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บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เรื่องน้ีคือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในวรรณกรรม 
สี่แผ่นดิน ๒) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาเน้ือเรื่องและสาระสําคัญของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน และ  
๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรมสี่แผ่นดิน การศึกษา
เรื่องน้ี ผู้วิจัยได้นําวรรณกรรมสี่แผ่นดิน บทประพันธ์ของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช หลักพุทธธรรมจาก
พระไตรปิฎก และเอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ มาเป็นข้อมูลในการวิจัยจากการศึกษา   

ผลการวิจัยพบว่า  
๑. วรรณกรรมสี่แผ่นดินมีหลักพุทธธรรมคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนาที่บุคคลพึง

นําไปประพฤติปฏิบัติ ได้แก่ ไตรลักษณ์ โยนิโสมนสิการ มรณสติพรหมวิหารธรรม อิทธิบาทธรรม และ 
ทิศ ๖ ซึ่งหลักพุทธธรรมเหล่าน้ีพลอยตัวละครเอกของเร่ืองน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติในการเรียนรู้
วิธีการใช้ชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมตลอดช่วงวัยชีวิตต้ังแต่วัยเด็ก วัยรุ่น 
วัยผู้ใหญ่ และวัยชราอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ เป็นการใช้ชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมในชีวิตประจําวันให้
ไปสู่ความสุขสงบ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการละสังขารจากโลกน้ีไปอย่างสงบ โดยมีสติสัมปชัญญะ
จนขณะจิตสุดท้ายหลุดลอยออกจากร่างด้วยสํานึกว่าได้ทําหน้าที่ทุกอย่างครบสมบูรณ์แล้ว  

๒. ผู้วิจัยให้ความสําคัญว่าเป็นการใช้ชีวิตให้ประสบความสําเร็จอย่างสุขสงบอันแท้จริงโดย
สมบูรณ์แบบและตรงตามกฎแห่งสัจธรรมความจริงแห่งชีวิตของการเกิดเป็นมนุษย์นอกจากน้ัน ผู้วิจัย
ยังพบคุณประโยชน์จากวรรณกรรมสี่แผ่นดิน ซึ่งเป็นข้อคิดสําคัญที่สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี คือ (๑) ทุกสรรพสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คือ สัจธรรมที่มุ่งแสดงให้เห็นว่า
อย่ายึดติดกับสิ่งใดแต่จงปรับตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลง (๒) ให้ความรู้เรื่องแนวทางการดําเนิน
ชีวิตให้ไปสู่ความสุขอย่างแท้จริง อันเป็นแนวทางที่ผ่านการคัดสรรกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ชีวิต
อันล่ําค่าของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมชผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกจากองค์การ
ยูเนสโก (๓) ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการเกิดเป็นมนุษย์ ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์
เกิดมาเพ่ือพัฒนาตนเองและสิ่งที่ทําให้มนุษย์เกิดการพัฒนา ก็คือหน้าที่อันพึงปฏิบัติและปัญหา
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อุปสรรคอันนํามาซึ่งความทุกข์โศกทั้งปวง (๔) ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาชีวิต อันนํามาซึ่งปัญญาอัน
ชาญฉลาด เพ่ือใช้ในการมองให้เห็นสัจธรรมความจริงแห่งชีวิต (๕) ให้ความรู้ความเข้าใจว่าความทุกข์
แท้จริงเกิดจากการเอาใจเข้าไปยึดมั่นถือมั่น (๖) ให้ความรู้ความเข้าใจว่าความสุขอันแท้จริงคือความ
สงบและเกิดจากการให้  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thesis paper were as follows: 1) to study Buddhist 
teachings in Four Reigns, 2) to study background and contents of the Four Reigns, 
and 3) to analyze ways of life with Buddhist principles from literature named Four 
Reigns. The data of the study were collected from the literary work named Four 
Reigns of MR Khukrit Pramoj, the Tipitaka and related documents  

The results of research were found as follows: 
1. The Buddhist teachings embedded in the Four Reigns were the Three 

Common Characteristics, Analytical Reflection, Mindfulness of death, Brahmavihara 
Dhamma, Iddhipada Dhamma and Six Directions. Ploy, a prominent character in the 
work, applied these teachings in her living a life from the childhood until the old age 
in order to develop herself, live with others in society and depart this world happily 
and peacefully with concentration of mindfulness in the last breath.  

2. The advantages obtained from the Four Kingdoms can be applied in 
living a daily life as follows; 1) every thing is changing and try to adjust one’s self to 
the changing conditions, 2) the way of happy life is screened and presented from the 
real life experiences of MR Khukrit Pramoj who was recognized as a global prominent 
person by UNESCO, 3) understanding of birth, the birth of human beings is to 
develop one’s self and to do one’s duty to overcome obstacles and suffering, 4) a 
guideline of solving the life problems can cause wisdom in the truth of life, 5) the 
concept of suffering was sprung from the attachment, and 6) the true happiness was 
occurred from calmness and giving.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จได้ด้วยดีด้วยการได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการคุณหลาย
ท่าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ พระมหากําธร  โกสลธโร, ดร. และ ดร.ทวี  เลียวประโคน ที่ได้
เมตตารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คําแนะนําปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาสาระให้มี
ความถูกต้อง มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งช่วยตรวจสอบ
แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งด้านเน้ือหาและรูปแบบให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีการเขียนวิทยานิพนธ์ที่กําหนด
ไว้จนได้รับความสําเร็จในการวิจัยครั้งน้ี 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ พระราชวัชราภรณ์  รองอธิการบดี พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พระมหาบุญไทย  ปุญฺญมโน, ดร. ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และคณะกรรมการสอบทุกท่าน ที่ได้ช่วยอนุเคราะห์ช่วยเหลือ รวมทั้งวิเคราะห์ วิพากย์งาน ให้
คําแนะนํา แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนเสร็จสมบูรณ์ อย่างละเอียดย่ิง จนทุกอย่างสําเร็จอย่างดี  

ขอกราบขอบคุณ ผศ.ดร.จํารูญ พริกบุญจันทร์ ผศ.ดร.สําราญ  ศรีคํามูล ดร.สําราญ โคตรสมบัติ 
และ ดร.กฤตสุชิน  พลเสน ที่ได้กรุณาช่วยตรวจสอบดูแลวิทยานิพนธ์ ให้คําแนะนําปรับปรุงแก้ไข
เน้ือหาให้ได้รับความสําเร็จในครั้งน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้เมตตาในการค้นคว้าข้อมูลวิทยานิพนธ์ และให้ความอนุเคราะห์ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่จะทําวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้สอนให้ความรู้ในทุกเน้ือหาวิชาต่าง ๆ และขอขอบคุณ
เพ่ือนร่วมคณะ และผู้ที่มีความเก่ียวข้องที่ช่วยเหลือในการทําวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะครอบครัวของ
ผู้ทําวิจัยให้ประสบความสําเร็จในครั้งน้ี 

คุณงามความดีที่เกิดจากการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอนอบน้อมสักการบูชาพระ
รัตนตรัยที่พ่ึงอันประเสริฐ และขอนอบน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา อุปัชฌาย์อาจารย์ บูรพาจารย์  
ผู้มีพระคุณทุกท่าน ทั้งที่ได้แสดงและไม่ได้แสดงนาม ผู้ให้ชีวิต ผู้ให้โอกาส ให้วิชาความรู้ ให้แสงสว่าง
ทางปัญญา สู่การดําเนินชีวิตที่ดีงามตามหลักในทางพระพุทธศาสนาแก่ผู้วิจัย  
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๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในปัจจุบัน หลายคนให้ความสําคัญกับการศึกษาเรียนรู้ชีวประวัติของบุคคลที่น่าสนใจของ
โลกท่ีได้รับการยกย่องว่าประสบความสําเร็จ เพ่ือเลือกสรรมาเป็นคนต้นแบบแล้วพยายามเจริญรอย
ตาม ถ้าหากที่กล่าวมาคือวิธีการเรียนรู้เพ่ือค้นหาแนวทางการดําเนินชีวิต ผู้วิจัยเห็นด้วยและสนับสนุน
อย่างย่ิงในการใช้วิธีการเรียนรู้ดังกล่าว เน่ืองจากเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ประหยัดต้นทุนชีวิต ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ถ้าบุคคลน้ันดําเนินชีวิตตรงตามหลักพุทธธรรมคําสอนของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะจะทําให้เกิดการพัฒนาตนเองให้สามารถเข้าถึงปัญญา ความดีงาม 
มิตรภาพและสันติภาพไปพร้อมๆ กับการประสบความสําเร็จในส่วนของคนไทยมีชีวประวัติของบุคคล
ที่ได้รับการยกย่องว่าประสบความสําเร็จหลายท่านที่น่าสนใจ และหน่ึงในน้ันคือ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช ผู้ซึ่งองค์การยูเนสโก๑ มีมติประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติท่านเป็นบุคคลสําคัญของประเทศไทย 
และยูเนสโก ไม่เพียงประกาศให้เป็นบุคคลสําคัญของประเทศไทยเท่าน้ัน แต่เกียรติคุณของท่านยัง
ได้รับการยอมรับและยกย่องในระดับสากลว่าเป็นบุคคลสําคัญของโลกทั้ง ๔ สาขา การศึกษา 
วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน อีกทั้ง ยูเนสโกได้กําหนดให้มีการจัดเฉลิมฉลองกิจกรรม
ของท่านตลอดทั้งปี ๒๕๕๔๒ 

ผู้วิจัยจึงขอถือโอกาสพิเศษครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ขอร่วมรําลึกถึง
คุณความดีงามที่ท่านได้สร้างไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง จากประวัติของท่าน ผู้วิจัยพบว่าท่านเป็นบุคคลที่
มีความสามารถรอบด้านและมีความโดดเด่นในหลายสายงาน นอกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 
๑๓ ของไทยแล้ว ท่านยังเป็นต้ังแต่นักวิชาการ นักประพันธ์ นักการเมือง และยังทําได้ดีทุกบทบาท 
จนท่านได้รับการยกย่องว่าเป็น ปราชญ์ อย่างแท้จริง จนโลกต้องจารึกว่าเป็นบุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จ ซึ่ง ๑๐๐ ปีมีเพียงหนึ่งและตลอดช่วงชีวิตของท่านน้ัน ท่านได้ทําคุณประโยชน์มากมาย
                                                            

๑องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United 
Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization : UNESCO) เป็นองค์กรชํานาญ
พิเศษของสหประชาชาติที่ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์สันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก 

๒เนติ โชติช่วงนิธิ, คึกฤทธิ์ ปราโมช, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http://board. palungjit.com/ 
f๖/%E๐...html (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖). 



๒ 
 
แก่ประเทศและสังคมไทย ทั้งในด้านวรรณกรรม โขนละคร การเงินการธนาคาร สื่อสารมวลชน และ
การเมือง พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้เขียนสรุปชีวประวัติของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ไว้เป็นคมธรรมประจํา
คนว่าคือองค์รวมแห่งศักยภาพแปลบ ปลาบ เปรื่อง ปราชญ์ ฉลาดแสนจะหาใครในหล้ามาทดแทนไม่
มาดแม้นท่านคึกฤทธ์ิผู้คิดลึก๓ 

สุเมธ ตันติเวชกุล ข้าราชบริพารที่รับใช้เบ้ืองพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด ได้เคยกล่าวไว้ว่า ผู้ที่
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม ให้แก่ประเทศชาติหรือสังคมโลกน้ัน จะต้องยึดหลักคุณธรรม
ในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของการเสียสละ พากเพียร อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค การ
ทุ่มเทสติปัญญา มุ่งทํางาน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนับเป็นตัวอย่างอันดี
เป็นชีวิตที่น่าเจริญรอยตาม และหากประเทศใดก็ตามคนในประเทศเป็นผู้มีคุณธรรม มุ่งสร้างความดี 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีความรัก ความเมตตาและเอ้ืออาทรต่อกัน ประเทศน้ัน
ย่อมสงบสุขและเจริญมั่นคงอย่างย่ังยืนอน่ึง หลักพุทธธรรมท่ีสะท้อนได้จากข้อความดังกล่าว ได้แก่ 
ทิศ ๖ (มุ่งทํางาน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว) โยนิโสมนสิการ (การทุ่มเท
สติปัญญา) พรหมวิหาร ๔ (มีความรัก ความเมตตาและความเอ้ืออาทรต่อกัน) และ อิทธิบาท ๔ 
(พากเพียร อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค)จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ เป็น
บุคคลท่ีประสบความสําเร็จและยึดหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต ดังน้ัน ชีวประวัติของท่าน จึง
นับเป็นตัวอย่างอันดีสําหรับการเรียนรู้เพ่ือค้นหาแนวทางการดําเนินชีวิต 

เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์๔ (Herbert Spencer) นักปราชญ์ทางสังคมวิทยา ชาวอังกฤษได้เคย
กล่าวไว้ว่า สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดุริยางค์ และกวีนิพนธ์ อาจเรียกได้ว่าเป็นบุปผชาติ
แห่งชีวิตอารยธรรม เพราะสิ่งเหล่าน้ีเป็นผลของการตกผลึกของความคิด ซึ่งความคิดก็คือกระบวนการ
ย่อยสลายจากวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย์๕ในภาษิตคําสอน ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่คน
อีกรุ่นหน่ึงมีปรากฏแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาเรียนรู้สังคมและวิถีการดํารงชีวิตจากผลึกของความคิด
ของคนรุ่นก่อนไว้อย่างน่าสนใจ คือการมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้สังคมและวิถีการดํารงชีวิตในอดีตจาก
                                                            

๓พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ร่วมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ชาตกาลพลตรีหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์

ปราโมช, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :  ๑๐๑๕๐๑๗๘๓๒๐๗๕๑๓๙๒ [๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖] 
๔เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) นักปราชญ์ทางสังคมวิทยา ชาวอังกฤษ มีชีวิต

ในช่วงปี ค.ศ. ๑๘๒๐ – ๑๙๐๓ ได้รับการยกย่องจากนักสังคมวิทยาส่วนใหญ่ให้เป็นผู้ก่อต้ังวิชาสังคม
วิทยาคนที่ ๒(กองต์ คือ คนแรกที่เป็นผู้ก่อต้ังวิชาสังคมวิทยา เพราะเป็นผู้ให้กําเนิดคําว่า Sociology 
จึงกล่าวกันว่ากองต์ คือ ปู่แห่งวิชาสังคมวิทยาและสเปนเซอร์ ก็คือ บิดาแห่งสังคมวิทยา) 

๕ทิวา สุวรรณเสน, ภาษิตคําสอน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไททรรศน์, 

๒๕๔๖), หน้า ๑๑๑. 



๓ 
 
ผลึกของความคิดของคนรุ่นก่อนจะได้ประโยชน์อย่างน้อยถึงสองด้าน หน่ึงได้รู้วิธีคิดของคนรุ่นก่อน 
สองนํามาใคร่ครวญขบคิดช่วยสร้างสรรค์จิตวิญญาณให้กับตนเอง ซึ่งจะมีบทบาทอันสําคัญย่ิงต่อผู้อ่ืน 

สี่แผ่นดิน คือผลงานวรรณกรรมชิ้นเอกของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ นอกจากได้รับการยกย่องให้เป็น
วรรณกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว ยังเป็นหน่ึงในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่านและใน
ปัจจุบัน สี่แผ่นดิน ไม่เพียงแต่ได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือเท่าน้ัน สี่แผ่นดินยังกระจายเข้า
ไปอยู่ในละครโทรทัศน์และละครเวที โดยถูกนํามาสร้างใหม่หลายต่อหลายครั้ง  

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์๖ นักวิชาการ ผู้ซึ่งนําวรรณกรรมสี่แผ่นดินมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการ
สอนและจัดให้อยู่ในส่วนที่เรียกว่ามรดก เพ่ือให้นักศึกษาในสังคมไทยได้อ่าน ท่านได้ให้ความคิดเห็น
เก่ียวกับวรรณกรรมสี่แผ่นดินในรายการตอบโจทย์ ช่อง TPBS ตอน มองสังคมไทยผ่านวรรณกรรมสี่
แผ่นดินไว้อย่างน่าสนใจว่า สี่แผ่นดินพยายามสะท้อนให้สังคมไทยเห็นหลายอย่างแต่ประเด็นหลัก คือ 
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละแผ่นดินว่าเปลี่ยนอย่างไร และคนในสังคมไทยในแต่ละยุค
สมัยคิดอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงน้ัน โดยยกตัวอย่างข้อความในวรรณกรรมสี่แผ่นดินตอนหน่ึง เมื่อ
ครั้งบ้านของพลอยโดนระเบิด แล้วพลอยไปพักอยู่กับช้อยในวังพลอยเที่ยวเดินดูไปทั่ววังแล้ว ก็ได้แต่
ปลงอนิจจังในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารสภาพในวังเหมือนโครงกระดูกของสัตว์ใหญ่มหึมานอนกลิ้ง
อยู่ สัตว์ที่เคยมีชีวิตแข็งแรงมีความมหึมา ทั้งขนาดอํานาจและความงาม ... แต่บัดน้ีไม่มีอะไรเหลืออยู่
เลย ... เวลาและการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่มีใครย้ังหยุดได้น้ัน มีอํานาจใหญ่ย่ิงกว่าการกบฏจลาจล หรือ
ข้าศึกราชศัตรูเพราะสิ่งที่ถูกทําลายด้วยเวลา ย่อมถูกทําลายโดยส้ินเชิง ทั้งในวัตถุและวิญญาณใน
รายการเดียวกัน ธํารงศักด์ิ เพชรเลิศอนันต์ นักการศึกษาว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยร่วมสมัย 
ผู้ซึ่งได้ทําการวิจัยเก่ียวกับ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช๗ ด้านความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจ ได้ให้
ความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณกรรมสี่แผ่นดินไว้หลายประเด็น แต่มีประเด็นหน่ึงที่น่าสนใจ คือคํากล่าว
ของธํารงศักด์ิที่ว่า การอ่านสี่แผ่นดินเหมือนกับการอ่านอัตชีวประวัติของพลอยในบริบทสังคมการ
เมืองไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไป และแก่นของเรื่องก็คือชีวิตอันผันผวนของลูกสาวเจ้าพระยาคนหน่ึงที่มี
ภรรยาหลายคนมีลูกหลายคน และลูกทะเลาะกัน สรุปประเด็นได้ว่า การอ่านสี่แผ่นดินเหมือนการ
อ่านอัตชีวประวัติของพลอยว่าท่ามกลางความป่ันป่วนในบริบทของสังคมพลอยเป็นอย่างไร 

                                                            
๖รายการตอบโจทย์ (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕), “มองสังคมไทยผ่านวรรณกรรมสี่แผ่นดิน”, 

ช่อง TPBS, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=Dyk๐UyRdqXE  
(๑ ธันวาคม ๒๕๕๕). 

๗บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะห์รสวรรณคดี, (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตการพิมพ์, 
๒๕๑๘). 



๔ 
 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า วรรณกรรมสี่แผ่นดิน เป็นผลของการตกผลึก
ของความคิดของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ดังน้ัน การได้ศึกษาเรียนรู้สังคมและวิถีการดํารงชีวิตในอดีตจาก
วรรณกรรมสี่แผ่นดินจะได้ประโยชน์อย่างน้อยถึงสองด้าน หน่ึงได้รู้วิธีคิดของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ สองนํามา
ใคร่ครวญขบคิดช่วยสร้างสรรค์จิตวิญญาณให้กับตนเองว่าด้วยองค์ความรู้เบ้ืองต้นจากการศึกษาหา
ข้อมูล 

(๑)  การศึกษาชีวประวัติของคนที่ประสบความสําเร็จและมีหลักพุทธธรรมประจําใจเพ่ือ
ค้นหาแนวทางการดําเนินชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์และคุ้มค่า 

(๒) ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เป็นคนท่ีประสบความสําเร็จและยึดหลักพุทธธรรมในการ
ดําเนินชีวิต 

(๓) การศึกษาเรียนรู้สิ่งที่ เป็นผลของการตกผลึกของความคิดของคนรุ่นก่อนจะได้
ประโยชน์อย่างน้อยสองด้าน 

(๔) วรรณกรรมสี่แผ่นดินเป็นผลงานช้ินเอกที่เป็นผลของการตกผลึกของความคิดของ 
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ที่ว่าด้วยสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละแผ่นดินทั้งสี่แผ่นดินและวิธีการ
ดํารงชีวิตในอดีต โดยใช้พลอยตัวละครเอกเป็นตัวเดินเรื่อง ดังน้ัน วรรณกรรมสี่แผ่นดิน จึงเป็นเหมือน
อัตชีวประวัติของพลอย 

(๕) หลักพุทธธรรมที่สะท้อนได้จากคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและข้อความบางตอนจาก
วรรณกรรมสี่แผ่นดิน ได้แก่ ไตรลักษณ์ ทิศ ๖ โยนิโสมนสิการ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ และมรณสติ 
ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่ามีความน่าจะเป็นสูงที่ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช จะสอดแทรกไว้ในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน
สิ่งที่ผู้วิจัยสนใจ คือการศึกษาแนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรม โดยการต่อยอดจากองค์
ความรู้เบ้ืองต้น ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่ามีความน่าจะเป็นสูงที่พลอยนําหลักพุทธธรรมคําสอนขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการดําเนินชีวิต เพราะในตอนจบของวรรณกรรมพลอยจากโลกนี้ไปอย่าง
สงบ โดยมีสติจนถึงนาทีสุดท้าย ดังข้อความที่ปรากฏในวรรณกรรมว่า “เย็นวันน้ันวันอาทิตย์ที่ ๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ น้ําในคลองบางหลวงลงแห้งเกือบขอดคลอง หัวใจพลอยที่อ่อนแอลงด้วยโรค
และความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็หลุดลอยตามน้ําไป” ด้วยเหตุและผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ประวัติความเป็นมา เน้ือเร่ือง และสาระสําคัญของวรรณกรรมสี่แผ่นดินศึกษาหลักพุทธธรรมใน
วรรณกรรมสี่แผ่นดิน และศึกษาวิเคราะห์แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรมสี่
แผ่นดิน 
 

๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา เน้ือเรื่อง และสาระสําคัญของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 



๕ 
 

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรม 
สี่แผ่นดิน 
 

๑.๓ ขอบเขตของการวิจยั 
๑.๓.๑ ขอบเขตด้านประชากร คือ วรรณกรรมสี่แผ่นดิน ผลงานการประพันธ์ของ ม.ร.ว. 

คึกฤทธ์ิ ปราโมช และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
๑.๓.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมสี่แผ่นดินในด้าน

ประวัติความเป็นมา เน้ือเรื่อง และสาระสําคัญ และหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต ตลอดถึงบทบาท
ของตัวละครที่ฉายสะท้อนให้เห็นและเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตจนนําไปสู่วิถีชีวิตที่พบกับความสุขสงบ 
 

๑.๔ ปัญหาที่ต้องการทราบ 
๑.๔.๑ วรรณกรรมสี่แผ่นดินมีประวัติความเป็นมา เน้ือเรื่อง และสาระสําคัญเป็นอย่างไร 
๑.๔.๒ วรรณกรรมสี่แผ่นดินมีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิตเป็น

อย่างไร 
๑.๔.๓ ผลการศึกษาวิเคราะห์การดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมผ่านบทบาทของตัวละคร

ในวรรณกรรมสี่แผ่นดินเป็นอย่างไร 
 

๑.๕ คํานยิามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
แนวทางการดําเนินชีวิต หมายถึง หลักสําหรับการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ในการดําเนิน

ชีวิตให้ไปสู่วิถีชีวิตที่พบกับความสุขสงบอย่างแท้จริง๘ 
หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมท่ีมีความเก่ียวข้องในการดําเนินชีวิตที่สอดคล้อง

สัมพันธ์กับบทบาทของตัวละครในวรรณกรรมส่ีแผ่นดิน ประกอบด้วยหลักพุทธธรรมไตรลักษณ์ 
โยนิโสมนสิการ มรณสติ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ และ ทิศ ๖ 

วรรณกรรมสี่แผ่นดิน หมายถึง บทประพันธ์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ที่ผู้วิจัยนํามา
ศึกษาหลักพุทธธรรมและวิเคราะห์แนวทางการดําเนินชีวิตผ่านบทบาทของตัวละคร 

แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรมสี่แผ่นดิน หมายถึง การน้อม
นําหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรมสี่แผ่นดินมาประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตให้
ไปสู่ความสุขสงบอย่างแท้จริง 

                                                            
๘วศิน อินทสระ, ภาพจําลองชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : หจก. สื่อการค้า, ๒๕๑๐), หน้า 

๓๖. 



๖ 
 

๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมเน้ือหาที่มีความเก่ียวข้องหรือ

สอดคล้องกับงานวิจัยครั้งน้ี โดยมีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่น่าศึกษาค้นคว้าดังต่อไปน้ี 
๑.๖.๑ ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
เจือ สตะเวทิน กล่าวถึง วรรณกรรมสี่แผ่นดินไว้ตอนหนึ่งว่า สี่แผ่นดินน้ันคือเรื่องเอก

(Master Piece) ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ซึ่งมีข้อคิดสําคัญ (Theme) ของเร่ืองอนิจจํ ทั้งของ
ครอบครัวและของบ้านเมือง อนิจจํ คือ ความเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนที่ปรากฏอยู่เป็นปรกติ
ธรรมดาตามกฎธรรมชาติอย่างแน่นอน ซึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ได้นําเสนอผ่านการดําเนินชีวิตของ
ตัวละครทางครอบครัวและการเมือง โดยการนําเสนอคู่กันเป็นเส้นขนานสองเส้นผ่านเหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงต้ังแต่ปลายรัชกาลที่ ๕ จนถึงสิ้นสุดรัชกาลที่ ๘๙ 

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กล่าวถึง วรรณกรรมสี่แผ่นดินสรุปความได้ว่าเมื่อพิจารณาอย่างถี่
ถ้วนจากพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของตัวละคร สาระสําคัญและปรัชญาของผู้แต่ง รวมท้ังโลกนิมิต
แลสุนทรียลักษณ์ จะเห็นว่างานประพันธ์น้ีมีกลวิธีของตัวเอง ที่น่าจะหยิบยกมาพินิจ และที่น่า
พิจารณาอีกประเด็นหน่ึงก็คือเน้ือเรื่องและฉากเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ และตัวละครมีบทรับ
เหตุการณ์ โดยผู้ประพันธ์แสดงให้เห็นว่า ตัวละครแต่ละตัวรองรับสถานการณ์แต่ละอันอย่างไร๑๐ 

รัญจวน อินทรกําแหงกล่าวถึง การสร้างตัวละครในวรรณกรรมส่ีแผ่นดินของ ม.ร.ว. คึก
ฤทธ์ิ ปราโมชว่าการแสดงภาวะของตัวละคร คือ พฤติกรรมและลักษณะนิสัยน้ันตรงกับความจําเป็น
ในการดําเนินชีวิตตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงอย่างเข้าใจในภาวะของบุคคลในสังคม
ตามสภาพที่เป็นไป นอกจากน้ียังรักษาความสมํ่าเสมอของอุปนิสัยใจคอของตัวละครไว้อีกด้วย จึงทํา
ให้ภาพตัวละครแต่ละตัวน้ันเด่นชัดอยู่ในความรู้สึกของผู้อ่านจนสามารถกล่าวถึงตัวละครน้ันพร้อมกับ
เอ่ยลักษณะประจําตัวไปด้วยได้๑๑  

๑.๖.๒  ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต 
ปรัชญาตะวันตก ได้กล่าวว่า แนวทางการดําเนินชีวิตมักยืนอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้เกณฑ์

ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม ซึ่งมีแนวคิดยืนอยู่บนพ้ืนฐานหลักการใหญ่ ๔ กลุ่มด้วยกัน คือ 

                                                            
๙เจือ สตะเวทิน, วิเคราะห์วรรณคดี, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๑๔), หน้า ๘. 
๑๐บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะห์รสวรรณคดี, (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตการพิมพ์, 

๒๕๑๘), หน้า ๓๗. 
๑๑รัญจวน อินทรกําแหง, วรรณกรรมวิจารณ์ ๒, (พระนคร : สํานักพิมพ์ดวงกมล, ๒๕๑๘), 

หน้า ๙๘-๙๙. 



๗ 
 

(๑) สัมพัทธ์นิยม หมายความว่า การที่สิ่งหน่ึงสิ่งใดจะมีคุณสมบัติอย่างใด ๆ น้ันจะต้อง
สัมพันธ์กับสภาพอย่างอ่ืน หากสภาพอย่างอ่ืนไม่อํานวยแล้ว คุณสมบัติเช่นน้ันก็ไม่มีต่อพลอยเที่ยว
เดินดูไปทั่ววังแล้ว ก็ได้แต่ปลงอนิจจังในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารสภาพในวังเหมือนโครงกระดูก
ของสัตว์ใหญ่มหึมานอนกลิ้งอยู่ สัตว์ที่เคยมีชีวิตแข็งแรงมีความมหึมา ทั้งขนาดอํานาจและความงาม 
... แต่บัดน้ีไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ... เวลาและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครย้ังหยุดได้น้ัน มีอํานาจใหญ่ย่ิง
กว่าการกบฏจลาจล หรือข้าศึกราชศัตรูเพราะส่ิงที่ถูกทําลายด้วยเวลา ย่อมถูกทําลายโดยสิ้นเชิง ทั้ง
ในวัตถุและวิญญาณ 

ในรายการเดียวกัน ธํารงศักด์ิ เพชรเลิศอนันต์ นักการศึกษาว่าด้วยประวัติศาสตร์การ
เมืองไทยร่วมสมัย ผู้ซึ่งได้ทําการวิจัยเก่ียวกับ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ด้านความคิดทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณกรรมสี่แผ่นดินไว้หลายประเด็น แต่มีประเด็นหน่ึงที่
น่าสนใจ คือคํากล่าวของธํารงศักด์ิที่ว่า การอ่านสี่แผ่นดินเหมือนกับการอ่านอัตชีวประวัติของพลอย
ในบริบทสังคมการเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงไป และแก่นของเรื่องก็คือชีวิตอันผันผวนของลูกสาว
เจ้าพระยาคนหน่ึงที่มีภรรยาหลายคนมีลูกหลายคน และลูกทะเลาะกัน สรุปประเด็นได้ว่า การอ่านสี่
แผ่นดินเหมือนการอ่านอัตชีวประวัติของพลอยว่าท่ามกลางความป่ันป่วนในบริบทของสังคมพลอย
เป็นอย่างไร 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า วรรณกรรมสี่แผ่นดิน เป็นผลของการตกผลึก
ของความคิดของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ดังน้ัน การได้ศึกษาเรียนรู้สังคมและวิถีการดํารงชีวิตในอดีตจาก
วรรณกรรมสี่แผ่นดินจะได้ประโยชน์อย่างน้อยถึงสองด้าน หน่ึงได้รู้วิธีคิดของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิสองนํามา
ใคร่ครวญขบคิดช่วยสร้างสรรค์จิตวิญญาณให้กับตนเองว่าด้วยองค์ความรู้เบ้ืองต้นจากการศึกษาหา
ข้อมูล 

(๑)  การศึกษาชีวประวัติของคนที่ประสบความสําเร็จและมีหลักพุทธธรรมประจําใจเพ่ือ
ค้นหาแนวทางการดําเนินชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์และคุ้มค่า 

(๒)  ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เป็นคนที่ประสบความสําเร็จและยึดหลักพุทธธรรมในการ
ดําเนินชีวิต 

(๓)  การศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เป็นผลของการตกผลึกของความคิดของคนรุ่นก่อนจะได้ประโยชน์
อย่างน้อยสองด้าน 

(๔)  วรรณกรรมสี่แผ่นดินเป็นผลงานช้ินเอกที่เป็นผลของการตกผลึกของความคิดของ 
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ที่ว่าด้วยสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละแผ่นดินทั้งสี่แผ่นดินและวิถีการ
ดํารงชีวิตในอดีต โดยใช้พลอยตัวละครเอกเป็นตัวเดินเรื่อง ดังน้ัน วรรณกรรมสี่แผ่นดิน จึงเป็นเหมือน
อัตชีวประวัติของพลอย 



๘ 
 

(๕) หลักพุทธธรรมที่สะท้อนได้จากคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและข้อความบางตอนจาก
วรรณกรรมสี่แผ่นดิน ได้แก่ ไตรลักษณ์ ทิศ ๖ โยนิโสมนสิการ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ และมรณ
สติ ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่ามี 

 ๑) สัมพัทธ์นิยมบุคคล เช่ือว่าความดี ความช่ัว ขึ้นอยู่กับบุคคล หมายความถ้าเรา
ชอบคนน้ันแล้วเราจะพูดว่าคนน้ันดีแต่ถ้าเราไม่ชอบ เราจะพูดว่าไม่ดี๑๒ 

 ฮ๊อบ โปรทาโกรัส กล่าวว่า อะไรก็ตามท่ีคนชอบ คนอยากได้หรือเป็นสิ่งที่ตรงกับ
ความชอบความอยากได้ของคน คนก็ว่าดี อะไรที่เขาไม่ชอบหรือเป็นสิ่งที่เขาเกลียด เหยียดหยามเขาก็
จะว่าสิ่งน้ันไม่ดีน่าขยะแขยง คําว่าดีไม่ดีควร ไม่ควร น่าขยะแขยงหรือน่ารัก เป็นต้น เป็นสิ่งที่คนพูด
เองไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินนอกจากบุคคล 

 พวกโซฟิสต์ เช่ือว่า ความจริงหรือความดีที่แน่นอนตายตัวไม่มีในโลกน้ี ความจริงหรือ
ความดีเป็นเรื่องส่วนบุคคลใครเห็นอย่างไรก็เป็นจริงหรือเป็นไปตามความเห็นของบุคคลน้ันสภาพ
ทั้งหลายที่เราเห็นน้ันเป็นสิ่งที่เป็นจริงไม่มีความจริงอื่นต่างจากสิ่งที่เราเห็นเลย สิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่เราเห็น
และเราชอบ และ ความจริงหรือความดีทั้งหลายปรากฏแก่เราที่ตา หู จมูก ลิ้น กายของเราน้ีเอง 

 โปรทากอรัส กล่าวว่า คนเป็นผู้วัดทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าดีไม่ดี จริงไม่จริง ถูกไม่ถูก ควรไม่
ควร นอกจากคนไม่มีอะไรที่จะเป็นเคร่ืองตัดสินได้ 

 ๒) สัมพัทธ์นิยมตามแนวคิดสังคม ถือว่าเรื่องความดี ความช่ัวไม่ใช่คนเป็นผู้ตัดสินแต่
เรื่องความดีความช่ัวเป็นเร่ืองของจารีตประเพณี ความดี ความช่ัว ขึ้นอยู่กับจารีตประเพณีของสังคม
น้ันๆ ทั้งน้ีจารีตประเพณีของแต่ละกลุ่มแต่ละสังคมย่อมแตกต่างไปตามกาละและเทศะเช่น ใน
วรรณกรรมสี่แผ่นดิน การเลือกคู่ครองของประไพ หากเกิดขึ้นเมื่อสี่ห้าปีก่อน ท่านชายน้อยคือบุคคลที่
เหมาะสมท่ีสุด แต่ขณะน้ีบุคคลที่เหมาะสมกลับเป็นคุณเสวี ด้วยเหตุผลประการเดียวที่ท่านชายเป็น
เจ้า จึงไม่มีใครนิยม แต่คุณเสวีเป็นคนธรรมดา และมีตําแหน่งฐานะสูงทั้งในทางราชการ และการเมือง 
หมายความว่า ชาติสกุลที่เคยถือว่าเป็นของสูง กลับกลายเป็นอุปสรรคแลเป็นของที่พึงรังเกียจประเด็น
น้ีแสดงให้เห็นชัดว่าแนวคิดเรื่องความดีความช่ัว ไม่คงที่ไม่แน่นอนแปรผันไปตามกาลเวลา 

(๒)  มโนธรรมสัมบูรณ์ ถือว่าการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมน้ันทําได้ตามจิตสํานึกหรือที่
นักปรัชญากลุ่มน้ีเรียกว่า มโนธรรมมโนธรรม หมายถึงสํานึกที่มนุษย์ทุกคนมีโดยธรรมชาติในฐานะที่
เป็นมนุษย์ เป็นเสียงในจิตใจมนุษย์ที่ทําให้ตัดสินอะไรได้ว่าสิ่งน้ันถูกหรือผิดอย่างไร ความสํานึกใน
เรื่องความดี ความช่ัวไม่จําเป็นต้องอธิบายด้วยเหตุผล เรารู้ว่าสิ่งน้ันผิด เพราะมันผิด ไม่ดีในตัวของมัน
เองจึงไม่ควรทํา มโนธรรมไม่ใช่อารมณ์ ไม่ใช่อินทรีย์ทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) 

                                                            
๑๒วิกรม กรมดิษฐ์, มองซีอีโอโลก, (กรุงเทพมหานคร : อัลลายด์พริ้นเตอร์ส บริษัท โพสต์ 

พับลิชชิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๔๕. 
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แต่เป็นสํานึกในส่วนลึกของหัวใจหรืออินทรีย์ที่เรียกว่า ปัญญา ซึ่งเป็นตัวตัดสินช้ีขาดความดี ความถูก
ความผิด สิ่งน้ีเป็นสิ่งสากลมีในทุกคน กล่าวคือทุกคนที่อยู่ในภาวะปกติจะมีความรู้สึกคล้ายกันเช่น ใน
วรรณกรรมสี่แผ่นดิน ความรู้สึกว่าการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรทําแต่อย่างไร
ก็ตามตัวละครทั้งหลายก็ยังคิดเห็นต่างกันอยู่บ้าง เพราะความโลภ โกรธ หลงมาปิดบังเอาไว้ 

(๓)  ประโยชน์นิยม ถือว่าหลักเกณฑ์ที่จะตัดสินการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงว่าถูกหรือผิดดี
หรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบนั้นขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับจากการกระทําน้ัน หมายความว่าถ้ามีสิ่งสองสิ่งให้
เลือกเราควรจะเลือกอย่างที่ให้ประโยชน์แก่เราได้มากที่สุดคําว่า ประโยชน์ ในที่น้ีหมายถึงความสุข 
ค่าของสิ่งต่างๆ ที่เรามีอยู่ก็เพราะว่าของสิ่งน้ันพาให้เรามีความสุข ความดีมันอยู่ที่ก่อให้เกิดความสุข
แก่เรา แต่ต้องเป็นสุขมากที่สุด ซึ่งหลักน้ีเรียกว่า หลักมหสุข (The Greatest Happiness Principle) 
การดูว่าสิ่งใดมีความสุขมากน้ันต้องดูตัวเราและตัวคนอ่ืนด้วย หมายความว่าการกระทําน้ันต้องให้
ความสุขแก่เราด้วย แก่คนอ่ืนด้วยจึงเป็นหลักของประโยชน์นิยมที่ถูกต้องดังน้ัน ประโยชน์นิยม จึงเป็น
แนวคิดที่สอดคล้องกับสุขนิยม ที่ถือว่าความสุขเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ ความสุขที่ว่าน้ันเป็น
ความสุขจํานวนมากท่ีสุดในเวลานานที่สุด เรียกว่า มหสุขศีลธรรมถือเป็นเร่ืองวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่อง
ความรู้สึก ถือว่าประโยชน์สุขน้ันถือศีลธรรม ประโยชน์นิยมบางครั้งจะไม่คํานึงถึงกฎหมาย ศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี แต่คํานึงถึงประโยชน์สุน่ันแหละเป็นสําคัญ สิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขแก่คน
จํานวนมากที่สุดในเวลายาวนานที่สุดน้ันแหละคือกฎหมาย คือศีลธรรม คือขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ถูกต้องควรทํา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับความสุขในการดําเนินชีวิตผ่านพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส ซึ่งประมวลและสรุปเป็น
สารัตถะได้ว่า เป็นคําสอนที่เน้นให้รู้ตัวเอง คือ รู้กาย รู้ใจ หรือรู้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง หรือที่
เรียกว่าสติ เพราะการรู้ตัวเองทําให้ปฏิบัติถูก เมื่อปฏิบัติถูกทําให้ต้ังอยู่ในความดี การต้ังอยู่ในความดี
ทําให้มีสุขภาวะ และสุขภาวะทําให้รู้ตัวเอง มนุษย์เมื่อรู้ตัวเองและเข้าถึงความจริง จะประสบความ
งามอันล้นเหลือ จะเกิดมิตรภาพอันไพศาล และเกิดความสุขอันประณีต ทั้งน้ี แนวทางการดําเนินชีวิต
สรุปให้สอดคล้องกับลําดับช่วงชีวิตได้ ดังน้ี 

(๑) วัยเด็กต้องหม่ันศึกษาหาความรู้ 
(๒) วัยหนุ่มสาวนําความรู้ที่ฝึกฝนมาใช้ประกอบอาชีพและแก้ปัญหาได้ 
(๓) วัยชรา ควรรู้จักปล่อยวางชีวิต 
อน่ึง การดําเนินชีวิตย่อมต้องมีปัญหาเป็นอุปสรรคขัดขวางความสําเร็จของชีวิตผ่านเข้ามา

เป็นปรกติธรรมดา ดังน้ันทุกคนจึงต้องมีสิ่งที่ต้องใช้ในการฟันฝ่าอุปสรรคน่ันก็คือ การรู้จักตัวเอง รู้ว่า
กําลังทําอะไร และต้องการอะไร สิ่งเหล่าน้ีจะได้มาจากการฝึกฝน สรุป แนวทางการดําเนินชีวิตที่
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชผ่านพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส คือการฝึกฝน การ
เรียนรู้ แล้วนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และแบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืน 

แรนดี เพาช์ (Randy Pausch) ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แห่งมหาวิทยาลัย
คาร์เนกีเมลลอน ได้นําเสนอแนวทางการดําเนินชีวิตผ่านการปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง เลกเชอร์ครั้ง
สุดท้าย สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

(๑) การต้ังเป้าหมายของชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือไปให้ถึงเป้าหมาย 
(๒)  การมีความพยายาม ไม่ท้อถอย ขยัน อดทน และสนใจ ในภารกิจหน้าที่ 
(๓)  การประนีประนอม และการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ 
(๔)  การมองปัญหาอย่างพินิจพิเคราะห์ให้เห็นถึงต้นเหตุที่แท้จริงและแก้ไขที่ต้นเหตุ 
(๕)  เข้าใจชีวิตเข้าใจโลก และมองแต่ในแง่ดี 
(๖)  การปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างกล้าหาญ โดยไม่กังวลกับความล้มเหลว 
(๗)  การสํานึกรู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณ 
(๘)  มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อหน้าที่การงานและบุคคลรอบข้าง 
(๙)  ไม่ประมาท 
(๑๐) การรู้จักแบ่งเวลา และการพักผ่อน 
(๑๑) รู้หน้าที่ 
(๑๒) ทําคุณประโยชน์ให้สังคม๑๓ 
สรุป แนวทางการดําเนินชีวิตจากการวิธีการใช้ชีวิตของ แรนดี เพาช์ คือ การเลือกใช้ชีวิต 

การมีความเบิกบาน การมีความหวัง และการอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยสติและความระลึกรู้ขอบคุณทุก
เวลาของการมีชีวิต 

วศิน อินทสระ ได้ให้ทรรศนะเก่ียวกับนวนิยายอิงหลักธรรมไว้ในหนังสือเรื่อง ภาพจําลอง
ชีวิตว่า นวนิยายไม่ใช่ชีวิตจริงแต่เป็นภาพสะท้อนของชีวิตจริง ดังน้ัน นักเขียนนวนิยายแม้จะมี
ความสามารถปานใด ก็ไม่สามารถสะท้อนภาพเท่าชีวิตจริงออกมาได้ทั้งหมด เพราะชีวิตจริงมีความ
ต่ืนเต้น ซึม เศร้าโศกระทมขมขื่น และสลับซับซ้อนกว่าชีวิตในนวนิยายย่ิงนัก ฉะน้ัน การศึกษาชีวิตจา
กนวนิยายช้ันดีจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างล้นเหลือ ทั้งน้ีก็เพราะผู้อ่านจะได้ตัวอย่างชีวิตทั้งด้านดี
และด้านไม่ดีจากตัวละครในนวนิยายและเลือกนําข้อดีจากตัวละครมาประยุกต์ใช้กับตนเองพร้อมกัน
น้ันก็จะได้ถ่ายถอนส่วนที่ไม่ดีจากตนเสียด้วย เป็นกําไรอย่างมาก๑๔ 

                                                            
๑๓แรนดี เพาช์ และเจฟฟรีย์, เดอะลาสต์เลกเชอร์, แปลโดย วนิษาเรซ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, 

(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ HOW TO, ๒๕๕๑), หน้า ๓๔.  
๑๔วศิน อินทสระ, ภาพจําลองชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๖. 



