่สุด           
ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร 
 ความขัดแย้ง ส่งเสริมความเป็นมนุษย์การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ใช้วรรณกรรม
พระอภัยมณีเป็นสื่อได้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้แต่งคือ สุนทรภู่ ประกอบด้วยหลัก
อบรมทางพระพุทธศาสนาท าให้เกิดการเรียนการสอนพยายามสร้างความเข้าใจ ในการวิเคราะห์
ผู้เรียนแต่ไม่บังคับโดยให้ผู้เรียนมีการตัดสินใจด้วยตนเอง คิดเองว่าควรจะเลือกท าอะไรได้อย่าง
เหมาะสมมีประโยชน์มากมาย 
 ๒.๗ ท่านคิดว่าวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณี มีคุณค่าสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้เพ่ือ
สอนคนหรือให้คนเข้าถึงคุณงามความดีและคุณค่าของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด 
 มีคุณค่าสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา 
๒.๘โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทประพันธ์บางตอน ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระ อภัยมณี 
 ๒.๘.๑จากการที่พระฤาษี ได้เทศนาสั่งสอนบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่มีแต่ความอาฆาต
พยาบาทกัน จนท าให้เกิดศึกสงครามรบราฆ่าฟันกันตลอดเวลา จนประสบผลส าเร็จในการเทศนา         
ดังบทประพันธ์ที่ว่า 
 ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันต ี   จะถึงที่นิพพานส าราญใจ 
 อย่าโกรธขึ้งหึงสาพยาบาท  นึกว่าชาติก่อนกรรมท าฉไน 
 เหมือนดุมวงกงเกวียนวนเวียนไป อย่าโทษใครนี่เพราะกรรมจึงจ าเป็น 
 ประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนา  ทั้งโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเข็ญ 
 ซึ่งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็น  ก็ต้องเป็นไมตรีปรานีกัน 
 จงฟังค าจ าศีลจนสิ้นชาติ    ไม่แคล้วคลาดจะไปผ่านวิมานสวรรค์ 
 ซึ่งชอบผิดคิดเห็นให้เป็นธรรม์  อย่าหึงกันนะท่ีนี้นางสีกา 
 ท่านคิดว่าพระโยคีเป็นผู้มีลักษณะอย่างไร และใช้หลักธรรมใดทางพระพุทธศาสนาในการ
สอนหรือเกลี้ยกล่อมให้บรรดาเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายเกิดความเห็นจริงจนหันหน้ามาปรองดองกันได้ 
และหลักธรรมดังกล่าวมีความเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธหรือไม่ อย่างไร 
 เป็นนักบวชที่มีหน้าที่สั่งสอนคุณงามความดีของบุคคลจากระดับชั้นคือว่าท าหน้าที่ของ
ความเป็นนักบวชได้อย่างดี ความซ่ือสัตย์ ความพยาบาทอาฆาตคิดมาเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ
เพราะเม่ือปฏิบัติตามหลักธรรมจะถือให้เกิดความแท้จริงภายในและต่อมนุษย์ทุกคน  
 ๒.๘.๒จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ 
  คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้  ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร 
 ความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธาน   หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุกสบาย 
 ซึ่งบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้   เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย 
 อันศีลห้าว่าอย่าท าให้จ าตาย   จะตกอบายภูมิขุมนรก 
 หนึ่งว่าอย่าลักของเขาอ่ืน    มาชมชื่นฉ้อฉลคนโกหก 
 หนึ่งท าชู้คู่เขาเล่าลามก    จะตายตกในกระทะอเวจี 
 หนึ่งสูบฝิ่นกินสุรามุสาวาท   ใครท าขาดศีลห้าสิ้นราศี 



 

 
 

๓๕๒ 

 ท่านคิดว่ามีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใดปรากฏอยู่และมีความเป็นสุนทรียศาสตร์เชิง
พุทธปรัชญาหรือไม่ เพราะเหตุใด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมใดที่ครอบคลุมหรือมาสนับสนุนหลักธรรม 
ดังกล่าวอีกบ้าง 
 หลักธรรมความไม่เที่ยง คือ ความไม่มีแก่นสาร ตายเกิดเป็นวัฏสงสารคามไม่เที่ยงตรงนี่
คือความเน้นแก่นสารแน่นอนที่สุด มีสุนทรียศาสตร์เชิงเกี่ยวข้องกับการพ้นทุกข์ โดยได้มีทนแห่ง
การพ้นทุกข์ของมนุษยชาติเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ 

๒.๘.๓  จากการที่พระอภัยมณีสอนสินสมุทรว่า 
 แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาทเจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์ 
 อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน 
 ทรลักษณ์อกตัญญุตาเขา เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน 
 ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล พระเวทมนต์เสื่อมคลายท าลายยศ 
 เพราะบิดามาด้วยอุศเรนนี้ คุณเขามีมากล้นพ้นก าหนด 
 เจ้าท าผิดก็เหมือนพ่อทรยศ จนออมอดเอ็นดูพ่อแต่พองาม 

