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บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา 

๏   อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ  ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่  

ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ  ในศิลปะวิไลละวาดงาม ๚  

๏   แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ  ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม  

ย่อมจ านงศิลปาสง่างาม  เพ่ืออร่ามเรืองระยับประดับประดา ๚  

๏    อันชาติใดไร้ช่างช านาญศิลป์  เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า 

ใครใครเห็นไม่เป็นที่จ าเริญตา  เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย ๚  

๏   ศิลปกรรมน าใจให้สร่างโศก  ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย  

จ าเริญตาพาใจให้สบาย  อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ ๚  

๏ แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม  เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร  

เพราะขาดเครื่องระงับดับร าคาญ  โอสถใดจะสมานซ่ึงดวงใจ ๚  

๏   เพราะการช่างนี้ส าคัญอันวิเศษ  ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่  

จึงยกย่องศิลปกรรม์นั้นทั่วไป  ศรีวิไลวิลาศดีเป็นศรีเมือง ๚  

๏    ใครดูถูกผู้ช านาญในการช่าง  ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง  

เหมือนคนบ้าคนไพรไม่รุ่งเรือง  จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซ่ึงวาจา ๚  



๏     แตก่รุงไทยศรีวิไลทันเพื่อนบ้าน  จึ่งมีช่างช านาญวิเลขา  

ทั้งช่างปั้นช่างเขียนเพียรวิชา  อีกช่างสถาปนาถูกท านอง ๚  

๏    ทั้งช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ ช่างประดิษฐ์รัชดาสง่าผ่อง  

อีกช่างถมลายลักษณะจ าลอง  อีกช่ าชองเชิงรัตนะประกร ๚ 

๏    ควรไทยเราช่วยบ ารุงวิชาช่าง  เครื่องส าอางแบบไทยสโมสร  

ช่วยบ ารุงช่างไทยให้ถาวร  อย่าให้หย่อนกว่าเขาเราจะอาย ๚  

๏    อันผองชาติไพรัชช่างจัดสรร เป็นหลายอย่างต่างพรรณเข้ามาขาย  

เราต้องซื้อหลากหลากและมากมาย  ต้องใช้ทรัพย์สุรุ่ยสุร่ายเป็นก่ายกอง ๚  

๏   แม้พวกเราชาวไทยตั้งใจช่วย  เอออ านวยช่างไทยให้ท าของ  

ช่างคงใฝ่ใจผูกถูกท านอง  และท าของงามงามข้ึนตามกาล ๚  

๏   เราช่วยช่างเหมือนอย่างช่วยบ้านเมือง  ได้ประเทืองเทศไทยอันไพศาล  

สมเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬาร  พอไม่อายเพื่อนบ้านจ่ึงจะดี ๚  



   ความหมายของบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา 

           ชาติใดที่มีศึกสงครามไม่มีความสงบสุขในแผ่นดิน ประชาชนย่อมไม่มีจิตใจ
สนใจความงดงามของศิลปะ แต่หากประเทศใด(ชาติใด) บ้านเมืองสงบสุข
ปราศจากสงคราม  ประชาชนก็จะท านุบ ารุงการศิลปกรรมทั้งปวงให้เจริญรุ่งเรือง 
ชาติใดที่ปราศจากช่างศิลป์  ก็เปรียบเสมือนหญิงสาวที่ไม่มีความงามไม่เป็นที่ต้อง
ตาต้องใจของใคร  มีแต่จะถูกเยาะเย้ยให้ไดอ้าย  อัน ศิลปกรรมนั้นช่วยท าให้จิตใจ
คลายเศร้า  ช่วยท าให้ความทุกข์หมด  ท าให้จิตใจของเรามีความสุขซึ่งจะส่งผลให้
ร่างกายแข็งแรงไปด้วย(ท าให้สุขภาพ ใจและกายดี)  ตรงกันข้าม  หากใครไม่เห็น
คุณค่าความงามของศิลปะ  เมื่อเผชิญความทุกข์ก็ไม่มีสิ่งใดมาเป็นยาช่วยรสมาน
บาดแผลของจิตใจ  



      เขาเหล่านั้นจึงเป็นคนที่น่าสงสารยิ่งนัก  เพราะความรู้ทางช่างศิลป์ส าคัญ
เช่นนี ้ นานาประเทศจึงนิยมยกย่องคุณค่าของศิลปะและความสามารถเชิง
ช่างของช่างศิลป์ ว่าเป็นเกียรติยศ ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน  คนที่ไม่เห็น
คุณค่าของศิลปะก็เหมือนคนป่าคนดง  ป่วยการอธิบาย  พูดด้วยก็เปลือง
น้ าลายเปล่า  แตป่ระเทศไทยของเรานั้นเห็นคุณค่าของงานช่างศิลป์   เช่น    
ช่างปั้น  ช่างเขียน  ช่างสถาปัตย ์ช่างทองรูปพรรณ  ช่างเงิน   ช่างถมและ
ช่างอัญมณ ี ซึ่งเราควรสนับสนุนงานช่างศิลป์ไทยให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่าให้
ด้อยน้อย หน้ากว่านานาประเทศ   ชาวต่างชาติเมื่อมาเยือนเมืองไทยจะได้ซื้อ
หางานศิลปะเหล่านี้กลับไปเพราะเห็นในคุณค่า  การช่วยสนับสนุนงาน
ศิลปกรรม และส่งเสริมช่างศิลป์ไทยให้สร้างสรรค์งานศิลปะข้ึนจึงเท่ากับได้
ช่วยพัฒนา ชาติ ให้เจริญพัฒนาอย่างถาวร   