๑๑ 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กาญจนา วิชญาปกรณ์ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง บริบทโลกในนวนิยายเอกเร่ืองสี่แผ่นดินของ

ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ผลจากการศึกษาพบว่า ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ใช้ตัวละครพลอยดําเนินเรื่องให้เห็น
ถึงความแปรเปลี่ยนของวัฒนธรรมทั้ง ๘ ด้าน ได้แก่วิถีชีวิตที่เก่ียวกับการครองคู่และการมีบุตร การ
เปลี่ยนแปลงวัยและการตาย ศาสนา ภาษา ศิลปะ ปัจจัยสี่ กิริยามารยาท การพักผ่อน การศึกษา 
และบริบททางวัฒนธรรม ซึ่งล้วนมีบทบาทแสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของพลอยที่งดงามท้ังกายกิริยา
วาจาและใจ และมีลักษณะนิสัยที่อ่อนโยนโอบอ้อมอารี แต่ก็มีสติที่หนักแน่นต่อสุขทุกข์๑๕ 

ทุเรียน ประตังถาโต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเมืองในวรรณกรรมสี่แผ่นดินผลจากการศึกษา
พบว่า จุดประสงค์ที่ชัดเจนที่ผู้ประพันธ์ต้องการนําเสนอให้ผู้อ่านเห็น คือ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของ
บ้านเมืองในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของเมืองไทยอันเป็นการนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอื่นในชีวิตของคนไทยที่มีผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง 
วัฒนธรรม ตลอดจนวิธีการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งทําให้เห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บ้านเมืองน้ัน เป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความขมขื่น ซึ่งทุกประเทศจะต้องเผชิญเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง๑๖ 

รสสุคนธ์ ยมกนิษญ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
ผลจากการศึกษาพบว่า การเรียนรู้เป็นการใช้อายตนะภายในตัวมนุษย์เองสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายท่ี
เก่ียวข้องอย่างถูกต้องและต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการและสัมมาทิฏฐิ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา รวมถึงการสํารวมใจไม่ให้กิเลสเข้าครอบงํา เป็นการเร่ิม
ความสัมพันธ์ทางสัมคมหรือการเรียนรู้ภายนอกตัวบุคคลเข้าไปหาภายในตัวบุคคล ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ด้านจิตใจ อันเป็นความสงบภายใน เป็นการฝึกฝนอบรมจิตให้พ้นจากอํานาจกิเลส 
ตัณหา อุปาทานด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา จนพัฒนาไปสู่ปัญญาที่ถูกต้อง และปัญญา
ดังกล่าวมีบทบาทต่อการพัฒนามนุษย์ให้เจริญงอกงามใน ๔ ด้าน คือ กาย ศีล จิต และปัญญา อัน
นําไปสู่จุดหมายของชีวิตตามความพร้อมของบุคคล ได้แก่จุดหมายปัจจุบัน จุดหมายเบ้ืองหน้า และ
จุดหมายสูงสุด๑๗ 

                                                            
๑๕กาญจนา วิชาญาปกรณ์, “บริบทโลกในนวนิยายเอกเร่ือ สี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 

ปราโมช”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๕๐,  
๑๓๗ หน้า. 

๑๖ทุเรียน ประตังถาโต, “การเมืองในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๔๕,  ๑๕๒ หน้า. 

๑๗รสสุคนธ์ ยมกนิษญ์, “ศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, ๑๙๒ หน้า. 



๑๒ 
 

วทัญญู ขลิบเงิน ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรมเรื่องสี่
แผ่นดิน ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ประพันธ์ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ ๘ และยังได้สะท้อนหลักธรรมาภิบาลผ่าน
เหตุการณ์ บทบาท และพฤติกรรมของตัวละคร ดังต่อไปนี้ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) 
หลักความโปร่งใส (๔) หลักการมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ และ (๖) หลักความคุ้มค่า แม้
ระยะเวลาจะผ่านล่วงเลยมาถึงปัจจุบัน แต่หลักธรรมาภิบาลน้ีก็ยังสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิตได้๑๘ 

สมพร มันตะสูตร ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง วิเคราะห์เรื่องสี่แผ่นดินและหลายชีวิต ผลจาก
การศึกษาพบว่า เรื่องสี่แผ่นดินมีลักษณะดีเด่นหลายประการ โดยสรุปได้ ดังน้ี 

(๑)  สี่แผ่นดินเป็นนวนิยายที่เข้าถึงจิตใจมนุษย์ได้มากที่สุดเรื่องหน่ึง 
(๒)  สี่แผ่นดินมีคุณค่าต่อสังคมไทย ในแง่ที่ ได้บันทึกเหตุการณ์สําคัญเบ้ืองต้นหลัง

ประวัติศาสตร์บางตอน ที่แสดงรายละเอียดเก่ียวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และค่านิยมของราช
สํานัก และชนช้ันสูงไว้อย่างละเอียด 

(๓)  สี่แผ่นดินให้ความรู้ในด้านสังคมวิทยา ระบบครอบครัว และการศึกษา 
(๔)  สี่แผ่นดินให้ทัศนะและแนวคิดเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การดําเนินชีวิต

วัฒนธรรม ประเพณี รวมท้ังแง่คิดทางพุทธปรัชญา โดยนําเสนอผ่านทางความคิดและพฤติกรรมของ
ตัวละคร๑๙ 

โสภิตา จิวะพงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์การดําเนินชีวิตเชิงพุทธของผู้นําใสังคม
ไทย สรุปได้ว่า การดําเนินชีวิตของผู้นําเชิงพุทธเริ่มจากการเป็นคนดีที่ถึงพร้อมทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และ
สังคม โดยมี ฆราวาสธรรม พรหมวิหารธรรม สังคหวัตถุธรรม และอิทธิบาทธรรม เป็นหลักธรรมที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต และจากการการศึกษาการดําเนินชีวิตของผู้นําในสังคมไทย ๑๕ ท่าน 
พบว่า การดําเนินชีวิตของท่านเริ่มจากการพัฒนาตนเป็นคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม 
โดยอาศัยกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเพ่ือให้เกิดแนวทานําไปสู่ความสําเร็จ และมีคุณสมบัติของ
การครองตน ครองคน ครองงาน และครองใจ อันเป็นมาตรฐานของการเป็นผู้นําที่ดีจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังน้ี 

                                                            
๑๘วทัญญู  ขลิบเงิน, “การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดิน”, วิทยานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๐, ๑๕๗. 
๑๙สมพร มันตะสูตร, “วิเคราะห์วรรณกรรมสี่แผ่นดินและหลายชีวิต”, ปริญญานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๑๙, ๑๖๓ หน้า. 



๑๓ 
 

(๑)  ผู้วิจัยพบว่า ยังไม่มีงานวิจัยในส่วนที่เก่ียวข้องกับวรรณกรรมสี่แผ่นดินที่ว่าด้วยแนวทาง 
การดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรม 

(๒)  ผู้วิจัยพบว่า วรรณกรรมสี่แผ่นดินมีคุณค่าต่อสังคมและมีบทเรียนที่สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเห็นความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการ
ดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 

(๓)  ประเด็นแนวทางการดําเนินชีวิต ผู้วิจัยพบหลักพุทธธรรมต้นแบบที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินชีวิตและสอดคล้องกับองค์ความรู้เบ้ืองต้นของผู้วิจัย ได้แก่ หลักพุทธธรรมไตรลักษณ์ทิศ ๖ 
โยนิโสมนสิการ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ และ มรณสติทั้งน้ี ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนําหลักพุทธ
ธรรมเหล่าน้ีมาเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจาก
วรรณกรรมสี่แผ่นดิน๒๐ 

 

๑.๗ วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน

การวิจัยดังต่อไปน้ี 
๑.๗.๑ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Sourcse) จากวรรณกรรมสี่แผ่น 

บทประพันธ์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช และพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑.๗.๒ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sourcse) จากตําราหนังสือ 
บทความ งานวิจัย และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

๑.๗.๓  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๑.๗.๔ นําเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

๑.๘ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.๘.๑ ทราบประวัติความเป็นมา เน้ือเรื่องและสาระสําคัญของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
๑.๘.๒ ทราบหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
๑.๘.๓ ทราบผลการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจาก

วรรณกรรมสี่แผ่นดิน 

                                                            
๒๐โสภิตา จิวะพงศ์, “ศึกษาวิเคราะห์การดําเนินชีวิตเชิงพุทธของผู้นําในสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, 
๑๔๙ หน้า. 



 
บทที่ ๒ 

หลักพุทธธรรมในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
 

ในการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรม 
สี่แผ่นดิน ในส่วนน้ีเป็นการศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสี่แผ่นดินโดยการต่อยอด
องค์ความรู้ของบทท่ี ๑ และ บทที่ ๒ ที่เก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรม แต่มีสิ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่าควรเข้าใจ
ก่อนว่าพุทธธรรมคืออะไร 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้นิยามของพุทธธรรมไว้ว่า พุทธธรรม เป็นหลัก
หรือคําสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าที่แสดงแนวทางสําหรับประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงพุทธธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนมีมากมายหลายช้ันหลายระดับและในแต่ละช้ันแต่ละระดับก็มีความลุ่มลึกที่
แตกต่างกันออกไป แต่ก็สามารถแยกออกเป็น ๒ ส่วนได้ คือ สัจธรรมส่วนหน่ึง กับ จริยธรรมส่วนหน่ึง 
โดยสัจธรรม หมายถึงคําสอนเก่ียวกับสภาวะของสิ่งทั้งหลาย หรือธรรมชาติและความเป็นไปโดย
ธรมดาของสิ่งทั้งหลาย หรือกฎธรรมชาติ ส่วนจริยธรรมหมายถึงการถือเอาประโยชน์จากความรู้ความ
เข้าใจในสภาพและความเป็นไปของสิ่งทั้งหลาย หรือการรู้กฎธรรมชาติแล้วนํามาใช้ในทางที่เป็น
ประโยชน์ กล่าวโดยสรุป สัจธรรม คือธรรมชาติและธรรมดาและ จริยธรรม คือความรู้ในการประยุกต์
สัจธรรมหลังจากศึกษาประวัติความเป็นมา เน้ือเร่ือง และสาระสําคัญ ของวรรณกรรมสี่แผ่นดินแล้ว 
องค์ความรู้ที่ได้๑ ได้แก่  

(๑) วรรณกรรมสี่แผ่นดิน เป็นนวนิยายขนาดยาวที่ว่าด้วยการเล่าเร่ืองราวการใช้ชีวิต
ท่ามกลางความผันผวนแปรเปลี่ยนในบริบทสังคมไทยแต่ละยุคสมัยทั้งสี่แผ่นดิน โดยมีพลอยตัวละคร
เอกเป็นผู้เดินนําไปสู่แต่ละเหตุการณ์ทั้งความสุขและความทุกข์ 

(๒) สาระสําคัญของเร่ือง คือ ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและการดํารงชีวิต จากที่
กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมส่ีแผ่นดินมีเน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับหลักพุทธธรรมทั้งใน
ด้านสัจธรรมและจริยธรรมอย่างชัดเจนดังน้ัน ผลการศึกษาในส่วนน้ี จึงนําเสนอด้วยวิธีการจัดแบ่งเป็น 
๒ ส่วน คือ 

 (๑)  การศึกษาหลักพุทธธรรมในด้านสัจธรรม ได้แก่ ไตรลักษณ์ และหลักพุทธธรรมใน
ด้านจริยธรรม ได้แก่โยนิโสมนสิการ มรณสติ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ และ ทิศ ๖ 

                                                            
๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

ครั้งที่ ๑๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เพ่ิมทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๒๓. 



๑๕ 
 

 (๒)  การศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน โดยศึกษาตามกรอบ
หลักพุทธธรรมจากข้อ (๑) 
 

๒.๑ หลักพุทธธรรมในด้านสัจธรรม 
๒.๑.๑ ไตรลักษณ์ 
ไตรลักษณ์ ตามรูปศัพท์แปลว่า ลักษณะ ๓ ขยายความได้ว่า อาการที่เป็นเครื่องกําหนด

หมายให้รู้ถึงความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอย่างน้ัน ๓ ประการ ได้แก่ 
(๑) อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง (๒) ทุกขตา ความเป็นทุกข์หรือความเป็นของคงทน

อยู่มิได้และ (๓) อนัตตตา ความเป็นของมิใช่ตัวตน ลักษณะทั้ง ๓ น้ี มีแก่สิ่งทั้งหลายเป็นสามัญเสมอ
เหมือนกัน คือ ทุกอย่างที่เป็นสังขตะ เป็นสังขาร ล้วนไม่เที่ยง (อนิจจา) คงทนอยู่มิได้ (ทุกขา)เสมอ
เหมือนกันทั้งหมด ทุกอย่างที่เป็นธรรม ไม่ว่าสังขตะคือสังขาร หรืออสังขตะคือวิสังขาร ก็ล้วนมิใช่ตน 
ไม่เป็นอัตตา (อนัตตา) เสมอกันทั้งสิ้น จึงเรียกว่า สามัญลักษณะ หรือ สามัญลักษณ์ลักษณะทั้ง ๓ 
เหล่าน้ี ปรากฏอยู่ตามธรรมดาที่แน่นอน เป็นไปตามกฎธรรมชาติคือธรรมนิยาม ดังน้ัน ลักษณะ ๓ จึง
อยู่ในหลัก ธรรมนิกายในพระไตรปิฎก ดังมีพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งพระ
ตถาคตปรากฏเป็นข้อความ ดังน้ี 

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุน้ันคือความ
ต้ังอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดาก็คงต้ังอยู่อย่างน้ัน ตถาคตรู้ บรรลุ
ธาตุน้ันว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา 

 
ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติกําหนด เปิดเผย จําแนกทําให้ง่ายว่า สังขารทั้งปวง

ไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาจากพุทธพจน์ข้างต้น๒ ได้แสดงความหมาย
โดยย่อให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ดังน้ี 

(๑) อนิจจตา ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่ย่ังยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อทุกขตา 
ความเป็นทุกข์ ภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว ภาวะที่กดดัน ฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว 
ภาวะที่ไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัว ไม่ให้ความสมอยากแท้จริง หรือความพึงพอใจเต็มที่แก่ผู้
อยากด้วยตัณหา แลก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้เข้าไปอยากเข้าไปยึดด้วยอุปาทาน 

(๒) อนัตตตา ความเป็นอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเอง 
พระมหาสุรศักด์ิ สุรเมธี (ชะมารัมย์) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับไตรลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยน้ีไว้อย่างน่าสนใจว่า ชีวิตเปรียบเสมือนการแสดงละครที่มีครบทุกรสชาติ มีโลกเป็นเวทีการ

                                                            
๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒๓. 



๑๖ 
 
แสดงขนาดใหญ่ บางครั้งเราเล่นบทพระ ซึ่งเป็นที่ช่ืนชอบแก่ผู้ชมมากหน้าหลายตา แต่บางครั้งเรา
กลับเล่นบทผู้ร้ายที่มีผู้ชมเกลียดชังทั้งที่ใจไม่อยากเล่น แต่มิอาจฝืนความจริงได้ เพราะชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปตามกฎไตรลักษณ์ ได้แก่อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา อันเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตที่คนเรามิ
อาจหลีกเลี่ยงได้สัจธรรมแห่งชีวิต ประการแรก ลักษณะชีวิตของคนเราจึงมีความแปรปรวนไม่เที่ยงแท้
แน่นอนไม่ย่ังยืนและมีธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เฉกเช่นกับบทละครที่เราเล่น ที่มีทั้งบท
เศร้าโศกเสียใจ สนุกสนานร่าเริงสลับหมุนเวียนกันไปหรือกล่าวได้ว่า ชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงจาก
วัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นหนุ่มสาว จากวัยรุ่นหนุ่มสาวเข้าสู่ผู้ใหญ่ จากผู้ใหญ่เข้าสู่วัยชรา และสุดท้ายก็ดับ
สลายลงไป กล่าวโดยสรุปคือ ชีวิตมีลักษณะเกิดขึ้นดํารงอยู่ และดับสลายลง สัจธรรมเช่นน้ีเรียกว่า 
อนิจจังสัจธรรมแห่งชีวิต ประการที่สอง เมื่อคนเราเกิดมาแล้วมีชีวิตรอดบนโลกใบน้ี ถ้าต้ังข้อสังเกตให้
ดีจะพบว่าประสบกับความทุกข์มากกว่าความสุข แม้แต่ตอนเกิดก็พบกับความทุกข์คือการร้องไห้งอแง
ตามประสาเด็ก แม้เจริญเติบโตขึ้นก็ย่ิงพบกับความทุกข์มากเป็นทวีคูณ ความทุกข์ที่ว่าก็คือ ปัญหา
อุปสรรคที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรา ยกตัวอย่างเช่น ทุกข์เพราะการเจ็บไข้ ทุกข์เพราะความเศร้าโศก
เสียใจ ทุกข์เพราะความหิวกระหาย ทุกข์เพราะการไม่ได้รับสิ่งที่ตนปรารถนาเป็นต้น สัจธรรมเช่นว่าน้ี
คือ ทุกขังสัจธรรมแห่งชีวิต ประการที่สาม ด้วยเหตุที่สรรพสิ่งเป็นสิ่งสมมุติจึงไม่มีอะไรเป็นของเรา 
แม้แต่ชีวิตก็ไม่ใช่ของเรา เพราะเราไม่สามารถห้ามความเจ็บ ความแก่ได้ รถก็มิใช่ของเรา บ้านก็มิใช่
ของเรา ทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายที่เรามีอยู่ก็มิใช่ของเรา เวลาเราละสังขารจากโลกไป เราไม่สามารถ
นําทรัพย์สินเงินทองที่มีติดตัวเราไปได้เลย แต่สิ่งที่เราสามารถนําติดตัวไปได้ก็คือ บุญกับบาปที่กระทํา
เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ สัจธรรมดังที่กล่าวมาคือ อนัตตา๓ 

สรุป ไตรลักษณ์ คือ ลักษณะของอาการ ๓ ประการที่เกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งเป็นปกติ
ธรรมดา ชีวิตมีลักษณะเกิดขึ้นดํารงอยู่และดับสลายลง และชีวิตที่เกิดมาน้ันเป็นทุกข์ ที่เป็นเช่นน้ี
เพราะ ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามกฎไตรลักษณ์ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา อันเป็นสัจธรรมแห่ง
ชีวิตองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาหลักพุทธธรรมไตรลักษณ์ คือ ชีวิตมนุษย์เกิดมาเพ่ือเรียนรู้
ประสบการณ์ความทุกข์มากกว่าความสุข และสิ่งที่มนุษย์พึงปฏิบัติสะสมคือคุณความดี 
 

 
 
 
                                                            

๓พระมหาสุรศักด์ิ สุรเมธี (ชะมารัมย์), ไตรลักษณ์ : สัจธรรมแห่งชีวิต, (ออนไลน์). 
แหล่งที่มา:  http://www.stou.ac.th/study/sumrit/12-53%28500%29/page1-12-53%28500%29. 
html (๑ มีนาคม ๒๕๕๖). 



๑๗ 
 

๒.๒ หลักพทุธธรรมในด้านจริยธรรม 
๒.๒.๑ โยนิโสมนสิการ 
โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร ว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุ

ทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กําลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิตฉันใด โยนิโสมนสิการ
สัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการมนสิการโดยแยบคาย) ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตเพ่ือความเกิดขึ้นแห่ง
อริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันน้ันทั้งน้ี โยนิโสมนสิการยังเป็นหลักพุทธธรรมหน่ึงที่มีความสําคัญใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ดังมีตัวอย่างพุทธพจน์ตรัสสรรเสริญคุณประโยชน์ของโยนิโสมนสิการไว้ ดังน้ี
ภิกษุทั้งหลาย ร่างกายน้ี ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้ ไม่มีอาหารหาดํารงอยู่ได้ไม่ 
ฉันใด โพชฌงค์๗ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ดํารงอยู่ได้ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้ ไม่มีอาหารหา
ดํารงอยู่ได้ไม่ อะไรเล่าคืออาหาร ก็คือการกระทําให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการภิกษุทั้งหลาย ธรรม
ทั้งหลายเหล่าหน่ึงเหล่าใดก็ตาม ที่เป็นกุศล อยู่ในภาคกุศล อยู่ในฝ่ายกุศล ธรรมเหล่าน้ันทั้งหมด มี
โยนิโสมนสิการเป็นมูลราก ประชุมลงในโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการ เรียกว่า เป็นยอดของธรรม
เหล่าน้ันโดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอ่ืนแม้สักข้อหน่ึงที่เป็นไป
เพ่ือประโยชน์ย่ิงใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิกาเราไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืน แม้สักข้อหน่ึง ซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฐิ
ที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้น หรือให้สัมมาทิฐิที่เกิดขึ้นแล้ว เจริญย่ิงขึ้น เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโส
มนสิการ สัมมาทิฐิที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และสัมมาทิฐิที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญย่ิงขึ้นเราไม่เล็งเห็น
ธรรมอ่ืนแม้สักข้อหน่ึง ที่จะเป็นเหตุให้ความสงสัยที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกกําจัดได้ 
เหมือนโยนิโสมนสิการธรรม ๙ อย่างที่มีอุปการะมาก ได้แก่ ธรรม ๙ อย่าง ซึ่งมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล
กล่าวคือ เมื่อโยนิโสมนสิการ ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เมื่อมีใจมีปีติกายย่อมสงบ
ระงับ (ปัสสัทธิ) เมื่อกายสงบระงับย่อมได้เสวยสุข ผู้มีสุข จิตย่อมเป็นสมาธิ ผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้เห็น
ตามเป็นจริง เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริง ย่อมนิพพิทาเอง เมื่อนิพพิทาก็วิราคะ เพราะวิราคะ ก็วิมุตติ 

เกรียงศักด์ิ โรจน์คุรีเสถียร นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านงานวิจัย ได้ให้ความหมายของ
โยนิโสมนสิการไว้ว่า โยนิโสมนสิการประกอบด้วยคําสองคําคําแรกคือ โยนิโส มาจาก โยนิแปลว่า เหตุ 
ต้นเค้าแหล่งเกิดปัญญา อุบาย วิถีทาง และ คําที่สองคือ มนสิการ แปลว่าการทําในใจ การคิดคํานึง 
นึกถึง ใส่ใจ พิจารณาเมื่อรวมกันมีความหมายว่า การนึกในใจโดยแยบคายหรือการคิดแบบแยบคาย 
ซึ่งหมายถึงแนวการคิด ๔ ประการคือ๔ 

(๑) การคิดโดยใช้วิธีการหลากหลาย (อุบายมนสิการ) ที่ถูกต้องเพ่ือให้ได้ความจริง 

                                                            
๔เกรียงศักด์ิ โรจน์คุรีเสถียร, “มารู้จักโยนิโสมนสิการกันเถอะ”, ประชากรและการพัฒนา,  

(อ อ น ไ ล น์). แ ห ล่ ง ที ่ม า :  http://www.popterms.mahidol.ac.th/newsletter/ show article.php? 
articleid=308 (๑ มีนาคม ๒๕๕๕). 



๑๘ 
 

(๒) การคิดอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ และเป็นขั้นตอนตามลําดับเหตุและผล ไม่ทําให้ยุ่ง
สับสน (ปถมนสิการ) 

(๓) การคิดโดยการค้นหาสาเหตุและผล หาความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่เป็นผลต่อเน่ือง
แบบลูกโซ่ (การณมนสิการ) 

(๔) การคิดแบบกําหนดเป้าหมาย กําหนดผลล่วงหน้าเพ่ือเป็นกําลังใจให้ตนเองทํางาน
สําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ (อุปปาทกมนสิการ) 

โดยสรุป โยนิโสมนสิการ คือ การทําในใจโดยแยบคาย มองเห็นสภาวะทั้งหลายด้วย
ความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเหตุจนตลอดสายและแยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดอย่างถูก
วิธีและมีระเบียบ โดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งน้ันหรือปัญหาน้ันตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุ
ปัจจัยองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาหลักพุทธธรรมโยนิโสมนสิการ คือ โยนิโสมนสิการเป็น
วิธีการคิดที่มีประโยชน์อย่างย่ิง เพราะสามารถนําไปใช้ในการคิดวางแผนในการทํางานแก้ไขปัญหา
และช่วยในการตัดสินใจวิเคราะห์ติดตามผลการทํางานเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จได้เป็นอย่างดี 

๒.๒.๒ มรณสติ 
มรณสติ หมายถึง การเอาสติมาระลึกถึงความตาย บุคคลผู้มีสติต้ังมั่นในการระลึกถึงความ

ตายย่อมทําให้เกิดความสงบและดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท และผู้ไม่ประมาทในชีวิตก็คือผู้ที่
เข้าใจเร่ืองความเกิด ความแก่ความเจ็บ และความตาย ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตในเรื่องมรณสติน้ี
นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหลายท่านได้กล่าวไว้มากมาย ที่น่าสนใจท่านหน่ึงก็คือ  

พระธรรมโกศาจารย์ (เง่ือม อินทปญฺโญ) ได้ให้ความหมายของมรณสติไว้ว่า การระลึกถึง
ความตายด้วยสติปัญญาอันถูกต้องดีงาม เพ่ือให้เกิดความไม่ประมาทแล้วทําในสิ่งที่ควรทําอันเป็นไป
ด้วยศีลธรรมดีงามซึ่งประเด็นน้ีมีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกตรงกับพุทธพจน์ครั้งสุดท้ายของ
พระพุทธเจ้า เมื่อก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานที่ทรงเตือนว่า อปปฺมาเทนสมฺปาเทถแปลว่า เธอ
ทั้งหลายจงทําหน้าที่ให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด๕ 

พระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวถึงมรณสติไว้หลายแง่มุม แต่มีประเด็นหน่ึงที่น่าสนใจและ
สอดคล้องกับงานวิจัยน้ี คือ ทางลัดในการเจริญมรณสติที่ใช้เวลาน้อยและสามารถจะทําได้ใน
ชีวิตประจําวันและทําได้ทุกเวลา๖ ดังน้ี 

                                                            
๕พระธรรมโกศาจารย์ (เง่ือม อินทปญฺโญ, อิทธิบาท ๔, (ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www. 

bud dhadasa.com/rightstudydham/itibath4.html (๑ มีนาคม ๒๕๕๖). 
๖พระไพศาลวิสาโล, มรณสติ, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http://www.visalo.org/article/DMorana 

Sati.htm (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖). 



๑๙ 
 

(๑) เวลาเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นก่อนเดินทางหรือขณะเดินทางให้ลองเตือนใจตนเองว่าน้ี
อาจจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายแล้วอาจไม่ได้กลับบ้านอีก ถ้าบังเอิญว่าน้ีเป็นการเดินทางครั้ง
สุดท้ายแล้วเราพร้อมจะตายหรือไม่ พร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งหรือไม่หรือว่ายังมีสิ่งค้างคาใจหรือห่วง
กังวล ถ้าหากยังมีสิ่งค้างคาใจหรือห่วงกังวล แสดงว่าเรามีงานบางอย่างที่ยังทําไม่เสร็จหรือยังไม่ได้ทํา 
เช่น ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ หรือยังไม่ได้ทําความดีให้มากพอ หรือยังไม่ได้เตรียมใจลูกให้
พร้อมรับความตายของพ่อแม่ ฉะน้ัน ถ้าเราถึงที่หมายโดยปลอดภัย เราจะต้องเร่งขวนขวายทําสิ่งน้ัน
ให้แล้วเสร็จในขณะที่ยังมีเวลา ไม่ผัดผ่อนอีกต่อไป เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอันเป็นไปเมื่อไร 

(๒) พิจารณาว่าน้ีอาจเป็นการเดินทางครั้งสุดท้าย อาจเกิดอุบัติเหตุ ให้ถามใจตัวเองว่าใน
ช่ัวไม่ก่ีวินาทีสุดท้ายที่เรายังมีลมหายใจ เราจะวางใจอย่างไร ทําอย่างไรใจถึงจะสงบไม่ต่ืนตระหนกไม่
ตกใจ และพร้อมจะจากไปโดยไร้ความห่วงกังวลสามารถวางทุกอย่างได้ในนาทีวิกฤตนั้น ทั้งน้ี การตาย
ในขณะท่ีจิตมีความห่วงอาลัย วิตกกังวล ย่อมเป็นการตายท่ีไม่ดี ถ้าไปในสภาพจิตที่ห่วงกังวล 
หวาดกลัว หรือต่ืนตระหนก ย่อมไปสู่ทุกคติได้ เพราะจิตเป็นอกุศล ดังน้ัน การระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศล
เป็นเรื่องสําคัญมาก เพราะจะทําให้ไปสู่สุคติ 

(๓) การไปเย่ียมผู้ป่วย ให้เราพิจารณาว่าเราตกอยู่ในสภาพเดียวกับผู้ป่วยที่อยู่ข้างหน้าเรา ซึ่ง
ผู้ป่วยบางคนอาจกระสับกระส่ายทุรนทุรายหรืออาละวาด แต่ผู้ป่วยบางคนยังสงบได้ทั้งที่เป็นโรคร้ายกําลัง
จะตาย ทั้งน้ี ให้เราถามใจเราดูว่าเราพร้อมที่จะอยู่ในสภาพเช่นน้ันหรือไม่เราทุกคนหนีความเจ็บป่วยไม่พ้น
และสักวันหน่ึงเราอาจเป็นโรคร้ายต้องเข้าโรงพยาบาล ดังน้ัน เราจึงควรเตรียมใจรับมือกับเหตุการณ์น้ีอยู่
เสมอ โดยเอาผู้ป่วยที่เราไปเย่ียมมาเป็นครูเพ่ือเรียนรู้และเป็นเคร่ืองกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสําคัญ
ของการฝึกตนบําเพ็ญจิต เพ่ือจะได้มีความพร้อมการรับมือกับความเจ็บป่วยในวันข้างหน้า 

(๔) เวลาไปงานศพ เราควรมีเวลาพิจารณาว่า ผู้ที่อยู่ในหีบศพครั้งหน่ึงเคยมีชีวิตอยู่เหมือน
เราและสักวันหน่ึงเราก็ต้องเป็นเหมือนเขา เขาคือครูสอนให้เราระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิต เขาคือผู้
ที่เตือนเราว่าสักวันหน่ึงเราจะต้องจากโลกน้ีและทุกสิ่งที่เรารักไป ทีน้ีให้ถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะ
จากโลกน้ีไปหรือยัง นอกจากน้ีเรายังอาจเอาชีวิตของผู้ตายเป็นบทเรียนสําหรับเรากล่าวคือ บางคน
ตายอย่างสงบเพราะทําใจปล่อยวางได้หมด บางคนตายไม่สงบ เพราะยอมรับความตายไม่ได้และ
พยายามย้ือชีวิตทุกวิถีทาง ทั้งน้ี ไม่ว่าจะตายแบบใดก็เป็นครูสอนเราได้ทั้งน้ันว่าอะไรควรทํา อะไรไม่
ควรทําในขณะที่เรายังมีลมหายใจ 

(๕) เวลาประสบความพลัดพรากสูญเสียของรัก ความสูญเสียพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติ
หรือผู้คน แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา แต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากหากรู้จักมอง คือ
นอกจากเตือนใจให้เราตระหนักถึงสัจธรรมความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยง ความพลัดพรากเป็นธรรมดา
ของชีวิตแล้วยังเป็นเครื่องฝึกใจให้เรารู้จักปล่อยวาง เพราะวันน้ีถ้าเราปล่อยวางไม่ได้แล้ววันหน้าเรา
จะทําใจได้อย่างไร เราจะไม่ทุกข์กว่าน้ีหรือ เมื่อเราต้องพลัดพรากจากสิ่งทั้งหมดที่มีเพราะความตา



๒๐ 
 
ทั้งน้ี การระลึกถึงความตายอย่างเดียวยังไม่ใช่มรณสติที่สมบูรณ์ มรณสติที่สมบูรณ์จะต้องโยงมาสู่การ
ปฏิบัติหรือการใช้ความจริงของชีวิตเป็นเคร่ืองกระตุ้นเตือนให้เกิดการปฏิบัติทั้งการทําความดีและฝึก
ใจให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางด้วย 

กาญจนา จิตต์วัฒน ศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการการเตรียมตัวตายในพระพุทธศาสนา
เถรวาทกับวัชรยาน ได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติเพ่ือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะตายไว้ดังน้ี๗ 

(๑) ไม่ประมาทต่อชีวิตและความตาย โดยไม่ทําความช่ัวหรือบาปทั้งปวง ทําความดีหรือ
บุญกุศลให้ถึงพร้อม และทําจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธ์ิ ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง มีโลภโกรธ 
และหลงสรุป คือ การตระหนักรู้เรื่องกรรมและวิบากกรรม 

(๒) เรียนรู้ธรรมจนกระทั่งเข้าใจชีวิต สามารถกําหนดรู้ทุกข์ ละเลิกเหตุแห่งทุกข์ แล้ว
ปฏิบัติกรรมฐานเจริญสติเจริญสมาธิอย่างสมํ่าเสมอ และควรฝึกตนเองให้มีจิตเมตตา กรุณา ฝึกให้
บ่อยๆ จนจิตมีเมตตากรุณาอย่างเป่ียมล้น ซึ่งจะทําได้ด้วยการต้ังจิตอธิษฐานให้จิตเป่ียมล้นด้วยความ
รัก เมตตาและกรุณา สรุป คือ การบ่มเพาะให้จิตมีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอยู่ในวิถีชีวิตเป็น
นิตย์ จนจิตเป่ียมล้นไปด้วยความเมตตากรุณา 

(๓) ฝึกจิตให้เป็นสมาธิเป็นกิจวัตร จนจิตมีพลังเข้มแข็ง และที่สําคัญต้องต้ังใจฝึกปฏิบัติคือ 
ฝึกสติที่ต้ังอยู่ในกาย เวทนา จิตและธรรม น่ันคือการฝึกสมถวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อจิตเป็นสมาธิ พลัง
ของสมาธิจิตจะเห็นกิเลสและจะค่อย ๆ ชําระกิเลสออกไปจากจิตทีละนิด ๆ จนจิตเบาสบายและใส
สว่างกระจ่างชัด อันจะเป็นผลให้เกิดปัญญารู้แจ้งความเป็นจริงของชีวิต ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์และเป็นอนัตตา และสามารถรู้เท่าทันเมื่อยามร่างกายเจ็บไข้ และทุกข์ทรมาน ว่าน่ันเป็นสิ่ง
ธรรมดา เมื่อมีเกิดแล้วก็มีแก่ชรา มีการเจ็บปวด ร่างกายน้ีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา กาย
น้ีต้องเสื่อมโทรมและตายไปเป็นธรรมดา จิตก็จะไม่เกิดอาการยึดมั่นในกายและในความเจ็บปวด
เหล่าน้ัน สามารถยอมรับการเจ็บปวด การแก่และการตายได้อย่าปรกติ ด้วยจิตที่มีความมั่นคงไม่
หว่ันไหวสรุป คือ การตระหนักรู้ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขังอนัตตา 

(๔) ช่วงขณะกําลังตาย ดํารงสติอยู่ตลอดกับทุกขณะจิต จนกระทั่งถึงจิตสุดท้ายสรุป คือ 
การมีสติสัมปชัญญะอยู่กับทุกขณะจิตโดยสรุป มรณสติ คือ การมีสติระลึกถึงความตายและเตรียมตัว
ให้พร้อมตายอยู่เสมอและการเตรียมตัวตาย ก็คือการใช้ชีวิตยึดมั่นอยู่ในหลักการทําความดี อันได้แก่ 
การแบ่งปัน การมีระเบียบวินัย และการทําจิตใจให้สงบองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาหลักพุทธ
ธรรมมรณสติ คือ มนุษย์ทุกคนมีหน้าที่อันพึงปฏิบัติ จึงควรเร่งขวนขวายปฏิบัติหน้าที่เหล่าน้ันให้ครบ
สมบูรณ์ และใช้ชีวิตในทางกุศลด้วยความไม่ประมาท เมื่อเวลาละสังขารมาถึงย่อมจากไปอย่างสงบ 
                                                            

๗กาญจนา จิตต์วัฒน, “การบูรณาการการเตรียมตัวตายในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
วัชรยาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, หน้า ๔๖. 
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๒.๒.๓ พรหมวิหาร ๔ 
พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักพุทธธรรม

สําหรับทุกคนที่ควรมีเป็นธรรมประจําใจ เพ่ือช่วยให้ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธ์ิพรหม
วิหารน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่นขัคควิสาณสุตตนิทเทสคําว่า สัตว์โลกทั้ง
ปวง มิได้เกลียดชัง อธิบายว่า สัตว์โลกทั้งปวงไม่เกลียดชัง คือ ไม่โกรธ ไม่อาฆาต ไม่กระทบกระทั่ง 
รวมความว่า สัตว์โลกทั้งปวง มิได้เกลียดชัง จึงประพฤติอยู่ผู้เดียว เหมือนนอแรด ด้วยเหตุน้ัน พระ
ปัจเจกสัมพุทธเจ้าน้ันจึงกล่าวว่า (พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า) เสพอาศัยเมตตากรุณา มุทิตา และ อุเบกขา 
อันเป็นวิมุตติตามกาลสัตว์โลกทั้งปวงมิได้เกลียดชังจึงประพฤติอยู่ผู้เดียว เหมือนนอแรดว่าเฉพาะ
เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา สามารถอธิบายขยายความได้ว่า 