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับลักษณะนิสัยของพระอภัยมณี ด้วยเหตุที่ว่าพระอภัยมณีเป็นบิดา
ของสินสมุทรหลักธรรมที่แสดงถึงความเป็นพ่อที่รักลูกมีจิตอันบริสุทธิ์ปรารถนาดีต่อลูก ท่านคิดว่า
น่าจะเป็นหลักธรรมใดที่เหมาะสมกับความเป็นพ่อ และเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์หรือไม่  
เพราะเหตุใด 

การอบรมสั่งสอนคุณธรรม ศีลธรรม ได้แก่การเน้นที่ควรท า นอกจากเน้นความงดงามใน
หลักธรรมแล้ว ความงดงามในความรู้สึกของแม่ท่ีมีต่อลูกและของลูกที่มีต่อแม่เป็นความปรารถนา
ดีต่อกนันั้นนับเป็นความงดงามของความรู้สึกที่ได้มีหลักธรรมแทรกมาด้วยยังเพิ่มบุญกุศล อันเป็น
ความงดงามหรือพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์อย่างแท้จริงความกตัญญูนั้นเป็นหลักธรรมที่ดีมาก 
การรักษาศีล การซื่อสัตย์ ท าแล้วได้รับการยกย่องส่งเสริมมีการใช้วิธีการ ใช้กุศลโดยการแนะน า
สั่งสอนเพื่อให้คนเน้นคล้อยตามเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์  

 ๒.๘.๔  บทประพันธ์ต่อไปนี้เป็นตอนที่นางเสาวคนธ์แปลงเป็นฤาษีเข้าเมืองวาหุโลม 
  อันแก้วแหวนแสนทรัพย์นับเหมือนดิน มีแล้วสิ้นเสียเปล่าไม่เข้าการ 
 แต่กุศลผลผลาอานิสงส์     จะช่วยส่งเป็นสมบัติพัสถาน 
 ใครถือธรรมจ าศีลอภิญญาณ    ถึงนิพพานพ้นสวัสดิ์อยู่อัตรา  
 ท่านคิดว่าค าว่า “นิพพาน” มีลักษณะของสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธหรือไม่ เพราะเหตุใด 
นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถึงพระนิพพานได้นิพพาน เป็นผู้ท าให้เกิดการแน่นอน             
การกระท าให้เกิดความสงบ ทางใจคือว่าเน้นความงามด้วยความสงบ นิพพานเป็นการส่งเสริมและ
สะสมอริยะทรัพย์เก็บออมความงดงามไว้ใช้ในชาติต่อไปถือเป็นพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์  
 ๒.๘.๕ จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ 
  ฝุายกษัตริย์ขัตติยาสิบห้ากษัตริย์  ต่างจบหัตถ์สาธุสะพระฤาษี 
 โปรดปรึกษาว่าให้เป็นไมตรี     ข้าเห็นดีพร้อมพรักจะรารัน 
 แล้วองค์พระอภัยจึงให้สัตย์    ไม่ข้องขัดข้ึงเคียดคิดเดียดฉันท์ 
 จะปกครองสองนางด้วยทางธรรม์   จนถึงวันเวลาชีวาวาย 



 

 
 