 

 



      บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน สามัคคเีสวก  และความหมาย 
              
             ประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่น      ว่าทรงธรรม์เหมือนบิดาบังเกิดหัว 

ควรเคารพย าเยงและเกรงกลัว         ประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดี 
 
หมาย ถึง สิ่งหนึ่งที่เราควรมีไว้ในจิตใจคือ พระเจ้าแผ่นดินเปรียบเสมือนพ่อบังเกิดเกล้า             
ทีเ่ราควรเกรงใจและเคารพนับถือ เราต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัมากเกินไป  
--------------------------------------------------------------------------- 
         

             ควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาท      ล้วนเป็นราชบริพารพระทรงศรี 
เหมือนลูกเรืออยู่ในกลางหว่างวารี     จ าต้องมีมิตรจิตรสนิทกัน 
 
หมาย ถึง ควรนึกว่าพวกเราก็เป็นข้ารับใช้ของพระเจ้าแผ่นดินคนหนึ่งเหมือนลูกเรือที่อยู่          
ในเรือกลางทะเลจ าเป็นที่จะต้องมีความสามัคคีต่อกันและกัน  
---------------------------------------------------------------------------- 
 



                  แมลู้กเรือเชื่อถือผู้เปน็นาย        ต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข็งขัน 
คอยตั้งใจฟังบังคับกัปปิตัน              นาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเล 

 
หมายถึง ถ้าลูกเรือเชื่อฟังกัปตันก็จะต้องชว่ยกัปตนัอย่างแข็งขัน ต้องตั้งใจฟังค าสั่งของกัปตัน
เรือก็จะรอดไปถึงจุดหมาย  
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
           แมลู้กเรืออวดดีมีทิฐิ             และเริ่มริเฉโกยุ่งโยเส            
เมื่อคลื่นลมแรงจัดซัดโซเซ             เรือจะเหล่ระย าคว่ าไป 

 
หมายถึง แต่ถ้าลูกเรือไม่เชื่อฟังกัปตันและเริ่มแตกคอกัน เวลาคลื่นลมแรงเรือก็จะโคลงเคลง 
ต่อมาเรือก็จะจม  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



              นายจะส่ังสิ่งใดไม่เข้าจิต      จะต้องติดตันใจให้ขัดขวาง 
จะยุ่งแล้วยุ่งเล่าไม่เข้าทาง            เรือก็คงอับปางกลางสาคร 
 

       หมายถึง กัปตันสั่งอะไรก็ไม่ฟังพอถึงเวลาก็มีข้อขัดแย้งต่อมาก็จะเกิดเหตุการณ์
วุ่นวายข้ึน ในที่สุดเรือก็จะล่มกลางทะเล  
----------------------------------------------------------------------- 
       

                ถึงเสวีที่เป็นข้าฝ่าพระบาท       ไมค่วรขาดความสมัครสโมสร 
ในพระราชส านักพระภูธร                  เหมือนเรือแล่นสาครสมุทรไทย 
 
 หมายถึง ถึงจะเป็นข้ารับใช้ของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ควรขาดความสามัคคี    
ปรองดองกัน เหตุการณ์ในพระราชส านักก็เปรียบเสมือนเรือที่แล่นอยู่ตามทะเล
มหาสมุทร  
----------------------------------------------------------------------- 
 



                 เหล่าเสวกตกที่กะลาสี    ควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่ 
รักษาตนเคร่งคงตรงวินัย           สมานใจจงรักพระจักรี 
 
หมาย ถึง เหล่าข้าราชการในราชส านักก็เหมือนเป็นกะลาสีควรให้ความส าคัญกับ
หน้าที่ที่ ต้องท าเป็นหลัก ปฏิบัติตนตามกฏตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและสามัคคี
จงรักภักดีต่อพระ เจ้าแผ่นดิน  
------------------------------------------------------------------------- 
 

                  ไมค่วรเลือกที่รักมักที่ชัง    สามัคคเีป็นก าลังพลังศรี 
ควรปรองดองในหมู่ราชเสวี          ใหส้มที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียว 
 
หมาย ถึง ไม่ควรแยกฝ่ายเลือกที่จะเคารพเชื่อฟังใคร ควรที่จะสามัคคีปรองดองกันใน
หมู่ข้าราชการเพื่อเป็นพลังในการท าความดีให้สม กับที่มีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์
เดียวกัน 

     ------------------------------------------------------------------------- 
 

 