(๑) เมตตา แปลว่า ความรัก หมายถึงรักที่มุ่งเพ่ือความปรารถนาดี โดยไม่หวังผลตอบแทน 
ลักษณะของเมตตาคือการสร้างความรู้สึกคุมอารมณ์ไว้ตลอดวันว่า เราจะเมตตาสงเคราะห์เพ่ือนที่เกิด 
แก่ เจ็บ ตายจะไม่สร้างความลําบากให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย และพึงระลึกว่าความทุกข์ที่เขามีเราก็มี
เสมอเขาแต่ความสุขที่เขามีเราก็สบายใจไปกับเขา สรุปคือ ให้รักผู้อ่ืนเสมอด้วยรักตนเอง 

(๒) กรุณา แปลว่า ความสงสาร หมายถึงความปรานี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ โดยการ
สงเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ให้หมดทุกข์ตามกําลังกาย กําลังปัญญา และกําลังทรัพย์ลักษณะ
ของกรุณาคือการสงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุและโดยธรรม สรุปคือ ผู้ที่จะสงเคราะห์น้ันขัดข้องทางใด
หรือถ้าหาให้ไม่ได้ก็ช้ีช่องบอกทาง โดยไม่หวังผลตอบแทน 

(๓) มุทิตา แปลว่า มีจิตอ่อนโยน หมายถึงจิตที่ไม่มีความอิจฉาริษยาเจือปน มีอารมณ์สด
ช่ืนแจ่มใสตลอดเวลา ลักษณะของมุทิตาคือการคิดอยู่เสมอว่า ถ้าคนทั้งโลกมีความโชคดีด้วยทรัพย์ มี
ปัญญาเฉลียวฉลาดเหมือนกันทุกคนแล้ว โลกน้ีจะเต็มไปด้วยความสุข สงบปราศจากอันตราย สรุปคือ 
การคิดยินดีด้วยอารมณ์พลอยยินดีที่ไม่หวังผลตอบแทน 

(๔) อุเบกขา แปลว่า ความวางเฉย หมายถึงการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบลักษณะ
ของอุเบกขาคือการทรงความยุติธรรมไม่ลําเอียงต่อผู้ใดผู้หน่ึง  

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้เคยกล่าวถึงเมตตาพรหมวิหาร11ไว้ว่า จิตของตัว
ที่เอิบอาบในลูกที่เกิดในอกของตนน่ันแหละ จําได้รสชาติใจน้ันแน่เอาใจดวงน้ันแหละ เอาไปรักใคร่เข้า
ในบุคคลอ่ืนทุกคนเหมือนกับลูกของตนให้มีรสมีชาติอย่างน้ัน ถ้ามีรสมีชาติอย่างน้ันละก็เมตตา พรหม
วิหารของตนเป็นแล้ว๘  

                                                            
๘พระมงคลเทพมุ นี (สด จนฺทสโร),เมตตาพรหมวิหาร, (ออนไลน์ ). แหล่งที่ : http:// 

paginazeroinfo/index.php?topic=2.0 (๑ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖). 
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พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤๅษีลิงดํา
พระภิกษุที่มีช่ือเสียงในด้านการบําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนยิทธิ (ฤทธ์ิทางใจ) ท่านได้ให้
คําสอนเกี่ยวกับพรหมวิหาร ๔ ไว้ว่า ความจริงพรหมวิหาร ๔ น้ีเป็นธรรมะกลางที่ว่ากลางก็เพราะว่า 
ถ้าบุคคลใดมีอารมณ์ใจทรงอยู่ในพรหมวิหาร ๔ เป็นปกติ บุคคลน้ันจะมีศีลบริสุทธ์ิอยู่ตลอดเวลา จะมี
จิตทรงฌานอยู่ตลอดเวลา และก็จะเป็นคนมีความฉลาดในด้านปัญญาสามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉท
ปหานได้โดยง่าย ถ้าจะกล่าวกันว่า กรรมฐานบทน้ีเป็นกรรมฐานใหญ่ก็ว่าได้ อีกนัยหน่ึงก็คือพรหม
วิหาร ๔ เป็นอาหารที่เลี้ยงศีลให้อ้วนมีกําลัง เป็นอาหารเลี้ยง สมาธิให้มีกําลัง เป็นอาหารเลี้ยงให้มีคม
กล้าสามารถจะฟาดฟันกิเลสเป็สมุจเฉทปหานเมื่อไรก็ได้๙ 

โดยสรุป ในการดําเนินชีวิตประจําวัน หากบุคคลใดมีพรหมวิหารธรรมเป็นคุณธรรมประจํา
ตนแล้ว นับว่าผู้น้ันมีคุณธรรมของผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอย่างสมบูรณ์ อันจะเป็นที่พ่ึงพิงอาศัยของ
ผู้น้อยหรือผู้อยู่ใต้ความปกครองได้เป็นอย่างดีองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาหลักพุทธธรรมพรหม
วิหาร ๔ คือ การฝึกหัดจิตให้มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาอย่างสม่ําเสมอในชีวิตประจําวันทําให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ในศีลสมาธิ และปัญญา จึงกล่าวได้ว่าการปฏิบัติพรหมวิหารคือการปฏิบัติกรรมฐาน 
แต่เป็นกรรมฐานในการดําเนินชีวิตตามปกติทั่วไปของมนุษย์ 

๒.๒.๔ อิทธิบาท ๔ 
อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสําเร็จ หมายถึง หลักพุทธธรรมอันเป็นเคร่ืองให้ลุถึง

ความสําเร็จตามที่ตนประสงค์จําแนกไว้เป็น ๔ ประการ คือ 
(๑) ฉันทะ ความพอใจในส่ิงน้ัน คือ ความต้องการท่ีจะทํา ใฝ่ใจรักจะทําสิ่งน้ันอยู่เสมอ 

และปรารถนาจะทําให้ได้ผลดีย่ิงขึ้นไป 
(๒) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งน้ันด้วยความพยายามเข้มแข็ง อดทนและ

ปรารถนาจะไม่ท้อถอย 
(๓) จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ต้ังจิตรับรู้ในสิ่งที่ทําอุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ทําและทําสิ่งน้ัน

ด้วยความคิด โดยเอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป 
(๔) วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตรา

หาเหตุผลและตรวจสอบข้อย่ิงหย่อนในสิ่งที่ทํา โดยมีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข และปรับปรุง
อิทธิบาทน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่น สนังกุมารพรหมว่า ผู้ที่น่ังบนบัลลังก์
ของเรากับผู้พูดเป็นคนเดียวกัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ครั้งน้ันแล สนังกุมารพรหมกลับคืนตนเป็นผู้
เดียวประทับน่ังขัดสมาธิบนบัลลังก์ของท้าวสักกะจอมเทพ รับสั่งเรียกพวกเทพช้ันดาวดึงส์มาตรัสว่า 

                                                            
๙พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร), พรหมวิหาร ๔, (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://truthoflife. 

fix.gs/index.php?topic=2117.0 (๑ มี.ค. ๒๕๕๖). 
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การเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ พวกเทช้ันดาวดึงส์ผู้เจริญเข้าใจเรื่องน้ันว่าอย่างไร พระผู้มีพระภาคผู้
ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ทรงบัญญัติอิทธิบาท ๔ ประการน้ี แม้ที่
ทรงบัญญัติไว้อย่างดี ก็เพียงเพ่ือเพ่ิมพูนความสําเร็จ เพ่ือให้ชํานาญในเรื่องความสําเร็จ เพ่ือพลิกแพลง
ให้เกิดความสําเร็จ 

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือที่รู้จักกันในนาม พุทธทาสภิกขุ ท่านได้ให้ 
คําสอนเก่ียวกับอิทธิบาท ๔ ไว้ว่า ธรรม ๔ อย่างน้ีย่อมต่อเน่ืองกันและแต่ละอย่างมีหน้าที่เฉพาะของ
ตน กล่าวคือฉันทะ คือความพอใจในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ข้อน้ีเป็น
กําลังใจอันแรกที่ทําให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อวิริยะ คือความพากเพียร หมายถึงการการะทําที่
ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจนประสบความสําเร็จคําน้ีมีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วย
ส่วนหน่ึงจิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้งสิ่งน้ันไปจากความรู้สึกของตัว ทําสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์น้ันให้
เด่นชัดอยู่ในใจเสมอ คําน้ี รวมความหมาย ของคําว่า สมาธิอยู่ด้วยอย่างเต็มที่วิมังสา หมายถึงความ
สอดส่องในเหตุและผลแห่งความสําเร็จ เก่ียวกับเร่ืองน้ันให้ลึกซึ้งย่ิงขึ้นไปตลอดเวลา คําน้ีรวม
ความหมายของคําว่าปัญญาไว้อย่างเต็มที่๑๐ 

พระมหาไพศาล วิสาโล (ดิษฐพันธ์) ทําวิจัยเก่ียวกับหลักพุทธธรรมในหนังสือการ์ตูนได้
กล่าวเก่ียวกับอิทธิบาท ๔ ไว้ว่า อิทธิบาท ๔ พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้ถึงความสําเร็จ เพราะว่าเมื่อมี
ธรรมเหล่าน้ีไว้ในตนเองไม่ว่าการงานใดก็จะสําเร็จไปได้ด้วยดี ไม่เกิดผลเสียเลยแต่อย่างใดจึงเห็นได้ว่า
แนวคิดอิทธิบาทท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างน้ีมุ่งสู่ความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังดีด้วยดี๑๑ 

โดยสรุป อิทธิบาท ๔ คือ หลักการประพฤติปฏิบัติในการทํางานหรือธรรมะในการทํางานเพ่ือให้
ดําเนินไปสู่ความสําเร็จองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ คือ อิทธิบาท ๔ 
เป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์และทําให้เกิดแนวคิดมุ่งไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่กระทําด้วยดี นับเป็น
แนวทางการดําเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จอีกแนวทางหน่ึง 

๒.๒.๕ ทิศ ๖ 
ฉทิสาปฏิจฉาทนกัณฑ์ ว่าด้วยการปิดป้องทิศ ๖ อริยสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิศ ๖ เป็นอย่างไร 

คหบดีบุตร เธอพึงทราบทิศ ๖ น้ี คือ 
ทราบว่า มารดาบิดาเป็นทิศเบ้ืองหน้า 
พึงทราบว่า อาจารย์เป็นทิศเบ้ืองขวา 

                                                            
๑๐พระธรรมโกศาจารย์ (เง่ือม อินทปญฺโญ, อิทธิบาท ๔, (ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www. 

bud dhadasa.com/rightstudydham/itibath4.html (๑ มีนาคม ๒๕๕๖). 
๑๑พระไพศาลวิสาโล, มรณสติ, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http://www.visalo.org/article/DMorana 

Sati.htm (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖). 
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พึงทราบว่า บุตรและภรรยาเป็นทิศเบ้ืองหลัง 
พึงทราบว่า มิตรสหายเป็นทิศเบ้ืองซ้าย 
พึงทราบว่า ทาสและกรรมกรเป็นทิศเบ้ืองล่าง 
พึงทราบว่า สมณพราหมณ์เป็นทิศเบ้ืองบน ซึ่งอธิบายได้ว่าทิศ ๖ หมายถึงบุคคลประเภท

ต่าง ๆ ที่เราต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศที่อยู่รอบตัวจัดเป็น ๖ ทิศ และขยายความต่อไปได้ว่าทิศ ๖ 
เป็นข้อธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อบุคคลต่างๆ รอบตัวเรา แบ่งได้ดังน้ี 

(๑) ปุรัตถิมทิศ คือ ทิศเบ้ืองหน้า (ทิศตะวันออก) ได้แก่ มารดาบิดา เพราะเป็นผู้มี
อุปการะแก่เรามาก่อน 

 ก.  บตุรธิดาพึงบํารุงมารดาบิดา ผู้เป็นทิศเบ้ืองหน้า ดังน้ี 
  (๑) ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ 
  (๒) ช่วยทําการงานของท่าน 
  (๓) ดํารงวงศ์ตระกูล 
  (๔) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 
  (๕) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญอุทิศให้ท่าน 
 ข. บิดามารดาย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดา ดังน้ี 
  (๑) ห้ามปรามจากความช่ัว 
  (๒) ให้ต้ังอยู่ในความดี 
  (๓) ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
  (๔) หาคู่ครองที่สมควรใ 
  (๕) มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร 
(๒) ทักษิณทิศ คือ ทิศเบ้ืองขวา (ทิศใต้) ได้แก่ครูอาจารย์ เพราะเป็นทักขิไณยบุคคลควร

แก่การบูชาคุณ 
 ก.  ลูกศิษย์พึงบํารุงครูอาจารย์ ผู้เป็นทิศเบ้ืองขวา ดังน้ี 
  (๑)  ลุกต้อนรับ 
  (๒)  เข้าไปหา (เพ่ือบํารุง คอยรับใช้ ปรึกษา ซักถาม และรับคําแนะนํา เป็นต้น) 
  (๓)  ใฝ่ในเรียน (คือ มีใจรัก เรียนด้วยศรัทธา และรู้จักฟังให้เกิดปัญญา) 
  (๔)  ปรนนิบัติ ช่วยบริการ 
  (๕)  เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ (คือ เอาจริงเอาจัง ถือเป็นกิจสําคัญ) 
 ข. ครูอาจารย์ ย่อมอนุเคราะห์ลูกศิษย์ ดังน้ี 
  (๑)  ฝึกฝนแนะนําให้เป็นคนดี 
  (๒)  สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
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  (๓)  สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง 
  (๔)  ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ 
  (๕)  สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ (สอนฝึกให้รู้จักเลี้ยงตัวรักษาตนในอันที่จะดําเนิน 

ชีวิตต่อไปด้วยดี รับรองความรู้ความประพฤติให้เป็นที่ยอมรับในการไปประกอบอาชีพเป็นอยู่ได้ด้วยดี) 
(๓) ปัจฉิมทิศ คือ ทิศเบ้ืองหลัง (ทิศตะวันตก) ได้แก่บุตรภรรยา เพราะมีขึ้นภายหลังและ

คอยเป็นกําลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง 
 ก.  สามีพึงบํารุงภรรยา ผู้เป็นทิศเบ้ืองหลัง ดังน้ี 
  (๑)  ยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะเป็นภรรยา 
  (๒)  ไม่ดูหมิ่น 
  (๓)  ไม่นอกใจ 
  (๔)  มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ 
  (๕)  หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส 
 ข. ภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามี ดังน้ี 
  (๑)  จัดงานบ้านให้เรียบร้อย 
  (๒)  สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี 
  (๓)  ไม่นอกใจ 
  (๔)  รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ 
  (๕)  ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง 
(๔) อุตตรทิศ คือ ทิศเบ้ืองซ้าย (ทิศเหนือ) ได้แก่ มิตรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้ข้ามพ้น

อุปสรรคภัยอันตราย และเป็นกําลังสนับสนุน ให้บรรลุความสําเร็จ 
 ก.  บุคคลพึงบํารุงมิตรสหาย ผู้เป็นทิศเบ้ืองซ้าย ดังน้ี 
  (๑)  เผื่อแผ่แบ่งปัน 
  (๒)  พูดจามีน้ําใจ 
  (๓)  ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
  (๔)  มีตนเสมอ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน 
  (๕)  ไม่พูดจาหลอกลวงกัน 
 ข. มิตรสหายย่อมอนุเคราะห์ตอบ ดังน้ี 
  (๑)  เมื่อเพ่ือนประมาทช่วยรักษาป้องกัน 
  (๒)  เมื่อเพ่ือนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพ่ือน 
  (๓)  ในคราวมีภัย เป็นที่พ่ึงได้ 
  (๔)  ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก 
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  (๕)  นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร 
(๕) เหฏฐิมทิศ คือ ทิศเบ้ืองล่าง ได้แก่ ผู้มีฐานะต่ํากว่า (บริวารและคนรับใช้) เพราะเป็น

ผู้ช่วยทําการงานต่าง ๆ เป็นฐานกําลังให้ 
 ก.  เจ้านายพึงบํารุงบริวารและคนรับใช้ ผู้เป็นทิศเบ้ืองล่าง ดังน้ี 
  (๑) จัดการงานให้ทําตามความเหมาะสมกับกําลังความสามารถ 
  (๒)  ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ 
  (๓)  จัดสวัสดิการดีมีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ เป็นต้น 
  (๔)  ได้ของแปลก ๆ พิเศษมา ก็แบ่งปันให้ 
  (๕)  ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันควร 
 ข.  บริวารและคนรับใช้ย่อมอนุเคราะห์เจ้านาย ดังน้ี 
  (๑)  เริ่มทําการงานก่อนนาย 
  (๒)  เลิกงานทีหลังนาย 
  (๓)  ถือเอาแต่ของที่นายให้ 
  (๔)  ทําการงานให้เรียบร้อยและดีย่ิงขึ้น 
  (๕)  นําเกียรติคุณของนายไปเผยแพร่ 
(๖) อุปริมทิศ คือ ทิศเบ้ืองบน ได้แก่ มรณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์ เพราะเป็นผู้สูงด้วย

คุณธรรมและเป็นผู้นําทางจิตใจ 
 ก.  คฤหัสถ์ย่อมบํารุงพระสงฆ์ ผู้เป็นทิศเบ้ืองบน ดังน้ี 
  (๑)  จะทําสิ่งใด ก็ทําด้วยเมตตา 
  (๒)  จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา 
  (๓)  จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา 
  (๔)  ต้อนรับด้วยความเต็มใจ 
  (๕)  อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔ 
 ข. พระสงฆ์ย่อมอนุเคราะห์คฤหัสถ์ ดังน้ี 
  (๑)  ห้ามปรามจากความช่ัว 
  (๒)  ให้ต้ังอยู่ในความดี 
  (๓)  อนุเคราะห์ความปรารถนาดี 
  (๔)  ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 
  (๕)  ทําสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
  (๖)  บอกทางสวรรค์คือทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญให้ 
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พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับทิศ ๖ ไว้ในพระธรรม
เทศนาอย่างน่าสนใจว่า ทิศ ๖ เป็นหลักพุทธธรรมที่มีความสําคัญต่อมวลมนุษยชาติเป็นอย่างมาก
เพราะว่า ทิศ ๖ เป็นที่มาของนิสัยใจคอ ความเก่งความดี และเป็นที่มาของความสุขความเจริญทั้งชาติ
น้ีและชาติหน้า สิ่งเหล่าน้ีไม่ใช่ว่าบุคคลใดจะได้มาโดยง่าย แต่ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
สมบูรณ์ของทิศ ๖ คือ ประการที่ ๑ ผู้ที่อยู่ตรงกลางปฏิบัติตัวตามหน้าที่ที่มีประจําทิศได้ครบถ้วน 
และ ประการที่ ๒ ทิศทั้ง ๖ ที่อยู่รอบข้างต่างก็ปฏิบัติตัวได้เหมาะสม ตามหน้าที่ประจําทิศของตน
ทั้งน้ี วิธีที่จะปฏิบัติตัวตามหน้าที่ประจําทิศให้ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต้องรู้หน้าที่ประจําของแต่ละทิศตามที่
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกําหนดไว้ ว่าพระองค์ทรงแทรกศีลธรรมเอาไว้อย่างไร ในเบื้องต้นให้
พิจารณาเฉพาะ ๓ ทิศใหญ่ก่อน คือ ทิศเบ้ืองหน้า ทิศเบ้ืองขวา และทิศเบ้ืองบน ซึ่งจัดว่าเป็นทิศที่
สําคัญ เพราะคนเราจะมีนิสัยใจคอที่ดี มีความเก่งความดี และมีความสุความเจริญได้ ต้องได้มาจาก ๓ 
ทิศน้ีก่อน ดังน้ัน ถ้าบุคคลใน ๓ ทิศใหญ่น้ีปฏิบัติหน้าที่ไม่สมบูรณ์การได้มาซึ่งนิสัยใจคอที่ดีความเก่ง
ความดีความมีศักยภาพ และความสุขความเจริญเป็นการยากและโอกาสท่ีจะเกิดพลาดพลั้งไปทําบาป
อกุศลจนต้องไปสู่อบายและได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัสก็มีความเป็นไปได้สูงมากการเข้าใจและ
ตระหนักสําคัญในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากจะทําให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า มีความสํานึกใน
การรับผิดชอบร่วมกันขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้ว ยังมีผลทําให้ผู้ที่ถูกหล่อหลอมจากทิศ ๖ ที่ดีเกิดความ
สํานึกในการรับผิดชอบ๑๒ ดังน้ี 

(๑) มีความสํานึกรับผิดชอบต่อตัวเอง 
(๒) มีความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 
(๓) มีความสํานึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ 
(๔) มีความสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยสรุป ทิศ ๖ เป็นหน้าที่ประจําของบุคคลในแต่ละทิศ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแฝงศีลธรรม

และวิธีกําจัดอวิชชาหรือความไม่รู้ไว้ในแต่ละหน้าที่ ดังน้ัน หน้าที่ประจําทิศ ๖ จึงเป็นบทฝึกคนที่ทําให้
เกิดความสํานึกในการรับผิดชอบร่วมกัน และสามารถนําไปใช้ในการประเมินศีลธรรมได้ว่าตัวของเรา
และทิศ ๖ ได้ทําหน้าที่ของตนสมบูรณ์แล้วหรือไม่องค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาหลักพุทธธรรม
ทิศ ๖ คือ ทิศ ๖ เป็นหลักการท่ีพระพุทธองค์ทรงให้ไว้เพ่ือประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลที่เราอยู่ร่วมใน
สังคม จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องนําไปคิดต่อยอด ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนตามหลักการน้ันอย่างไร 
เพ่ือให้ขอบเขตแห่งความรับผิดชอบเหมาะสมกับแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงวัยชีวิต 
 

                                                            
๑๒พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว), อานุภาพของทิศ ๖ (ตอนท่ี ๓), (ออนไลน์), แหล่งที่มา : 

http://www.kalyanamitra.org/u-ni-boon/jun48/p46/c46.htm (๑ มีนาคม ๒๕๕๖). 



๒๘ 
 

๒.๓ หลักพุทธธรรมในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
๒.๓.๑ ไตรลักษณ์ ลักษณะของอาการ ๓ ประการที่เกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งเป็นปกติ

ธรรมดา ได้แก่ (๑) อนิจจัง ความเป็นของไม่เที่ยง (๒) ทุกขัง ความเป็นทุกข์หรือความเป็นของคงทน
อยู่มิได้ และ (๓) อนัตตา ความเป็นของมิใช่ตัวตนในวรรณกรรมสี่แผ่นดินมีไตรลักษณ์ปรากฏอยู่ ดังน้ี 

หน้า ๑๗๘ เวลาห้าหกปีทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปในทรรศะของคนที่โตจากเด็กไป
เป็นสาว (๑) ในระยะเวลาน้ันรั้วเหล็กริมคลองที่เคยเห็นว่าทั้งสูงทั้งใหญ่ต้ังตระหง่านอยู่น้ัน บัดน้ี แลดู
ซอมซ่อและบอบบาง บางตอนก็สนิมจับทางเดินจากท่าน้ําไปที่ตึก ซึ่งเมื่อก่อนเคยเห็นว่ากว้างยาวเป็น
หนักหนา บัดนี้ดูแคบและสั้นลงมาก ตึกเจ้าคุณพ่อซึ่งเคยเห็นว่าใหญ่โตกว้างขวาง เด๋ียวน้ีรู้สึกว่าจะลด
ตัวลงไปเหลือเล็กนิดเดียว 

จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นไตรลักษณ์ เพราะการเปลี่ยนแปลงแสดง
ให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง 

หน้า ๓๖๙ นับประสาอะไรแต่คนขนาดพลอย ซึ่งเป็นแต่เพียงผู้ที่ไม่มีความสําคัญอย่างใด
จะต้องเศร้าโศกจะต้องประสบความทุกข์(๑)เป็นครั้งคราวด้วยต้องเสียของรักหรือพลัดพรากจาก
คนที่รัก (๒) แม้แต่พระเจ้าอยู่หัว เจ้าชีวิตของคนทั้งเมือง และสําหรับพลอยก็เป็นหลักของโลกมนุษย์
น้ีพระองค์ก็ยังต้องประสบความวิปโยคเช่นกัน หาทรงหลีกเลี่ยงจากการพลัดพรากจากคนที่รักหรือ
ของท่ีรัก (๓) น้ันได้ไม่จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑), (๒) และ (๓) เป็นไตรลักษณ์ 
เพราะความเศร้าโศกเสียใจจากความทุกข์เป็นทุกขัง 

หน้า ๔๒๒ คุณเปรมไม่ได้แก่ลง(๑) ไปคนเดียว ฉันก็แก่ลง(๒) ไปด้วยเหมือนกันจาก
ข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) และ (๒) เป็นไตรลักษณ์ เพราะการแก่แสดงให้เห็นความเป็น
ของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง 

หน้า ๔๒๙ กาลเวลาและเหตุการณ์กลับฐานะ(๑)ของพลอยแลคุณเชยเสียสิ้น พลอยอยู่ตึก
ที่ใหญ่โตกว่าบ้านเดิม มีเงินทองทรัพย์สมบัติอย่างมั่งคั่ง และมีสามีเป็น คุณพระยังอยู่ในราชการมีหวัง
จะได้ดีต่อไป ส่วนคุณเชยเป็นภรรยาคุณหลวงนอกราชการ อาชีพทํายาขาย อยู่ห้องแถวจากข้อความ
ดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นไตรลักษณ์ เพราะการกลับฐานะแสดงให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยง
เป็นอนิจจัง 

หน้า ๕๒๖ ของทุกอย่างน้ันก็เปลี่ยนไป(๑)ในลักษณะที่น่าสมเพชเหมือนกับคน ๆ หน่ึงที่
เคยมีสภาพเป็นอยู่อย่างดีแล้วมาเจ็บไข้ยากจนลงจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นไตร
ลักษณ์ เพราะการเปลี่ยนไปแสดงให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง 

หน้า ๕๙๑ หลังจากวันที่เป็นลมลงในวันสวรรคต (๑) ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ คุณเปรม
ก็เจ็บกระเสาะกระแสะ (๒) อยู่หลายวันอาการป่วยน้ันก็มิได้มีอะไรแน่นอน (๓) นอกจากว่าเหน็ด
เหน่ือยเกินกว่าปกติมาระยะหน่ึง เมื่อความเหน็ดเหน่ือยน้ัน มากระทบกับความเศร้าโศกเสียใจอย่างแรง 



๒๙ 
 
(๔) ร่างกายของคุณเปรมก็ล้มเจ็บลง (จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑), (๒), (๓), (๔) และ 
(๕) เป็นไตรลักษณ์เพราะการสวรรคต การเจ็บกระเสาะกระแสะ การไม่มีอะไรแน่นอน และล้มเจ็บลง 
แสดงให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง และความเศร้าโศกเสียใจอย่างแรงเป็นทุกขัง 

หน้า ๖๕๖ กาลสมัยเปล่ียนไป (๑) บ้านเมืองเปลี่ยนไป (๒) ศาสนาเรียวลงทุกวัน ใจคนก็
ต้อเปลี่ยนไป (๓) บ้างจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑), (๒) และ (๓) เป็นไตรลักษณ์ 
เพราะการเปลี่ยนไปแสดงให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง 

หน้า ๖๕๖ ขณะเดียวกันก็นึกปลงอนิจจังในยศวาสนา (๑) เจ้านายทุกพระองค์ที่พ่อเพ่ิม
บอกว่าเขาจับเอาไปขังเสียแล้วน้ัน เพียงเมื่อวานน้ีเองยังมีคนเคารพยําเกรง เป็นอย่างที่สุด แต่พอถึง
รุ่งขึ้นอีกวันหน่ึงก็กลายเป็นผู้ต้องขัง โชคชะตาข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่มีความแน่นอน(๒)
จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) และ (๒) เป็นไตรลักษณ์ เพราะความไม่แน่นอนแสดงให้
เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง 

หน้า ๗๕๐ ในที่สุดความหวังความต้องการของพลอยก็อันตรธานไป(๑) เพราะการเมือง
หรือความรู้สึกเหตุผลทางการเมือง ซึ่งยังเข้ามาเก่ียวข้องกับชีวิตส่วนตัว ความปรารถนาส่วนตัวอยู่
เรื่อยๆ พลอยรู้ดีว่าถ้าปัญหาที่ประไพต้องเลือกสามีน้ี เกิดขึ้นเมื่อสี่ห้าปีมาแล้ว ท่านชายน้อยอาจเป็น
บุคคลที่สมควรที่สุด แต่เด๋ียวน้ีท่านชายน้อยกลับต้องพ่ายแพ้คุณเสวี เพราะเหตุผลอันเดียวที่ท่านชาย
เป็นเจ้า จึงไม่มีใครนิยม แต่คุณวีเป็นคนธรรมดา และมีตําแหน่งฐานะสูงทั้งในทางราชการ และ
การเมือง ชาติสกุลที่พลอยเคยถือว่าเป็นของสูงกลับกลายเป็นอุปสรรคเป็นของที่พึงรังเกียจ (๒)
จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) และ (๒) เป็นไตรลักษณ์ เพราะ (๑) แสดงให้เห็นความไม่
มีตัวตนที่แท้จริงเป็นอนัตตา และ (๒) แสดงให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง 

หน้า ๘๐๑ บางเวลาก็เห็นว่าคุณเปรมล้มหายตายจากไป (๑) นานหนักหนา ไม่มีอะไร
เหลือที่จะยึดเหน่ียวหรือติดต่อถึงกันได้เลย เหมือนกับของเก่าผ้าเก่าที่ผุพังยุ่ยไปเป็นฝุ่นเป็นละออง ไม่
มีอะไรเหลือเป็นรูปเป็นร่างที่จะจําได้หรือจับต้องได้ (๒) ... ฉันเคยสังเกตที่ตัวฉันเหมือนกันแม่พลอย 
คนบางคนเห็นหน้ากันอยูทุกวัน แต่พอตายลงก็ละลายหายสูญไปไม่มีอะไรเหลือ (๓) จากข้อความ
ดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑), (๒) และ (๓) เป็นไตรลักษณ์ เพราะแสดงให้เห็นความไม่มีตัวตนท่ี
แท้จริงเป็นอนัตตา 

หน้า ๘๑๙ ยายพิศที่เคยเลี้ยงพลอยมาแต่ยังเด็ก และอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตน้ันเจ็บป่วย
เรื้อด้วยโรคชรา จนวันหน่ึงยายพิศเข้านอนแล้วก็หลับหายไป ไม่ต่ืนขึ้นมาอีก เหมือนกับผลไม้อันสุก
งอมท่ีร่วงหล่นลงมาเองจากต้น ความตายที่มาดึงเอาตัวยายพิศไป ทําให้พลอยรู้สึกว่าลูกโซ่ที่ผูกมัดตัว
พลอยไว้กับความหลังต่าง ๆ น้ันหลุดหายไป (๑) อีกเปาะหน่ึงจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ 
(๑) เป็นไตรลักษณ์ เพราะแสดงให้เห็นความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นอนัตตา 



๓๐ 
 

หน้า ๘๙๙ ในเวลาเช่นน้ีไม่มีเจ้าของบ้าน ไม่มีคนใช้ ไม่มีเด็ก ไม่มีผู้ใหญ่ ไม่มีนายไม่มีบ่าว 
ทุกคนอยู่ในอํานาจอันใหญ่หลวงน่าสพึงกลัวเสมอเหมือนกัน และเท่าเทียมกัน อํานาจของพญา
มัจจุราช ซี่งเมื่อมาถึงเมื่อใดก็ย่อมจะบดบังอํานาจวาสนา ตําแหน่งฐานะต่างๆ ที่มนุษย์ป้ันขึ้น เพ่ือ
หลอกตัวเองน้ันให้หมดสิ้นไป (๑) 

จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นไตรลักษณ์ เพราะการหมดส้ินไปแสดงให้
เห็นความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นอนัตตา 

หน้า ๙๑๕ ความรู้สึกในส่วนลึกของหัวใจ บอกให้พลอยรู้ว่าบ้านที่เคยอยู่มากับคุณเปรม 
และอยู่ต่อมาหลายสิบปีน้ัน บัดน้ีกลายเป็นซากศพของชีวิตหน่ึงที่ผ่านไป พลอยไม่สามารถจะทนอยู่
ต่อไปอีกได้ เพราะทุกอย่างในบ้านกลายเป็นเรือนร่างที่ปราศจากชีวิต ปราศจากความหมาย วิญญาณ
และความรักที่เคยเรียกร้อง เคยต้อนรับพลอยอยู่ในบ้านน้ัน ได้สิ้นสุดลงเสียแล้ว ไม่มีทางปลุกเสกให้
กลับฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ได้ (๑) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นไตรลักษณ์ เพราะ
แสดงให้เห็นความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นอนัตตา 

หน้า ๙๒๑ พลอยเที่ยวเดินดูไปทั่ววังแล้ว ก็ได้แต่ปลงอนิจจังในความไม่เที่ยงแท้ของ
สังขาร 

๑) สภาพในวังเหมือนโครงกระดูกของสัตว์ใหญ่มหึมานอนกลิ้งอยู่สัตว์ที่เคยมีชีวิตแข็งแรง
มีความมหึมา ทั้งขนาดอํานาจและความงาม แต่บัดน้ีไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย (๒) เวลาและการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครยั้งหยุดได้น้ัน มีอํานาจใหญ่ย่ิงกว่าการกบฏจลาจล หรือข้าศึกราชศัตรูเพราะสิ่ง
ที่ถูกทําลายด้วยเวลา ย่อมถูกทําลายโดยสิ้นเชิง ทั้งในวัตถุและวิญญาณจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า
ข้อความ (๑) และ (๒) เป็นไตรลักษณ์ เพราะ (๑) แสดงให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง และ 
(๒) แสดงให้เห็นความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นอนัตตา 

๒.๓.๒ โยนิโสมนสิการ  
หลักพุทธธรรมเพ่ือการทําในใจโดยแยบคาย มองเห็นสภาวะทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา

สืบค้นถึงต้นเหตุจนตลอดสายและแยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดอย่างถูกวิธีและมีระเบียบ 
โดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งน้ันหรือปัญหาน้ันตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยใน
วรรณณกรรมสี่แผ่นดินมีโยนิโสมนสิการ ปรากฏอยู่ ดังน้ี 

หน้า ๓๖๘ พลอยเพิ่งได้เห็นครั้งน้ีเป็นครั้งแรก ที่พระเจ้าอยู่หัวของตนทรงพระกันแสง 
ความทุกข์ความระทมใจที่ตนได้เคยรับมาแล้ว และแน่ใจว่าจะต้องรับต่อไปนั้น ดูหมดความสําคัญลง
ไปในทันทีทันใด นับประสาอะไรแต่คนขนาดพลอย ซ่ึงเป็นแต่เพียงผู้ที่ไม่มีความสําคัญอย่างใด
จะต้องเศร้าโศก จะต้องประสบความทุกข์เป็นครั้งคราว ด้วยต้องเสียของรักหรือพลัดพรากจากคน
ที่รัก แม้แต่พระเจ้าอยู่หัว เจ้าชีวิตของคนทั้งเมือง และสําหรับพลอยก็เป็นหลักของโลกมนุษย์นี้ 
พระองค์ก็ยังต้องประสบความวิปโยคเช่นกัน หาทรงหลีกเลี่ยงจากการพลัดพรากจากคนท่ีรัก หรือ



๓๑ 
 
ของท่ีรักนั้นได้ไม่ (๑) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นโยนิโสมนสิการ เพราะแสดงให้
เห็นการคิดโดยการค้นหาสาเหตุและผล หาความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่เป็นผลต่อเน่ืองแบบลูกโซ่
(การณมนสิการ) 

หน้า ๓๕๑ พลอยต้ังปัญหา ถามตนเองว่า ตนควรจะปฏิบัติตนอย่างไรกับเด็กคนนี้
เพื่อให้ทุกอย่างระหว่างตนกับคุณเปรม อยู่ในสภาพ เรียบร้อยไม่มีอุปสรรค (๑) ขณะที่กําลังนึก
ตอบปัญหาเหล่าน้ีให้แก่ตัวเอง ก็พอดีเด็กคนน้ันว่ิงหัวเราะร่า เข้ามากอดพลอยไว้ และด้วยหน้าตาและ
กิริยาที่น่ารักน่าเอ็นดู เด็กคนน้ันก็ตอบปัญหาต่าง ๆ ของพลอยให้เสร็จสิ้นไป โดยพลอยไม่ต้องตอบ
เองเลย พลอยรู้ทันทีว่าตนไม่มีทางอ่ืนใดที่จะเลือกได้ เพราะทางที่จะปฏิบัติน้ัน มีอยู่ทางเดียว คือต้อง
รักเด็กคนนี้เสมือนว่าเป็นลูกของตนจากข้อควาดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นโยนิโสมนสิการ 
เพราะเป็นการคิดอย่างเป็นขั้นตอนตามลําดับเหตุและผล ไม่ทําให้ยุ่งสับสน (ปถมนสิการ) 

หน้า ๔๗๘ ถ้าพลอยคิดจะช่วยเหลือคุณอุ่นให้ได้ผลจริงจัง ก็ต้องช่วยให้ได้รอดจากคุณ
ชิต เป็นทางเดียวเท่านั้นที่คุณอุ่นจะมีความสุขกายสุขใจได้ การให้เงินคุณอุ่นไปใช้หนี้เก่าเพื่อมิให้
บ้านคลองบางหลวงต้องหลุดไปเป็นของคนอ่ืนนั้น เป็นการช่วยเหลือ เป็นครั้งคราว ซ่ึงจะไม่ย่ังยืน 
เพราะคุณชิตจะก่อปัญหาใหม่ (จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นโยนิโสมนสิการ 
เพราะเป็นการคิดแบบกําหนดเป้าหมาย กําหนดผลล่วงหน้าเพ่ือเป็นกําลังใจให้ตนเองทํางานสําเร็จ
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ (อุปปาทกมนสิการ) 

หน้า ๗๑๖ พลอยชําเลืองดูตามขอบลูกกรงเหล็กโดยทั่วๆ ไป ... หญิงสาวหน้าตาสะอาด
สะอ้านคนหนึ่งอยู่ถัดพลอยออกไป กําลังเอามือเกาะลูกกรงและซบหน้าร้องไห้อย่างหมดอับอาย ชาย
หนุ่มคนหน่ึงยืนอยู่ภายในทางด้านนักโทษ มองดูหน้าหญิงสาวคนน้ันด้วยแววตาอันละห้อย เสียงพูด
เบาๆ ว่า อนงค์อย่าร้องไห้ ... อย่าร้องไห้ ... พ่ีไม่เป็นไรหรอก ขอให้อนงค์รักษาตัวให้ดี ... เลี้ยงลูกให้ดี 
พลอยต้องเบือนหน้ากลับมาทันที ด้วยความสังเวชสลดใจ และขณะเดียวกันก็รู้สึกตัวว่าความทุกข์
ของตนนั้นมิได้อยู่แต่ตัวผู้เดียว มีคนอีกมากมายหลายร้อยพัน ที่ร่วมทุกข์อันใหญ่หลวงนี้ และใน
คนจํานวนนั้นก็ยังมีคนอีกมาหลาย ที่อยู่ในฐานะลําบากกว่าพลอยหรือยังอยู่ในวัยที่ไม่สามารถ
อดทนต่อความทุกข์ได้เท่าพลอย หัวใจของพลอย ซ่ึงจดจ่ออยู่ที่ตาอ้นและท่ีความทุกข์ของตนเอง
นั้น เริ่มคลี่คลายแผ่กว้างออกไปถึงคนจํานวนมากที่เรียงรายอยู่ในขณะนั้น (๑) จากข้อความ
ดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นโยนิโสมนสิการ เพราะเป็นการคิดโดยใช้วิธีการหลากหลาย (อุบาย
มนสิการ) ที่ถูกต้องเพ่ือให้ได้ความจริง 

หน้า ๙๗๙ ขนาดพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป่ียมไปด้วยพระรูปพระโฉมและสมบัติอ่ืนๆ อีกมิรู้จัก
เท่าไรยังหลีกเลี่ยงไม่พ้น บรรทมอยู่ถึงบนพระที่นั่ง แวดล้อมไปด้วยราชบริพาร ความตายยังจู่เข้าไป
จนถึง นับประสาอะไรแต่ลูกเราตัวเรา...ในที่สุดก็ต้องเหมือนกันทั้งนั้น ผิดกันแต่เวลา (๑) จาก



๓๒ 
 
ข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นโยนิโสมนสิการ เพราะแสดงให้เห็นการคิดโดยการค้นหา
สาเหตุและผล หาความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่เป็นผลต่อเน่ืองแบบลูกโซ่ (การณมนสิการ) 

๒.๓.๓ มรณสติ  
หลักพุทธธรรมเพ่ือการมีสติระลึกถึงความตายและเตรียมตัวให้พร้อมตายอยู่เสมอใน