๓๕๓ 

 สุมาลีศรีสวัสดิ์ให้สัตย์บ้าง     ไม่โกรธนางฝรั่งสิ้นทั้งหลาย 
 จะรักใคร่ให้เหมือนญาติไม่คลาดคลาย   ขอถวายสัตย์จาเหมือนพาที 
 ฝุายละเวงเกรงกราบไม่อยากหยาม   ข้าสิ้นความแค้นพระมเหสี 
 จะสู้ซื่อถือสัตย์สวัสดี     หมายเหมือนพ่ีร่วมครรภ์จนบรรลัย 
 ท่านคิดว่าบทประพันธ์บทนี้ มีความเด่นของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านใด เพราะเหตุใด 
หลักธรรมในด้านลักษณะนี้มีความจ าเป็นหรือมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม
ปัจจุบันอย่างไร 
 ความซื่อสัตย์ ควรให้อภัย ไม่พยาบาทคาดแค้น การด ารงชีวิต การสามัคคีท าให้ชาติ
เจริญการสอดแทรกคุณธรรมต่างๆควรท าให้ได้สอดแทรกลงไปในพฤติกรรม ได้ปฏิบัติชอบในทาง
งามที่ดีมากกว่าทางเสียได้ปฏิบัติด้วยความดีงามหลักความดีงามหลักสุนทรียศาสตร์ ปรากฏอยู่ใน
วรรณกรรมสุนทรภู่ ซุกซ่อนอยู่ชัดเจนบ้าง ไม่ชัดเจนบ้าง น าแนวคิดไปใช้กับผู้เรียน ถ้ากิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ทางศึกษาให้ได้ข้อสรุป สอนทางบวก สอนทางลบเพราะหลักธรรมของพุทธเป็น
ทางบวกเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธแน่นอน หลักธรรมของพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ            
คือ ปฏิบัติแล้วความงดงามจะเกิดขึ้นกับผู้นั้น เม่ือผู้ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความงดงามขึ้นกับ
ตนเองแน่นอน การสอนควรยอมรับโดยง่ายต้องมีกุศลทาน สอนคนซึ่งเป็นการสอนแบบสอดแทรก
ลงไปในวรรณกรรมท าให้คนศึกษาธรรมในวรรณกรรมได้ทราบถึงหลักค าสอนซึมทราบลงไปใน
ผู้อ่านโดยไม่รู้ตัว ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 ๒.๘.๖  ข้อมูลที่ได้จากข้อคิดเห็นของท่านดังกล่าวข้างต้น ท่านคิดว่าจะสามารถน าไปปลูกฝัง
ให้แก่เยาวชนหรือเป็นข้อคิดของบุคคลโดยทั่วไป ตลอดจนน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ ให้
เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้เกิดคุณค่าต่อเขาเหล่านั้น ต่อสังคม            
และต่อพระพุทธศาสนา 
 หลักธรรมต่าง ๆ สามารถน าไปปลูกฝังให้แก่เยาวชนอีกทั้งเป็นข้อคิดให้กับนักอ่านทั่วไป 
หากมองเห็นความงามของธรรมแล้วจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้เพื่อให้เป็นคน
ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและเกิดคุณค่าต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อพระพุทธศาสนา 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรม

ของสุนทรภู่ 
 ในการสอนวรรณกรรมทุกเรื่องไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องของสุนทรภู่  ผู้สอนควรจะน า
หลักธรรมที่แฝงอยู่ในบทประพันธ์นั้นมาท าการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓๕๔ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
เร่ือง  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู ่

 

 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ทางด้านพระพุทธศาสนาและวรรณกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โ ดยแบ่งการ
สัมภาษณ์ออกเป็นสองตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่  ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของ 

สุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ๑.๑  ชื่อ         นางสาววิริยา                นามสกุล ศิริวิทยเจริญ อาย ุ   ๕๕  ปี 
บ้านเลขที่    ๔๕  หมู่ที่   ซอย  สุขุมวิท ๖๕  ถนน   สุขุมวิท  
ต าบล/แขวง   วัดธาตุทอง  อ าเภอ/เขต  พระโขนง  จังหวัด   กรุงเทพฯ  
รหัสไปรษณีย์   ๑๐๑๖๐  โทร E-mail  
 ๑.๒ ระดับการศึกษา  ปริญญาโท      
 ๑.๓ สถานที่ท างาน    โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  
 ๑.๔ ต าแหน่ง    หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
 ๑.๕ ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งจ านวน ๒๐  ปี   สมัย  
 
ตอนที่ ๒   ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่ 

๒.๑  ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านมีความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับ “สุนทรียศาสตร์” และ “พุทธ
ปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” 

 สุนทรียศาสตร์โดยทั่วไปคือการพูดถึงความงามธรรมชาติหรืองานศิลปะหรืออาจจะ
เรียกว่าปรัชญาศิลปะก็ได้ ส่วนเชิงพุทธนั้น เน้นเรื่องความงามภายในเช่นความประพฤติงาม 
จิตใจงามเป็นต้น 
 
  
๒.๒ “สุนทรียศาสตร์” แตกต่างจาก “พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” อย่างไร 
 ค าตอบเหมือนข้อ ๑ สุนทรียศาสตร์โดยทั่วไปเน้นงามภายนอกเชิงวัตถุแต่เชิงพุทธเน้น
ความงามภายใน  
๒.๓ “สุนทรียศาสตร์” หรือ “พุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์” ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง           
พระอภัยมณี มีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร 



 

 
 

๓๕๕ 

 ถ้าสุนทรียศาสตร์คือความงามที่เกิดตามธรรมชาติหรือเกิดจากศิลปะอันเน้นความงาม
ภายนอกแต่เชิงพุทธอันหมายถึงความงามภายใน เน้นเรื่องคุณงามความดี วรรณกรรมของสุนทรภู่
เรื่องพระอภัยมณี มีทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน 
๒.๔ ผู้ที่ได้ข้ึนชื่อว่าเป็นนักอ่าน ต้องชอบอ่านหนังสือเกือบทุกชนิด ถ้าบางคนชอบอ่านวรรณกรรม 
ตามความชอบแล้วแต่ไม่ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ ท่านคิดว่าเขาจะได้อะไร จากการอ่าน
วรรณกรรมของสุนทรภู่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาได้ 

น่าจะได้ความเพลิดเพลินอย่างเดียว แต่ถ้าผู้แต่งได้ปรุงเนื้อหา แต้มสีสันโดยน าสาระเข้า
สอดแทรกก็จะน าให้ผู้อ่ืนได้ประโยชน์จากการอ่าน อย่างเรื่องพระอภัยมณี ผู้อ่านได้ทุกรส ดังนั้นผู้
แต่งถือเป็นส่วนส าคัญของการผลิตวรรณกรรมออกมาต้องค านึงถึงสาระไม่ใช่ค านึงถึงแต่ยอดขาย
อย่างเดียว 
๒.๕  จากการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณี นอกจากให้ความไพเราะตามอักขระแล้ว 
ในเชิงอรรถะก็ยังแฝงไปด้วยคุณค่าของหลักธรรม ท่านคิดว่าเป็นหลักธรรมด้านใดบ้าง และสิ่งที่ได้รับ
จากการสอนจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับเยาวชน 
 ในเนื้อเรื่องพระอภัยมณีได้สอดแทรกเรื่องความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และการไม่
เบียดเบียนกัน(รักษาศีล 5 ) ตลอดถึงความไม่อาฆาตพยาบาท ควรเน้นถึงประโยชน์ถึงข้อธรรมเหล่านี้ 
 หลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทานการไม่ถือโกรธเคืองกัน มีจิตเมตตา ปรารถนาดีต่อกันหรือ
เรียกว่าอภัยทานคนเราอยู่ด้วยกัน เป็นเรื่องธรรมดา ที่จะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ขัดใจกัน
บ้างแต่เมื่อขัดใจกันแล้วก็ควรต้องมีการให้อภัยกัน ให้มองแต่ข้อดีซึ่งกันและกันแล้วความไม่พอใจ
ก็จะค่อยลดลง จนหายไป ทุกคนก็จะมีแต่ความสุขใจ สบายใจมีความรักความเมตตาที่พร้อมจะ
มอบให้กับทุกคน จะไปที่ไหนจะเป็นที่รักของผู้พบเห็น สิ่งที่เป็นความสบายใจนี้เรียกว่า การได้รับ
รสความงามของธรรมเข้าไปในจิตใจปิยวาจา อัตถจริยาสมานัตตตาการวางตนอันเหมาะสมตาม
ฐานะของตน ไม่ข่มขู่ ไม่มุ่งร้ายผู้ที่มีฐานะต่ ากว่าตน การให้เกียรติในศักคิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ไม่เลือกชนชั้น ชาติ เผ่าพันธุ์ วรรณะ นั่นคือมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ส านึกในหน้าที่ของความ          
เป็นมนุษย์” 
 หลักพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานับว่าเป็นความชาญฉลาดที่สุนทรภู่
ได้ใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องสอนคนทั้งหลายในสังคม โดยสอดแทรกหลักธรรมทางพุทธศาสนาลง
ไปในเวลาเดียวกันและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานี้ถือเป็นความงามของธรรม 
 ฆราวาสธรรมได้แก่ สัจจะ การเป็นผู้มีสัจจะและวาจาสุจริต จัดว่าเป็นผู้มีความกตัญญู 
ในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ปรากฏไว้หลายตอน ในหลักธรรมนี้ถือว่าเป็นมงคลเพราะค าว่า
กตัญญู หมายถึง ความรู้อุปการะอันผู้ใดผู้หนึ่งท าแล้วระลึกถึงบ่อยๆแห่งบุญทั้งหลายที่มีอุปการะ
ต่อสรรพสัตว์ เพราะบุญนั้นปูองกันทุกข์มีนรกเป็นต้น ชื่อว่ากตัญญูทมะความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน ของตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความสงบสุข น ามาซึ่งความ
งดงามของสังคม อันเกิดจากทางด้านจิตใจ ที่มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน จนปรับตัวเข้าหากันได้ 
ไม่อาฆาตไม่พยาบาท อันเป็นความงามทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ หรือความงามของ
ธรรมะที่สามารถท าให้คนเป็นคนงามได้ ขันติสุนทรภู่ได้สร้างนิสัยให้กับตัวละคร โดยน าหลัก
ธรรมะหรือพุทธธรรม ให้อยู่ในตัวละคร เม่ือพบกับเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือเหตุการณ์ที่ต้องใช้ความ



 

 
 