วรรณณกรรมสี่แผ่นดินมีมรณสติปรากฏอยู่ ดังน้ี 
หน้า ๓๗๔ พลอยน่ังเรือกลับกรุงเทพฯ ด้วยจิตใจอันเศร้าหมอง มองเห็นความสําคัญของ

ตนน้อยลงไปอีก พลอยนึกถึง พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ใจหาย พระองค์เพ่ิงพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้า
ลูกเธอพระองค์ใหญ่เสร็จสิ้นไป พระเจ้าลูกเธออีกพระองค์หน่ึง ก็ด่วนสิ้นพระชนม์ลงอีก พระศพหน่ึง
แห่ขึ้นมาจากรุงเทพฯ เพ่ือจะได้แห่อีกพระศพ หน่ึงกลับในการเสด็จพระราชดําเนินเที่ยวเดียวกัน 
มัจจุราชนั้นมิได้มียกเว้นให้แก่ใคร และล้อแห่งชีวิตก็คือ ความเกิด แก่ เจ็บ ตายและการพลัดพราก
สูญเสียของรักนั้น กว้างขวางนัก ไม่มีผู้ลีกเลี่ยงได้(๑) จะเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้เต็มไปด้วยพระราช
อิสริยยศและพระราชอํานาจ หรือยาจกเข็ญใจ เพราะพลอยดํารงชีวิตต่อไปหลังจากนั้นด้วยความไม่
ประมาท มีสติสัมปชัญญะ (๒) เป็นผู้ใหญ่ขึ้นในตอนขากลับจากบางปะอิน มากกว่าขาไปจาก
ข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) และ (๒) เป็นมรณสติ เพราะแสดงให้เห็นว่าเข้าใจเรื่องความ
เกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่ต้องเกิดแก่ทุกชีวิต และแสดงให้
เห็นว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต 

หน้า ๔๐๒ พลอยได้เห็นความตาย อย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก ด้วยเจ้าคุณพ่อหมดลมในอ้อม
แขนของตน ความรู้สึกน้ันแปลกประหลาด ใจหนึ่งนั้นคิดว่า ความตายนั้นมิได้น่าสะพรึงกลัวอย่างที่
ได้เคยนึกไว้ (๑) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นมรณสติ เพราะแสดงให้เห็นถึงการ
ไม่กลัวความตาย 

หน้า ๔๖๖ ความตายของคุณหลวง เป็นเครื่องเตือนใจ บอกระยะทางแห่งชีวิตให้กับ
พลอย(๑) อีกครั้งหน่ึงว่า ของที่ตนได้เคยรู้จักเคยพบเห็นน้ัน กําลังจะหมดไปทุกวันจากข้อความ
ดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นมรณสติเพราะแสดงให้เห็นว่าเป็นการเอาสติมาระลึกถึงความตาย 

หน้า ๕๕๓ ผมหงอกเพียงสองเส้นน้ันเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญเลย แต่ก็เป็นสัญญาณอันแรก ที่
พลอยได้รับ แสดงถึงความชราท่ีก้าวย่างเข้ามาสู่ตนอยู่ทุกขณะจิต(๑) พลอยได้เห็นแล้วก็อดใจหาย
มิได้ และรู้สึกตัวทันทีว่าต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ทางเดินแห่งชีวิตของตนนั้นจะเป็นทางเดินลง (๒)
มากกว่าที่จะเป็นทางเดินขึ้น พลอยหวีผมเสร็จแล้ว ก็เลือกสีเสื้อผ้าที่จะหยิบมานุ่งในวันน้ัน ด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ (๓) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑), (๒) และ (๓) เป็นมรณสติ
เพราะแสดงให้เห็นว่าเป็นการเอาสติมาระลึกถึงความตาย 

หน้า ๙๒๕ การที่พลอยได้เข้ามาอยู่ในวังกับช้อยคราวน้ี ทําให้พลอยได้รู้สึกว่าชีวิตของตน
ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ ชีวิตที่จะมีต่อไปนั้นจะต้องเป็นก้าวใหม่ ขึ้นรอบใหม่จะก้าวไปสู่ทางใด 
เพื่อให้ถึงอะไรน้ัน พลอยรู้อยู่แต่คนเดียว แต่ก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรนัก เพราะก้าวสุดท้ายของชีวิต



๓๓ 
 
คนทุก ๆ คน ก็ย่อมจะย่างไปทางเดียวกันทั้งนั้น ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ (๑) จากข้อความดังกล่าว
จะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นมรณสติ เพราะแสดงให้เห็นการเตรียมตัวให้พร้อม 

หน้า ๙๕๘ เมื่อประเคนของเสร็จก้มตัวลงกราบพระ พลอยรู้สึกว่าครั้งน้ีเป็นครั้งแรก ที่ตน
มิได้ก้มกราบแสดงคารวะด้วยกิริยา หรือด้วยขนบประเพณี ด้วยสองมือสองแขนและศีรษะ แต่ได้ก้ม
ลงกราบด้วยชีวิตด้วยความเป็นอยู่ และด้วยวิญญาณทั้งหมด ขณะนั้นได้ยินเสียงเหมือนกับตนเองร้อง
อยู่ในใจว่า คุณเปรม! คุณเปรม! ฉันพยายามทําหน้าที่ของฉันให้ครบทุกอย่าง ครบทุกอย่างแล้ว 
ฉันเหนื่อยเต็มที คุณเปรม! (๑) 

จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นมรณสติเพราะการทบทวนตัวเองว่าได้ 
ทําหน้าที่ครบสมบูรณ์แล้วหรือยัง เป็นการถามตัวเองว่าพร้อมตายหรือยัง 

หน้า ๙๗๙ พลอยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวลอยขึ้นสู่เบื้องสูงในขณะนั้น ความทุกข์ทั้งหลายที่
เกิดแก่ตัวมาหลายครั้งหลายครา ดูเหมือนจะเร่ิมหลุดพ้นไป (๑) พลอยนึกถึงคุณเปรมซ่ึงดูเหมือนจะ
มาอยู่ใกล้ตัวทุกคร้ังที่บังเกิดความทุกข์โทมนัสเย็นวันน้ัน วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ น้ําใน
คลองบางหลวงลงแห้งเกือบขอดคลอง หัวใจพลอยที่อ่อนแอลงด้วยโรคและความทุกข์ทั้งหลายทั้ง
ปวงก็หลุดลอยตามนํ้าไป (๒) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) และ (๒) เป็นมรณสติ 
เพราะแสดงการดํารงสติอยู่ตลอดกับทุกขณะจิตจนกระทั่งถึงจิตสุดท้าย และการจากไปอย่างสงบ 

๒.๓.๔ พรหมวิหาร ๔  
หลักพุทธธรรมประจําใจ เพ่ือช่วยให้ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธ์ิ ซึ่งผู้มี

คุณธรรมของผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอย่างสมบูรณ์จะเป็นที่พ่ึงพิงอาศัยของผู้น้อยหรือผู้อยู่ใต้ความ
ปกครองได้เป็นอย่างดีในวรรณณกรรมสี่แผ่นดินมีพรหมวิหาร ๔ ปรากฏอยู่ ดังน้ี 

หน้า ๓๙๗ พลอยมองดูตาอ้นแล้วก็มองดูลูกแท้ๆ ของตน แล้วบังเกิดความโล่งใจ เพราะ
การมีลูกของตนน้ัน มิได้ทําให้พลอยรักตาอ้นน้อยลงกว่าเก่าเลย (๑) กลับเพ่ิมความสงสารความ
เอ็นดูย่ิงขึ้นไปอีก (๒) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) และ (๒) เป็นพรหมวิหาร ๔ 
เพราะการแสดงความรักเป็นเมตตา และการแสดงความสงสารเป็นกรุณา 

หน้า ๔๔๐ พลอยรักเด็กทุกคนเท่าเทียมกัน (๑) และพลอยรักษาความเป็นธรรมไม่ยอม
ให้เด็กจับได้ว่าลําเอียง (๒) เป็นอันขาด แต่ถึงอย่างน้ัน พลอยก็ยังมีความรู้สึกสําหรับเด็กแต่ละคน
แตกต่างกัน ตาอ้นผู้ที่มิใช่ลูกแท้น้ัน พลอยให้ความสงสาร(๓) มากกว่าลูกคนอ่ืนๆ และด้วยความรู้สึก
ที่ว่าตาอ้นมิใช่ลูกของตนน้ันเอง พลอยพยายามที่ปฏิบัติต่อตาอ้นอย่างเที่ยงธรรมจากข้อความดังกล่าว
จะเห็นว่าข้อความ (๑), (๒) และ (๓) เป็นพรหมวิหาร ๔ เพราะการแสดงความรักเป็นเมตตา การ
แสดงความยุติธรรมไม่ลําเอียงเป็นอุเบกขา และการแสดงความสงสารเป็นกรุณา 

หน้า ๔๗๘ พลอยเห็นคุณอุ่นน่ังร้องไห้อย่างคนมีทุกข์หนัก ก็มีแต่ความสงสาร (๑) ความ
เจ็บช้ําน้ําใจที่เคยได้รับมาแต่ก่อนน้ัน ละลายหายไปสิ้น นึกแต่ว่าคุณอุ่นเป็นคนแก่ ที่อาภัพคนหน่ึง 



๓๔ 
 
เป็นผู้หญิงด้วยกันจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นพรหมวิหาร ๔ เพราะการแสดง
ความสงสารเป็นกรุณา 

หน้า ๖๕๘ พลอยรู้ดีว่าในระยะหลังๆ น้ี มีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่พอใจในเจ้านายบาง
พระองค์และคนเหล่าน้ันคงจะดีใจ เมื่อรู้ว่าเจ้านายที่ตนไม่ชอบ ต้องประสบเคราะห์กรรม แต่สําหรับ
พลอยนั้นมีแต่ความรู้สึกสงสารและห่วงใย (๑) ถึงแม้ว่าจะเป็นใครก็ตาม ถ้าโชคร้ายต้องประสบ
เคราะห์พลอยก็มักจะสงสารอยู่แล้วตามปกติ (๒) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) และ 
(๒) เป็นพรหมวิหาร ๔ เพราะการแสดงความสงสารเป็นกรุณา 

หน้า ๗๗๘ พลอยยืนอยู่กับที่เหมือนถูกตรึงไว้ น้ําตาไหลพรากลงมาตามใบหน้าด้วยความ
ปีติและความสงสารจับใจ (๑) ปีติที่ได้เห็นสิ่งที่เป็นยอดแห่งความเคารพบูชาของตนคือพระเจ้าอยู่หัว
จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นพรหมวิหาร ๔ เพราะการแสดงความสงสารเป็น
กรุณา 

หน้า ๗๘๐ พลอยรู้สึกยินดีด้วยทุกครั้งที่ทราบว่า มีการปลดปล่อยนักโทษ และให้นึกเห็น
แววตาท่ีเต็มไปด้วยความทุกข์นั้น เปลี่ยนไปเป็นความสุข (๑) นึกดีใจร่วมกับครอบครัวที่ได้คนรัก
กลับคืนไปจาข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นพรหมวิหาร ๔ เพราะการแสดงความยินดี
เมื่อเห็นผู้อ่ืนมีความสุขเป็นมุทิตา 

หน้า ๙๐๗ แม่ตัดช่องน้อยไปเฉพาะตัวไม่ได้ คนพวกน้ีอยู่ด้วยกันมานานหลายช่ัวคน เห็น
อกเห็นใจกันมามาก เป็นตายก็ต้องเกาะกันไป แม่ทิ้งในยามนี้ไม่ได้หรอก (๑) จากข้อความดังกล่าวจะ
เห็นว่าข้อความ (๑) เป็นพรหมวิหาร ๔ เพราะแสดงให้เห็นว่ามีคุณธรรมของผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง
อย่างสมบูรณ์ อันจะเป็นที่พ่ึงพิงอาศัยของผู้น้อยหรือผู้อยู่ใต้ความปกครองได้เป็นอย่าง 

หน้า ๙๕๕ พลอยอาบนํ้าตาอ้นด้วยความรักความเมตตาทั้งหมดที่มีอยู่ (๑) น้ําแต่ละขันที่
ค่อย ๆ รดลงไปน้ัน เป็นประดุจน้ําใจของมารดาที่รักบุตร น้ําใจที่สะอาดเต็มไปด้วยความรักบริสุทธ์ิ
ปราศจากความหวงแหน ความเห็นแก่ตัว หรือการเรียกร้องใด ๆ ตอบแทน น้ําใจของแม่ที่ปราศจาก
ราคีประดุจน้ําที่ใสสะอาด มีแต่จะทําให้ผู้ที่ได้รับชุ่มเย็นอยู่เป็นนิตย์ ตาอ้นเองก็รู้สึกในความรักและ
ความเมตตาปรานีของพลอยเป็นอย่างมาก(๒)จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) และ (๒) 
เป็นพรหมวิหาร ๔ เพราะการแสดงความรักและความเมตตาปรานีเป็นเมตตา 

๒.๓.๕ อิทธิบาท ๔  
หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการทํางานสู่ความสําเร็จในวรรณณกรรมสี่แผ่นดินมีอิทธิบาท ๔ 

ปรากฏอยู่ ดังน้ี 
หน้า ๖๕ พลอยเริ่มมีชีวิตใหม่ที่วัง และมีความคุ้นเคยต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากขึ้น พอที่จะ

ดึงดูดความสนใจอยู่เป็นนิจ พลอยเร่ิมเข้าใจเรื่องต่าง ๆ (๑) ที่คนพูดกัน เริ่มรู้ว่าชาววังรักใครชอบ
ใคร ใครเกลียดกับใครบ้าง ใครรักกับใครบ้าง ตําแหน่งหน้าที่ต่างๆ เช่นคุณจอมมารดา คุณจอม ท้าว



๓๕ 
 
นางเฒ่าแก่พนักงาน ตลอดจนโขลนจ่าและกรมวัง พลอยก็เริ่มจะรู้จักและเข้าใจ กรณีพิพาทกินใจ
ระหว่างตําหนักไหนกับตําหนักไหน หรือพวกไรกับพวกไร ตลอดจนความไม่ถูกันระหว่างตัวบุคคล 
พลอยก็เริ่มจะรู้เรื่อง และปฏิบัติตนได้ถูกกับแต่ละฝ่าย หน้าที่ต่าง ๆ ที่เป็นของ ๆ ตัว เป็นต้นว่าขึ้น
เฝ้าเสด็จคอยรับใช้ หรือถวายอยู่งานพัดในเวลาเสวย (๒) ทําให้พลอยได้รู้เหตุการณ์หลายอย่าง ทั้ง
ในวังและนอกวัง เพราะเสด็จรับสั่งถึง และการฝีมือการทําดอกไม้ ทํากับข้าวทําขนม พลอยก็เริ่มจะ
ได้รับการอบรมสั่งสอนโดยไม่รู้ตัว เพราะอาศัยแต่ดูผู้ใหญ่ทํา หรือถูกเรียกให้ช่วยทํา จนในที่สุด 
ศัพท์แสงที่ใช้กันในวัง ซ่ึงคนข้างนอกไม่รู้พลอยก็เข้าใจ และใช้ได้ถูกต้อง (๓) จากข้อความดังกล่าว
จะเห็นว่าข้อความ (๑) ) เป็นอิทธิบาท ๔ เพราะการแสดงความสนใจเป็นจิตตะ ส่วน (๒) และ (๓) 
แสดงผลสําเร็จของการท่ีพลอยทํางานด้วยอิทธิบาท ๔ 

หน้า ๑๒๐ การอยู่ใกล้ชิดพระองค์เสด็จน้ัน ถึงบางคราวพลอยจะรู้สึกเหน็ดเหน่ือยบ้าง 
พลอยก็มิได้รู้สึกท้อถอย (๑) เพราะถือว่า เป็นการตอบแทนที่เสด็จทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงมาจาก
ข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็น วิริยะ เป็นอิทธิบาท ๔ เพราะแสดงให้เห็นถึงความขยัน
อดทน ไม่ท้อถอย 

หน้า ๑๓๗ พลอยใช้เวลาท้ังหมดตระเตรียมของ ไม่ยอมให้ใจนึกไปถึงเรืองความทุกข์ 
(๑) ที่พ่ีเน่ืองจะต้องจากไปไกล จึงบรรเทาความเศร้าลงได้ ด้วยความรู้สึกว่า ของท่ีพลอยกําลัง
ตระเตรียมอยู่น้ัน จะติดตัวพ่ีเน่ืองอยู่ได้นาน พ่ีเน่ืองจะได้กินได้ใช้ของ ที่ไปจากน้ํามือของพลอยและ
ต่อไปข้างหน้าก็จะหาทางส่งไปให้อีจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) ) เป็นจิตตะ เป็นอิทธิบาท ๔ 
เพราะแสดงความสนใจในการงาน 

หน้า ๒๕๘ เมื่อรู้ว่าเป็นหน้าที่พลอยก็เลิกกลัวเลิกอาย ต้ังหน้าบากบ่ันหัดถีบจักรยานกับเขา
บ้างล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายวันและได้บาดแผลหลายแห่ง จนนางพิศผู้มีหน้าที่ฝนไพลไว้ให้ทาทุกคืน
น้ัน ต้องบ่นปลงอนิจจังอยู่ซํ้าซาก แต่พลอยก็หัดจักรยานไปจนเป็น(๑)จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า
ข้อความ (๑) พลอยถีบจักรยานเป็นแสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยอิทธิบาท ๔ 

หน้า ๓๒๑ ข้าอยากจะบอกกะเจ้าว่า อยู่กับข้ามาหลายปี จนเติบโตจะออกไปมีเหย้ามีเรือน
วันน้ี เจ้าทําให้ข้าพอใจตลอดมา เพราะเจ้าเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีความอดทน มีความเพียรไม่
เกียจคร้า (๑) และเจ้าได้ทําตัวให้ข้าเห็นว่า เจ้าเป็นคนดี กับที่เกิดมามีสกุล และได้อบรม มาแล้วอย่างดี 
ข้าพอใจในตัวเจ้ามาก และข้าขอขอบใจ เจ้าจะออกไปวันน้ี ขอให้เจ้าจงพบแต่ความสุขความเจริญ ทํามา
ค้าขึ้น คิดอะไรให้สมความปรารถนา ให้อายุมั่นขวัญยืน อย่าเจ็บอย่าไข้จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า
ข้อความ (๑) เป็น วิริยะ เป็นอิทธิบาท ๔ เพราะแสดงให้เห็นถึงความขยันอดทน 

หน้า ๔๗๙ พลอยตรึกตรองดูแล้ว(๑) ก็เห็นว่าเป็นหน้าที่ของตนท่ีจะต้องช่วยเหลือคุณอุ่น 
และรู้ใจตัวเองอย่างแน่นอนว่า ถ้าหากตนไม่ย่ืนมือเข้าช่วยเหลือเสียแต่เด๋ียวน้ี ตนเองก็จะต้องได้รับ
ความไม่สบายใจไปตลอดจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็น วิมังสา เป็นอิทธิบาท ๔ 
เพราะแสดงให้เห็นถึงความไตร่ตรอง 



๓๖ 
 

๒.๓.๖ ทิศ ๖  
หลักพุทธธรรมเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ของทิศ ๖ คือประการที่ ๑ ผู้ที่อยู่ตรง

กลางปฏิบัติตัวตามหน้าที่ที่มีประจําทิศได้ครบถ้วน และ ประการที่ ๒ ทิศทั้ง ๖ ที่อยู่รอบข้างต่างก็
ปฏิบัติตัวได้เหมาะสมตามหน้าที่ประจําทิศของตนอนึ่ง จากคํากล่าวที่ว่า องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงกําหนดไว้ ว่าพระองค์ทรงแทรกศีลธรรมเอาไว้อย่างไร ในเบื้องต้นให้พิจารณาเฉพาะ ๓ ทิศใหญ่
ก่อน คือ ทิศเบ้ืองหน้า ทิศเบ้ืองขวา และทิศเบ้ืองบน ซึ่งจัดว่าเป็นทิศที่สําคัญ เพราะคนเราจะมีนิสัย
ใจคอที่ดี มีความเก่งความดีและมีความสุขความเจริญได้ ต้องได้มาจาก ๓ ทิศน้ีก่อน ดังน้ัน ถ้าบุคคล
ใน ๓ ทิศใหญ่น้ีปฏิบัติหน้าที่ไม่สมบูรณ์การได้มาซึ่งนิสัยใจคอที่ดี ความเก่งความดี ความมีศักยภาพ 
และความสุขความเจริญเป็นการยาก และโอกาสที่จะเกิดพลาดพลั้งไปทําบาปอกุศลจนต้องไปสู่อบาย
และได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัสก็มีความเป็นไปได้สูงมาก เมื่อผู้วิจัยพิจารณาข้อความดังต่อไปน้ี 

หน้า ๘๑ ถ้าจะคิดไปในทางที่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจสั่งการเก่ียวกับชีวิตของพลอยได้
เด็ดขาดคือบอกให้พลอยทําสิ่งใดพลอยก็ทําตามแล้ว พลอยก็เห็นว่ามีเจ้าคุณพ่ออีกคนหน่ึง นอกจาก
เสด็จและมีอยู่เพียงสองคนเท่าน้ันจากข้อความน้ีแสดงให้เห็นว่าพลอยรักและเคารพเสด็จเทียบเท่า
บิดาของตน 

หน้า ๕๘ เมื่อแม่ยังอยู่ พลอยก็สังเกตว่า เสด็จไม่สนพระทัยในตัวก่ีมากน้อย แต่ในวันที่แม่
ไปน้ันเอง เสด็จก็ทรงพระกรุณาเป็นพิเศษ แสดงน้ําพระทัยให้ประจักษ์ พลอยรู้ตัวทันทีว่า คนทั้งโลกที่
จะเข้ามาให้ความว่างเปล่าในหัวใจเต็มขึ้นมาได้ ก็คือเสด็จพระองค์เดียวเท่าน้ันจากข้อความน้ีแสดงให้
เห็นว่าเสด็จคือบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นด่ังแม่ของพลอย ในช่วงที่พลอยไม่มีแม่คอยดูแล 

หน้า ๘๑ ส่วนผู้ที่อบรมนิสัย อบรมมารยาท ตลอดจนประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ 
ให้แก่พลอยน้ันคือคุณสายจากข้อความน้ีแสดงให้เห็นว่าคุณสายเป็นด่ังครูอาจารย์ของพลอย 

หน้า ๒๙ สาย เสด็จรับสั่ง บ่ายน้ีมีสวดมนต์บนพระที่น่ังข้าว่าจะขึ้นไปสักหน่อย เสด็จ
ตําหนักบนจะขึ้นไปหรือไม่ก็ไม่รู้ถ้าไปจะได้ไปด้วยกันจากข้อความน้ีแสดงให้เห็นว่าเสด็จของพลอย
ดํารงชีวิตอยู่ในวิถีพุทธ 

หน้า ๑๒๐ การเป็นคนโปรดของเสด็จน้ันมีทั้งทางเสียทางดี ถ้าจะว่าในทางเสีย พลอยก็มี
เวลาเป็ของตัวเอง น้อยลงไปกว่าข้าหลวงคนอ่ืนๆ เพราะต้องคอยปฏิบัติรับใช้อยู่ตลอดเวลา จะมีเวลา
ทํากิจธุระส่วนตัวบ้าง ก็ต่อเมื่อเสด็จเข้าบรรทมหรือยังไม่บรรทมต่ืน หรือมีกิจธุระจําเป็นจริง ๆ
นอกจากน้ันส่วนเสียก็ยังมีอีก ที่คนอ่ืนเกิดความอิจฉาริษยา คอยค่อนแคะหาเร่ือง แต่พลอยก็มีช้อย
คอยออกรับแทนอยู่เสมอในข้อน้ี ทําให้คนอ่ืนไม่กล้า เพราะช้อยเป็นคนมีช่ือเสียงประจําเสียแล้ว ใน
การเอาจริง คนจึงกลัวเป็นส่วนมาก การอยู่ใกล้ชิดพระองค์เสด็จน้ัน ถึงบางคราวพลอยจะรู้สึกเหน็ด
เหน่ือยบ้าง พลอยก็มิได้รู้สึกท้อถอย เพราะถือว่า เป็นการตอบแทนที่เสด็จทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงมา 
และยิ่งกว่าน้ัน การที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ทําให้พลอยได้รู้ได้เห็น และบางครั้งก็ได้ตามเสด็จไปในที่บาง



๓๗ 
 
แห่ง ซึ่งแม้แต่บางคนท่ีอยู่ในวังมานานกว่าพลอย ก็มิได้เคยได้ไปถึงจากข้อความน้ีแสดงให้เห็นว่า
พลอยซึ่งเป็นข้าหลวงคนโปรดของเสด็จมีโอกาสตามเสด็จไปในท่ีต่างๆ ดังน้ัน ถ้าเสด็จขึ้นไปสวดมนต์
บนพระที่น่ังหรือไปร่วมในงานบุญงานกุศล จึงมีความน่าจะเป็นที่พลอยจะมีโอกาสได้ตามเสด็จและมี
โอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมและคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระสงฆ์องค์เจ้าจากที่กล่าวมา 
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 

(๑) ทิศเบ้ืองหน้าของพลอย คือ มารดาบิดาและเสด็จ 
(๒) ทิศเบ้ืองขวาของพลอย คือ คุณสาย 
(๓) ทิศเบ้ืองบนของพลอย คือ พระสงฆ์ 
ส่วนบุคคลในทิศอ่ืนที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับพลอยนั้น มีความชัดเจนอยู่แล้วในเนื้อเรื่องใน

วรรณกรรมสี่แผ่นดินมีทิศ ๖ ปรากฏอยู่ ดังน้ี 
(๑) ปุรัตถิมทิศ คือ ทิศเบื้องหน้า หมายถึง มารดาบิดา 
 ก. บุตรธิดาพึงบํารุงบิดามารดา 
 มีห้องเล็ก ๆ อีกห้องหน่ึงสําหรับเจ้าคุณพ่อไว้พระและอัฐิเจ้าคุณปู่และคุณชวด

ทั้งหลาย เมื่อพลอยยังเด็กๆ อายุ ๖-๗ ขวบ เคยขึ้นไปบนตึกตอนบ่าย เพ่ือไปหาเจ้าคุณพ่อ พลอยเคย
รู้สึกกลัวห้องน้ีเป็นพิเศษ เพราะเป็นห้องที่ปิดไว้เงียบปีหน่ึงจะเปิดครั้งเดียวเวลาเจ้าคุณพ่อทําบุญ 
(๑) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะการทําบุญอัฐิ
สอดคล้องกับเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญอุทิศให้ท่านต้นปีบต้นใหญ่ทีได้อาศัยร่ม เล่นหุงข้าวหุงแกง
กับคุณเชย และเคยช่วยกันเก็บดอกไปให้แม่ ผสมกับยาเส้นมวนบุหรี่ให้เจ้าคุณพ่อ (๑) ... พลอย
เดินผ่านต้นเขี้ยวกระแต ซึ่งแม่เคยเก็บไปร้อยมาลัยใส่จุกให้ ผ่านต้นกรรณิการ์ ซึ่งแม่สั่งให้มาเก็บดอก
ที่ร่วง ไปให้แม่ทุกเช้า (๒) เพราะแม่จะได้ตัดเอาก้านตากแดดไว้ย้อมผ้าแถบจากข้อความดังกล่าวจะ
เห็นว่าข้อความ (๑) และ (๒) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศเพราะการช่วยงานแม่สอดคล้องกับช่วย
ทําการงานของท่าน 

 หน้า ๗๘ พลอยเชิญกล่องหมากเสวยตามเสด็จไป (๑) เหมือนกับกล่องหมากน้ันมี
ชีวิตต้องถนอมด้วยความบรรจงอย่างย่ิงจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อ
ธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะการเชิญกล่องหมากเสวยสอดคล้องกับช่วยทําการงานของท่าน 

 หน้า ๑๑๒ พลอยมองไปริมฝาเรือนเห็นมีพัดขนนกวางอยู่อันหน่ึงก็นึกอะไรออกรีบ
คลานไปหยิบพัดมาพัดให้เจ้าคุณพ่อขณะที่รับประทานข้าวอย่างสุดฝีมือ (๑) เท่าที่ได้เคยรํ่าเรียน
ฝึกซ้อมมาจากในวังเจ้าคุณพ่อเหลียวมาย้ิมมองดูพลอยอยู่นานเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกความหมาย
ของพลอยทุกอย่างแล้วก็พูดขึ้นว่า ดีจริงพลอย ไม่เสียทีไปอยู่ในรั้วในวังพัดได้เป็นชาววังแท้ ๆ ทีเดียว
จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะการพัดเป็นการ



๓๘ 
 
แสดงการตอบแทนบุญคุณบิดาอย่างหน่ึงเท่าที่เด็กคนหน่ึงจะสามารถทําได้ในสถานการณ์ดังกล่าว
สอดคล้องกับท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ 

 หน้า ๑๒๐ การเป็นคนโปรดของเสด็จน้ันมีทั้งทางเสียทางดี ถ้าจะว่าในทางเสีย พลอย
ก็มีเวลาเป็นของตัวเอง น้อยลงไปกว่าข้าหลวงคนอ่ืน ๆ เพราะต้องคอยปฏิบัติรับใช้อยู่ตลอดเวลา 
(๑) จะมีเวลาทํากิจธุระส่วนตัวบ้าง ก็ต่อเมื่อเสด็จเข้าบรรทมหรือยังไม่บรรทมต่ืน หรือมีกิจธุระจําเป็น
จริง ๆ นอกจากน้ันส่วนเสียก็ยังมีอีก ที่คนอ่ืนเกิดความอิจฉาริษยา คอยค่อนแคะหาเรื่อง แต่พลอยก็มี
ช้อยคอยออกรับแทนอยู่เสมอในข้อน้ี ทําให้คนอ่ืนไม่กล้า เพราะช้อยเป็นคนมีช่ือเสียงประจําเสียแล้ว 
ในการเอาจริง คนจึงกลัวเป็นส่วนมาก การอยู่ใกล้ชิดพระองค์เสด็จน้ัน ถึงบางคราวพลอยจะรู้สึกเหน็ด
เหน่ือยบ้าง พลอยก็มิได้รู้สึกท้อถอย เพราะถือว่าเป็นการตอบแทนที่เสด็จทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงมา
(๒) และยิ่งกว่าน้ัน การที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ทําให้พลอยได้รู้ได้เห็น และบางคร้ังก็ได้ตามเสด็จไปในท่ี
บางแห่ง ซึ่งแม้แต่บางคนที่อยู่ในวังมานานกว่าพลอย ก็มิได้เคยได้ไปถึง 

 จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) และ (๒) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ
เพราะแสดงให้เห็นถึงการตอบแทนบุญคุณเสด็จผู้เป็นทั้งมารดาบิดาในช่วงชีวิตที่พลอยอยู่ในวัง
สอดคล้องกับท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ 

 หน้า ๑๙๑ พลอยได้พยายามทุกทางที่จะปรนนิบัติเอาใจเจ้าคุณพ่อ (๑) ให้สมกับที่
จากบ้านไปนาน และได้กลับมาบ้านนานๆ ครั้งหน่ึง พลอยปรึกษาหารือกับคุณเชย ด้วยเร่ืองเก่ียวกับ 
ความสุขของเจ้าคุณพ่อ เรื่องอาหารการกิน พลอยก็ออกความเห็นแนะนํา และในระหว่างที่อยู่ก็ได้ลง
มือทํากับข้าว แปลก ๆ ใหม่ ๆ หลายอย่าง ที่เรียนรู้มาจากในวังให้เจ้าคุณพ่อรับประทาน เป็นต้นว่า
กับข้าวฝร่ังหลายอย่าง ซึ่งในวังเริ่มทํากันแพร่หลาย และข้าวคลุกแบบชวา ตามตํารับที่ได้มา เมื่อครั้ง
เสด็จประพาสชวาครั้งก่อน เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เก่ียวกับระเบียบการปรนนิบัติ ตลอดจนถึงเรื่องความ
สะอาด ที่คุณเชยมิได้สังเกต เพราะอยู่เป็นประจํา พลอยก็ค่อย ๆ ช้ีแนะให้เห็น และแนะนําให้คุณเชย
สั่งคนในบ้าน ที่มีหน้าที่รับใช้เจ้าคุณพ่อ ให้คอยดูแล พลอยชวนคุณเชยใหสํารวจเครื่องแต่งกายเจ้าคุณ
พ่อ โดยทั่วถึง เพ่ือดูให้ละเอียดว่า สิ่งใดควรจะเก็บไว้ได้ สิ่งใดควรจะซ่อมจะทํา หรือสิ่งใดควรจะรุทิ้ง
ไปเลยจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะเป็นการตอบ
แทนบุญคุณบิดาผู้ให้กําเนิดสอดคล้องกับท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ 

 หน้า ๑๙๒ กับพ่ีน้องคนอ่ืน ๆ พลอยก็พยายามปฏิบัติตนเป็นพี่น้องที่ ดีที่สุด 
(๑) หวานน้องสาวคนละแม่น้ัน เป็นเด็กที่กําลัง จะโตขึ้นมา เมื่อได้พบพลอยผู้เป็นพ่ีสาวเต็มตัว 
ออกมาจากวัง พร้อมด้วยบรรยากาศของในวัง ซึ่งเป็นที่ ๆ หรูหรา ที่สุดในสมัยน้ัน หวานก็นับถือ
เลื่อมใสพ่ีสาวอย่างจริงใจ ไม่ว่าพลอยจะไปทางไหนหรือทําอะไร หวานก็ติดตาม ไปอยู่ใกล้ ๆ คอยดูไป
เสียทุกอย่างพลอยก็ถือโอกาสแนะนําและสอน ให้ทําของต่าง ๆ และข้าวของเสื้อผ้า ที่เอาออกมาด้วย 
ก็แบ่งให้เท่าที่เห็นว่าเหมาะสําหรับเด็กในวัยน้ัน…กับคุณชิตน้ันพลอยไม่ค่อยจะได้พบปะ เพราะอยู่คน



๓๙ 
 
ละเรือน แต่ถึงจะพบกันครั้งไร พลอยก็นอบน้อมด้วยความเคารพ (๒) เรียกว่า คุณพ่ี ทุกคําทําให้คุณ
ชิตเอ็นดูและพูดจาด้วยเป็นอย่างดีจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) และ (๒) เป็นทิศ ๖ ข้อ
ธรรม ปุรัตถิมทิศเพราะแสดงให้เห็นถึงการรักและเคารพพี่น้องสอดคล้องกับดํารงวงศ์ตระกูล 

 หน้า ๓๒๑ ข้าอยากจะบอกกะเจ้าว่า อยู่กับข้ามาหลายปี จนเติบโตจะออกไปมีเหย้ามี
เรือนวันน้ีเจ้าทําให้ข้าพอใจตลอดมา เพราะเจ้าเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีความอดทน มีความเพียร
ไม่เกียจคร้าน และเจ้าได้ทําตัวให้ข้าเห็นว่า เจ้าเป็นคนดีมีที่เกิดมามีสกุลและได้อบรม มาแล้ว
อย่างดี ข้าพอใจในตัวเจ้ามาก (๑) และข้าขอขอบใจที่เจ้ารักข้าเจ้าจะออกไปวันน้ี ขอให้เจ้าจงพบแต่
ความสุขความเจริญ ทํามาค้าขึ้น คิดอะไรให้สมความปรารถนา ให้อายุมั่นขวัญยืน อย่าเจ็บอย่าไข้จาก
ข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะแสดงให้เห็นว่าพลอย
ได้ทําหน้าที่ในฐานะบุตรธิดาได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์สอดคล้องกับท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่าน
ตอบ ช่วยทําการงานของท่าน ดํารงวงศ์ตระกูล และประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 

 หน้า ๙๔๖ เมื่อเจ้าคุณพ่อสิ้นบุญ เมื่อเสด็จของแม่สิ้นพระชมน์ แม่ก็ทุกข์ร้อนเหลือเกิน 
ร้องไห้เสีย จนแทบไม่มีน้ําตา แต่อาศัยความเช่ือถือที่ว่า พอจะทําบุญสนองพระเดชพระคุณท่านได้
ถึงแม้ว่าท่านจะสิ้นไปแล้ว (๑) ความทุกข์ทั้งหลายก็บรรเทาลงไป เมื่อคุณพ่อของอ้นตาย อ้นก็เห็นอยู่
แล้วว่าแม่ทุกข์เพียงไร และอ๊อดมาตายลงอีกคนหน่ึง แม่ก็แทบจะทนทานไม่ไหว แต่ที่ยังครองตัวอยู่ได้ 
ก็เพราะแม่เช่ือบุญกรรมนี่แหละ และยังเช่ือว่าบุญกุศลนั้นส่งให้กันส่งถึงกันได้ (๒)จากข้อความ
ดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) และ (๒) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศเพราะแสดงให้เห็นถึงการ
บํารุงบิดาและเสด็จผู้อุปการะเลี้ยงดูพลอยด่ังบิดามารดาด้วยการทําบุญและอุทิศให้สอดคล้องกับเมื่อ
ท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญอุทิศให้ท่าน 

 ข. บิดามารดาย่อมอนุเคราะห์บุตร 
 พลอยจําคําแม่ไว้ให้ดีถ้าเจ้าจะมีลูกมีผัวต่อไปก็หาคนที่เขาใจเดียว อย่าไปได้ผัว

เจ้าชู้เมียมาก จะต้องร้อนใจเหมือนแม่ ... แล้วก็อย่าไปเป็นเมียน้อยใครเขาเป็นอันขาด จําไว้นะ
(๑) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะเป็นการสั่ง
สอนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมสอดคล้องกับห้ามปรามจากความช่ัวเรื่องที่เก่ียวกับเสด็จนั้นแม่เคย
บอกว่า ถ้าพลอยโตข้ึนอีกสักหน่อยก็จะส่งตัวไปถวาย แม่เคยขออนุญาต เจ้าคุณพ่อแล้วในเรื่องนี้ 
ท่านก็ไม่ขัดข้องบอกว่า ดีเหมือนกันเด็กมันจะได้มีความรู้ (๑) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า
ข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะการให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีสอดคล้องกับให้
ศึกษาศิลปวิทยา 

 หน้า๔๗ ตอนฉันไปทูลลาออกจากวัง เสด็จยังประทานเงินไปเป็นทุนถึง ๑๐ ชั่ง ฉัน
เอาไปทําดอกเบ้ียดอกหอย (๑) ได้อาศัยกินมาจนบัดน้ี เด๋ียวน้ีตัวเปล่า ก็ว่าจะเอาเงินที่ประทานไว้น่ัน
แหละ ไปทําทุนค้าขายจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ 
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เพราะการให้เงินไปเป็นทุนตอนทูลลาออกจากวังน้ันถือเป็นโอกาสอันเหมาะสมสอดคล้องกับมอบ
ทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร 

 หน้า ๕๓ ข้าวของเครื่องแต่งตัวของแม่แม่ไม่ได้เอาไปเลย ยกให้พลอยทั้งหมด แม่ฝาก
คุณสายไว้ทั้งหีบ และถวายบัญชีของไว้ที่เสด็จด้วย ของเหล่านี้ลูกโตขึ้นจะได้ใช้แต่งตัว (๑) ถึงจะมีไม่
มากก็คงจะไม่ขายหน้าคนอื่นเขา จี้ทับทิมอันใหญ่เป็นของเสด็จประทานแม่ แหวนบ้างสายสร้อยบ้าง 
เป็นของแม่หาเอาทีหลัง คุณพ่อพลอยให้บ้าง แหวนนพเก้าอีกวงเป็นของเก่า คุณตาของพลอยให้แม่ไว้ 
ถ้าโตขึ้นพลอยจะขายหรือเปลี่ยนก็ทําเถิด ของอื่น ๆ แม่ไม่ว่า แต่แหวนวงน้ี ขอให้เก็บไว้ถึงลูกหลาน
จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะการมอบข้าวของ
เครื่องแต่งตัวให้พลอยไว้ใช้ เมื่อพลอยโตขึ้นถือเป็นโอกาสอันเหมาะสมสอดคล้องกับมอบทรัพย์สมบัติ
ให้ในโอกาสอันสมควร 

 หน้า ๕๗ พลอยหมั่นขึ้นมาอยู่กับข้านะ ไม่ต้องกลัวอะไร อยากได้อะไรก็บอก มีทุกข์
ร้อนอะไรก็บอกกันได้ ข้าไม่ว่าอะไร เราเป็นเด็กไม่ต้องกลัวผูใ้หญ ่ผู้ใหญก็่สั่งสอนไม่ถูก (๑) ถ้าเผอิญ
เป็นเร่ืองที่จะต้องช่วยเหลือกัน ก็เลยช่วยกันไม่ทัน ถ้ามีแม่ยังอยู่ด้วยคอยช่วยดูจากข้อความดังกล่าว
จะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นสอดคล้องกับห้ามปรามจากความช่ัว 