๓๕๖ 

อดทน อดกลั้น อันเป็นการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น ผู้อ่านสามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการด าเนิน
ชีวิตได้ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะท าให้ชีวิตมีแต่ความสุข ความสงบ  จาคะเรื่อง
พระอภัยมณี สุนทรภู่ท่านมุ่งทางด้านปัญญาเป็นส าคัญ ในการสละความสุขส่วนตน ของพระอภัย
มณี เกิดจากปัญญาที่ต้องการน าหลักธรรมะเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา ถือว่าเป็นผู้มีความฉลาดใน
การแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ แสดงว่า หลักธรรมะที่ซุกซ่อนอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ เป็น
หลักธรรมแห่งความงามท่ีมีอยู่ในเนื้อเรื่องตลอดทุกตอน 
 หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล หลักธรรมเรื่องศีล ๕ ที่สุนทรภู่ต้องการเชิญชวนให้คนปฏิบัติตาม 
เพราะการรักษาศีล เป็นสิ่งที่ท าให้คนงาม เกิดความสุข เกิดความเจริญ เกิดความสงบ เกิดความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสิ่งที่ส าคัญที่สุด เป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่น าไปสู่ โลกุตตรธรรมได้สมาธิสุนทรภู่
ได้สอดแทรกเรื่องสมาธิไว้ในบทประพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่านได้ท าตามขั้นตอน ของการให้พ้น
จากการเวียนว่าย ตาย เกิด นั่นคือ เม่ือเชิญชวนให้รักษาศีลแล้ว การปฏิบัติเรื่องของสมาธิเป็น
การปฏิบัติขั้นต่อจากศีล เพื่อให้เกิดปัญญา อันจะท าให้พ้นจากสังสารวัฏนั่นเองปัญญาค าว่า
ปัญญาในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีนี้ เป็นความเฉลียวฉลาด การมีไหวพริบของตัวละครที่ จะ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แต่หากว่าได้ปฏิบัติในเรื่องของศีล สมาธิ สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ คือ ปัญญาของผู้ปฏิบัติ ที่จะท าให้ค้นพบความจริงของธรรมชาติได้ อันเป็น
คุณค่าของแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์อย่างแท้จริง 
๒.๖  หากเยาวชนรุ่นใหม่สนใจการศึกษาและการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่ท่านคิดว่าจะเป็น
อย่างไร แล้วหลักธรรมข้อใดที่มีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณีมากที่สุด ท่าน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร 
 นอกจากความเพลิดเพลินการเดินเรื่องท่ีมีทั้งคุณค่าทางสังคม ความบันเทิง รสความเศร้า
โศกแล้วยังได้หัวข้อธรรมดังกล่าวแล้ว ยังเน้นเรื่องบาปบุญคุณโทษ ท าให้คิดว่าสุดท้ายเม่ือยัง
เป็นปถุชนก็ไม่สามารถหนีสิ่งเกล่านี้ได้ ซึ่งเรื่องโลภโกรธหลงหึงหวงอาฆาตพยาบาทเป็นเรื่อง
มนุษย์ที่มีกิเลสจะต้องประสบ 
๒.๗  ท่านคิดว่าวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณี มีคุณค่าสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้เพ่ือสอนคน
หรือให้คนเข้าถึงคุณงามความดีและคุณค่าของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด 
 เป็นวรรณกรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้เพราะนอกจากความไพเราะ (กลอน) แล้วลีลาการ
ประพันธ์ เนื้อเรื่องล้วนน่าติดตามและยังแฝงไปด้วยหลักธรรมมากมายแต่เป็นห่วงว่าผู้สอนหรือ         
ผู้เล่าเรื่องจะต้องอธิบายบทบาทของพระอภัยมณีให้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องคู่ครองและโลกียวิสัย
ของมนุษย์ปถุชนจะต้องหาทางปลูกฝังให้เห็นโทษของการผิดศีลธรรมะท าให้สังคมวุ่นวาย 
๒.๘ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทประพันธ์บางตอน ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่อง พระอภัยมณี 
 ๒.๘.๑จากการที่พระฤาษีได้เทศนาสั่งสอนบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่มีแต่ความอาฆาต
พยาบาทกัน จนท าให้เกิดศึกสงครามรบราฆ่าฟันกันตลอดเวลา จนประสบผลส าเร็จในการเทศนา        
ดังบทประพันธ์ที่ว่า 
 ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันตี    จะถึงที่นิพพานส าราญใจ 
 อย่าโกรธขึ้งหึงสาพยาบาท   นึกว่าชาติก่อนกรรมท าฉไน 
 เหมือนดุมวงกงเกวียนวนเวียนไป  อย่าโทษใครนี่เพราะกรรมจึงจ าเป็น 



 

 
 