 หน้า ๙๕ ต้ังแต่กลับจากบ้านคร้ังที่ไปกับคุณสายน้ันแล้ว ชีวิตของพลอยก็คงอยู่อย่าง
เดิมต่อไปที่มีเปลี่ยนแปลง จนพลอยสังเกตเห็นได้ง่ายก็คือ เสด็จทรงสนพระทัยในตัวพลอยมากกว่าแต่
ก่อนรับสั่งถามพลอยในเร่ืองต่างๆ ที่พลอยทําอยู่ทุกวันน้ันบ่อยคร้ัง และทุกคราวที่เสด็จจะทรงทําสิ่ง
ใดเป็นพิเศษ ก็มักจะรับสั่งให้หาพลอย ให้ขึ้นไปเฝ้าเพื่อจะได้เห็นได้ทําการฝีมือต่าง ๆ ไว้เป็น
ความรู้ (๑) พลอยเริ่มร้อยมาลัยเป็น ถึงจะยังไม่งาม ก็พอเข้ารูป คุณสายหัดให้พลอยปอกมะปรางริ้ว 
ซึ่งต้องลงทุนไปด้วยมะปรางเป็นอันมาก และแผลที่น้ิวมือของพลอย หลายแผล และเมื่อพลอยปอก
มะปรางพอแลเห็นริ้วได้ เสด็จก็รับสั่งให้หาขึ้นไปปอกถวายทอดพระเนตร และทรงตักเตือนสั่งสอนวิธี
ปอกให้หลายอย่างจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะ
การได้เห็นได้หัดทําการฝีมือต่าง ๆ เป็นการให้การศึกษาศิลปวิทยาอันเป็นความรู้ที่สามารถนําไปใช้
ประกอบอาชีพต่อไปได้สําหรับในยุคสมัยน้ันสอดคล้องกับให้ศึกษาศิลปวิทยา 

 หน้า ๑๗๓ เสด็จก็รับสั่งต่อไปว่า ไปเถิดข้าไม่ห้าม แต่เวลาจะไปจะมาขอให้พ่ีน้องมา
รับมาส่ง เจ้าก็เป็นลูกผู้ดีมีสกุล ควรจะระลึกถึงชาติ ถึงสกุลไว้เสมอ บิดามารดาเป็นผู้ที่มีพระคุณย่ิง
กว่าใครๆ ทุกคนจึงต้องรักและนับถืออยู่ในโอวาทพ่อแม่ เพราะพ่อแม่นั้นไม่มีใครสําคัญเท่าพลอย
ก็มาอยู่กับข้าแต่ยังเด็กๆ ถึงข้าจะรักเจ้าสักเท่าใด ก็คงจะไม่เท่าพ่อแม่เขารักเด๋ียวนี้พลอยก็กําพร้า
แม่ยังเหลือแต่พ่อคนเดียว ข้าดีใจที่รู้ว่าพลอยยังมีใจรําลึกถึงพ่ออยากจะสนองคุณผู้ให้กําเนิด ข้า
เลี้ยงใครก็อยากให้ดี แต่คนเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่นิสัยคนบางคนถึงจะอบรมสั่งสอนเท่าไรก็เสียแรง



๔๑ 
 
เปล่า ที่เจ้าคิดออกไปเย่ียมพ่อนั้น เป็นความคิดในทางที่ถูกส่อให้เห็นว่าเป็นคนนิสัยดี ข้าจึงดีใจ 
(๑) ใครที่อยู่กับข้าทุกคน ถ้าทําถูกแล้วข้าไม่ห้ามกลับยินดีส่งเสริม ข้ารู้ว่าพลอยรักข้ามาก แต่เจ้าไม่
ต้องห่วงข้า คุณบิดามารดาสําคัญกว่าของอ่ืนทั้งสิ้น พลอยจะไปเย่ียมบ้านเมื่อไรก็ไปเถิดจากข้อความ
ดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะเป็นการสั่งสอส่งเสริมและ
สนับสนุน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและควรปฏิบัติอย่างย่ิงสอดคล้องกับให้ต้ังอยู่ในความดี 

 หน้า ๒๙๔ ถ้าเจ้ากลัวว่าจะเป็นแม่เรือนให้เขาไม่ได้ ก็ไม่ต้องวิตกในข้อน้ัน ข้าไม่ได้
เลี้ยงเจ้า มาเปล่าๆ แต่คอยดูแลอบรมสั่งสอนเจ้าอยู่เสมอ ถ้าจะพูดถึงวิชาความรู้ทางการบ้านการ
เรือน เจ้าก็ไม่น้อยหน้าใคร พูดถึงสกุลรุนชาติเจ้า ก็นับว่าดีกว่าคนอ่ืนๆ อีกมาก ถ้าจะพูดถึง
สมาคมที่เจ้าได้ผ่านมาแล้ว เจ้าก็เคยอยู่ในที่สูง ได้รู้ได้เห็นอะไรมามาก(๑)เจ้าจะไปกลัวอะไรหนัก
หนาจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะแสดงให้เห็น
ว่าเสด็จได้ทําหน้าที่ในฐานะบิดามารดาได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ 

 หน้า ๙๗๗ ชีวิตของลูกแต่ละคนก็ดูจะเป็นไปตามปกติพระอ้นกําลังบวชอยู่อย่างสงบ 
ตาอ้ันก็อยู่กินกับบุตรภรรยาเป็นปกติ ประไพนั้นถึงจะไม่ลงรอยกับคุณเสวีนัก แต่ก็ดูจะเป็นผู้ใหญ่
ขึ้น ไม่หุนหันพลันแล่นอย่างแต่ก่อน(๑)จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อ
ธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะการที่ชีวิตของลูกแต่ละคนเป็นไปตามปกติ แสดงให้เห็นว่าพลอยอนุเคราะห์
บุตรธิดาที่สอดคล้องกับการห้ามปรามจากความช่ัว ให้ต้ังอยู่ในความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา หาคู่ครอง
ที่สมควรให้ และมอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร 

(๒) ทักษิณทิศ คือ ทิศเบื้องขวา หมายถึง ครูอาจารย์ 
 ก. ลูกศิษย์พึงบํารุงครูอาจารย์ 
 หน้า ๓๒๑ ข้าอยากจะบอกกะเจ้าว่า อยู่กับข้ามาหลายปี จนเติบโตจะออกไปมีเหย้ามี

เรือนวันน้ี  เจ้าทําให้ข้าพอใจตลอดมา เพราะเจ้าเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีความอดทน มีความเพียร
ไม่เกียจคร้าน และเจ้าได้ทําตัวให้ข้าเห็นว่า เจ้าเป็นคนดีที่เกิดมามีสกุลและได้อบรมมาแล้วอย่างดี
(๑) ข้าพอใจในตัวเจ้ามากและข้าขอขอบใจที่เจ้ารัก เจ้าจะออกไปวันน้ี ขอให้เจ้าจงพบแต่ความสุข
ความเจริญ ทํามาค้าขึ้น คิดอะไรให้สมความปรารถนา ให้อายุมั่นขวัญยืน อย่าเจ็บอย่าไข้จากข้อความ
ดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปุรัตถิมทิศ เพราะแสดงให้เห็นว่าพลอยได้ 
ทําหน้าที่ในฐานะลูกศิษย์ได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์สอดคล้องกับการลุกต้อนรับ เข้าไปหาใฝ่ใน
เรียน ปรนนิบัติช่วยบริการ และเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ 

 ข. ครูอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ลูกศิษย์ 
 หน้า ๔๗ พลอยอยู่กับป้าไปเถิดนะ ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น ป้าจะดูให้ดีที่สุด ทําตัวให้

เสด็จท่านทรงพระเมตตา (๑) ต่อไปเราจะทําอะไรก็สะดวก เพราะมีเจ้านายเป็นที่พ่ึง เวลาน้ีพลอยยัง
เล็กอยู่ ไม่ต้องทําอะไรมาก แต่ต้องหม่ันขึ้นเฝ้าเสมออย่าได้หลบ เห็นหน้าทุกวันก็ขี้เกียจจะโปรดไป



๔๒ 
 
เสียอีก แล้วอีกอย่างหน่ึงเสด็จท่านโปรด คนกล้าพูดกล้าทูล แต่เราก็ต้องระวังตัวอย่าประมาท และ
อย่ากล้าจนเกินไปนัก เห็นท่านโปรดแล้วก็อย่าเหลิง น้ําพระทัยเสด็จน้ันใครไม่อยู่ใกล้มานาน ๆ ก็ไม่รู้ 
เวลาโปรดถูกพระทัยขึ้นมาละก็ จะเอาอะไรก็ได้ ไม่มีที่ไหนเหมือน แต่ถ้าทรงจับได้ว่า เราเหลิงเสียหน
หน่ึงแล้วละก็ ทีน้ีไม่มีเสียอีกละ (๑) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม 
ทักษิณทิศ เพราะเป็นการให้แนวทางการใช้ชีวิตที่ดีอยู่ต่อไปในวังถือเป็นการแนะนําให้เป็นคนดี
สอดคล้องกับฝึกฝนแนะนําให้เป็นคนดี 

 หน้า ๕๐ นอกจากเวลาเฝ้าเสด็จตอนเช้า คุณสายก็มักจะหาเวลาตอนบ่าย สอน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เสมอ ตามปกติ คุณสายเป็นคนเจียนหมากจีบพลูยาว ใส่เชื่ยนหมากเสวยของ
เสด็จ ตลอดจนดูแลภูษาเครื่องทรงต่าง ๆ พลอยจึงได้หัดทําสิ่งเหล่านี้ก่อน … เวลากลางคืนคุณ
สายหัดให้พลอยพัด เพื่อจะได้ไปถวายอยู่งานพัดเสด็จ หรือเจ้านายพระองค์อ่ืนได้ ในวันหลัง
(๑) เรื่องน้ีคุณสายก็ออกจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ กวดขันเอาอย่างมาก ... วิธีหัดน้ันคุณสายเอาแพรบาง 
ๆ ยาวประมาณสักศอกหน่ึง มาผูกไว้กับเก้าอ้ี ให้พลอยถือด้ามพัดขนนกใหญ่ ๆ แล้วพัดเข้าไปท่ีแพร 
การพัดน้ันให้พัดเบา ๆ แล้วตวัดข้อมือ ดูอย่าให้ลามขาดสาย เวลาแพรที่ผูกไว้น้ันถูกลมจากพัด แพรก็
จะปลิวออกไป พลอยต้องคอยดูอย่าให้แพรน้ันตกนาน ถ้าทําอย่างไรไม่ให้ตกได้เลยก็เป็นเก่งจาก
ข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ทักษิณทิศ เพราะการฝึกหัดให้ปฏิบัติใน
สิ่งต่าง ๆ อย่างกวดขันสอดคล้องกับสอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง 

(๓) ปัจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลงั หมายถึง บุตรภรรยา 
 ก. สามีพึงบํารุงภรรยา 
 หน้า ๕๖๔ แม่พลอยคอยดูไปเถิด ฉันจะทําทุกอย่างให้แม่พลอยมีวาสนาย่ิงกว่าน้ีไปอีก 

ที่ฉันทํามาทั้งหมดน้ี ก็เพราะแม่พลอย เพราะอยากให้แม่พลอยมีหน้ามีตาภูมิใจที่เลือกผัวไม่ผิด ลําพัง
ตัวฉันเองก็ไม่สู้กระไรหรอก เกิดมาชาติหน่ึงได้เป็นผัวแม่พลอยก็ดีถมไปแล้ว ทุกอย่างที่ฉันทําเป็นเรื่อง
ของแม่พลอยทั้งน้ัน 

 จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปัจฉิมทิศ เพราะการ
ที่คุณเปรมกล่าว่า ทุกอย่างที่ฉันทําเป็นเรื่องของแม่พลอยทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่าคุณเปรมมีการบํารุง
ภรรยาที่สอดคล้องกับการยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะเป็นภรรยา ไม่ดูหมิ่น ไม่นอกใจ มอบความเป็น
ใหญ่ในงานบ้านให้ และหาเคร่ืองประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส 

 หน้า ๓๓๘ ระยะเวลา ๓-๔ วันแรกผ่านไปเหมือนกับฝัน พลอยยังงงต่อเหตุการณ์ และ
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ระยะเวลาอีก ๗-๘ วันต่อน้ันไป พลอยก็ยังไม่มีเวลาที่จะดูฐานะของตนโดยรอบ
เพราะต้องใช้เวลาระหว่างน้ัน ขึ้นรถลงเรือไปกับคุณเปรมทุกวัน พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียน เพ่ือไป
ไหว้บรรดาญาติผู้ใหญ่ในตระกูล ทั้งทางฝ่ายพลอยและฝ่ายคุณเปรมเอง (๑) จากข้อความดังกล่าว



๔๓ 
 
จะเห็นว่าข้อความ (๑) ทิศ ๖ ข้อธรรม ปัจฉิมทิศ เพราะการไปไหว้บรรดาญาติผู้ใหญ่ในตระกูลของทั้ง
สองฝ่ายเป็นการยกย่องและให้เกียรติกันสอดคล้องกับยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะภรรยา 

 ข. ภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามี 
 หน้า ๓๕๖ ฉะน้ันจะสั่งการสิ่งใดในบ้าน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้านในการ

ปกครองคน พลอยก็กระทําโดยมีนํ้าหนัก (๑) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็น ทิศ ๖ 
ข้อธรรม ปัจฉิมทิศ เพราะการสั่งการและการปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านสอดคล้องกับขยันไม่เกียจคร้านใน
งานทั้งปวง 

 หน้า ๖๑๘ เมื่อคุณเปรมออกจากบ้านไปแล้ว พลอยก็ทํางานบ้านต่าง ๆ อย่างที่เคยทํา 
(๑) จัดผ้าผ่อนไว้ให้คุณเปรมผลัด หลังจากกลับมาจากขี่ม้าและอาบนํ้าแล้ว และดูแลอาหารเช้าเตรียม
ไว้ให้คุณเปรม เพราะขณะน้ีคุณเปรมต้องการปรนนิบัติมากกว่าแต่ก่อนจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า
ข้อความ (๑) เป็น ทิศ ๖ ข้อธรรม ปัจฉิมทิศ เพราะการทํางานบ้านต่าง ๆ สอดคล้องกับขยันไม่เกียจ
คร้านในงานทั้งปวง 

 หน้า ๘๓๓ แม่อยู่กับคุณพ่อของประไพมาตลอดชีวิต ได้รับความสุขตลอดมา เพราะแม่
รู้ว่าแม่ทําให้ท่านได้สุขกายสบายใจ มีความทุกข์มาจากที่อ่ืน แม่ก็เข้าแบ่งเบารับเอามาเสียบ้าง ประไพ
อย่านึกแม่ไม่เคยเบ่ือหน่าย เคยเหมือนกัน แต่แม่ก็อดทนมา จนเด๋ียวน้ีแม่ก็รู้แล้วว่าความสุขที่แม่ได้รับ
จากคุณพ่อของประไพน้ัน ไม่มีอะไรมาเปรียบได้ จนเด๋ียวนี้แม้แต่นึกถึง แม่ก็ยังอ่ิมใจ เพราะแม่ได้
ให้แก่คนที่แม่รักและคนที่รักแม่ทุกอย่าง ไม่มีอะไรบกพร่อง (๑) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า
ข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม ปัจฉิมทิศ เพราะการได้ให้แก่คนที่แม่รักและคนที่รักแม่ทุกอย่างไม่มี
อะไรบกพร่อง แสดงให้เห็นว่าพลอยอนุเคราะห์สามีที่สอดคล้องกับการจัดงานบ้านให้เรียบร้อย 
สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี ไม่นอกใจ รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ และขยันไม่เกียจคร้าน
ในงานทั้งปวง 

(๔) อุตตรทิศ คือ ทิศเบื้องซ้าย หมายถึง มิตรสหาย 
หน้า ๑๒๐ นอกจากน้ันส่วนเสียก็ยังมีอีก ที่คนอ่ืนเกิดความอิจฉาริษยา คอยค่อนแคะหา

เรื่อง แต่พลอยก็มีช้อยคอยออกรับแทนอยู่เสมอ (๑) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็น 
ทิศ ๖ ข้อธรรม อุตตรทิศ เพราะการออกรับแทนสอดคล้องกับในคราวมีภัยเป็นที่พ่ึงได้ 

หน้า ๑๕๓ สักแต่เพียงส่งหนังสือไปถึงผู้ชาย มันก็ไม่ดีเสียแล้วคนขนาดเราน่ะ จริงๆ นะ
พลอย ถึงพ่ีเน่ืองแกจะเป็นพ่ีฉันแท้ๆ ฉันก็ยังไม่ไว้ใจ เด๋ียวจดหมายน้ีหลุดไปถึงมือใคร เขาจะพูดกันไป
ต่าง ๆ เช่ือฉันเถิด ฉันมันคนบ้าคนหลังใคร ๆ เขาก็รู้ แต่นาน ๆ ก็ขอพูดกันจริง ๆ สักครั้ง ฉันรัก
พลอยก็อยากให้พลอยดีเห็นอะไรท่ีจะทําให้พลอยเสียได้เพียงแต่น้อยฉันก็ต้องเตือน (๑) จาก
ข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็น ทิศ ๖ ข้อธรรม อุตตรทิศ เพราะเป็นการเตือนสอดคล้อง
กับเมื่อเพ่ือนประมาทช่วยรักษาป้องกัน 



๔๔ 
 

หน้า ๑๖๐ พลอยรู้ไหม ที่เมืองฝร่ังน้ันคนหนุ่มคนสาวเขากอดกันเต้นรําแบบนี้ ฉันไม่เชื่อ
หรอกช้อยเอาอะไรมาว่า พลอยตอบ อ้าว จริง ๆ นะพลอย ช้อยยืนยัน(๑) ฝรั่งเขาไม่ถือกันหรอก
คนเขาเล่าให้ฉันฟังว่า เขาเห็นฝร่ังกับแหม่ม เต้นรําที่วังบูรพา เขาแอบดูอยู่ครู่หน่ึง แล้วก็ต้องเลิกเขา
ว่าเขาอายดูไม่ได้จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็น ทิศ ๖ ข้อธรรม อุตตรทิศ เพราะ
เป็นการแสดงถึงการพูดแต่ความจริงเท่าน้ันสอดคล้องกับไม่พูดจาหลอกลวงกัน 

หน้า ๒๑๓ ช้อย เราก็รู้จักกันมาแต่เด็ก มีเรื่องราวอะไรก็ไม่เคยปิดบังกัน ฉันรักช้อย
เหมือนญาติ เห็นช้อยมีทุกข์อะไร มา ฉันก็ไม่สบายใจ ย่ิงไม่รู้เรื่องก็ย่ิงไม่สบายใจหนักขึ้น ช้อยจะไป
เก็บความกลุ้มใจไว้ทําไม สารทุกข์สุขดิบต่าง ๆ เราก็เคยพบเคยเห็นกันมาด้วยกัน ไม่รู้ว่าเท่าไร ทําไม
ช้อยจะต้องมาปิดบังฉัน เฉพาะแต่เรื่องน้ี ช้อยบอกฉันหน่อย ไม่ได้หรือ เผื่อว่าฉันจะมีทางช่วยเหลือ 
ให้ช้อยหายกลุ้มได้ ถึงจะไม่มีก็ยังดีกว่า ที่ช้อยจะเก็บความทุกข์เอาไว้ คนเดียวจากข้อความดังกล่าว
จะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็น ทิศ ๖ ข้อธรรม อุตตรทิศ เพราะเป็นการแสดงถึงการพูดแต่ความจริง
เท่าน้ันสอดคล้องกับไม่พูดจาหลอกลวงกัน 

หน้า ๒๘๑ พลอย เราอยู่ด้วยกันมานาน ไม่เคยมีเรื่องมีราวกันเลย ทุกข์ก็ด้วยกันสุขก็
ด้วยกัน (๑) ฉันอยากให้ทุกอย่างมันอยู่อย่างน้ี ไม่มีวันเปล่ียนแปลงจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า
ข้อความ (๑) เป็น ทิศ ๖ ข้อธรรม อุตตรทิศ เพราะแสดงให้เห็นถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน
สอดคล้องกับมีตนเสมอ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน 

หน้า ๒๘๒ ช้อยเช่ือฉันเถิด อย่าวิตกไปเลย พลอยตอบ เรารู้จักชอบพอกินนอนมาด้วยกัน
ต้ังแต่เล็กจนโต คนทั้งเมืองฉันก็รู้จักดีจริง ๆ แต่ช้อยคนเดียวเท่านั้น ถึงตัวฉันจะเปลี่ยนไปอย่างไร 
สําหรับช้อย ฉันก็จะต้องเหมือนเก่าไม่ผิดไปได้ ช้อยคอยดูเอาเองก็แล้วกัน (๑) อย่างฉันน้ี ถึงจะยาก
ดีมีจนต่อไปข้างหน้า ก็คงจะไม่ลืมช้อย ช้อยไม่ต้องห่วงหรอกจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ 
(๑) เป็น ทิศ ๖ ข้อธรรม อุตตรทิศ เพราะแสดงให้เห็นถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันสอดคล้องกับมี
ตนเสมอ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน 

หน้า ๙๔๓ ช้อยร้องไห้พรรณนาคุณงามความดีของตาอ๊อดไปอีกมาก ทําให้พลอยทั้งเหน็ใจ
และต้ืนตันในนํ้าใจของช้อยในฐานะเพ่ือนร่วมทุกข์ได้อย่างแท้จริง (๑) หลังจากที่ได้ร้องไห้เป็นวรรค
เป็นเวรแล้ว ช้อยก็พูดขึ้นว่า แม่พลอย ฉันมาคราวนี้ต้ังใจจะอยู่ด้วยหลาย ๆ วัน คนที่รู้จักกันมานาน
อย่างเรา จะเห็นใจกันก็ในยามทุกข์อย่างน้ี ฉันเห็นใจแม่พลอยจริง ๆ จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า
ข้อความ (๑) เป็น ทิศ ๖ ข้อธรรม อุตตรทิศ เพราะการต้ืนตันในน้ําใจของช้อยในฐานะเพ่ือนร่วมทุกข์
ได้อย่างแท้จริงแสดงให้เห็นว่าพลอยได้ทําหน้าที่ในฐานะมิตรสหายได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์
สอดคล้องกับเผื่อแผ่แบ่งปัน พูดจามีน้ําใจช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มีตนเสมอ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน และไม่
พูดจาหลอกลวงกัน ดังน้ันพลอยจึงได้รับการอนุเคราะห์ตอบจากช้อยซึ่งเป็นมิตรสหายสอดคล้องกับ



๔๕ 
 
เมื่อเพ่ือนประมาทช่วยรักษาป้องกัน เมื่อเพ่ือนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพ่ือน ในคราวมีภัย 
เป็นที่พ่ึงได้ ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก และ นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร 

(๕) เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง หมายถึง คนงานหรือคนรับใช้ ในที่น้ี คือ บ่าวมีนางพิศ บ่าว
ซึ่งแม่ช่วยมาไว้ใช้ มีค่าตัว ๑๒ ตําลึง เป็นผู้กินเหลือและล้างถ้วยชามการปัดกวาดบ้าน ปูที่หลับที่
นอน ตลอดจนซักผ้าที่เรือนแม่ เป็นหน้าที่ของพิศ (๑) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) 
เป็น ทิศ ๖ ข้อธรรม เหฏฐิมทิศ เพราะหน้าที่ของพิศผู้ซึ่งเป็นบ่าวสอดคล้องกับจัดการงานให้ทําตาม
ความเหมาะสมกับกําลังความสามารถ 

หน้า ๑๗๕ รุ่งขึ้นอีกวันหน่ึง พลอยก็เรียกนางพิศมาสั่งให้ออกไปหาคุณเชยที่บ้านแล้วก็บอก
ว่าพลอยพร้อมแล้วที่จะไปเย่ียมบ้านตามที่คุณเชยขอร้อง ช่ัวแต่ว่าขอให้คุณเชยมารับมาส่งเองทุกครั้ง 
และขอให้บอกล่วงหน้ามาด้วย ว่าแต่ละคร้ังพลอยจะต้องออกไปอยู่บ้านนานเท่าใด นางพิศหายไปวัน
หนึ่งก็กลับมารายงานว่า ได้ปฏิบัติตามคําสั่งแล้ว (๑) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) 
เป็น ทิศ ๖ ข้อธรรม เหฏฐิมทิศ เพราะการงานที่สั่งให้ทําสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับจัดการงานให้
ทําตามความเหมาะสมกับกําลังความสามารถ 

หน้า ๗๒๕ ความชราทําให้ยายพิศเปลี่ยนแปลงไปมาก ยายพิศผู้ซึ่งเด๋ียวน้ีอายุร่วมเจ็ดสิบ 
ไม่มีแรงที่จะไปไหนมาไหน นอกจากน่ังอยู่ในห้องที่พลอยจัดให้อยู่มีเด็กคอยดูแลปรนนิบัติหาข้าว
หาน้ําให้กินขณะน้ียายพิศไม่มีหน้าที่การงานใดๆ ที่จะต้องทํา พลอยเห็นว่ายายพิศเป็นคนเก่าแก่แต่
ครั้งแม่และเป็นคนที่ได้เลี้ยงพลอยมาแต่เล็ก พลอยจึงเลี้ยงดูยายพิศ พยายามหาความสุขให้ยาย
พิศทุกทางเม่ือยายพิศแก่ลง(๑)จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็น ทิศ ๖ ข้อธรรม 
เหฏฐิมทิศ เพราะแสดงให้เห็นว่าพลอยได้ทําหน้าที่ในฐานะเจ้านายได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์
สอดคล้องกับจัดการงานให้ทําตามความเหมาะสมกับกําลังความสามารถ ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่
งานและความเป็นอยู่ จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ และให้มีวันหยุดและพักผ่อน
หย่อนใจตามโอกาสอันควร ดังน้ันพลอยจึงได้รับการอนุเคราะห์ตอบจากพิศซึ่งเป็นบ่าวสอดคล้องกับ
เริ่มทําการงานก่อนนาย เลิกงานทีหลังนาย ถือเอาแต่ของที่นายให้ ทําการงานให้เรียบร้อยและดีย่ิงขึ้น 
และนําเกียรติคุณของนายไปเผยแพร่ 

(๖) อุปริมทิศ คือทิศเบื้องบน หมายถึง พระสงฆ์ สมณพราหมณ์, นักบวชพลอยช่วยคุณสาย 
ตระเตรียมข้าวของสําหรับเดินทางกลับกรุงเทพฯ เมื่อทําบุญพระอัฐิแล้ว 

หน้า ๑๐๖ ระหว่างที่น่ังฟังพระสวดอยู่นั้น พลอยนั่งอย่างสงบเสง่ียมและสํารวม 
หน้า ๓๑๘ เช้าวันแต่งงานมีสวดมนต์ทํานํ้ามนต์ พลอยจะต้องออกไปตักบาตรเลี้ยง 

พระเพล 
หน้า ๔๐๓ มีเวลาที่ต้องไปบ้าน น้ันอีกก็คือเวลาท่ีไปกับคุณเปรมทุกเจ็ดวัน และห้าสิบวัน

ร้อยวันซึ่งมีการทําบุญศพเจ้าคุณพ่อตลอดจนถึงวัน ที่เผาศพ เก็บกระดูกและทําบุญกระดูก 



๔๖ 
 

หน้า ๖๒๗ ระหว่างที่ศพคุณเปรมยังอยู่ในบ้าน พลอยก็ยังรู้สึกอุ่นหนาฝาคั่งมาตลอด แต่
เมื่อทําบุญร้อยวันเสร็จไปแล้ว ก็ถึงเวลาเผาศพคุณเปรม ก่อนงานเผาศพคุณเปรมสักเดือนหนึ่ง 
ตลอดจนระหว่างที่เปิดศพคุณเปรมทําบุญก่อนจะเผา 

หน้า ๙๐๘ วันหน่ึงตอนสายพลอยจําได้ดีเพราะเป็นวันวิสาขะ พลอยทําของให้คนเอาไป
ถวายพระท่ีวัดแต่เช้า 

หน้า ๙๕๐ อย่าไปเสียดมเสียดายเลยคุณเชย พลอยว่า จะทําบุญ (๑) ทั้งทีฉันไม่อยากคิด
หรอกเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ จากข้อความท่ียกตัวอย่างมาข้างต้นจะเห็นว่าเป็น ทิศ ๖ ข้อธรรม อุปริมทิศ 
เพราะการทําบุญสอดคล้องกับอุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔ 

หน้า ๙๕๘ พลอยคลานช้า ๆ เข้าไปประเคนของพระอ้นที่บวชใหม่ (๑) และเม่ือประเคน
ของเสร็จก้มตัวลงกราบพระพลอยรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่ตนมิได้ก้มกราบแสดงคารวะด้วย
กิริยา หรือด้วยขนบประเพณี ด้วยสองมือสองแขนและศีรษะ แต่ได้ก้มลงกราบด้วยชีวิตด้วยความ
เป็นอยู่ และด้วยวิญญาณทั้งหมด (๒) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) และ (๒) เป็น ทิศ ๖ 
ข้อธรรม อุปริมทิศเพราะการประเคนของสอดคล้องกับการอุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔ และการก้มกราบ
ด้วยชีวิตด้วยความเป็นอยู่และด้วยวิญญาณทั้งหมดสอดคล้องกับจะทําสิ่งใดก็ทําด้วยเมตตาและจะคิด
สิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 

หน้า ๙๕๘ พิธีอุปสมบทได้เริ่มขึ้น และเริ่มดําเนินไปตามกฏเกณฑ์ที่ได้วางไว้สองพันกว่าปี 
ตาอ้นรับโอวาทจากอุปัชฌาย์ (๑) แล้วก็ออกไปครองผ้า พอตาอ้นครองผ้าเหลืองกลับมายืนซ้อมขานนาค
อยู่คู่สวด ที่ตรงประตูอุโบสถจากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าข้อความ (๑) เป็นทิศ ๖ ข้อธรรม อุปริมทิศ 
เพราะการรับโอวาทสอดคล้องกับให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 
 

๒.๔ ผลการศึกษา โดยสรุป 
(๑) ไตรลักษณ์ ในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน มีปรากฏให้เห็นทั้งในรูปธรรมและนามธรรมตลอด

ทั้งสี่แผ่นดิน โดยรูปธรรม ได้แก่ บ้านคลองบางหลวง บ้านคลองพ่อยม ในวัง บ้านของช้อยและใน
สังขารอันเป็นร่างกายของมนุษย์ ส่วนนามธรรม ได้แก่ ทัศนคติ ความคิด วัฒนธรรม ยศวาสนาฐานะ
ตําแหน่ง และความรู้สึกทั้งความทุกข์ความสุข 

(๒) โยนิโสมนสิการ ในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน มีปรากฏให้เห็นตลอดทั้ง ๔ แผ่นดิน โดย
ผู้วิจัยจากการท่ีพลอยนํามาใช้ในการแก้ปัญหาที่พลอยต้องประสบในชีวิต เพ่ือคลายความทุกข์ใน
เบ้ืองต้นและดับความทุกข์ให้หมดไปในที่สุด 

(๓) มรณสติในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน มีปรากฏให้เห็นตลอดทั้งสี่แผ่นดินเพ่ือให้พลอยเรียนรู้
การตายจากการมองเห็นความตายของบุคคลอ่ืน เช่น การตายของมารดาบิดา การส้ินพระชนม์ของ
เสด็จ การเสียชีวิตของคนในครอบครัว (คุณเปรม คุณอุ่น พิศ และอ๊อด เป็นต้น) ตลอดจนการสวรรคต



๔๗ 
 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละรัชกาลในช่วงชีวิตของพลอย ทั้งน้ีเพ่ือให้พลอยได้สะดุดหยุด
คิดกับชีวิตตัวเอง มองเห็นความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ว่าเป็นเรื่องที่พึงเกิดขึ้นกับทุกคนไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ 
และนํามาซึ่งการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท 

(๔) พรหมวิหาร ๔ ในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน มีปรากฏให้เห็นตลอดท้ังสี่แผ่นดิน โดยผู้วิจัย
พบจากการบรรยายความรู้สึกของพลอยในการมองเพ่ือนมนุษย์ สรรพสัตว์ และสรรพสิ่งอันเป็นบริบท
ที่แวดล้อมรอบตัว 

(๕) อิทธิบาท ๔ ในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน มีปรากฏให้เห็นตลอดทั้งสี่แผ่นดินจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในแต่ละหน้าที่ของพลอยด้วยความพึงพอใจ ด้วยความเพียร ให้ความสนใจ และความใคร่ครวญ
พิจารณา 

(๖) ทิศ ๖ ในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน มีปรากฏให้เห็นตลอดท้ังสี่แผ่นดิน โดยผู้วิจัยพบ
แตกต่างกัน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่ของพลอยในแต่ละช่วงวัยเป็นสําคัญตลอดจนบุคคลและ
เหตุการณ์ที่เป็นบริบทแวดล้อมรอบตัวพลอยในแต่ละขณะ 

 
 



 
บทที่ ๓ 

วรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
 

ในการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรม 
สี่แผ่นดิน ในส่วนน้ีเป็นการศึกษาถึงประวัติความเป็นมา เน้ือเรื่อง และสาระสําคัญของวรรณกรรม 
เมื่อกล่าวถึงวรรณกรรมส่ีแผ่นดินจึงควรรู้ความหมายของคําว่าวรรณกรรมสี่แผ่นดินก่อน วรรณกรรม 
สี่แผ่นดินเป็นคําสมาสระหว่างศัพท์คําว่า วรรณกรรม กับศัพท์คําว่า สี่แผ่นดินโดยแต่ละคําศัพท์มี
ความหมายดังน้ี๑ 

วรรณกรรม ตามรูปศัพท์ภาษาไทย หมายถึง งานเขียนโดยทั่วไป เพราะคําว่า วรรณคนไทย
นํามาใช้ในความหมายว่า หนังสือ ส่วนคําว่า กรรม น้ัน คนไทยนํามาใช้ในความหมายว่ากระทํา 
เพราะฉะน้ัน วรรณกรรม จึงหมายถึง การกระทําใดก็ตามท่ีเก่ียวกับหนังสือหรือเพ่ือให้เกิดมีหนังสือ
ขึ้นมาเป็นงานเขียน ดังน้ันงานเขียนจึงจัดว่าเป็นวรรณกรรม และกล่าวได้ว่างานเขียนทุกชนิด ทุกช้ินที่
สามารถสื่อสารได้ รวมทั้งนวนิยาย เป็นวรรณกรรม 

สี่แผ่นดินวิเคราะห์เน้ือหาจากวรรณกรรมสี่แผ่นดิน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและการดํารงชีวิตในบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละแผ่นดินทั้งสี่แผ่นดิน โดยใน
ที่น้ี แผ่นดินที่หน่ึง คือ รัชกาลที่ ๕ แผ่นดินที่สอง คือ รัชกาลที่ ๖ แผ่นดินที่สาม คือ รัชกาลที่ ๗และ
แผ่นดินที่สี่ คือ รัชกาลที่ ๘ดังน้ัน วรรณกรรมสี่แผ่นดิน จึงหมายถึงนวนิยายที่เป็นเรื่องราวชีวิตของตัว
ละครในบริบทสังคมไทยทีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละแผ่นดินทั้งสี่แผ่นดินต้ังแต่รัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๘ 
และเพ่ือให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ โดยมีความเช่ือมโยงกับเน้ือหา ผู้วิจัยจึงได้ประมวลการกล่าวถึง
วรรณกรรมสี่แผ่นดินผ่านนักวิจัยที่วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมสี่แผ่นดินทั้งหลายดังน้ี๒ 

กาญจนา วิชญาปกรณ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง บริบทโลกในนวนิยายเอกเร่ืองสี่แผ่นดิน ของ 
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช โดยจากการศึกษาพบว่า ผู้ประพันธ์นําเสนอนวนิยายโดยแสดงให้เห็น
เหตุการณ์และความเปล่ียนแปลงทั้งด้านวัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครอง แลด้านเศรษฐกิจที่ 

                                                            
๑สารานุกรมเสรี, วรรณกรรม, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0  

(๙ กูมภาพันธ์ ๒๕๕๖). 
๒คึกฤทธ์ิ ปราโมช, สี่แผ่นดิน, พิมพ์ครั้งที่๑๕, (นนทบุรี : สํานักพิมพ์ดอกหญ้า ๒๐๐๐, 

๒๕๕๔). 



๔๙ 
 

แปรเปลี่ยนไปต้ังแต่แผ่นดินที่หน่ึง คือ รัชกาลที่ ๕ จนถึงแผ่นดินที่สี่ คือรัชกาลที่ ๘ โดยใช้พลอยตัว
ละครเอกฝ่ายหญิงเป็นจุดศูนย์กลางในการนําเสนอ๓ 

ทุเรียน ประตังถาโต ศึกษาวิจัยเรื่อง การเมืองในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน กล่าวถึงวรรณกรรม
สี่แผ่นดิน สรุปประเด็นสําคัญได้ว่าเป็นงานวรรณกรรมประเภทนวนิยายที่ผู้ประพันธ์ได้นําภาพ
เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ ๕ ลงมาจนถึงสิ้นรัชกาลที่ ๘ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มา
เป็นเน้ือเรื่องและรวบรวมความคิด พฤติกรรมของคนในช่วงเวลาหน่ึงที่มีชีวิตอยู่ในวัง ตลอดจน
ประเพณีและวัฒนธรรมของชาววังไว้ได้อย่างละเอียด โดยใช้สํานวนภาษาที่สละสลวย๔ 

วทัญญู ขลิบเงิน ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรมเรื่องสี่
แผ่นดิน โดยจากการศึกษาพบว่าวรรณกรรมสี่แผ่นดิน เป็นเร่ืองที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม ชีวิต 
ความเป็นอยู่ ของประชาชนต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ ๘๕ 

ศุลีพร มกรานุรักษ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง มองวิวัฒนาการสังคมไทยจากนวนิยายเร่ืองสี่แผ่นดิน 
กล่าวถึงวรรณกรรมสี่แผ่นดินว่าผู้เขียนได้จินตนาการตัวละครให้มีบุคลิกลักษณะและบทบาทแตกต่าง
กันไปเพ่ือสะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย 
ตลอดจนเบ้ืองหลังการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครองของไทยเม่ือครั้งถูก
อิทธิพลของชาวตะวันตกแผ่ขยายเข้าสู่ประเทศไทยต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงสมัยสิ้นแผ่นดินรัชกาล
ที่ ๘ โดยการนําเอาวิถีชีวิตและชะตากรรมของตัวละครเอก คือ พลอย เป็นตัวนําของนวนิยายไปสู่
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคสี่แผ่นดิน๖ 

สมพร มันตะสูตร ศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์เรื่องสี่แผ่นดินและหลายชีวิต โดยจากการศึกษ
พบว่าเจตนาแท้จริงในการประพันธ์วรรณกรรมสี่แผ่นดินเพ่ือบันทึกรายละเอียดขอชีวิตคนไทยในยุค
ต้ังแต่รัชกาลที่ ๕ ลงมาจนถึงปัจจุบัน (รัชกาลที่ ๘) โดยใช้ตัวละครคือ พลอยเป็นตัวละครเอกผู้นํา
เรื่องให้เดินไปตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทั้งสี่แผ่นดินอน่ึง คํานําสํานักพิมพ์ ได้กล่าวถึง

                                                            
๓กาญจนา วิชญาปกรณ์, “บริบทโลกในนวนิยายเอกเร่ือง สี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 

ปราโมช”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๕๐, 
บทคัดย่อ. 

๔ทุเรียน ประตังถาโต, “การเมืองในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๔๕, หน้า ๓. 

๕วทัญญู  ขลิบเงิน, “การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรมเร่ืองสี่แผ่นดิน”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๐, บทคัดย่อ. 

๖ศุลีพร มกรานุรักษ์, “มองวิวัฒนาการสังคมไทยจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน”, วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ), ๒๕๕๒,บทคัดย่อ. 



๕๐ 
 

วรรณกรรมสี่แผ่นดินว่า คือวรรณกรรมช้ินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวมรายละเอียดเบ้ืองหลัง
ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของประเทศตลอดทั้งความภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของคน
ไทยทุกยุคทุกสมัยผ่านสายตาของพลอย สาวชาววังผู้มีชีวิตในช่วงรัชกาลที่ ๕ จนถึงรัชกาลที่ ๘ ชีวิต
ของเธอผ่านเหตุการณ์ทั้งสุขและทุกข์ ต้องพบกับความผันผวนของครอบครัว จนถึงความผันผวนของ
ชาติบ้านเมืองที่ครบถ้วนสมบูรณ์๗  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า วรรณกรรมสี่แผ่นดิน หมายถึง นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ขนาด
ยาวที่เป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของพลอยตัวละครเอกของเรื่องว่าพลอยดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรตลอด
ช่วงวัยชีวิตต้ังแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ในบริบทสังคมไทยที่ผันผวนและแปรเปลี่ยนไปใน
แต่ละแผ่นดินทั้งสี่แผ่นดินต้ังแต่ในช่วงรัชกาลที่ ๕ จนถึงสิ้นรัชกาลที่ ๘ 
 

๓.๑ ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
ในส่วนของประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับจุด

กําเนิด ประวัติการตีพิมพ์ และการดัดแปลงไปยังสืออ่ืน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
๑. จุดกําเนิด วรรณกรรมสี่แผ่นดินเกิดจากผู้ประพันธ์ คือ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ได้อ่าน

วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วพบว่าเป็นวรรณคดีที่บันทึกเรื่องราวชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านในสมัยหน่ึงจึงเกิดแนวคิดในการแต่งนวนิยายเพ่ือบันทึกเรื่องราวชีวิตของชาววังในยุคต่อมามิ
ให้สูญหายไปเพราะจากการศึกษาหาข้อมูลเบ้ืองต้น ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ไม่พบการบันทึกเรื่องราว
ของชาววัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรื่องที่สุด 

ชีวิตคนไทยในยุคต้ังแต่รัชกาลที่ ๕ ลงมาจนถึงปัจจุบัน (รัชกาลที่ ๘) โดยใช้ตัวละครคือ 
พลอยเป็นตัวละครเอกผู้นําเรื่องให้เดินไปตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทั้งสี่แผ่นดิน อน่ึง คํานํา
สํานักพิมพ์ ได้กล่าวถึงวรรณกรรมสี่แผ่นดินว่า คือวรรณกรรมช้ินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวม
รายละเอียดเบ้ืองหลังประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ตลอดทั้งความภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ของคนไทยทุกยุคทุกสมัยผ่านสายตาของพลอย สาวชาววังผู้มีชีวิตในช่วงรัชกาลที่ ๕ 
จนถึงรัชกาลที่ ๘ ชีวิตของเธอผ่านเหตุการณ์ทั้งสุขและทุกข์ ต้องพบกับความผันผวนของครอบครัว 
จนถึงความผันผวนของชาติบ้านเมืองที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า วรรณกรรมสี่แผ่นดิน หมายถึง นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ขนาด
ยาวที่เป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของพลอยตัวละครเอกของเรื่องว่าพลอยดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรตลอด 
 

                                                            
๗สมพร มันตะสูตร, “วิเคราะห์เรื่องสี่แผ่นดินและหลายชีวิต”, วิทยานิพนธ์การศึกษา

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร), ๒๕๒๒, หน้า ๓๙-๔๐. 



๕๑ 
 

ช่วงวัยชีวิตต้ังแต่วัยเด็กวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ในบริบทสังคมไทยที่ผันผวนและแปรเปลี่ยนไปใน
แต่ละแผ่นดินทั้งสี่แผ่นดินต้ังแต่ในช่วงรัชกาลที่ ๕ จนถึงสิ้นรัชกาลที่ ๘ จึงเกิดแนวคิดในการแต่ง 
นวนิยายเพ่ือบันทึกเรื่องราวชีวิตของชาววังในยุคต่อมามิให้สูญหายไป เพราะจากการศึกษาหาข้อมูล
เบ้ืองต้น ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ไม่พบการบันทึเรื่องราวของชาววัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
ซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรื่องที่สุด 

สมัยหน่ึง ในที่น้ีหมายถึง ต้ังแต่สมัยศรีอยุธยามาจนถึงรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ 
จนกระทั่งถึงต้นรัชกาลที่ ๔ ยุคต่อมา ยุคต้ังแต่รัชกาลที่ ๕ ลงมาจนถึงปัจจุบัน (เหตุการณ์ ณ เวลาใน
ปี พ.ศ. ๒๔๘๙) 

๒. ประวัติการตีพิมพ์ เริ่มแรกวรรณกรรมสี่แผ่นดินถูกเขียนขึ้นทีละตอนและตีพิมพ์ลงใน
หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕ ติดต่อกันเป็นเวลาปีเศษ และเน่ืองจากมี
ผู้ติดตามอ่านจํานวนมาก ประกอบกับกระแสความนิยมชมชอบที่เพ่ิมมากขึ้นเป็นลําดับ จึงได้มีการ
รวบรวมต้นฉบับทั้งหมด และจัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มคร้ังแรก โดยวรรณกรรมสี่แผ่นดินได้รับการตีพิมพ์ซํ้า
มากกว่าสิบครั้ง ซึ่งมีประวัติการตีพิมพ์เท่าที่ผู้วิจัยค้นหาข้อมูลและรวบรวมมาได้ดังน้ี 

๓. การดัดแปลงไปยังสื่ออ่ืน ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ นับเป็นเวลามากกว่า
หกสิบปีแล้ว แต่วรรณกรรมสี่แผ่นดินยังคงได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลาย ซึ่งปรากฏชัดเจนจาก
การได้รับการจัดพิมพ์ซํ้ามากกว่าสิบครั้ง การแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาและนอกจากนั้น
วรรณกรรมสี่แผ่นดินยังถูกดัดแปลงไปยังสื่ออ่ืน กล่าวคือ การถูกนํามาสร้างเป็นบทละครโทรทัศน์ บท
ละครวิทยุ และบทละครเวที โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

๓.๒ เนื้อเรื่องของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
วรรณกรรมสี่แผ่นดินที่ผู้วิจัยนํามาศึกษานั้นเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ดอกหญ้า 

๒๐๐๐ ซึ่งเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๑๕ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ โดยการจัดพิมพ์แบ่งเป็น ๒ เล่ม แยก
เป็นแต่ละแผ่นดิน ต้ังแต่แผ่นดินที่ ๑ จนถึงแผ่นดินที่ ๔ มีทั้งหมด ๕๒ บท รวม ๙๗๙ หน้า โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

๑. ตัวละครของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
การศึกษาเน้ือเรื่องของวรรณกรรมส่ีแผ่นดิน จําเป็นอย่างย่ิงที่ควรต้องรู้จักกับตัวละครใน

วรรณกรรมสี่แผ่นดิน ดังน้ันผู้วิจัยจึงขอแนะนําตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
ภูมิหลัง 
๑. พลอยเป็นตัวละครเอกของวรรณกรรมส่ีแผ่นดิน พลอยเกิดในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่

บ้านในคลองบางหลวง เป็นบุตรคนที่ ๕ ในจํานวนบุตร ๖ คนของพระยาพิพิธฯ มารดาช่ือแช่ม เป็น
ภรรยาน้อยพลอยต้องจากบ้านมาเข้าวังต้ังแต่ยังเด็ก ด้วยการฝากฝังของแม่แช่มให้อยู่ในความดูแล



๕๒ 
 

ของเสด็จ พลอยเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อม มีความจงรักภักดี และมีจิตสํานึกต่อสถาบันพระมหา 
กษัตริย์ตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต 

๒. เปรมสามีของพลอย รับราชการเป็นมหาดเล็กและเติบโตก้าวหน้าได้เป็นพระยา 
บทมาลย์บํารุง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์ ต้ังใจทํางานอย่างเต็มความสามารถ 

๓. ช้อยเพ่ือนสนิทของพลอย เป็นหลานอาของคุณสาย และเป็นบุตรของหลวงนพและแม่
ช้ัน ช้อยเป็นเพ่ือนรักของพลอยที่มีความหวังดีให้กับพลอยอยู่เสมอต้ังแต่วัยเด็กจนวัยชรา ช้อยเป็นคน
โผงผางพูดจาตรงไปตรงมา รักความยุติธรรมและความถูกต้อง มีความเข้าใจโลก เข้าใจการเปลี่ยน 
แปลง และเป็นคนมีมุมมองแบบสมัยใหม่ 

๔. อุ่นบุตรคนโตของพระยาพิพิธฯ กับภรรยาหลวง (คุณหญิงเอ้ือม ซึ่งกลับไปอยู่บ้านเดิมที่
อัมพวา ต้ังแต่ก่อนพลอยเกิด) เป็นคนดูแลและจัดแจงทุกอย่างภายในบ้านพระยาพิพิธฯ คุณอุ่นมี
ความเกลียดชังแม่แช่ม รวมท้ังพลอยและพ่อเพ่ิมด้วย 

๕. ชิดบุตรคนรองของพระยาพิพิธฯ พ่ีชายต่างมารดาของพลอย ติดฝิ่นและการพนันจน
ผลาญทรัพย์สินของพ่อและพ่ีสาวจนหมด 

๖. เพ่ิมบุตรคนที่ ๓ ของพระยาพิพิธฯ พ่ีชายร่วมมารดาของพลอย เป็นคนรักสนุกและไม่
เอาจริงเอาจัง 

๗. เชยบุตรคนที่ ๔ ของพระยาพิพิธฯ กับคุณหญิงเอ้ือม แก่กว่าพลอย ๒ ปี รักพลอยย่ิง
กว่าพ่ีน้องแท้ ๆ ของตน อย่างคุณอุ่นและคุณชิดเชยมีความสนิทสนมกับพลอยและพ่อเพ่ิมอย่างมาก
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันเสมอ ต้ังแต่กลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงวัยสาวจนถึงวัยชรา แม้จะหนีออกจาก
บ้านไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับหลวงโอสถ ซึ่งเป็นหมอแผนด้ังเดิม ที่มีฐานะค่อนข้างยากจน แต่มี
ความสุขในการครองเรือน 

๘. เน่ืองพ่ีชายของช้อย เป็นคนร่าเริง จิตใจดี มีเสน่ห์ บุคลิกอบอุ่น และเป็นรักแรกของ
พลอย โดยเน่ืองมีความรักและจริงใจให้พลอยมาต้ังแต่ยังเป็นเด็ก แต่ด้วยความห่างไกลทําให้เน่ืองต้อง
ไปแต่งงานกับหญิงอ่ืน จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่าตัวละครหลักในรุ่นพลอยที่ปรากฏในวรรณกรรม 
สี่แผ่นดินคือ พลอย เปรม ช้อย อุ่น ชิด เพ่ิม เชยกับหลวงโอสถ และเน่ือง 

ภูมิหลัง 
๑. อ้น ประพนธ์ บุตรชายของคุณเปรมท่ีเกิดกับบ่าวในบ้าน และพลอยได้ขอรับเป็นบุตร

ของตน โดยพลอยรักและเลี้ยงดูเสมือนบุตรของตนอย่างแท้จริง ดังน้ัน อ้นจึงรัก เคารพ และให้เกียรติ
พลอยอย่างสูง ต่อมาอ้นได้เข้าเป็นทหาร อ้นมีความคิดเห็นทางการเมืองที่ขัดแย้งกับน้องชายอย่างอ้ัน 
ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

๒. อ้ัน ประพันธ์ บุตรชายคนแรกของพลอย จบการศึกษาด้านกฎหมายจากต่างประเทศ 
หัวสมัยใหม่ พยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบเดียวกับชาติตะวันตก 



๕๓ 
 

โดยการเข้าร่วมกับฝ่ายเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทั้งที่ตนไม่ได้เติบโตและคุ้นเคยกับสังคมไทยที่จากไป
นาน อ้นเลิกรากับภรรยาแหม่ม เพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรมของทั้งคู่ เมื่อมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย 
ต่อมามีภรรยาใหม่ ช่ือสมใจและมีลูก ๒ คน 

๓. อ๊อด ประพจน์ บุตรชายคนที่สองของพลอย จบวรรณคดีจากต่างประเทศ เป็นคนรัก
ศิลปะและความอิสระ มีความคิดเป็นของตนเอง ฉลาดเข้าใจโลก เข้าใจในความเป็นไทย และการ
พัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา 

๔. ประไพ บุตรคนที่สาม (บุตรสาวคนสุดท้อง) ของพลอย เป็นผู้หญิงรักสวยรักงาม หัว
สมัยใหม่มีความมั่นใจและเอาแต่ใจตัวเองเน่ืองจากได้รับการเลี้ยงดูจากคุณอุ่น ที่ให้ความรักและ
ตามใจประไพอย่างมาก 

๕. เสวีเป็นเพ่ือนของอ้ัน คู่หมั้นของประไพและได้แต่งงานกัน 
๖.  ลูซิลล์ภรรยาแหม่มของอ้ัน 
สรุปได้ว่า ตัวละครหลักในรุ่นลูกของพลอยที่ปรากฏในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน คือ อ้น อ้ัน 

อ๊อด ประไพ เสวี และ ลูซิล 
๒.  เนื้อเรื่องของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
เน้ือเรื่องของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน นําเสนอตามลําดับแต่ละแผ่นดิน ดังน้ี 
แผ่นดินที่ ๑ ยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พลอยบุตรสาวของพระยาพิพิธฯ ต้องติดตามแม่แช่มมารดาที่แยกทางจากบิดาของตนเข้า

ไปอยู่ในวังด้วยวัยเพียง ๑๐ ขวบ โดยท้ิงให้พ่อเพ่ิมพ่ีชายของตนอาศัยอยู่กับพระยาพิพิธฯและลูกของ
พระยาพิพิธฯ ซึ่งเกิดจากคุณหญิงเอ้ือม ภรรยาหลวง คือ คุณอุ่น คุณชิด และคุณเชยขณะที่พลอยเข้า
มาอยู่ในวังน้ันตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม่แช่มได้
ถวายตัวพลอยให้เป็นข้าหลวงของเสด็จ และฝากให้คุณสายช่วยดูแลพลอยแล้วแมแ่ช่มก็ไปค้าขายอยู่ที่
ฉะเชิงเทรา พลอยอาศัยอยู่กับคุณสายและช้อยหลานสาวของคุณสายซึ่งอยู่ในวัยเดียวกับพลอย ในวัง
น้ีเองที่พลอยได้เรียนหนังสือและได้เรียนวิชาการเรือนทั้งการเจียนหมาก จีบพลู แกะสลักผักผลไม้ 
ประดิษฐ์ดอกไม้ และงานเย็บปักถักร้อย รวมถึงได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่มีแบบแผนของชาววัง พลอยใช้ชีวิต
แบบชาววังเร่ือยมาและได้พบเห็นประเพณีวัฒนธรรมหลายอย่าง เช่น พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธี
ลอยกระทง รวมทั้งงานโกนจุกของตนเองและช้อย ซึ่งประเพณีเหล่าน้ี พลอยเห็นเป็นความสนุกสนาน
รื่นเริงไปตามวัยของตนเอง เมื่อเสร็จจากงานโกนจุกพลายก็ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของมารดา ซึ่งทําให้
พลอยรู้สึกว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพลอยทํางานปฏิบัติรับใช้เสด็จด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่
ท้อถอย และการที่พลอยเป็นคนมีสัมมาคารวะ มีน้ําใจ และมีความกตัญญูพลอยจึงเป็นคนโปรดของ
เสด็จ และมีโอกาสได้ติดตามเสด็จขึ้นที่บนเพ่ือเข้าเฝ้าฯ หลายครั้ง ซึ่งทุกครั้งพลอยก็ยังคงมีแต่ความ
ยําเกรงในพระบารมีเป็นล้นพ้น ช่วงที่พลอยเริ่มโตเป็นสาว พลอยรักพ่ีเน่ืองซึ่งเป็นพ่ีชายของช้อยแต่
ท้ายที่สุดเมื่อพ่ีเน่ืองไปรับราชการทหารที่นครสวรรค์ก็ไปแต่งงานท่ีน่ันทําให้พลอยตรอมใจอยู่พักหน่ึง  



๕๔ 
 

แต่เน่ืองด้วยความงามของพลอยเป็นเหตุให้คุณเปรม มหาดเล็กหลวงมาชอบพอ โดยมีพ่อเพ่ิม
พ่ีชายของพลอยเป็นพ่อสื่อ ในที่สุดคุณเปรมได้ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอพลอยจากเสด็จ เมื่อแต่งงานแล้วพลอย
ได้ย้ายออกจากวังหลวงไปอยู่บ้านคุณเปรม ซึ่งค่อนข้างมีฐานะ แต่พลอยยังคงได้รับรู้เรื่องราวของชาว
วังจากคุณเปรมอยู่เสมอ ต่อมาไม่นานพลอยพบว่าคุณเปรมมีลูกชายท่ีเกิดจากเมียบ่าวอยู่แล้วหน่ึงคน 
คือ อ้น ซึ่งพลอยทําใจยอมรับและนําอ้นมาเลี้ยงดูเหมือนลูกของตน หลังจากน้ันพลอยได้ต้ังครรภ์และ
คลอดอ้ันลูกชายคนแรกออกมา เมื่ออ้ันอายุได้เพียงหน่ึงเดือนพระยาพิพิธฯ เจ้าคุณพ่อของพลอยถึงแก่
กรรม และในช่วงที่พลอยกําลังต้ังท้องลูกคนที่สอง ในหลวงรัชกาลที่ห้าก็เสด็จสวรรคตยังความ
โศกเศร้าแก่พลอยเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยอยู่ในวังมาแต่เด็กและคุณเปรมสามีก็เป็นมหาดเล็กใกล้ชิด
พระองค์จึงมีความรู้สึกผูกพันกับเจ้านายมาโดยตลอดจบแผ่นดินที่ ๑ เมื่อสิ้นกษัตริย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

แผ่นดินที่ ๒ ยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในช่วงแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พลอยได้ให้กําเนิดลูกชายคนที่

สองช่ืออ๊อด และเมื่ออ๊อดอายุได้สองขวบเศษ พลอยต้ังท้องและคลอดลูกสาวออกมาสมความ
ปรารถนา ลูกสาวของพลอยช่ือประไพ เมื่อคลอดประไพแล้ว พลอยไม่สามารถมีลูกได้อีกในแผ่นดินน้ี
คุณเปรมก้าวหน้าในหน้าที่ราชการจนได้เป็นถึงพระยาบทมาลย์บํารุง ในช่วงน้ีคุณเปรมได้ตัดสินใจส่ง
อ้ันและอ๊อดไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยอ้ันไปเรียนที่ฝรั่งเศส และอ๊อดไปเรียนที่อังกฤษ ส่วนอ้นลูก
ชายคนโตเรียนทหารอยู่ในประเทศไทย ในระยะต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประเทศไทยกําลังอยู่ในสมัยที่สมบูรณ์พูนสุข อันเป็นผลมาจากความอุตสาหะพากเพียรของคนยุคก่อน 
ทุกคนจึงใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย เหตุการณ์สําคัญในช่วงน้ี คือสงครามโลกคร้ังที่หน่ึง ซึ่งส่งผลให้
ข้าวของมีราคาแพงมาก และประเทศไทยได้ประกาศสงครามเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตร อันได้แก่ 
อังกฤษและฝร่ังเศส ในท้ายที่สุดฝ่ายพันธมิตรสามารถเอาชนะเยอรมนีได้จากน้ันไม่ก่ีปีอ้ันเรียนจบและ
กลับมาบ้านพร้อมกับได้พาภรรยาแหม่มช่ือ ลูซิลล์กลับมาบ้านด้วย ทําให้คุณเปรมไม่พอใจอย่างมาก 
หากตัวพลอยเองได้แต่ทําใจยอมรับลูกสะใภ้เพราะความรักลูก ส่วนอ้นเมื่อเรียนจบแล้วได้ออกมาเป็น
ทหารและไปประจําหัวเมืองต่างจังหวัดพลอยได้ข่าวในหลวงทรงพระประชวร ต่อมาไม่นานเสด็จ
สวรรคตในวันที่เจ้าฟ้าหญิงประสูติจบแผ่นดินที่ ๒ เมื่อสิ้นกษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 

แผ่นดินที่ ๓ ยุคสมัยรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณเปรมล้มป่วย

อยู่หลายวันและเริ่มเจ็บกระเสาะกระแสะหมดอาลัยตายอยากต่อสิ่งรอบตัว พลอยจึงต้องหม่ันชักชวน
ให้คุณเปรมสนใจในสิ่งต่างๆ ระหว่างน้ีอ๊อดเรียนสําเร็จกลับมาให้พลอยได้ช่ืนใจในแผ่นดินของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ีบ้านเมืองเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ําจึงมีการเปลี่ยนแปลงใน



๕๕ 
 

แวดวงราชการเกิดขึ้น มีการยุบกรมกอง รวมถึงการปลดข้าราชการเพ่ือตัดลดรายจ่ายลง เพ่ือให้
งบประมาณแผ่นดินเข้าสู่ดุลยภาพ คุณเปรมจึงตัดสินใจลาออกจากราชการ ต้ังแต่คุณเปรมออกจาก
ราชการก็สนใจแต่การขี่ม้าซึ่งมีท่าทีโลดโผนกว่าเดิมและวันที่พลอยต้องเสียใจที่สุดก็มาถึง เมื่อคุณ
เปรมตกม้าตาย พลอยทุกข์โทมนัสอย่างมาก แต่สามารถดํารงอยู่ได้ เมื่อตระหนักถึงหน้าที่ของตนท่ี
จะต้องปฏิบัติต่อไป คือ การทําให้ชีวิตของตัวเองและของลูกเป็นไปตามท่ีคุณเปรมต้องการต้ังแต่อ้ัน
กลับมา อ้ันช่ืนชอบความคิดเสรีนิยมและการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ได้เรียนรู้ตอนอยู่เมืองนอก 
ในช่วงน้ันผู้คนต่างพูดถึงเรื่องคําทํานายที่ว่าพระมหากษัตริย์จะสิ้นพระราชอํานาจ จึงมีการฉลองพระ
นครครบ ๑๕๐ ปี หลังจากน้ันไม่นานเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองข้ึนโดยผู้ที่เรียกตนเองว่า
คณะราษฎร ซึ่งได้นําพาประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ  

อ้ันลูกชายของพลอยมีส่วนร่วมกับผู้ก่อการในคร้ังน้ี มีการจับกุมเจ้านายหลายพระองค์ทําให้
พลอยซึ่งเคยอยู่ใกล้ชิดกับเจ้านายมาแต่เด็กเห็นว่าเป็นการกระทําที่รุนแรงมาก การที่อ้ันรู้เห็นเป็นใจ
กับพวกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองทําให้อ้ันและอ้นเกิดความบาดหมางใจกัน เน่ืองด้วยอ้นเคยรํ่าเรียน
อยู่แต่ในเมืองไทยและรับราชการทหารด้วยความจงรักภักดีมาตลอด จึงรู้สึกไม่เห็นด้วยกับการกระทํา
ของคณะราษฎรและมองว่าคณะราษฎรต้องการจะล้มล้างราชบัลลังก์ อ้นและพวกทหารหัวเมืองได้
รวมตัวกันมายึดอํานาจคืนจากกลุ่มคณะราษฎรซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนั้น แต่ไม่สําเร็จจึงถูกจับข้อ
หกบฏกลายเป็นนักโทษการเมืองถูกจองจําและถูกตัดสินประหารชีวิต ต่อมาอ้นถูกนําตัวไปคุมขังไว้ที่
เกาะตะรุเตา ในแผ่นดินน้ีพลอยประสบกับความทุกข์อย่างหนักจากความแตกร้าวของครอบครัวหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่นานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสละราชสมบัติจบ
แผ่นดินที่ ๓ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงสละราชสมบัติ 

แผ่นดินที่ ๔ ยุคสมัยรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
การผลัดแผ่นดินใหม่จากรัชกาลที่ ๗ มาสู่รัชกาลที่ ๘ ดูเงียบเหงามากในสายตาพลอย 

เพราะเป็นการผลัดแผ่นดินทางกฎหมายโดยที่รัชกาลก่อนยังมิได้เสด็จสวรรคตและพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ใหม่ที่ยังประทับอยู่ต่างประเทศก็ยังทรงพระเยาว์ มีพระชันษาเพียง ๘-๙ ขวบ จนมีข่าวว่าใน
หลวงจะเสด็จฯ กลับมาเย่ียมพระนคร ซึ่งพลอยรับฟังข่าวเหล่าน้ีด้วยความยินดีในวันรับเสด็จฯ อ๊อด
พาพลอยไปรับเสด็จฯ กับช้อย ในหลวงเสด็จฯ กลับมาประทับที่ประเทศไทยพักหน่ึง แล้วเสด็จฯ กลับ
ยุโรปเพ่ือทรงศึกษาต่อ ในช่วงน้ีพลอยรู้สึกว่าบรรยากาศทางการเมืองดูอึดอัด มีการจับเจ้านายช้ันสูง
ในข้อหากบฏ หลังจากน้ันเกิดการก่อกบฏอีกหลายครั้ง นอกจากน้ี พลอยยังได้ข่าวสงครามที่เกิดใน
ยุโรป ระหว่างฝ่ายเยอรมนีกับฝ่ายอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งต่อมาได้บานปลายกลายเป็นสงครามโลก
ครั้งที่สอง และประเทศไทยต้องเข้าร่วมสงครามโดยยอมให้ทหารญี่ปุ่น ยกทัพเข้ามาเพ่ือใช้ประเทศ
ไทยเป็นทางผ่านไปสู่ประเทศใกล้เคียง ระยะน้ีเมืองไทยจึงเต็มไปด้วยทหารญี่ปุ่น  



๕๖ 
 

ช่วงน้ีเองที่รัฐบาลรณรงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่างภายใต้คําว่าวัฒนธรรม มี
การใช้นโยบายมาลานําไทยสู่มหาอํานาจ นอกจากน้ี ยังต้องนุ่งซิ่น ห้ามกินหมาก กินก๋วยเต๋ียวแทน
ข้าว เป็นต้นช่วงแรกของสงครามญี่ปุ่นมีชัยชนะหลายแห่ง แต่เมื่อเยอรมนีเริ่มพ่ายแพ้ในแถบยุโรป
สหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศสัมพันธมิตรก็ส่งระเบิดนิวเคลียร์ไปถล่มญี่ปุ่น จนญี่ปุ่นต้องยอมแพ้ไป
ในที่สุด ในช่วงท้ายของสงครามพลอยต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดผวา ต้องเข้าไปหลบภัยอยู่ในหลุมที่ขุด
ไว้หน้าบ้าน เมื่อสงครามสงบก็เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง พลอยได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านคลองบางหลวง 
เพราะตึกเดิมที่เคยอยู่ได้ถูกระเบิดไปในช่วงสงคราม แล้วพลอยก็ได้รับข่าวดีว่าจะมีการปล่อยตัว
นักโทษการเมือง พลอยรู้สึกยินดีที่อ้นจะได้พ้นโทษกลับมาอยู่บ้าน แต่พออ้นกลับมาพลอยก็ต้อง
สูญเสียอ๊อดลูกที่เข้าใจพลอยมากที่สุดไปด้วยไข้มาลาเรีย  

ภายหลังการตายของอ๊อดพลอยก็เริ่มป่วยกระเสาะกระแสะเรื่อยมา จนได้ข่าวว่าพระ
เจ้าอยู่หัวจะเสด็จนิวัติพระนคร ข่าวน้ีทําให้พลอยมีกําลังใจจนทําให้อาการป่วยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
และในครั้งน้ีพลอยได้ไปเข้าเฝ้าเสด็จฯ กับช้อยเหมือนเดิมอีกครั้ง ด้วยความปลื้มปิติที่ได้ช่ืนชมพระ
บารมี แต่เสด็จฯ กลับมาไม่นานพลอยก็ได้รับทราบข่าวการเสด็จสวรรคต ทั้งที่ไม่มีลางบอกเหตุมา
ก่อนจบแผ่นดินที่ ๔ เมื่อพลอยได้รับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่  ๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙  ซึ่งทําให้พลอยปลงตกเรื่องอ๊อดและหมดกําลังใจที่จะอยู่ต่อไป ชีวิตของพลอย
จึงจบส้ินไปพร้อมกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ 
ในเย็นวันเดียวกัน 
 

๓.๓ สาระสาํคัญของวรรณกรรมสีแ่ผ่นดิน 
สาระสําคัญ คือ จุดมุ่งหมายที่เป็นแก่นกลางของเร่ือง โดยผู้ประพันธ์ที่ดีต้องสื่อสารให้ผู้อ่าน

ได้ทราบชัดว่าอะไรคือ สาระสําคัญ หรือแก่น หรือแกนกลาง หรือแนวความคิดสําคัญของเรื่อง โดย
การเปิดเผยโลกทัศน์หรือชีวิทัศน์ของผู้ประพันธ์อย่างชัดแจ้งโลกทัศน์ คือ ทัศนะที่ผู้ประพันธ์มองดู
ความเป็นไปในโลกมนุษย์ 

ชีวิทัศน์ คือ ความปกติธรรมดาหรือธรรมชาติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างของลักษณะ
ชีวิตมนุษย์ 

โดยสาระสําคัญน้ันควรปรากฏอย่างสม่ําเสมอในขณะการดําเนินเรื่อง กล่าวคือผู้ประพันธ์
ควรเน้นให้เห็นวิถีทางของโลกและชีวิตของมนุษย์ตามนัยต่าง ๆ ขณะที่ดําเนินเรื่องไปดังน้ัน จึงสรุปได้
ว่าสาระสําคัญของวรรณกรรม คือ การที่ผู้ประพันธ์สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจในเชิงสรุป
ได้ว่ามนุษย์ในโลกน้ีเป็นเช่นน้ันเป็นเช่นน้ีตามธรรมชาติวิสัยของมนุษย์ดังที่ผู้ประพันธ์ได้ช้ีให้เห็นในการ
น้ีได้มีนักวิเคราะห์วิจัยกล่าวถึงสาระสําคัญของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน ดังน้ี 



๕๗ 
 

กาญจนา วิชญาปกรณ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง บริบทโลกในนวนิยายเอกเร่ืองสี่แผ่นดิน ของ 
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช โดยพิจารณาทั้งช่ือเร่ือง แนวคิด สาระเน้ือหา และตอนจบของวรรณกรรมสี่
แผ่นดิน พบว่าสอดรับกันและโน้มนําผู้อ่านให้ขบคิดและได้ความแตกฉานทางปัญญาทุกคร้ัง ซึ่งเป็น
ลักษณะหน่ึงของวรรณกรรมท่ีทําให้ได้รับความนิยมเสมอมา และความสําเร็จอีกประการหน่ึงอยู่ที่
ความสามารถของผู้ประพันธ์ในการสร้างตัวละครพลอยให้เป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงแสดงทัศนะ
ต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงในสี่รัชสมัยทีส่งผลกระทบต่อคนทั่วไป โดยใช้ความจริงใจอธิบาย
เหตุผลอย่างชัดเจนว่า ทําไมตัวละครพลอยคิดเห็นรู้สึกและทําเช่นน้ัน จนผู้อ่านเข้าข้าง เข้าใจ เห็นใจ 
และสงสารพลอย ทั้งน้ีเพราะฝีมือในการสงตัวละครสตรีอย่างเข้าใจถึงแก่นอารมณ์ความคิดความรู้สึก
ที่กระทบใจผู้อ่านอย่างสูงต้ังแต่ต้นจนจบเรื่อง๘ 

ทุเรียน ประตังถาโต ศึกษาวิจัยเรื่อง การเมืองในวรรณกรรมส่ีแผ่นดิน จากการศึกษาพบว่า
เน้ือหาสาระของวรรณกรรมสี่แผ่นดินฉายให้เห็นทัศนะของศักดินาอย่างแจ่มชัด โดยแสดงความ
จงรักภักดีและมีความหวังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหย่ังลึก ซึ่งแนวความคิดดังกล่าว 
ผู้ประพันธ์ได้สะท้อนออกมาทั้งในตัวละครพลอยซึ่งเป็นตัวเอกของเร่ืองและตัวละครอ่ืน เช่น อ๊อดและ
เพ่ิม ดังเช่น กรณี วิทยากร เชียงกูล กล่าวไว้ว่า วรรณกรรมสี่แผ่นดินปรากฏข้อความแสดงความ
จงรักภักดีและเชิดชูกษัตริย์ตลอดการดําเนินเรื่องจุดเด่นที่ผู้ประพันธ์วรรณกรรมสี่แผ่นดิน ต้องการ
แสดงต่อผู้อ่านให้เห็นเด่นชัด คือจุดหัวเลี้ยวหัวต่อหรือจุดเปลี่ยนแปลงการปกครองของบ้านเมืองไทย 
อันเป็นการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอ่ืนในชีวิตของคนไทยเป็นอันมากทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา
การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนวิธีการดําเนินชีวิตประจําวัน๙ 

วทัญญู ขลิบเงิน ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรมเรื่องสี่
แผ่นดิน โดยจากการศึกษาพบว่าผู้ประพันธ์ทําหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนภาพเหตุการณ์บ้านเมืองใน
ขณะนั้นด้วยการเขียนเรื่องราวที่เข้าถึงผู้อ่าน เน้นให้เห็นถึงเหตุการณ์ แนวโน้มแห่งการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ตลอดจนค่านิยมของคนไทยที่ได้ผันแปรมาตามลําดับ ผ่านบทบาท
และพฤติกรรมของตัวละคร ความคิดเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดทั้งยังให้
ความประทับใจและคล้อยตามไปกับความจงรักภักดีของพลอยตัวละครเอกในเรื่องที่มีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พร้อมกันน้ียังได้นําเสนอวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และการปกครอง ของตัวละคร๑๐ 
                                                            

๘กาญจนา วิชญาปกรณ์, “บริบทโลกในนวนิยายเอกเร่ือง สี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, อ้างแล้ว, บทคัดย่อ. 

๙ทุเรียน ประตังถาโต, “การเมืองในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓. 

๑๐วทัญญู  ขลิบเงิน, “การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดิน”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, บทคัดย่อ. 



๕๘ 
 

ศุลีพร มกรานุรักษ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง มองวิ วัฒนาการสังคมไทยจากนวนิยายเรื่อง 
สี่แผ่นดิน พบว่า สาระสําคัญของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน คือ การดํารงชีวิตในพระราชวัง ครอบครัวผู้ดี
วิวัฒนาการประวัติศาสตร์ ชะตาชีวิต โดยผู้ประพันธ์นําเอาวิถีชีวิตและชะตากรรมของพลอตัวละครเอก 
เป็นตัวนําของนวนิยายไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคสี่แผ่นดิน ซึ่งผู้ประพันธ์สามารถสร้างตัว
ละครให้มีบทบาทเข้มข้นสามารถสะท้อนภาพต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน๑๑ 

สมพร มันตะสูตร ศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์เรื่องสี่แผ่นดินและหลายชีวิต โดยจาก
การศึกษาเน้ือเร่ืองของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ประพันธ์เจตนาใช้เหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
สี่รัชสมัยเป็นแก่นเรื่องและโครงเร่ือง เพ่ือสะท้อนสภาพเหตุการณ์ในอดีตให้ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้
ความเห็นและเหตุผล ได้มองเห็นจุดเด่น จุดบกพร่อม ได้ซาบซึ้งในคุณธรรมอันน่านิยมที่คนไทยได้สั่ง
สมกันมา ได้เห็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัย มีเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้ตัวละคร
สามารถปรับความเป็นอยู่ให้เข้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ตัวละครในเรื่องมีทั้งฝ่ายในวังและนอกวัง ทั้งใน
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย ซึ่งอาจช่วยให้ผู้อ่านปรับปรุงตนเองสําหรับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้๑๒ 

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้ว่า สาระสําคัญของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน คือ ความเปลี่ยนแปลง
ของบริบทสังคมไทยและการดํารงชีวิต ที่เกิดการผันผวนแปรเปลี่ยนในแต่ละแผ่นดินทั้งสี่แผ่นดิน
ต้ังแต่ในช่วงรัชกาลที่ ๕ จนถึงสิ้นรัชกาลที่ ๘ ซึ่งสาระสําคัญน้ีได้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน
ตลอดเรื่องต้ังแต่ต้นจนจบ ซึ่งผู้อ่านสามารถมองเห็นและเข้าใจตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการแสดงให้เห็น
ได้อย่างง่ายและชัด 
 

๓.๔ โลกทัศน์และชีวิทัศน์ของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
เมื่อกล่าวถึงโลกทัศน์และชีวิทัศน์ของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน จึงมีคําศัพท์ที่ควรทําความเข้าใจ

ในเบ้ืองต้นอยู่ ๒ คํา ประกอบด้วยคําว่า โลกทัศน์ และชีวิทัศน์ ซึ่งผู้วิจัยขอสรุปรายละเอียดโดยสังเขป 
ดังน้ี 

โลกทัศน์ ตรงกับคําว่า World Views ในภาษาอังกฤษ กล่าวตามรูปศัพท์แล้วแปลว่าการ
มองโลก ซึ่ง พระครูธรรมสารสุมณฑ์ (คําพัน ญาณวีโร) ได้สรุปความหมายของโลกทัศน์จาก
การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมของพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมอีสานเรื่อง สังข์ศิลป์ชัย ไว้ว่าโลกทัศน์

                                                            
๑๑ศุลีพร มกรานุรักษ์, “มองวิวัฒนาการสังคมไทยจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน”, วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, บทคัดย่อ. 
๑๒สมพร มันตะสูตร, “วิเคราะห์วรรณกรรมสี่แผ่นดินและหลายชีวิต”, ปริญญานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๙-๔๐. 



๕๙ 
 

คือความคิดเห็นที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมมีต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เขามีความสัมพันธ์ด้วยส่วน
นักวิชาการท่านอ่ืนได้ให้ความหมายไปในแนวทางเดียวกัน๑๓ ดังน้ี  

สนิท สมัครการ ให้ความหมายว่า โลกทัศน์คือ สิ่งที่กําหนดแนวคิดและพฤติกรรมของ
มนุษย์ และโลกทัศน์ช้ีให้เห็นผลแสดงออกทางวัฒนธรรมเก่ียวกับชีวิตและโลกของคนในสังคมโดย
ส่วนรวม๑๔ 

พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว ให้ความหมายว่า โลกทัศน์คือ ความคิดรวบยอดของการตอบสนองต่อ
โลกหรือจักรวาล๑๕ 

ธวัช ปุณโณทก ให้ความหมายว่า โลกทัศน์คือผลรวมของมโนทัศน์ของบุคคลแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละระบบที่มีต่อสิ่งที่มีอยู่รอบตัวและจักรวาล๑๖ 

จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่าโลกทัศน์ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการมองโลกภายนอกอัน
ได้แก่บุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมฉะนั้น ชีวิทัศน์ ที่มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า การ
มองชีวิต จึงเป็นส่วนหน่ึงของโลกทัศน์โดยปริยาย เพราะชีวิทัศน์เป็นการมองโลกเหมือนกันแต่เจาะจง
ลงไปเฉพาะสิ่งมีชีวิตในส่วนของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน ได้มีนักวิเคราะห์วิจัยกล่าวถึงโลกทัศน์และชีวิทัศน์
ของวรรณกรรม ดังน้ี 

กาญจนา วิชญาปกรณ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง บริบทโลกในนวนิยายเอกเร่ืองสี่แผ่นดิน ของ 
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ได้กล่าวว่า ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช สามารถนําบริบทมาเรียงร้อยได้อย่างมี
ประดิษฐ์การในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน ทําให้ผู้อ่านมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมไทยในช่วงสี่รัชกาลได้อย่างชัดเจน ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช นําเสนอทัศนะผ่านพลอย เพ่ือ
แสดงความแปรเปลี่ยนของวิถีชีวิตโดยการบรรยายและพรรณาฉากเหตุการณ์ที่แวดล้อมพลอยได้อย่าง

                                                            
๑๓พระครูธรรมสารสุมณฑ์ (คําพัน ญาณวีโร), “ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมของพระพุทธ 

ศาสนาในวรรณกรรมอีสานเรื่อง สังข์ศิลป์ชัย,” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, หน้า ๓๘. 

๑๔สนิท สมัครการ, วัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 
๒๕๓๔), หน้า ๒๘. 

๑๕พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว, โลกทัศน์, วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวน, ปีที่ ๗ ฉบับที่ 
๒, (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓) : ๕. 

๑๖ธวัช ปุณโณทก, วัฒนธรรมพื้นบ้านและคติความเช่ือ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๒๙), หน้า ๓๑. 