๓๕๗ 

 ประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนา   ทั้งโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเข็ญ 
 ซึ่งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็น   ก็ต้องเป็นไมตรีปรานีกัน 
 จงฟังค าจ าศีลจนสิ้นชาติ     ไม่แคล้วคลาดจะไปผ่านวิมานสวรรค์ 
 ซึ่งชอบผิดคิดเห็นให้เป็นธรรม์   อย่าหึงกันนะท่ีนี้นางสีกา 
 ท่านคิดว่าพระโยคีเป็นผู้มีลักษณะอย่างไร และใช้หลักธรรมใดทางพระพุทธศาสนาในการ
สอนหรือเกลี้ยกล่อมให้บรรดาเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายเกิดความเห็นจริงจนหันหน้ามาปรองดองกันได้
และหลักธรรมดังกล่าวมีความเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธหรือไม่ อย่างไร 
 เราจะเห็นว่าท่านโยคีมีความปรารถนาที่ให้กษัตริย์ทั้งหลายหยุดการฆ่าฟันกัน มีความสามัคคี 
โดยใช้หลักพระศาสนาชี้น าว่า ทุกคนควรมีความอดทน เพราะความอดทนเป็นหลักธรรมข้อหนึ่งที่
ท าให้เข้าถึงนิพพานได้ ควรละความโกรธความอาฆาตพยาบาทเพราะในชาติที่แล้วเราอาจจะท า
กรรมกับเขาไว้ชาตินี้จึงหมุนเวียนมาสนอง และโลกนี้ถ้าขาดเสียซึ่งพระศาสนาโลกก็หาความสงบ
สุขร่มเย็นไม่ได้ ผู้ที่ที่อยู่ในศีลธรรม ย่อมวิมานในเบื้องหน้า หลักธรรมดังกล่าวเป็นสุนทรียศาสตร์
เชิงพุทธเพราะสอนให้มนุษย์มีความอดทน (ขันติ-ศีล) ภายในความร่มเย็นสงบย่อมเกิดขึ้นแก่เขา
อย่างแน่นอน  
 ๒.๘.๒จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ 
  คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้  ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสง 
 ความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธาน   หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุกสบาย 
 ซึ่งบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้   เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย 
 อันศีลห้าว่าอย่าท าให้จ าตาย   จะตกอบายภูมิขุมนรก 
 หนึ่งว่าอย่าลักของเขาอ่ืน    มาชมชื่นฉ้อฉลคนโกหก 
 หนึ่งท าชู้คู่เขาเล่าลามก    จะตายตกในกระทะอเวจี 
 หนึ่งสูบฝิ่นกินสุรามุสาวาท   ใครท าขาดศีลห้าสิ้นราศี 
 ท่านคิดว่ามีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใดปรากฏอยู่และมีความเป็นพุทธปรัชญาเชิง
สุนทรียศาสตร์เพราะเหตุใด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมใดที่ครอบคลุมหรือมาสนับสนุนหลักธรรม
ดังกล่าวอีกบ้าง 

บทประพันธ์นี้สอนให้มนุษย์ไม่ให้ยึดติดในรูป เสียง กลิ่น รส อันไม่จีรังยั่งยืน ทุกคนล้วนมี
ความตายอยู่เบื้องหน้า ถ้าหวังพ้นทุกข์มีทางเดียว คือ ต้องละกิเลส จึงจะพ้นทุกข์ได้ (นิพพาน)          
ทุกคนควรมีศีลธรรม (ศีล ๕) ประจ าใจ ย่อมไม่ตกนรกอเวจี สังคมก็เป็นสุข และนอกจากนี้ความมี
เมตตากรุณาต่อกัน ช่วยเหลือเผื่อแผ่พูดจาแต่ค าที่ไพเราะ ไม่ล่วงละเมิดบุตรภรรยาผู้อ่ืน งดเว้น
อบายมุข ตลอดถึงมีธรรมประจ าใจตลอดเวลา 
๒.๘.๓  จากการที่พระอภัยมณีสอนสินสมุทรว่า 
 แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาท เจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์ 
 อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน 
 ทรลักษณ์อกตัญญุตาเขา เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน 
 ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล พระเวทมนต์เสื่อมคลายท าลายยศ 
 เพราะบิดามาด้วยอุศเรนนี้ คุณเขามีมากล้นพ้นก าหนด 



 

 
 