๖๐ 
 

เห็นรายละเอียดถึงแก่นแท้ตัวตนของพลอยที่แสดงปฏิกิริยาทัศนะอารมณ์และความรู้สึกเมื่อมี
เหตุการณ์ต่าง ๆ มากระทบจนผู้อ่านประทับใจเข้าใจเห็นใจสงสารและเข้าข้างพลอย๑๗ 

ทุเรียน ประตังถาโต ศึกษาวิจัยเรื่อง การเมืองในวรรณกรรมส่ีแผ่นดิน พบว่าผู้ประพันธ์ได้
ถ่ายทอดความคิดลงในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน โดยแสดงแง่มุมที่น่าสนใจหลากหลายมีบทเรียนที่ย่ิงใหญ่ 
และมีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญ โดยผู้อ่านสามารถตีความในเรื่องของความคิด
ที่แฝงได้เช่นกัน และจากการศึกษาพบว่าแนวความคิดหลักของวรรณกรรมสี่แผ่นดิน คือ เรื่องของ
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเน้ือหาสาระได้ฉายให้เห็นทัศนะดังกล่าวของผู้ประพันธ์
จากตัวละครเอกของเร่ือง คือพลอยและตัวละครอ่ืนคือ อ๊อด และพ่อเพ่ิม๑๘ 

วทัญญู  ขลิบเงิน ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรมเร่ือง 
สี่แผ่นดิน พบว่า วรรณกรรมสี่แผ่นดินมีความจริงทางสังคมสอดแทรกอยู่ทั้งในด้านรูปธรรมและ
นามธรรม ด้านรูปธรรมหมายถึงเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม ส่วนด้านนามธรรมหมายถึงค่านิยม 
ชีวิต จิตใจของคนในสังคมซึ่งผู้ วิจัยพบว่าสิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นภาพสะท้อนประสบการณ์ของ
ผู้ประพันธ์และเหตุการณ์ส่วนหน่ึงของสังคม๑๙ 

ศุลีพร มกรานุรักษ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง มองวิ วัฒนาการสังคมไทยจากนวนิยายเรื่อง 
สี่แผ่นดิน พบว่า ผู้ประพันธ์สร้างตัวละครให้มีบทบาทสะท้อนภาพหลายภาพ ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะ
เป็นเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตและความ
เป็นอยู่ตลอดจนความคิดเห็นของคนที่ต้องประสบเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงน้ันอันเป็นมูลฐาน
ของความคิดเห็นและการทําให้บุคคลเกิดปฏิกิริยาแตกต่างกันไป ซึ่งเราก็สามารถเข้าใจและแยกแยะ
ได้ด้วยเหตุผลที่ผู้ประพันธ์มีเจตนา๒๐ 

สมพร มันตะสูตร ศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์เรื่องสี่แผ่นดินและหลายชีวิต พบว่าวรรณกรรม
สี่แผ่นดิน ผู้ประพันธ์มุ่งจะแสดงให้เห็นว่าชีวิตของมนุษย์เป็นอนิจจัง ไม่มีความคงที่ชีวิตมนุษย์ย่อม
เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องของครอบครัว เศรษฐกิจ 

                                                            
๑๗กาญจนา วิชญาปกรณ์, “บริบทโลกในนวนิยายเอกเรื่อง สี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 

ปราโมช”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, อ้างแล้ว, บทคัดย่อ. 
๑๘ทุเรียน ประตังถาโต, “การเมืองในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓. 
๑๙วทัญญู  ขลิบเงิน, “การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดิน”, วิทยานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, บทคัดย่อ. 
๒๐ศุลีพร มกรานุรักษ์, “มองวิวัฒนาการสังคมไทยจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน”, วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, บทคัดย่อ. 



๖๑ 
 

และการเมือง เท่ากับผู้ประพันธ์ช้ีแนะให้ผู้อ่านเห็นความสําคัญของการปรับตัวให้หมุนไปตามความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือจะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีสันติสุข๒๑ 

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้ว่า โลกทัศน์ที่ผู้ประพันธ์มองโลกและนําเสนอให้เห็นเป็น
ประเด็นอย่างชัดเจนในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน คือ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละแผ่นดินว่า
เปลี่ยนอย่างไร และคนในสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยคิดอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงน้ัน ซึ่งตรงกับหลัก
พุทธธรรมในด้านสัจธรรม คือ ไตรลักษณ์ หรือลักษณะ ๓ ประการ อันได้แก่ ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง 
และอนัตตาในส่วนของชีวิทัศน์น้ัน ผู้ประพันธ์ได้แสดงให้เห็นถึงความปกติธรรมดาหรือธรรมชาติอย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างของลักษณะชีวิตมนุษย์ อาทิเช่น รูปมนุษย์ อารมณ์ ความคิดความรู้สึก 
ความรัก โลภ โกรธ หลง ซึ่งตรงกับหลักพุทธธรรมในด้านจริยธรรม ได้แก่โยนิโสมนสิการ มรณสติ 
พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ และ ทิศ ๖ว่าด้วยองค์ความรู้เบ้ืองต้นจากการศึกษาหาข้อมูล 

๑) วรรณกรรมสี่แผ่นดิน คือ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและการดํารงชีวิตที่
เกิดการผันผวนแปรเปลี่ยนในแต่ละแผ่นดินทั้งสี่แผ่นดินต้ังแต่ในช่วงรัชกาลที่ ๕ จนถึงสิ้นรัชกาลที่ ๘ 
ซึ่งสาระสําคัญน้ีได้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสี่แผ่นดินตลอดเรื่องต้ังแต่ต้นจนจบ 

๒) หลักพุทธธรรมในวรรณกรรมสี่แผ่นดินแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ หลักพุทธธรรมในด้านสัจ
ธรรมกับจริยธรรม 

๓) หลักพุทธธรรมในด้านสัจธรรม คือ ไตรลักษณ์ 
๔) หลักพุทธธรรมในด้านจริยธรรมมีหลายหลักธรรมแต่ที่สอดคล้องกับงานวิจัย คือโยนิโส

มนสิการ มรณสติ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ และ ทิศ ๖ 
 

                                                            
๒๑สมพร มันตะสูตร, “วิเคราะห์วรรณกรรมสี่แผ่นดินและหลายชีวิต”, ปริญญานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๙-๔๐. 



 
บทที่ ๔ 

ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการดาํเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรม 
 

การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรม 
สี่แผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรม
จากวรรณกรรมสี่แผ่นดินด้วยเหตุผลที่ว่า วรรณกรรมสี่แผ่นดิน คือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ขนาด
ยาวที่เป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของพลอยตัวละครเอกของเรื่องว่าพลอยดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรตลอด
ช่วงวัยชีวิตต้ังแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ในบริบทสังคมไทยที่ผันผวนและแปรเปลี่ยนไปใน
แต่ละแผ่นดินทั้งสี่แผ่นดินต้ังแต่ในช่วงรัชกาลที่ ๕ จนถึงสิ้นรัชกาลที่ ๘ ดังน้ัน การศึกษาวิเคราะห์แนวทาง 
การดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรมสี่แผ่นดิน จึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์จากบทบาท
ของพลอยตัวละครในวรรณกรรมเป็นหลักสําคัญว่าเฉพาะแนวทางการดําเนินชีวิต ในการวิจัยครั้งน้ี
นิยามคําว่าการประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตจะหลุดกรอบออกมาจากสังคมโลกในยุคปัจจุบัน
ที่วัดความสําเร็จกันด้วยช่ือเสียงเงินตราและความมั่งคั่งทางวัตถุกล่าวคือ การประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินชี วิตของงานการวิจัยครั้ งน้ี  คือ การดําเนินชี วิตให้ ไปสู่ความสุขสงบอย่างแท้จริ งจาก 
สัจธรรมแห่งชีวิต ผู้วิจัยพบว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตเพ่ือเรียนรู้ในสองประเด็นหลักคือ การใช้ชีวิต และการตาย 

พระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวไว้ว่า คนส่วนใหญ่มักจะคํานึงถึงแต่เรื่องการอยู่ดี แต่มองข้าม
เรื่องการตายดี ทั้งที่จริงแล้วการอยู่ดีกับการตายดีเป็นเร่ืองเดียวกัน ถ้าหากว่าเรามองไม่เห็นถึงความ
เช่ือมโยงดังกล่าว๑ เราก็จะสนใจแต่เพียงการอยู่ดีเท่าน้ัน ทั้งที่การตายดีนับเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้อง
คํานึงถึงด้วย และการตายดีก็คือการตายอย่างสงบนักบวชเซนท่านหน่ึงได้กล่าวเกี่ยวกับการเตรียมตัว
ตายไว้อย่างน่าขบคิดว่า ให้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตให้เป็นแล้วจะตายเป็น ครั้นถามต่อว่า แล้วจะเรียนรู้
การใช้ชีวิตให้เป็นได้อย่างไรนักบวชเซนคนเดิมก็ตอบว่า ถ้าเรียนรู้การตายให้เป็นก็จะใช้ชีวิตเป็นใน
เมื่อการใช้ให้ดีเป็นเรื่องเดียวกับการตายดี และการตายดีก็คือการตายอย่างสงบดังนั้น ประเด็นในการ
วิจัยที่ผู้วิจัยต้ังไว้ว่า การค้นหาแนวทางการดําเนินชีวิตให้ไปสู่ความสุขสงบอย่างแท้จริง จึงเป็นการ
ค้นหาแนวทางการดําเนินชีวิตให้ไปสู่การตายอย่างสงบจึงอาจกล่าวได้ว่าการดําเนินชีวิตให้ไปสู่
ความสุขสงบอย่างแท้จริง ก็คือการตายอย่างสงบ ดังน้ัน สิ่งช้ีวัดความสําเร็จของการวิจัยน้ีจึงเป็นการ
ตายอย่างสงบขอความสุดท้ายในตอนจบของวรรณกรรมสี่แผ่นดินกล่าวว่า “เย็นวันน้ัน วันอาทิตย์ที่ ๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ น้ําในคลองบางหลวงลงแห้งเกือบขอดคลอง หัวใจพลอยที่อ่อนแอลงด้วยโรค

                                                            
๑พระไพศาล วิสาโล, มรณสติ, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http://www.visalo.org/article/ DMoranaSati.htm 

(๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖). 



๖๓ 
 
และความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็หลุดลอยตามน้ําไป ...” ข้อความน้ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พลอย
ตายอย่างสงบ ดังน้ัน พลอยจึงเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 

จากผลการศึกษาหลักพุทธธรรมในวรรรกรรมสี่แผ่นดินในบทที่ ๒ หลักพุทธธรรมที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน๒ ได้แก่หลักพุทธธรรมในด้านสัจธรรม คือ ไตรลักษณ์ และหลักพุทธธรรมใน
ด้านจริยธรรม คือ โยนิโสมนสิการ มรณสติ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ และ ทิศ ๖ แต่การศึกษาใน
บทที่ ๔ ว่าด้วยการดําเนินชีวิต ดังน้ัน หลักพุทธธรรมที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการประพฤติปฏิบัติของ
พลอยจึงเป็นหลักพุทธธรรมในด้านจริยธรรม แต่ทั้งน้ี ก็เป็นไปเพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึงสัจธรรมแห่ง
ชีวิตที่เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์ 
 

๔.๑ แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลกัพุทธธรรมจากวรรณกรรมสี่แผ่นดนิ 
๔.๑.๑ โยนิโสมนสิการ 
พลอยมีหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการและนําไปใช้ในการคิดวางแผนในการทํางานการ

แก้ไขปัญหาหรือความทุกข์ และช่วยในการตัดสินใจวิเคราะห์ ติดตามผลการทํางานเพ่ือให้บรรลุผล
สําเร็จได้เป็นอย่างดีสรุปเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตได้ดังน้ี๓ 

(๑)  การคิดโดยใช้วิธีการหลากหลาย (อุบายมนสิการ) ที่ถูกต้องเพ่ือให้ได้ความจริงการที่
พลอยมีการฟังแบบจับใจความสําคัญ แล้วเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยได้ ดังเช่น กรณีการได้
ยินมารดากล่าวว่าจะพาไปถวายตัวกับเสด็จ ซึ่งพลอยก็สามารถเข้าใจได้ทันที และการฟังช้อยพูดถึง
เรื่องราวต่างๆ เก่ียวกับตัวเองบ้าง ครอบครัวบ้าง เมื่อฟังแล้วพลอยทําความเข้าใจและสามารถสรุป
ประวัติครอบครัวของช้อยได้ว่าประกอบไปด้วยใครบ้าง ช่ืออะไร และแต่ละคนเป็นอย่างไร เป็นต้น 

๒) การคิดอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ และเป็นขั้นตอนตามลําดับเหตุและผล ไม่ทําให้ยุ่ง
สับสน (ปถมนสิการ) การที่พลอยมีการคิดแบบพิเคราะห์ในกระบวนการคิด คือ มีการคิดแล้ว
วิเคราะห์แยกแยะ เปรียบเทียบหาความเหมือนความต่าง ดังเช่น กรณีที่พลอยได้ไปอยู่บ้านของช้อย
เมื่องานโกนจุกแล้วมองเห็นถึงความแตกต่างระหว่างบ้านของตนและบ้านของช้อย ทั้งในด้านรูปธรรม
และนามธรรม เป็นต้น 

                                                            
๒แรนดี เพาช์ และเจฟฟรี ย์ , เดอะลาสต์เลกเชอร์ , แปลโดย วนิษาเรซ, พิมพ์ครั้ งที่ ๑๕, 

(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ HOW TO, ๒๕๕๑), หน้า คํานํา. 
๓เกรียงศักด์ิ โรจน์คุรีเสถียร, “มารู้จักโยนิโสมนสิการกันเถอะ”, ประชากรและการพัฒนา, 

(ออนไลน์) แหล่งที่มา: ttp://www.popterms.mahidol.ac.th/newsletter/show article. php?articleid= 30 
(๑ มีนาคม ๒๕๕๕). 
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(๓) การคิดโดยการค้นหาสาเหตุและผล หาความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่เป็นผลต่อเน่ือง
แบบลูกโซ่ (การณมนสิการ) เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยที่พลอยทราบเหตุปัจจัยอยู่ก่อนแล้ว พลอย
สามารถเช่ือมโยงมาสัมพันธ์กันได้ทันที ดังเช่น กรณีที่ทั้งคุณชิดและพวง ทิ้งพลอยให้น่ังอยู่ที่ระเบียง
เรือนคนเดียว (เพราะคุณอุ่นสั่งห้ามทุกคนในบ้านคลองบางหลวงคบหาพูดคุยกับพลอย) เป็นต้น แสดง
ให้เห็นถึงหลักพุทธธรรมเรื่อง โยนิโสมนสิการ 

(๔) การคิดแบบกําหนดเป้าหมาย กําหนดผลล่วงหน้าเพ่ือเป็นกําลังใจให้ตนเองทํางาน
สําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ (อุปปาทกมนสิการ) การที่พลอยมีความหวังอยู่เสมอตราบที่ยังมีลมหายใจ
และเป็นกําลังใจให้ตนเองทํางานสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ดังเช่น กรณีที่พลอยประสบกับความทุกข์
อย่างหนัก จนกล่าวได้ว่าความทุกข์ที่ผ่านมาหลายคร้ังหลายหนในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังจน
ได้รับความทุกข์โทมนัสเมื่อพ่อแม่พ่ีน้องหรือคนที่รักต้องกระจัดพลัดพรายไป แต่ความทุกข์ทั้งหลายทั้ง
ปวงที่กล่าวมาที่พลอยเคยได้ประสบน้ันจะเป็นของธรรมดา เมื่อเทียบกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดิน
ที่ ๓ น่ันคือ การได้เห็นลูกทะเลาะกันและแสดงอาการอาฆาตเครียดแค้นกัน 

ผล คือ สามารถแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตของชีวิตได้ ยกตัวอย่างดังเช่น 
กรณีที่หน่ึง การพลาดหวังจากความรัก ที่พลอยสามารถนําหลักพุทธธรรมเรื่อง โยนิโสมนสิการ มา
ปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและสามารถก้าวผ่านพ้นความทุกข์อันเกิดจากการพลัดหวังจากความรักไป
ได้ และ กรณีที่สอง การพลัดพรากจากมารดา ที่พลอยสามารถนําหลักพุทธธรรมเรื่อง โยนิโสมนสิการ 
มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและสามารถก้าวผ่านพ้นความทุกข์อันเกิดจากการพลัดพรากจากมารดา
ไปได้ยกตัวอย่างข้อความท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์ ดังน้ี 

หน้า ๗๓ เมื่อแม่อําลาว่าจะกลับไปฉะเชิงเทรา เพราะธุรกิจทางกรุงเทพฯ เสร็จแล้ว และ
เรือที่อาศัยเขามาน้ันคอยอยู่ พลอยก็มิได้รู้สึกเสียใจเหมือนคราวก่อน เพราะเห็นจริงเสียแล้วว่า ถึงแม่
จะต้องจากไป แม่ก็จะต้องกลับมาอีกในวันข้างหน้า 

ผล คือ พลอยก็มิได้รู้สึกเสียใจเหมือนคราวก่อน เพราะเห็นจริงเสียแล้วว่า ถึงแม่จะต้องจากไป 
แม่ก็จะต้องกลับมาอีกในวันข้างหน้า 

หน้า ๑๕๖ ข่าวพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปไกล ทําให้พลอยเห็นความสําคัญที่ตนต้องอยู่ห่าง
พลัดพรากจากกันได้เป็นครั้งคราว นับประสาอะไรกับคนขนาดพลอยและพ่ีเน่ืองจะจากกัน 

ผล คือ ความทุกข์ของพลอยที่ต้องอยู่ห่างจากคนรักน้ันคลายลงจนไม่สําคัญ 
หน้า ๒๕๖ พลอยฟังเรื่องที่คุณสายเล่าอย่างสนใจโดยตลอด พลอยไม่เคยนึกว่า คุณสายจะ

ได้ผ่านความผิดหวัง และความโทมนัส อย่างที่พลอยเคยผ่านมาแล้วหยก ๆ คุณสายบอกว่าเวลาเป็น
ยาสมาน ทําให้แผลในหัวใจน้ัน หายได้ แต่แผลในหัวใจพลอยทําไมยังเจ็บอยู่หรือว่าเวลาจะยังสั้นไป
หรือหัวใจของพลอยน้ันจะไม่แข็งแรงเท่า หัวใจของคุณสาย แต่อย่างไรก็ตาม ความหลังของคุณสายที่
เพ่ิงมาเปิดเผยขึ้นน้ัน ถึงแม้ว่าทั้งคุณสายและช้อย จะเห็นว่าเป็นเรื่องขบขันก็ตาม ความรู้ที่ได้รับน้ัน 
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ทําให้พลอยอุ่นใจมากขึ้น เพราะในโลกน้ีมีคนอ่ืนที่เคยได้รับความทุกข์โทมนัส เพราะพลาดหวังมาแล้ว
เหมือนกัน มิใช่ว่าพลอยเพ่ิงมาได้รับทุกข์น้ันแต่คนเดียว 

ผล คือ ทําให้พลอยรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น เพราะมองเห็นว่าในโลกน้ีมีคนอ่ืนที่เคยได้รับความ
ทุกข์โทมนัส เพราะพลาดหวังมาแล้วเหมือนกัน มิใช่ว่าพลอยเพ่ิงมาได้รับทุกข์น้ันแต่คนเดียว 

หน้า ๓๕๑ พลอยต้ังปัญหา ถามตนเองว่า ตนควรจะปฏิบัติตนอย่างไรกับเด็กคนนี้ เพ่ือให้
ทุกอย่างระหว่างตนกับคุณเปรม อยู่ในสภาพ เรียบร้อยไม่มีอุปสรรค ขณะที่กําลังนึกตอบปัญหา
เหล่าน้ีให้แก่ตัวเอง ก็พอดีเด็กคนน้ันว่ิงหัวเราะร่า เข้ามากอดพลอยไว้ และด้วยหน้าตาและกิริยาที่
น่ารักน่าเอ็นดู เด็กคนน้ันก็ตอบปัญหาต่าง ๆ ของพลอยให้เสร็จสิ้นไป โดยพลอยไม่ต้องตอบเองเลย
พลอยรู้ทันทีว่าตนไม่มีทางอ่ืนใดที่จะเลือกได้ เพราะทางที่จะปฏิบัติน้ัน มีอยู่ทางเดียว คือต้องรักเด็ก
คนน้ีเสมือนว่าเป็นลูกของตน 

ผล คือ คนในบ้านมีความเคารพ มองพลอยด้วยสายตาที่รักและเอ็นดูแสดงความไว้ใจ และ
คุณประโยชน์จากการรับเลี้ยงอ้นลูกติดคุณเปรม ประการแรก ทําให้พลอยสนิทสนมคุ้นเคยกับคุณ
เปรมได้มากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ประการที่สอง ทําให้พลอยมีความมั่นใจ มีความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่กว่า
แต่ก่อน มีความหนักแน่นและมีความแน่ใจเกิดขึ้นในตนเอง ดังน้ันการสั่งการในบ้านตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่ของแม่บ้าน ในการปกครองคน พลอยจึงกระทําได้โดยมีน้ําหนักกว่าแต่ก่อน และประการที่สาม 
ทําให้พลอยได้รับความนิยมเลื่อมใสจากบรรดาญาติของคุณเปรม 

๔.๑.๒ มรณสติ 
พลอยมีการระลึกถึงความตายและเตรียมตัวให้พร้อมตายอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้พลอยเร่ง

ขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกศิษย์ ลูก ภรรยา แม่ เพ่ือน เจ้านาย และคฤหัสถ์ ได้อย่างครบ
สมบูรณ์ และใช้ชีวิตในทางกุศลด้วยความไม่ประมาท เมื่อการตายมาถึงพลอยจึงพร้อมยอมรับและ 
ทําใจปล่อยวางได้หมด สรุปเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตได้ ดังน้ี 

(๑) เวลาเดินทางขณะเดินทางกลับจากบางปะอินพลอยมองเห็นและตระหนักรู้ว่าความ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย และการพลัดพรากสูญเสียของรัก เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุกคน จากงานพระศพ
พระเจ้าลูกเธอ ทําให้พลอยดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีสติสัมปชัญญะ และมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น 

(๒) พิจารณาว่าน้ีอาจเป็นการเดินทางคร้ังสุดท้ายการที่พลอยได้ยินเสียงเหมือนกับตนเอง
ร้องบอกคุณเปรมอยู่ในใจว่า ตนทําหน้าที่ของตนครบทุกอย่างแล้ว และเหน่ือยมากแล้ว 

(๓) การไปเย่ียมผู้ป่วยคุณอุ่นพ่ีสาวต่างมารดาป่วยเป็นมะเร็ง พอหมอไปแล้วพลอยก็รีบเข้า
ไปเยี่ยมคุณอุ่นในห้อง พลอยนั่งดูอาการของพ่ีสาวแล้วก็เศร้าใจ เห็นชีวิตน้ันไร้สาระ เงินทองทรัพย์
และวาสนาที่คุณอุ่นเคยใฝ่ใจต้องการน้ัน ดูไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย เพราะไม่สามารถจะช่วยเหลือ
อะไรใครได้ถึงแม้ว่าในขณะน้ีคุณอุ่นจะได้สิ่งที่เคยต้องการมาทุกอย่าง สิ่งเหล่าน้ันเพียงแต่จะช่วยให้
คุณอุ่นรอดพ้นจากความเจ็บปวดก็ไม่ได้ 
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(๔) เวลาไปงานศพการที่พลอยมองเห็นว่า ความตายของคุณหลวงพ่อของช้อยเป็นเครื่อง
เตือนใจบอกระยะทางแห่งชีวิตให้กับพลอยอีกคร้ังหน่ึงว่า ของที่ตนได้เคยรู้จัก เคยพบเห็นน้ันกําลังจะ
หมดไปทุกวัน และของใหม่ที่ตนไม่รู้จักไม่คุ้นเคยกําลังจะเข้ามาแทนที่ และกําลังก้าวย่างใกล้ตัวเข้ามา
ทุกวัน โดยที่พลอยไม่สามารถจะขัดขวางหรือหลีกเลี่ยงได้ 

(๕) เวลาประสบความพลัดพรากสูญเสียของรัก ความสูญเสียพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติ
หรือผู้คน แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาการที่พลอยมองเห็นและตระหนักรู้ว่าความทุกข์ความ
ระทมใจจากกาประสบกับความพลัดพรากจากคนที่รัก หรือของที่รักน้ันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถ
หลีกเลี่ยงได้ แม้แต่พระเจ้าอยู่หัว เจ้าชีวิตของคนทั้งเมือง และสําหรับพลอยก็เป็นหลักของโลกมนุษย์
น้ี พระองค์ก็ยังต้องประสบความวิปโยคเช่นกัน 

(๖) ไม่ประมาทต่อชีวิตและความตายการที่พลอยตระหนักถึงชีวิตว่าได้เวียนมาบรรจบ
ครบรอบ และก้าวใหม่จะก้าวไปสู่ทางใด เพ่ือให้ถึงอะไรน้ันพลอยรู้อยู่แต่คนเดียว แต่ดูจะไม่มีปัญหา
อะไร เพราะก้าวสุดท้ายของชีวิตคนทุกคนก็ย่อมจะย่างไปทางเดียวกันทั้งน้ัน ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ 
และพยายามเร่งขวนขวายทําหน้าที่ที่สําคัญของตนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

(๗) เรียนรู้ธรรมจนกระทั่งเข้าใจชีวิต สามารถกําหนดรู้ทุกข์ ละเลิกเหตุแห่งทุกข์ แล้ว
ปฏิบัติกรรมฐานเจริญสติเมื่อทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ทั้งที่เป็นพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป่ียมไปด้วย
พระรูป พระโฉม และสมบัติอ่ืนอีกมิรู้จักเท่าไร ยังหลีกเลี่ยงไม่พ้น ทําให้พลอยปลงตกเร่ืองของอ๊อด 
ลูกชายที่เสียชีวิตด้วยยังไม่ถึงวัยอันควร 

(๘) ฝึกจิตให้เป็นสมาธิเป็นกิจวัตร จนจิตมีพลังเข้มแข็ง และการตระหนักรู้ไตรลักษณ์คือ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาการที่พลอยปลงอนิจจังในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารสภาพของในวัง รู้และ
เข้าใจว่าความตายเป็นของธรรมดา ย่อมเกิดขึ้นได้แก่ทุกรูปทุกนาม ไม่จํากัดวัย จํากัดบุคคล และ
มองเห็นจริงแท้ว่าอะไรต่ออะไรที่เป็นของตนน้ัน เอาจริงเข้ามันก็ไม่ใช่ของตนสักอย่างเดียว 

(๙) ช่วงขณะกําลังตาย ดํารงสติอยู่ตลอดกับทุกขณะจิต จนกระทั่งถึงจิตสุดท้ายการท่ี
พลอยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวลอยขึ้นสู่เบ้ืองสูงในขณะน้ัน ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดแก่ตัวมาหลายครั้ง
หลายครา ดูเหมือนจะเร่ิมหลุดพ้นไป พลอยนึกถึงคุณเปรมซึ่งดูเหมือนจะมาอยู่ใกล้ตัวทุกคร้ังที่บังเกิด
ความทุกข์โทมนัส และหัวใจพลอยท่ีอ่อนแอลงด้วยโรคและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็หลุดลอย
ตามน้ําไป 

ผล คือ พลอยละสังขารจากโลกนี้ปอย่างสงบ โดยมีสติสัมปชัญญะจนขณะจิตสุดท้ายหลุด
ลอยออกจากร่าง ด้วยสํานึกว่าได้ทําหน้าที่ทุกอย่างสมบูรณ์แล้ว 

๔.๑.๓ พรหมวิหาร ๔ 
พลอยมีจิตใจมั่นคงอยู่ในพรหมวิหาร ๔ เป็นปกติ ส่งผลให้พลอยเป็นที่พ่ึงพิงอาศัยของ

ผู้น้อยหรือผู้อยู่ใต้ความปกครองได้เป็นอย่างดี สรุปเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตได้ ดังน้ี 



๖๗ 
 

๑) เมตตา การที่พลอยมีความรักให้แก่สรรพสัตว์ ให้แก่เด็กและบุคคลที่อยู่รอบข้างอยู่
เสมอ และการที่พลอยพยายามก่อสร้างครอบครัวขึ้นมาด้วยความรักและทะนุถนอม เพ่ือป้องกันความ
แตกร้าวที่จะเกิดขึ้นแก่ครอบครัว 

๒)  กรุณา การที่พลอยมีจิตนึกถึงผู้อ่ืนและคิดสงสารผู้อ่ืนอย่างจับใจอยู่เสมอ 
๓)  มุทิตา การที่พลอยมีความยินดีที่เห็นคนอ่ืนหมดทุกข์และมีความสขุ 
๔)  อุเบกขา การที่พลอยรักลูกเท่ากันทุกคนไม่มีความลําเอียงอคติในใจ 
ผล คือ มีอารมณ์ใจทรงอยู่ในพรหมวิหาร ๔ เป็นปกติ บุคคลน้ันจะมีศีลบริสุทธ์ิอยู่

ตลอดเวลา จะมีจิตทรงฌานอยู่ตลอดเวลา และก็จะเป็นคนมีความฉลาดในด้านปัญญาสามารถตัด
กิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน 

๔.๑.๔ อิทธิบาท ๔ 
พลอยมีแนวคิดอิทธิบาท ๔ ในการทําหน้าที่ ส่งผลให้หน้าที่การงานที่พลอยปฏิบัติน้ันสําเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี สรุปเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตได้ดังน้ี 
๑)  ฉันทะ พลอยมีความพอใจในหน้าที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
๒)  วิริยะ พลอยปฏิบัติภาระหน้าที่ด้วยความอดทน เพียรพยายาม 
๓)  จิตตะ พลอยให้ความสนใจในการปฏิบัติภาระหน้าที่เป็นอย่างดี 
๔)  วิมังสา พลอยปฏิบัติภาระหน้าที่ด้วยความใคร่ครวญพิจารณาเสมอ 
ผล คือ พลอยสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ยกตัวอย่างข้อความท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์ ดังน้ี 
หน้า ๒๕๘ เมื่อเสด็จเริ่มทรงจักรยาน พลอยก็รู้ตัวว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องถีบจักรยาน

บ้างขณะน้ันเจ้านายก็เริ่มทรงจักรยานออกจากวังไปสวนดุสิต ข้าหลวงตามเสด็จก็ควรจะต้องถีบ
จักรยานเป็น เมื่อรู้ว่าเป็นหน้าที่พลอยก็เลิก กลัวเลิกอาย ต้ังหน้าบากบ่ันหัดถีบจักรยานกับเขาบ้าง
ล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายวันและได้บาดแผลหลายแห่ง จนนางพิศผู้มีหน้าที่ฝนไพลไว้ให้ทาทุกคืนน้ัน 
ต้องบ่นปลงอนิจจังอยู่ซํ้าซาก แต่พลอยก็หัดจักรยานไปจนเป็น ถึงจะแสดงท่าทางโลดโผนพลิกแพลง
อย่างช้อยไม่ได้ ก็นับว่าถีบใช้การได้ทีเดียว 

๔ สมุจเฉทปหาน มีความหมายว่า ผู้มีธรรมร่วมกัน ผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน. 
หน้า ๓๒๑ ข้าอยากจะบอกกะเจ้าว่า อยู่กับข้ามาหลายปี จนเติบโตจะออกไปมีเหย้ามีเรือน

วันน้ีเจ้าทําให้ข้าพอใจตลอดมา เพราะเจ้าเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีความอดทน มีความเพียรไม่เกียจ
คร้าน และเจ้าได้ทําตัวให้ข้าเห็นว่า เจ้าเป็นคนดี กับที่เกิดมามีสกุล และได้อบรมมาแล้วอย่างดีข้า
พอใจในตัวเจ้ามาก และข้าขอขอบใจที่เจ้ารัก เจ้าจะออกไปวันน้ีขอให้เจ้าจงพบแต่ความสุขความเจริญ 
ทํามาค้าขึ้น คิดอะไรให้สมความปรารถนา ให้อายุมั่นขวัญยืน อย่าเจ็บอย่าไข้ 

 



๖๘ 
 

๔.๑.๕ ทิศ ๖ 
สาเหตุที่ทําให้พลอยมีนิสัยใจคอที่ดี มีความเก่งความดี และมีความสุขความเจริญได้

เน่ืองจากในวัยเด็กพลอยถูกหล่อหลอมมาจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์เหมาะสมตามหน้าที่
ประจําทิศของตนจาก ๓ ทิศใหญ่ก่อน คือ ทิศเบ้ืองหน้า ทิศเบ้ืองขวา และทิศเบ้ืองบน ซึ่งจัดว่าเป็น
ทิศที่สําคัญ เพราะคนเราจะมีนิสัยใจคอที่ดี มีความเก่งความดี และมีความสุขความเจริญได้ ต้องได้มา
จาก ๓ ทิศน้ีก่อน ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลให้พลอยได้มาซึ่งนิสัยใจคอที่ดี ความเก่งความดี ความมีศักยภาพ 
และความสุขความเจริญเท่าน้ัน แต่ยังส่งผลให้พลอยเข้าใจและตระหนักสําคัญในการปฏิบัติตัวตาม
หน้าที่ประจําทิศให้ได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วยอน่ึง บุคคลใน ๓ ทิศใหญ่ที่หล่อหลอมให้พลอยมีนิสัยใจคอ
ที่ดี มีความเก่งความดีและมีความสุขความเจริญ คือ 

(๑) ทิศเบ้ืองหน้า ได้แก่ มารดาบิดา ซึ่งในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน มารดาของพลอยคือแม่แช่ม 
บิดาของพลอยคือพระยาพิพิธฯ และเสด็จเปรียบได้ด่ังมารดาบิดาของพลอย เน่ืองจากเป็นผู้อุปการะ
เลี้ยงดูพลอยมาต้ังแต่พลอยเป็นเด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นสาวและแต่งงานออกเรือนไปยกตัวอย่าง
ข้อความท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์ ดังน้ี 

หน้า ๘๑ ถ้าจะคิดไปในทางที่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจสั่งการเก่ียวกับชีวิตของพลอยได้
เด็ดขาดคือบอกให้พลอยทําสิ่งใดพลอยก็ทําตามแล้ว พลอยก็เห็นว่ามีเจ้าคุณพ่ออีกคนหน่ึง นอกจาก
เสด็จและมีอยู่เพียงสองคนเท่าน้ันจากข้อความน้ีแสดงให้เห็นว่าพลอยรักและเคารพเสด็จเทียบเท่า
บิดาของตน 

หน้า ๕๘ เมื่อแม่ยังอยู่ พลอยก็สังเกตว่า เสด็จไม่สนพระทัยในตัวก่ีมากน้อย แต่ในวันที่แม่
ไปน้ันเอง เสด็จก็ทรงพระกรุณาเป็นพิเศษ แสดงน้ําพระทัยให้ประจักษ์ พลอยรู้ตัวทันทีว่า คนทั้งโลกที่
จะเข้ามาให้ความว่างเปล่าในหัวใจเต็มขึ้นมาได้ ก็คือเสด็จพระองค์เดียวเท่าน้ันจากข้อความน้ีแสดงให้
เห็นว่าเสด็จคือ บุคคลที่ทําหน้าที่เป็นด่ังแม่ของพลอย เมื่อพลอยไม่มีแม่คอยดูแล 

(๒) ทิศเบ้ืองขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ ซึ่งในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน คุณสายเป็นด่ังครูคอยอบรม
นิสัยอบรมมารยาท ตลอดจนประสิทธ์ิประสาทวิชา ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่พลอย 

(๓) ทิศเบ้ืองบน ได้แก่ พระสงฆ์ สมณะพราหมณ์ หรือนักบวช ซึ่งในวรรรกรรมสี่แผ่นไม่มี
ปรากฏชัดเจนว่าพลอยได้รับการอนุเคราะห์ตอบจากพระสงฆ์เป็นอย่างไร แต่ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตว่า
พลอยน่าจะมีโอกาสได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์จากการได้ตามปฏิบัติรับใช้เสด็จและ
จากการรับฟังผ่านคําสั่งสอนของเสด็จ ยกตัวอย่างข้อความ ดังน้ี 

หน้า ๘๑ ส่วนผู้ที่อบรมนิสัย อบรมมารยาท ตลอดจนประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ 
ให้แก่พลอยน้ันคือ คุณสาย จากข้อความน้ีแสดงให้เห็นว่าคุณสายเป็นด่ังครูอาจารย์ของพลอย 



๖๙ 
 

หน้า ๒๙ สาย เสด็จรับสั่ง บ่ายน้ีมีสวดมนต์บนพระที่น่ัง ข้าว่าจะขึ้นไปสักหน่อย เสด็จ
ตําหนักบนจะขึ้นไปหรือไม่ ก็ไม่รู้ ถ้าไปจะได้ไปด้วยกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์เหมาะสมตาม
หน้าที่ประจําทิศของพลอย สรุปเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตได้ ดังน้ี 

(๑) ปุรัตถิมทิศ คือ ทิศเบื้องหน้า (ทิศตะวันออก) ได้แก่ มารดาบิดา 
 ก.  หน้าที่ของลูก 
  ๑) ท่านเลี้ยงเรามา เลี้ยงท่านตอบ 
  การท่ีพลอยมีสํานักรู้บุญคุณและมีการตอบแทนบุณคุณผู้มีพระคุณ ยกตัวอย่าง

ดังเช่น กรณีที่หน่ึง การปฏิบัติรับใช้เสด็จด้วยความอดทน มีความเพียร ไม่เกียจคร้าน และกรณีที่สอง 
การกลับไปปรนนิบัติรับใช้บิดาที่บ้านคลองบางหลวง เป็นต้น 

  ๒) ดํารงวงศ์ตระกูล 
  การที่พลอยเป็นคนรักพ่ีน้องและพยายามปฏิบัติตนเป็นพ่ีน้องที่ดีที่สุด ดังเช่น การ

แสดงความเคารพคุณอุ่นพ่ีสาวต่างมารดา การเรียกคุณชิดว่าคุณพ่ี และการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่น้องต่าง
มารดาอย่างหวานและหลาน ซึ่งเป็นลูกของคุณชิดที่เกิดจากบ่าวช่ือพวง เป็นต้น 

  ๓) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 
  การท่ีพลอยรู้จักระวังรักษาตัวและรักษาช่ือเสียงของวงศ์ตระกูล กล่าวคือ พลอย

เป็นคนสงวนตัว ดังเช่น กรณีการคบหากับคนรักคือพ่ีเน่ืองอย่างระมัดระวังตัว โดยพึงระลึกถึงช่ือเสียง
ของวงศ์ตระกูลและความถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ ๑) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 
คือ การที่พลอยกระทําตัวถูกกาลเทศะเสมอ 

  ๔) เม่ือท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญอุทิศให้คือ 
  เมื่อบิดาเสียชีวิตลง พลอยไปทําบุญศพบิดาทุกเจ็ดวัน ห้าสิบวัน และร้อยวัน ตลอด

ถึงวันเผาศพ เก็บกระดูก และทําบุญกระดูก แม้จะมีอุปสรรคคือคุณอุ่นพ่ีสาวต่างมารดาที่มีความ
เกลียดชังพลอยเป็นปัญหาขัดขวางก็ตาม 

 ผล คือ พลอยปฏิบัติหน้าที่ของลูกได้อย่างสมบูรณ์เหมาะสมตามหน้าที่ประจําทิศของตน 
 ข. หน้าที่ของแม่ 
  ๑) ห้ามปรามจากความชั่ว 
  การที่พลอยอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือให้ลูกทุกคนดํารงอยู่อย่างเป็นปกติ

ยกตัวอย่างดังเช่น 
  กรณีที่ ๑ การที่พลอยพยายามทุกทางเพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกทําในสิ่งไม่ดี ยกตัวอย่าง

ดังเช่น 
  กรณีที่ ๒ การท่ีพลอยตักเตือนอ้ันลูกชายคนที่สองเร่ืองการปฏิบัติตัวกับลูซิลล์

ภรรยาแหม่ม และเร่ืองการคบเพ่ือนไม่ให้เพ่ือนฝูงชักนําไปในทางที่ผิด 
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  กรณีที่ ๓ การอบรมอ๊อดเรื่องการทํางานว่า ถ้าเราขยันหมั่นเพียรจริงแล้ว จะทํา
อะไรคงสําเร็จ 

  กรณีที่ ๔ การสั่งสอนประไพว่า ความสุขอันแท้จริงเกิดจากการให้ ไม่ใช่เกิดเพราะ
อยากได้หรือหยิบเอา เพราะความสุขอย่างน้ันไม่มีอ่ิมไม่มีพอ 

  กรณีที่ ๕ อธิบายให้อ้นลูกชายคนโตเช่ือว่าบุญกุศลน้ันมีจริงและส่งถึงกันได้แน่นอน
(อ้นต้องการบวชให้อ๊อด แต่ไม่แน่ใจว่าบุญกุศลที่ได้จากการบวชนั้นจะส่งถึงกันได้หรือไม่พลอยจึงช่วย
ให้ความกระจ่างแก่อ้นได้หายสงสัยและเช่ือมั่นในการทําความดีต่อไป) 

  กรณีที่ ๖ การที่พลอยอบรมลูกให้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดี ไม่เป็นกบฏ และไม่คิดคด
ทรยศทําอันตรายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ 

  ๒) ให้ต้ังอยู่ในความดี 
  การที่พลอยอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี ดังเช่น กรณีที่คุณเชยมาเย่ียม พลอยสั่งให้

ลูกทุกคนกราบไหว้ และบอกให้รู้ว่าคุณป้าเชยเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ทุกคนจะต้องเคารพรักตลอดไป 
  ๓) ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
  การที่พลอยให้การศึกษาและเตรียมการวางแผนอนาคตให้แก่ลูกทุกคน และยอมให้

ลูกไปเรียนต่างประเทศด้วยเห็นแก่อนาคตของลูก 
  ๔) หาคู่ครองท่ีสมควรให้ 
  การที่พลอยจัดหาคู่ครองที่สมควรให้แก่ลูกของตน ยกตัวอย่างดังเช่น 
  กรณีที่ ๑ การที่พลอยเห็นว่าท่านชายน้อยเป็นบุคคลท่ีสมควรที่สุดที่ประไพลูกสาว

ควรแต่งงานด้วย จึงสนับสนุนให้มาเป็นเขย (แต่ประไพเลือกแต่งงานกับคุณเสวีซึ่งเป็นเพ่ือนและ
เจ้านายของอ้ันพ่ีชาย) 

  กรณีที่ ๒ การจัดการเร่ืองครอบครัวของอ้ันลูกชายคนที่สอง โดยให้อ้ันรับภรรยา
และลูกมาเลี้ยงดูให้เป็นหลักเป็นฐานอย่างถูกต้องเหมาะสม 

  ๕) มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร 
  การที่พลอยมอบมรดกอันเป็นทรัพย์สินของคุณเปรมให้ลูกดูแล หลังจากทําบุญเจ็ด

วันกระดูกคุณเปรมแล้ว 
ผล คือ พลอยปฏิบัติหน้าที่ของแม่ได้อย่างสมบูรณ์เหมาะสมตามหน้าที่ประจําทิศของตน 
(๒) ทักษิณทิศ คือ ทิศเบื้องขวา (ทิศใต้) ได้แก่ ครูอาจารย์ 
 ๑) เข้าไปหา 
 การที่พลอยเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งสอน คําตักเตือน ตลอดจนคําแนะนําของ

ผู้ใหญ่ อันเปรียบได้กับครูอาจารย์ในช่วงชีวิตวัยเด็ก ได้แก่บิดามารดา เสด็จ และคุณสาย 
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 ๒) ปรนนิบัติ ช่วยบริการ 
 การท่ีพลอยหมั่นขึ้นเฝ้าเสด็จ คอยปรนนิบัติรับใช้ และปฏิบัติตามคําสั่งคําสอน

ตลอดจนคําแนะนําของเสด็จ ดังเช่น กรณีการอยู่ถวายงานพัดเสด็จ และการเชิญกล่องหมากเสวยตาม
เสด็จ เป็นต้น 

 ๓) ใฝ่ในเรียน 
 การท่ีพลอยเป็นเด็กช่างสังเกต ชอบต้ังข้อสังเกต ชอบต้ังคําถาม ชอบสืบหาคําตอบ

ชอบรู้ชอบเห็น ชอบฟังและสนใจในส่ิงใหม่ และการชอบเที่ยวเล่นซุกซนหรือป่ายปีนไปในที่ต่าง ๆ 
เป็นต้น 

 ๔) การเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ 
 การที่พลอยเช่ือฟัง อยู่ในโอวาทของคุณสายและปฏิบัติตามคําสั่งทุกประการของบิดา

มารดา เสด็จ และคุณสาย โดยปราศจากอาการหลบเลี่ยงหรือลังเลสงสัย 
ผล คือ พลอยปฏิบัติหน้าที่ของลูกศิษย์ได้อย่างสมบูรณ์เหมาะสมตามหน้าที่ประจําทิศของ

ตนท่านชายน้อย มีช่ือว่าสิทธิเดช หม่อมแม่ช่ือเอ้ือน นอกจากท่านชายน้อยจะเป็นผู้มีชาติสกุลแล้วยัง
เป็นผู้มีกิริยามารยาทนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ และเรียบร้อย และหลงรักประไพ ซึ่งปรารถนามาเป็นเขย. 