๓๕๘ 

 เจ้าท าผิดก็เหมือนพ่อทรยศ  จนออมอดเอ็นดูพ่อแต่พองาม 
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับลักษณะนิสัยของพระอภัยมณีด้วยเหตุที่ว่าพระอภัยมณีเป็นบิดาของสิน
สมุทรหลักธรรมที่แสดงถึงความเป็นพ่อที่รักลูกมีจิตอันบริสุทธิ์ปรารถนาดีต่อลูกท่านคิดว่าน่าจะเป็น
หลักธรรมใดท่ีเหมาะสมกับความเป็นพ่อ และเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธหรือไม่เพราะเหตุใด 
 พระอภัยมณีพยายามสอนลูกให้มีความสัตย์ (รักษาศีล) มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ย่อมเป็นที่ยอมรับและสรรเสริญของคุณทั่วไป แต่ถ้าเป็นคนไม่รู้คุณคนแล้วทุกอย่าง           
ก็เสื่อมแม้เทพยดาก็ไม่สรรเสริญ เวทมนต์ก็เสื่อม จะพบกับความทุกข์ร้อนตลอดเวลาความกตัญญู
รู้คุณคนเป็นเรื่องท่ีพุทธศาสนาเน้นมากให้ความส าคัญดังจะเห็นว่ามีชาดกหลายเรื่องที่พูดถึงความ
กตัญญูกตเวที เป็นเรื่องสุนทรียศาสตร์ ซึ่งควรปลูกฝังให้เกิดแก่คนทุกระดับช้ันเป็นอย่างย่ิง 
 ๒.๘.๔  บทประพันธ์ต่อไปนี้เป็นตอนที่นางเสาวคนธ์แปลงเป็นฤาษีเข้าเมืองวาหุโลม 
  อันแก้วแหวนแสนทรัพย์นับเหมือนดิน มีแล้วสิ้นเสียเปล่าไม่เข้าการ 
 แต่กุศลผลผลาอานิสงส์     จะช่วยส่งเป็นสมบัติพัสถาน 
 ใครถือธรรมจ าศีลอภิญญาณ    ถึงนิพพานพ้นสวัสดิ์อยู่อัตรา 
 ท่านคิดว่าค าว่า “นิพพาน” มีลักษณะของสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธหรือไม่เพราะเหตุใด 
นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถึงพระนิพพานได้ 
 บทประพันธ์ดังกล่าวสอนให้รู้ว่า อันแก้วแหวนเงินทองนั้นไม่จีรังยั่งยืนตายแล้วก็เอาไป
ไม่ได้ ไม่เหมือนบุญกุศลที่เราท าไว้จะติดตามเราเหมือนเงา เป็นสมบัติส่วนบุคคล และมนุษย์ทุกคน
ควรอยู่ในศีลธรรม มีศีลธรรมประจ าใจ เพราะศีลเป็นพื้นฐานให้มนุษย์พัฒนาหรือยกระดับขึ้นสู่
นิพพานได้ ดังนั้น คนจะสุคติหรือนิพพานได้ต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน ศีลจึงเป็นหลักธรรมที่ส าคัญที่จะ
พัฒนาไปสู่นิพพานได้ 
 ๒.๘.๕ จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ 
  ฝุายกษัตริย์ขัตติยาสิบห้ากษัตริย์  ต่างจบหัตถ์สาธุสะพระฤาษี 
 โปรดปรึกษาว่าให้เป็นไมตรี     ข้าเห็นดีพร้อมพรักจะรารัน 
 แล้วองค์พระอภัยจึงให้สัตย์    ไม่ข้องขัดข้ึงเคียดคิดเดียดฉันท์ 
 จะปกครองสองนางด้วยทางธรรม์   จนถึงวันเวลาชีวาวาย 
 สุมาลีศรีสวัสดิ์ให้สัตย์บ้าง     ไม่โกรธนางฝรั่งสิ้นทั้งหลาย 
 จะรักใคร่ให้เหมือนญาติไม่คลาดคลาย   ขอถวายสัตย์จาเหมือนพาที 
 ฝุายละเวงเกรงกราบไม่อยากหยาม   ข้าสิ้นความแค้นพระมเหสี 
 จะสู้ซื่อถือสัตย์สวัสดี     หมายเหมือนพ่ีร่วมครรภ์จนบรรลัย 
 ท่านคิดว่าบทประพันธ์บทนี้ มีความเด่นของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านใด เพราะเหตุ
ใด หลักธรรมในด้านลักษณะนี้มีความจ าเป็นหรือมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม
ปัจจุบันอย่างไร 
 บทประพันธ์นี้เห็นว่า พระอภัยมณีนั้นได้น าหลักธรรมในเรื่องของความยุติธรรมและสัจจะ
คือ ศีลเสมอกัน มีสัจจะในเรื่องครองคู่  (จริงใจต่อนางทั้งสอง) ในปัจจุบันสัจจะ (ความจริงใจ 
ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง สังคมที่วุ่นวาย โดยเฉพาะการครองเรือนไม่จริงใจ
หรือไม่ซื่อสัตย์ต่อกันตามหลักธรรม (ฆราวาสธรรม) การครองเรือนต้องปฏิบัติให้ครบ ๔ ข้อ         



 

 
 

๓๕๙ 

คือ ต้องมีสัจจะ ความซื่อสัตย์ ทมะ การข่มใจ ขันติความอดทนและจาคะ การรู้จักให้สิ่งของตาม
กาลเวลาและรู้จักให้อภัยต่อกัน 
 ๒.๘.๖  ข้อมูลที่ได้จากข้อคิดเห็นของท่านดังกล่าวข้างต้น ท่านคิดว่าจะสามารถน าไปปลูกฝัง
ให้แก่เยาวชนหรือเป็นข้อคิดของบุคคลโดยทั่วไป ตลอดจนน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์        
ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้เกิดคุณค่าต่อเขาเหล่านั้น ต่อสังคม  
และต่อพระพุทธศาสนา 
 เรื่องพระอภัยมณีนอกจากให้อรรถรสแก่ผู้ อ่านในด้านต่างๆดังกล่าวแล้วยังสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่ องความกตัญญู เมตตากรุณา  
การเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ ความรัก ความสามัคคี และอยู่ในศีลธรรม (ศีล 5) จะท าให้สังคมประเทศชาติสงบ
สุขร่มเย็นพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักส าคัญในอันนี้จะอบรมเยาวชน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น
อนาคตของชาติที่สมบูรณ์ต่อไป 
ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรม

ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี 
 ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีนั้นสุนทรภู่ได้สอดแทรกค าสอนในพระพุทธศาสนาไว้อย่างดี
เพราะนอกจากผู้อ่านได้รับความบันเทิง เพลิดเพลิน ในเนื้อหาแล้ว ยังได้รับประโยชน์ คือ ผู้อ่านได้รับ
ความรู้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะเยาวชน ถ้าครูอาจารย์อธิบายเพ่ิมเติมถือ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจนเด็กรู้เข้าใจสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อ
เด็กอันเป็นเยาวชนของชาติที่จะเป็นทายาทสืบทอดพัฒนาสังคมประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพประกอบในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

๓๖๗ 

ภาพการสัมภาษณ์พระสาสนโสภณ 

 

 

 

 

สัมภาษณ์พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร 

วันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

 



 

 
 

๓๖๘ 

ภาพการสัมภาษณ์พระเทพวิสุทธิกวี 

 

 

 

 

สัมภาษณ์พระเทพวิสุทธิกวี รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหามกฎุราชวิทยาลัย 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 



 

 
 

๓๖๙ 

ภาพถ่ายการสัมภาษณเ์ชิงลึกพระครูวินัยธร โกวิโท 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ พระครูวินัยธร โกริโท ผู้อ านวยการสอนธรรมนิเทศมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
วันท่ี ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

 



 

 
 

๓๗๐ 

ภาพถ่ายการสัมภาษณ ์ดร.อภิรักษ์ อนะมาน 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ ดร.อภิรักษ์ อนะมานนักวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการพัฒนาครู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 



 

 
 

๓๗๑ 

 

ภาพถ่ายการสัมภาษณน์างสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ อาจารย์ ๓ ระดับ ๘โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง   
ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประเทศ 

วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๓๗๓ 

 



 

 

 

๓๗๔ 

 



 

 

 

๓๗๕ 

 



 

 

 

๓๗๖ 

 



 

 

 

๓๗๗ 

 



 

 

 

๓๗๘ 

 



 

 

 

๓๗๙ 

 



 

 

 

๓๘๐ 

 



 

 

 

๓๘๑ 

 



 

 

 

๓๘๒ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ภาพน าเสนอผลงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วันที่ ๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓๘๔ 

 
 
 

 
 
 

น าเสนอบทความงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยองค์ตือ้  
 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 



 

 
 

๓๘๕ 

 
 

 
 
 

น าเสนอบทความงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยองค์ตือ้  
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
วันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



 

 

 

๓๘๖ 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเพ็ญศรี คล่องการเขียน 
วัน เดือน ปีเกิด   : วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ชาติภูมิ  : จังหวัดสมุทรปราการ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๔๖ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ถนนเทศบาลสาย ๑ 

  แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐  
การศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๒๕ : มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
 พ.ศ. ๒๔๒๙ : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาการสอนภาษาไทย 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 พ.ศ. ๒๕๔o  : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาการสอนภาษาไทย 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ : ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ : ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ : ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวินัยและความประพฤตินักเรียน 

: หัวหน้าฝ่ายประเมินตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 : หัวหน้ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
 : ครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาปลาย 

 พ.ศ. ๒๕๕๐ : ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ SPC โรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ 
  ปอลเดอชาร์ตร ทั่วประเทศ สังกัดฝ่ายการศึกษาคณะภคินีเซนต์ 
  ปอลเดอชาร์ตร แห่งประเทศไทย 
 : ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวินัยและความประพฤตินักเรียน 

  : ครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
: ผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษา 
  วิทยาเขตหัวเฉียว เซี่ยเวิ่นต้าเฉ เซี้ยะเหมินหัวเฉียว  
  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
: เลขานุการและกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนซางตา 
  ครู้สคอนแวนท์ 
 

รางวัลเกียรติยศ  
  : ครูผู้มีความวิริยะ จากโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ 

 : ปอลเดอชาร์ตร แห่งประเทศไทย 
: ครูนักพัฒนาดีเด่นทางด้านศึกษา กรมอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
: จตุตถดเิรกคุณาภรณ์ 



 

 

 

๓๘๗ 

: เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

สถานที่ท างาน : ๑๔๖ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยา  
    เขตธนบุรี กรุงเทพ ๑๐๖๐๐  
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