(๓) ปัจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง (ทิศตะวันตก) ได้แก่ บุตรภรรยา 
 ๑) จัดงานบ้านให้เรียบร้อย 
 การที่พลอยรับผิดชอบกิจการภายในบ้าน ยกตัวอย่างดังเช่น 
 กรณีที่ ๑ การท่ีพลอยเป็นผู้ถือกุญแจในบ้าน สั่งการในบ้านตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของ

แม่บ้านและในการปกครองคน 
 กรณีที่ ๒ การที่พลอยให้คนคอยดูแลปัดกวาดบ้านให้เรียบร้อยดีอยู่เสมอ 
 ๒) สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี 
 กรณีที่ ๑ การที่พลอยให้ความช่วยเหลือทางการเงินและรับคุณอุ่นมาอุปาระที่บ้านใน

ยามท่ีกําลังจะประสบกับความหายนะของชีวิต 
 กรณีที่ ๒ การที่พลอยดูแลบรรดาญาติและคนอ่ืนที่อยู่รอบตัว ได้แก่ คุณเนียน และคุณ

นุ้ย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายคุณเปรม คุณอุ่นพ่ีสาวต่างมารดา และยายพิศ 
 ๓) ไม่นอกใจ 
 กรณีที่ ๑ การที่พลอยรู้สึกว่าคุณเปรมเป็นหลักศูนย์กลางแห่งชีวิตที่พลอยต้องยึดมั่นไว้

ในชีวิตน้ี ไม่มีวันที่ผลักออกได้ 
 กรณีที่ ๒ การท่ีพลอยตระหนักรู้ในใจตนเองว่าต้ังแต่เกิดมาเป็นตัวจนกระทั่งถึงบัดน้ี

พลอยไม่เคยรักใครเท่ากับคุณเปรม 
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 กรณีที่ ๓ การที่พลอยนึกถึงคุณเปรมและร้องเรียกอยู่ในใจ ก่อนจะจากโลกน้ีไปอย่าง
สงบ แสดงให้เห็นว่าพลอยไม่เคยนอกใจคุณเปรมและมีแต่คุณเปรมคนเดียวในใจเสมอมาจวบจนวาระ
สุดท้ายของชีวิต 

 กรณีที่ ๓ การท่ีพลอยรู้สึกว่ามีคุณเปรมอยู่ในใจเสมอ และยังอยู่ในตัวพลอย ยังอยู่ใน
ลูก ถึงแม้คุณเปรมได้เสียชีวิตลงแล้วก็ตาม และ (๒) การท่ีพลอยถือเป็นหน้าที่ของพลอยที่จะต้อง
ปฏิบัติตามความปรารถนาของคุณเปรมต่อไป โดยการทําชีวิตของตัวเองและของลูกให้เป็นไปตามท่ี
คุณเปรมต้องการ 

 ๔) รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ 
 กรณีที่ ๑ การที่พลอยมีความระมัดระวังและกังวลเรื่องรายจ่ายที่มากข้ึน เนื่องจากข้าว

ของแพงเพราะสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
 กรณีที่ ๒ การท่ีพลอยคํานึงถึงการใช้เงินให้เป็นประโยชน์ ดังเช่น กรณีที่พลอยป่วย

เป็นโรคพิเศษเกี่ยวกับหัวใจ ต้องรักษาด้วยยาฉีด ซึ่งคุณเสวีสามีของประไพรับอาสาและหามาได้โดย
บอกราคาท่ีหลอดละสี่พันสองร้อยบาท เมื่อพลอยได้ยินจึงห้ามไม่ให้ซื่อเพราะยาราคาแพงมากเกินไป 
และเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ 

 กรณีที่ ๓ หลังจากทําบุญเจ็ดวันกระดูกคุณเปรมแล้ว พลอยเร่ิมสํารวจดูสถานการณ์
รอบตัว พบว่ากิจการของคุณเปรมท่ีเป็นบ่อเกิดแห่งรายได้ (ทรัพย์สินเงินทอง) น้ันมีมาก พลอยซึ่งอายุ
มากแล้วทําไม่ไหว และไม่เคยทํามาก่อน แต่พลอยไม่อยากละทิ้ง จึงจัดการให้ลูกดูแลแทน 

 ๕) ขยันไม่เกียจคร้านในงานท้ังปวง 
 กรณีที่ ๑ การที่พลอยรับเลี้ยงอ้นลูกติดคุณเปรม โดยเลี้ยงดูอย่างใส่ใจ จึงทําให้พลอยมี

สิ่งที่ต้องคอยห่วง คอยดูแล และมีเรื่องที่จะต้องคิดต้องทําเก่ียวกับอ้นทุกวันไป 
 กรณีที่ ๒ การที่พลอยเล้ียงดูอบรมลูกทั้งสี่คนให้ดีอันเป็นภาระที่หนักและนํามาซึ่ง

ความทุกข์กังวลตลอดจนความเหน็ดเหน่ือย 
 กรณีที่ ๓ การท่ีพลอยเอาใจคุณเปรมและพยายามปฏิบัติตนให้ถูกกับความประสงค์

ของคุณเปรมเสมอไม่ขัดใจ แม้อยากจะออกปากทัดทานบ้าง แต่ก็ยอมทําตามใจคุณเปรมในที่สุด
พยายามเก็บความรู้สึกส่วนตัวไว้ และถือเอาความเห็นของคุณเปรมในเร่ืองที่สิ่งใดจะควรหรือไม่ควร
น้ันเป็นใหญ่ ดังเช่น กรณีการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ และการเข้าสมาคม เป็นต้น 

 กรณีที่ ๔ การที่พลอยดูแลอ้นลูกชายคนโตที่ต้องโทษประหารชีวิตและอยู่ในที่คุมขัง
อย่างเต็มกําลังสุดความสามารถเท่าที่จะทําได้ ดูแลอ๊อด โดยการจัดการให้อ้ันลูกชายคนโตหาซ้ือยา
ส่งไปให้อ๊อดที่ป่วยเป็นไข้มาลาเรียอยู่ปักษ์ใต้ และการที่พลอยดูแลตระเตรียมการในการรับอ้นกลับ
บ้านเป็นการโกลาหลอย่างไม่รู้เหน็ดเหน่ือย รวมทั้งการจัดการเรื่องงานบวชอุปสมบทให้อ้นลูกชายคนโต 
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 กรณีที่ ๕ การที่พลอยดูแลคุณเปรมที่ออกจากราชการ ซึ่งเคยเป็นผู้ใหญ่แต่ทําตัวเด็กลง 
ดังน้ัน พลอยจึงมีหน้าที่จัดทําแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ใส่อยู่กับบ้าน ดูแลอ๊อดลูกชายคนท่ีสามท่ียังไม่ได้
ทํางาน ซึ่งทําตัวเด็กมาตลอดโดยไม่เคยโตเป็นผู้ใหญ่ และพยายามที่จะเข้าให้ถึงในใจความรู้สึกของ
ประไพลูกสาวซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ 

 กรณีที่ ๖ การที่พลอยดูแลจัดงานศพคุณเปรมได้แก่ ทําบุญเจ็ดวัน ห้าสิบวันและร้อยวัน
ตามธรรมเนียม 

ผล คือ พลอยปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาได้อย่างสมบูรณ์เหมาะสมตามหน้าที่ประจําทิศของ
ตน ๖ การเข้าสมาคม คือ (๑) การกลับบ้านดึกโดยมีกลิ่นสุรากลิ่นบุหรี่ติดมาด้วยหรือไม่กลับเลย (๒)
การพกเงินออกจากบ้านคร้ังละมากๆ เพ่ือเล่นการพนันในสมาคม และ (๓) การบําเพ็ญตนด้วยความ
หรูหราโอ่อ่าต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้คุณเปรมต้องใช้ชีวิตนอกบ้านมากกว่าเดิม. 

(๔)  อุตตรทิศ คือ ทิศเบื้องซ้าย (ทิศเหนือ) ได้แก่ มิตรสหาย 
 ก.  บุคคลพึงบํารุงมิตรสหาย 
  ๑) การเผื่อแผ่แบ่งปัน ยกตัวอย่างดังเช่น 
  กรณีที่ ๑ พลอยพูดชวนช้อยกินจันอับด้วยกัน 
  กรณีที่ ๒ พลอยแบ่งของฝากที่แม่นํามาฝากจากฉะเชิงเทราให้แก่เพ่ือนฝูง 
  กรณีที่ ๓ การท่ีพลอยให้อ้นไปรับช้อยเพ่ือไปรับเสด็จฯ ด้วยกัน(พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ จะเสด็จนิวัติกลับพระนคร) 
  ๒) การพูดจามีนํ้าใจ 
  กรณีที่ ๑ การที่พลอยบอกแก่คุณเชยว่าอยากให้คุณเชยเข้าไปอยู่ในวังเพ่ือจะได้เล่น

สนุกด้วยกัน 
  กรณีที่ ๒ การที่พลอยพูดจากับช้อยด้วยความรู้สึกรักและเห็นใจ เพ่ือช่วยให้ช้อย

คลายความวิตก เป็นต้น 
  ๓) การมีตนเสมอ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน 
  พลอยมีช้อยเป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ได้อย่างแท้จริง ยกตัวอย่างดังเช่น 
  กรณีที่ ๑ การที่พลอยและช้อยจับมือกันแน่นเพ่ือไม่ให้พลาดจากกันในระหว่างการ

ดูแห่งานโสกันต์ที่มีอากาศร้อนและผู้คนเบียดเสียด เป็นต้น 
  กรณีที่ ๒ การท่ีพลอยรู้สึกว่าอุ่นใจมากที่มีช้อยมาอยู่ใกล้ในวันแต่งงานประไพลูก

สาวเพราะรู้สึกประหม่าเมื่อเห็นคนมามาก 
  กรณีที่ ๓ การที่พลอยยังคงสนิทสนมกับช้อยอยู่เสมอ แม้การพบกันจะเป็นแบบ

นานคร้ังก็ตาม 
 



๗๔ 
 

  ๔) นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร 
  การที่พลอยแสดงความเคารพบิดาของช้อย และการมีความรู้สึกรักและนับถือ

ครอบครัวของช้อยเหมือนญาติ เป็นต้น 
  ๕) ไม่พูดจาหลอกลวงกัน 
  การที่ทั้งพลอยและช้อยไม่มีการพูดจาที่หลอกลวงและปิดบังกัน ยกตัวอย่างดังเช่น 
  กรณีที่ ๑ การท่ีพลอยมีช้อยเป็นคนเดียวที่พลอยสามารถเล่าเร่ืองราวความทุกข์

ความวิตกเก่ียวกับลูกให้ฟังได้อย่างไม่มีอะไรปิดบัง ซึ่งช้อยก็รับฟังเรื่องราวจากพลอยด้วยความสนใจ
และเห็นใจ และความเห็นของช้อยทําให้พลอยได้ความคิดในปัญหาของตนในทางที่ใหม่เสมอ 

 ข.  มิตรสหายย่อมอนุเคราะห์ตอบ 
  ๑) ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก 
  กรณีที่ ๑ การที่พลอยทําหน้าที่พูดจาปลอบโยนให้ช้อยคลายความทุกข์ความไม่

สบายใจยู่เสมอ 
  กรณีที่ ๒ การที่พลอยน่ังคุยกับช้อย เพ่ือช่วยให้ช้อยคลายเรื่องกลุ่มใจ จนรู้สึกได้ว่า

ช้อยมีอารมณ์ดีขึ้น และสบายใจขึ้นอย่างแท้จริง 
  ๒) นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร 
  กรณีที่ ๑ การที่พลอยได้รับความทุกข์โทมนัสอย่างหนักจากการพลาดหวังจากพ่ี

เน่ืองพ่ีชายของช้อยแต่พลอยก็ยังให้ความรักและนับถือบิดามารดาของช้อยเหมือนเดิม 
  กรณีที่ ๒ นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร คือ การที่พลอยระลึกเสมอว่าบิดาของ

ช้อยเป็นผู้ใหญ่คนหน่ึงที่ และเมื่อบิดาของช้อยเสียชีวิตลงพลอยก็รับปากจะไปร่วมงานศพอย่างแน่นอน 
ผล คือ พลอยปฏิบัติหน้าที่ของมิตรสหายได้อย่างสมบูรณ์เหมาะสมตามหน้าที่ประจําทิศ

ของตน 
(๕) เหฏฐิมทิศ คือ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ ผู้มีฐานะต่ํากว่า (บริวารและคนรับใช้) 
 ๑)  จัดการงานให้ทําตามความเหมาะสมกับกําลังความสามารถการที่พลอยมอบหมาย

ภาระหน้าที่ให้พิศผู้ซึ่งเป็นบ่าวและยายเทียบหัวหน้าคนครัวของบ้านคลองพ่อยมอย่างเหมาะสม 
ดังเช่น กรณีที่หน่ึง การให้พิศมีหน้าที่ปฏิบัติรับใช้และมอบหมายงานที่พิศสามารถปฏิบัติได้ และกรณี
ที่สอง การให้ยายเทียบดูแลเรื่องอาหารการกินและงานครัว เป็นต้น 

 ๒)  จัดสวัสดิการดีมีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้การท่ีพลอยเลี้ยงดูยายพิศ ด้วย
ความ พยายามหาความสุขให้ยายพิศทุกทางเมื่อยายพิศแก่ชราลง 

 ๓)  ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันควรการที่พลอยให้ยายพิศ ซึ่งมีอายุ
ร่วมเจ็ดสิบและไม่มีแรงที่จะไปไหนมาไหน ไม่ต้องมีหน้าที่การงานใดที่จะต้องทํา โดยให้น่ังอยู่ในห้องที่
พลอยจัดให้อยู่มีเด็กคอยดูแลปรนนิบัติหาข้าวหาน้ําให้กิน 
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ผล คือ พลอยปฏิบัติหน้าที่ของเจ้านายได้อย่างสมบูรณ์เหมาะสมตามหน้าที่ประจําทิศของตน 
(๖) อุปริมทิศ คือ ทิศเบื้องบน ได้แก่ มรณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์ 
 ๑) อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔ ยกตัวอย่างดังเช่น 
 กรณีที่ ๑ การที่พลอยมีโอกาสทําบุญในวาระงานโกนจุกของตนเองกับของช้อย 
 กรณีที่ ๒ การที่พลอยมีโอกาสทําบุญในวาระงานแต่งงานของตนเองกับคุณเปรมสามี 
 กรณีที่ ๓ การที่พลอยมีโอกาสทําบุญในวาระงานทําบุญศพบิดา 
 กรณีที่ ๔ การที่พลอยมีโอกาสทําบุญในวาระงานทําบุญศพคุณเปรม 
 กรณีที่ ๕ การที่พลอยทําบุญกุศลส่งให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น เสด็จ คุณเปรม

และอ๊อด เป็นต้น 
 กรณีที่ ๖ การที่พลอยมีโอกาสทําบุญในวาระงานอุปสมบทอ้นลูกชายคนโตซึ่งพลอย

ประพฤติปฏิบัติด้วยเมตตาธรรมและกุศลเจตนาทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 
ผล คือ พลอยปฏิบัติหน้าที่ของคฤหัสถ์ได้อย่างสมบูรณ์เหมาะสมตามหน้าที่ประจําทิศของ

ตนจากการวิเคราะห์แนวทางการดําเนินชีวิตของพลอยตัวละครเอกของเรื่องตลอดช่วงวัยชีวิตทั้งสี่
แผ่นดิน ผู้วิจัยพบว่าการดําเนินชีวิตของพลอย คือการได้ทําให้บุคคลอันเป็นทิศทั้ง ๖ของพลอยน้ัน
พอใจและมีความสุขกายสบายใจ โดยไม่คํานึงถึงความเหน็ดเหนื่อยของตนเองสําหรับแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติของพลอยเป็นไปตามหลักทิศ ๖ และพลอยใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้
สําเร็จลุล่วงตามความประสงค์ อันนํามาซึ่งการพัฒนาตนเองในมิติด้านนอกในขณะเดียวกัน เมื่อมี
ปัญหาอุปสรรคผ่านเข้ามาในชีวิตของพลอย โยนิโสมนสิการคือหลักพุทธธรรมที่พลอยน้อมนํามาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา ทั้งน้ี ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตพบว่าพลอยมีจิตฝึกหัดบ่มเพาะและพัฒนาการคิดแบบโยนิโส
มนสิการมาจากการสงสัย ต้ังข้อสังเกต และค้นหาคําตอบ อันนํามาซึ่งการพัฒนาตนเองในมิติด้านใน 
ส่วนพรหมวิหาร ๔ น้ัน ผู้วิจัยพบว่าเป็นหลักพุทธธรรมประจําใจของพลอย อันนํามาซึ่งคุณธรรมของ
ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอย่างสมบูรณ์และเป็นที่พ่ึงพิงอาศัยของผู้น้อยหรือผู้อยู่ใต้ความปกครองได้เป็น
อย่างดี และทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัตินํามาซึ่งการตายอย่างสงบที่ถูกต้อง และตรงตามหลัก
มรณสติ โดยสรุป แนวทางการดําเนินชีวิตของพลอยจากวรรณกรรมส่ีแผ่นดิน คือ การให้และการ
ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุขกายสบายใจ 
 
๔.๒ คุณประโยชน์จากวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 

๑)  ทุกสรรพสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คือ สัจธรรมที่มุ่งแสดงให้เห็นว่าอย่ายึดติดกับสิ่งใดและจง
ปรับตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลง 

๒) ให้ความรู้เรื่องแนวทางการดําเนินชีวิตให้ไปสู่ความสุขอย่างแท้จริง อันเป็นแนวทางท่ี
ผ่านการคัดสรรกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ชีวิตอันลํ้าค่าของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ผู้ซึ่งได้รับ
การยกย่องให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกจากองค์การยูเนสโก 
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๓) ให้ความรู้ความเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการเกิดเป็นมนุษย์ ว่าแท้จริงแล้ว
มนุษย์เกิดมาเพ่ือพัฒนาตนเองและส่ิงที่ทําให้มนุษย์เกิดการพัฒนา ก็คือหน้าที่อันพึงปฏิบัติและปัญหา
อุปสรรค์อันนํามาซึ่งความทุกข์โศกทั้งปวง 

๔)  ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาชีวิต อันนํามาซึ่งปัญญาอันชาญฉลาด เพ่ือใช้ในการมองให้
เห็นสัจธรรมความจริงแห่งชีวิต 

๕)  ให้ความรู้ความเข้าใจว่าความทุกข์แท้จริงเกิดจากการเอาใจเข้าไปยึดมั่นถือมั่น 
๖)  ให้ความรู้ความเข้าใจว่าความสุขอันแท้จริงคือความสงบและเกิดจากการให้ 
สรุปได้ว่า การวิเคราะห์เรื่องราวชีวิตของพลอยตัวละครเอกของเรื่องว่าพลอยดําเนินชีวิต

เป็นอย่างไรตลอดช่วงวัยชีวิตต้ังแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ในบริบทสังคมไทยที่ผันผวน
และแปรเปลี่ยนไปในแต่ละแผ่นดินทั้งสี่แผ่นดินต้ังแต่ในช่วงรัชกาลที่ ๕ จนถึงสิ้นรัชกาลที่ ๘  จึงเป็น
การศึกษาวิเคราะห์จากบทบาทของพลอยตัวละครในวรรณกรรมเป็นหลักสําคัญว่าเฉพาะแนวทางการ
ดําเนินชีวิต การประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตจะหลุดกรอบออกมาจากสังคมโลกในยุคปัจจุบัน
ที่วัดความสําเร็จกันด้วยช่ือเสียงเงินตราและความมั่งคั่งทางวัตถุกล่าวคือ การประสบความสําเร็จใน
การดําเนินชีวิตของงานการวิจัยครั้งน้ี คือ การดําเนินชีวิตให้ไปสู่ความสุขสงบอย่างแท้จริงจาก 
สัจธรรมแห่งชีวิต ผู้วิจัยพบว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตเพ่ือเรียนรู้ในสองประเด็นหลักคือ การใช้ชีวิต และ
การตาย 
 
 



 
บทที่ ๕ 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

เรื่องแนวทางการดําเนินชีวิตของหลักพุทธธรรมมาจากวรรณกรรมสี่แผ่นดิน ของการ
เสียสละ พากเพียร อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค การทุ่มเทสติปัญญา มุ่งทํางาน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน
โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนับเป็นตัวอย่างอันดีเป็นชีวิตที่น่าเจริญรอยตาม และหากประเทศใดก็
ตามคนในประเทศเป็นผู้มีคุณธรรม มุ่งสร้างความดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีความ
รัก ความเมตตาและเอื้ออาทรต่อกัน ประเทศน้ันย่อมสงบสุขและเจริญมั่นคงอย่างย่ังยืนอน่ึง หลัก
พุทธธรรมที่สะท้อนได้จากข้อความดังกล่าว ได้แก่ ทิศ ๖ (มุ่งทํางานเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตัว) โยนิโสมนสิการ (การทุ่มเทสติปัญญา) พรหมวิหาร ๔ (มีความรัก ความเมตตา
และความเอ้ืออาทรต่อกัน) และ อิทธิบาท ๔ (พากเพียร อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค) พอสรุปได้ดังน้ี 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่องแนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรมสี่แผ่นดิน ซึ่ง

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ (๑) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน (๒) เพ่ือศึกษา
ประวัติความเป็นมา เน้ือเรื่อง และสาระสําคัญของวรรณกรรมสี่แผ่นดินและ (๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรมสี่แผ่นดินผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวสรุปได้ ดังน้ี 

๕.๑.๑ วรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
วรรณกรรมสี่แผ่นดินถูกประพันธ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตรี 

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช บุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและมีหลักพุทธธรรมเป็นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต วรรณกรรมสี่แผ่นดินเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ขนาดยาวที่เป็นการเล่าเรื่องราว
ชีวิตของพลอยตัวละครเอกของเร่ืองว่าพลอยดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรตลอดช่วงวัยชีวิตต้ังแต่วัยเด็ก 
วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ในบริบทสังคมไทยที่ผันผวนและแปรเปลี่ยนไปในแต่ละแผ่นดินทั้งสี่
แผ่นดินต้ังแต่ในช่วงรัชกาลที่ ๕ จนถึงสิ้นรัชกาลที่ ๘ ดังน้ัน การอ่านวรรณกรรมสี่แผ่นดินจึงมีลักษณะ
เหมือนกับการอ่านอัตชีวประวัติของพลอยตัวละครเอกของเร่ือง 

๕.๑.๒ การวิเคราะห์แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรมสี่แผ่นดิน 
จากวรรณกรรมสี่แผ่นดินที่ผู้วิจัยได้ศึกษาผ่านตัวละครเอกของเรื่อง คือ พลอย ผู้วิจัยพบว่า

แนวทางการดําเนินชีวิตของพลอย ดําเนินอยู่ในวิถีแห่งพุทธธรรม ต้ังแต่ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยชรา แม้
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ขณะลมหายใจสุดท้าย พลอยก็ยังคงดําเนินตามวิถีแห่งมรณสติตามแนวทางพุทธธรรมตลอดชีวิตในสี่
แผ่นของพลอย ปรากฏหลักพุทธธรรมโดยจําแนกเป็นมิติสองด้าน คือ 

(๑) มิติภายใน คือ มิติทางคุณธรรมที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการทางจิตใจของพลอย ได้แก่ 
โยนิโสมนสิการ พรหมวิหารธรรม อิทธิบาทธรรม มรณสติ และจิตที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ เข้าใจใน
กฎไตรลักษณ์ และ (๒) มิติภายนอก คือ มิติทางจริยธรรมในการประพฤติที่ดีงามต่อบุคคลตามหน้าที่
ของตนตามหลักของทิศ ๖ ส่วนหลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหา คือ โยนิโสมนสิการ ซึ่งสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ได้ในทุกช่วงวัย 

จากการศึกษาวิเคราะห์ผู้ วิจัย พบว่า วิถีชีวิตของพลอยตัวละครเอกของวรรณกรรม 
สี่แผ่นดินน้ีสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของผู้ประพันธ์ว่าเป็นผู้ที่มีความลึกซึ้งในวิถีแห่งพุทธธรรมเป็นอย่าง
มาก นอกจากน้ียังสะท้อนถึงความเป็นแบบอย่างที่ดีงามผ่านตัวละครของเรื่อง รวมถึงวิธีคิด และ
วิธีการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตของชีวิต ดังเช่น กรณีการสูญเสียอ๊อด
ลูกชายอันเป็นที่รักด้วยวัยอันไม่สมควร ที่พลอยสามารถนําหลักพุทธธรรมมาปรับใช้ในการแก้ไข
ปัญหา จึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม 
 
๕.๒ อภปิรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมจากวรรณกรรมส่ีแผ่นดิน 
เป็นการศึกษาวิเคราะห์จากบทบาทของพลอยตัวละครในวรรณกรรมเป็นหลักสําคัญว่าเฉพาะแนวทาง 
การดําเนินชีวิต ในการวิจัยครั้งน้ีนิยามคําว่าการประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตจะหลุดกรอบ
ออกมาจากสังคมโลกในยุคปัจจุบันที่วัดความสําเร็จกันด้วยช่ือเสียงเงินตราและความม่ังคั่งทางวัตถุ
กล่าวคือ การประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของงานการวิจัยครั้งน้ี คือ การดําเนินชีวิตให้ไปสู่
ความสุขสงบอย่างแท้จริงจากสัจธรรมแห่งชีวิต ผู้วิจัย พบว่า มนุษย์เกิดมามีชีวิตเพ่ือเรียนรู้ในสอง
ประเด็นหลักคือ การใช้ชีวิต และ การตายหลักพุทธธรรมในด้านสัจธรรม คือ ไตรลักษณ์ และหลัก
พุทธธรรมในด้านจริยธรรม คือ โยนิโสมนสิการ มรณสติ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ และ ทิศ ๖ แต่
การศึกษาในบทท่ี ๔ ว่าด้วยการดําเนินชีวิต ดังน้ันหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการประพฤติ
ปฏิบัติของพลอยจึงเป็นหลักพุทธธรรมในด้านจริยธรรม แต่ทั้งน้ี ก็เป็นไปเพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึงสัจ
ธรรมแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์การพลาดหวังจากความรัก ที่พลอยสามารถนําหลักพุทธ
ธรรมเรื่อง โยนิโสมนสิการ มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและสามารถก้าวผ่านพ้นความทุกข์อันเกิดจาก
การพลัดหวังจากความรักไปได้ และ กรณีที่สอง การพลัดพรากจากมารดา ที่พลอยสามารถนําหลัก
พุทธธรรมเรื่อง โยนิโสมนสิการ สอดคล้องกับ เจือ สตะเวทิน ที่กล่าวถึง วรรณกรรมสี่แผ่นดินไว้ตอน
หน่ึงว่า สี่แผ่นดินน้ันคือ เรื่องเอก(Master Piece) ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ซึ่งมีข้อคิดสําคัญ 
(Theme) ของเร่ืองอนิจจัง ทั้งของครอบครัวและของบ้านเมือง อนิจจัง คือ ความเป็นของไม่เที่ยงไม่
แน่นอนท่ีปรากฏอยู่เป็นปรกติธรรมดาตามกฎธรรมชาติอย่างแน่นอน ซึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ได้
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นําเสนอผ่านการดําเนินชีวิตของตัวละครทางครอบครัวและการเมือง โดยการนําเสนอคู่กันเป็นเส้น
ขนานสองเส้นผ่านเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงต้ังแต่ปลายรัชกาลที่ ๕ จนถึงสิ้นสุดรัชกาลที่ ๘ และยัง
สอดคล้องกับ รัญจวน อินทรกําแหง ที่กล่าวถึง การสร้างตัวละครในวรรณกรรมสี่แผ่นดินของ ม.ร.ว. 
คึกฤทธ์ิ ปราโมช ว่าการแสดงภาวะของตัวละคร คือ พฤติกรรมและลักษณะนิสัยน้ันตรงกับความ
จําเป็นในการดําเนินชีวิตตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงอย่างเข้าใจในภาวะของบุคคลในสังคม
ตามสภาพที่เป็นไป นอกจากน้ียังรักษาความสมํ่าเสมอของอุปนิสัยใจคอของตัวละครไว้อีกด้วย จึงทําให้
ภาพตัวละครแต่ละตัวน้ันเด่นชัดอยู่ในความรู้สึกของผู้อ่านจนสามารถกล่าวถึงตัวละครน้ันพร้อมกับเอ่ย
ลักษณะประจําตัวไปด้วยได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ รสสุคนธ์ ยมกนิษญ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ผลจากการศึกษาพบว่า การเรียนรู้เป็นการใช้อายตนะ
ภายในตัวมนุษย์เองสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องและต้องประกอบด้วยโยนิโส
มนสิการและสัมมาทิฏฐิ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา รวมถึงการ
สํารวมใจไม่ใหกิ้เลสเข้าครอบงํา เป็นการเริ่มความสัมพันธ์ทางสัมคมหรือการเรียนรู้ภายนอกตัวบุคคล
เข้าไปหาภายในตัวบุคคล ส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้านจิตใจ อันเป็นความสงบภายใน เป็นการฝึกฝน
อบรมจิตให้พ้นจากอํานาจกิเลส ตัณหา อุปาทานด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา จนพัฒนาไปสู่
ปัญญาที่ถูกต้อง และปัญญาดังกล่าวมีบทบาทต่อการพัฒนามนุษย์ให้เจริญงอกงามใน ๔ ด้าน คือ 
กาย ศีล จิต และปัญญา อันนําไปสู่จุดหมายของชีวิตตามความพร้อมของบุคคล ได้แก่จุดหมาย
ปัจจุบัน จุดหมายเบ้ืองหน้า และจุดหมายสูงสุด 

อน่ึง การดําเนินชีวิตย่อมต้องมีปัญหาเป็นอุปสรรคขัดขวางความสําเร็จของชีวิตผ่านเข้ามา
เป็นปรกติธรรมดา ดังน้ันทุกคนจึงต้องมีสิ่งที่ต้องใช้ในการฟันฝ่าอุปสรรคน่ันก็คือ การรู้จักตัวเอง รู้ว่า
กําลังทําอะไร และต้องการอะไร สิ่งเหล่าน้ีจะได้มาจากการฝึกฝน สรุป แนวทางการดําเนินชีวิตที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชผ่านพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส คือ การฝึกฝน การ
เรียนรู้ แล้วนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และแบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๑) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะหลักพุทธธรรมในด้านสัจธรรมและในด้านจริยธรรม

ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตเท่าน้ัน ดังน้ันหากมีผู้ต้องการศึกษาในเรื่องแนวทางการดําเนินชีวิตด้วย
หลักพุทธธรรมจากวรรณกรรมสี่แผ่นดิน ควรศึกษาในด้านอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือจะได้ทราบหลักพุทธธรรมที่
หลากหลายขึ้น 

๒) ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการดําเนินชีวิตในวรรณกรรมสี่แผ่นดินกับแนวทางการ
ดําเนินชีวิตในวรรณกรรมอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือค้นหาแนวทางการดําเนินชีวิตและนําไปสู่
การพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงต่อไป 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 ๑) หนังสือท่ัวไป 
เจือ สตะเวทิน. วิเคราะห์วรรณคดี. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๑๔. 
ทิวา สุวรรณเสน. ภาษิตคําสอน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไททรรศน์, ๒๕๔๖. 
ธวัช ปุณโณทก. วัฒนธรรมพื้นบ้านและคติความเช่ือ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙. 
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. วิเคราะห์รสวรรณคดี. กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตการพิมพ์, ๒๕๑๘. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๘. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เพ่ิมทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓. 
_______. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด, ๒๕๕๒. 
รัญจวน อินทรกําแหง. วรรณกรรมวิจารณ์ ๒. พระนคร : สํานักพิมพ์ดวงกมล, ๒๕๑๘. 
แรนดี เพาช์ และเจฟฟรีย์. เดอะลาสต์เลกเชอร์. แปลโดย วนิษาเรซ. พิมพ์ครั้ง ๑๕.กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทร์ HOW TO, ๒๕๕๑. 
วศิน อินทสระ, ภาพจําลองชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัดสื่อการค้า, ๒๕๑๐), หน้า ๓๖. 
วศิน อินทสระ. ภาพจําลองชีวิต. กรุงเทพมหานคร : หจก. สื่อการค้า, ๒๕๑๐. 
วิกรม กรมดิษฐ์. มองซีอีโอโลก. กรุงเทพมหานคร : อัลลายด์พริ้นเตอร์ส บริษัท โพสต์ พับลิชชิงจํากัด 

(มหาชน), ๒๕๕๐. 
สนิท สมัครการ, ววัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๔), 

หน้า ๒๘. 
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United Nations 

Educational, Scientific, and Cultural Organization : UNESCO) เป็นองค์กรชํานาญ
พิเศษของสหประชาชาติที่ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ หลังสงครามโลกครั้งที่ 
๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์สันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก 

เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) นักปราชญ์ทางสังคมวิทยา ชาวอังกฤษ มีชีวิตในช่วงปี 
ค.ศ. ๑๘๒๐ – ๑๙๐๓ ได้รับการยกย่องจากนักสังคมวิทยาส่วนใหญ่ให้เป็นผู้ก่อต้ังวิชา
สังคมวิทยาคนที่ ๒ (กองต์ คือ คนแรกที่เป็นผู้ก่อต้ังวิชาสังคมวิทยา เพราะเป็นผู้ให้กําเนิด
คําว่า Sociology จึงกล่าวกันว่ากองต์ คือ ปู่แห่งวิชาสังคมวิทยาและสเปนเซอร์ ก็คือ บิดา
แห่งสังคมวิทยา) 

 



๘๑ 
 

 ๒) เว็บไซต์ 
เกรียงศักด์ิ โรจน์คุรีเสถียร. “มารู้จักโยนิโสมนสิการกันเถอะ”. ประชากรและการพัฒนา. (อ อ น ไ ล น์). 

แ ห ล่ ง ที่ ม า:  http://www.popterms.mahidol.ac.th/newsletter/ show article.php? 
articleid=308 (๑ มีนาคม ๒๕๕๕). 

รายการตอบโจทย์. (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕). “มองสังคมไทยผ่านวรรณกรรมสี่แผ่นดิน”. ช่อง TPBS. 
(ออน ไ ล น์ ) .  แหล่ ง ที่ ม า  :  http://www.youtube.com/watch?v=Dyk0UyRdqXE  
(๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) 

เนติ โชติช่วงนิธิ, คึกฤทธิ์ ปราโมช, (ออนไลน์) แหล่งที่มา :   http://board.palungjit.com/ 
f6/%E0.html (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖). 

พระธรรมโกศาจารย์ (เง่ือม อินทปญฺโญ). อิทธิบาท ๔. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www. 
bud dhadasa.com/rightstudydham/itibath4.html (๑ มีนาคม ๒๕๕๖). 

พระไพศาลวิสาโล. มรณสติ. (ออนไลน์). แหลง่ที่มา : ttp://www.visalo.org/ article/D_MoranaSati.htm  
(๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖). 

พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว). อานุภาพของทิศ ๖ (ตอนที่ ๓). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : 
http://www.kalyanamitra.org/u-ni-boon/jun48/p46/c46.htm (๑ มีนาคม ๒๕๕๖). 

พระมงคลเทพมุนี (0สด จนฺทสโร0). เมตตาพรหมวิหาร. (ออนไลน์). แหล่งที่:http://pagina 
zeroinfo/index.php?topic=2.0 (๑ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖). 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. ดูหนังละคร แล้วย้อนดูตัว. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://news.mthai.com/ 
general-news/114523.html (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖). 

พระมหาสุรศักด์ิ สุรเมธี (ชะมารัมย์). ไตรลักษณ์ : สัจธรรมแห่งชีวิต. (ออนไลน์). แหล่งที่มา 
:http://www.stou.ac.th/study/sumrit/12-53%28500%29/page1-12-
53%28500% 29.html (๑ มีนาคม ๒๕๕๖). 

พระราชพรหมยาน (วี ระ ถาวโรมหาเถร). พรหมวิหาร ๔. (ออนไลน์ ). แหล่ งที่ มา : http://truthoflife. 
fix.gs/index.php?topic=2117.0 (๑ มี.ค. ๒๕๕๖). 

สารานุกรมเสรี. วรรณกรรม. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.o rg/wiki/%E0... 
(๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖). 

 

 ๓) วิทยานิพนธ์ 
พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว. “โลกทัศน์”,. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวน. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒. 

(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓) : ๕. 
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 ๔) วิทยานิพนธ์ 
กาญจนา จิตต์วัฒน. “การบูรณาการการเตรียมตัวตายในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับวัชรยาน”.

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

กาญจนา วิชาญาปกรณ์. “บริบทโลกในนวนิยายเอกเร่ือง สี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช”.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร,๒๕๕๐. 

ทุเรียน ประตังถาโต. “การเมืองในวรรณกรรมสี่แผ่นดิน”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๕. 

พระครูธรรมสารสุมณฑ์ (คําพัน ญาณวีโร). “ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมของพระพุทธศาสนาใน
วรรณกรรมอีสานเรื่อง สังข์ศิลป์ชัย.” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระมหาไพศาล วิสาโล (ดิษฐพันธ์). “หลักพุทธธรรมในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น เรื่อง คนจริงจอมกะล่อน 
คุนิมิตซึ.” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

รสสุคนธ์ ยมกนิษญ์. “ศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

วทัญญู  ขลิบเงิน. “การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดิน”. วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐. 

ศุลีพร มกรานุรักษ์. “มองวิวัฒนาการสังคมไทยจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน”. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ๒๕๕๒. 

สมพร มันตะสูตร. “วิเคราะห์วรรณกรรมสี่แผ่นดินและหลายชีวิต”. ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๑๙. 

โสภิตา จิวะพงศ์. “ศึกษาวิเคราะห์การดําเนินชีวิตเชิงพุทธของผู้นําในสังคมไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ        : นายชยุต พันธ์ุแก้วทอง 
วันเดือนปีเกิด              : ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    : ๖๔๕ ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง  
   จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐ 
การศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ : คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ   
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 พ.ศ. ๒๕๖๐ : สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรชัญา (ศน.ม.)   
   วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
   วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ประสบการณก์ารทํางาน 
 ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน บมจ. ธนาคารทหารไทย  
   สํานักงานเขตธุรกิจอยุธยา 
   ตําแหน่ง ผู้จัดการธุรกิจลูกคา้สัมพันธ์สํานักงานเขตอยุธยา 
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