
 

เอกสารประกอบการศึกษาวิชาภาษาไทย ท ๒๒๑๐๒ 

เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก 

ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก 

 

 

 

 

 

ชื่อ…………………………………..……………ชั้น………......เลขที…่…..………. 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม) 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



 

บทเสภาสามัคคีเสวก 
 

 ควรไทยเราช่วยบ ารุงวิชาช่าง     เครื่องส าอางแบบไทยสโมสร   
ช่วยบ ารุงช่างไทยให้ถาวร   อย่าให้หย่อนกว่าเขาเราจะอาย 

 

บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรม
มา 
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๗.ให้นักเรียนเขียนอธิบายบทเสภาสามัคคีเสวกดังต่อไปนี้ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๘.       
 
 
 
จากค าประพันธ์ข้างต้น "เครื่องส าอางแบบไทยสโมสร" หมายถึงอะไร ………………………………………………………….. 
๙. ในบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนสามัคคีเสวก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบประเทศ
เหมือนกับอะไร………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๐. ผู้น าประเทศเปรียบได้กับอะไร……………………………………………………………….…………………………………………… 
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ค าชี้แจง : ให้นักเรียนถอดค าประพันธ์ จากค าประพันธ์ที่ก าหนดให้ 
 
๑.     อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ          ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่   
   ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ                ในศิลปะวิไลละวาดงาม  



 

   แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ                ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม   
   ย่อมจ านงศิลปาสง่างาม                     เพ่ืออร่ามเรืองระยับประดับประดา 
ถอดค าประพันธ์……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒.    อันชาติใดไร้ช่างช านาญศิลป์ เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า  
   ใครใครเห็นไม่เป็นที่จ าเริญตา  เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย    
   ศิลปกรรมน าใจให้สร่างโศก  ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย   
   จ าเริญตาพาใจให้สบาย   อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ 
ถอดค าประพันธ์……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๓.    แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม  เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร   
   เพราะขาดเครื่องระงับดับร าคาญ  โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ    
   เพราะการช่างนี้ส าคัญอันวิเศษ  ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่   
   จึงยกย่องศิลปะกรรม์นั้นทั่วไป  ศรีวิไลวิลาศดีเป็นศรีเมือง  
ถอดค าประพันธ์……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

๔.    ใครดูถูกผู้ช านาญในการช่าง ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง   
   เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง  จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา    
   แต่กรุงไทยศรีวิไลทันเพื่อนบ้าน  จึงมีช่างช านาญวิเลขา   
   ทั้งช่างปั้นช่างเขียนเพียรวิชา  อีกช่างสถาปนาถูกท านอง  
ถอดค าประพันธ์……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
๕.    ทั้งช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ ช่างประดิษฐ์รัชดาสง่าผ่อง   
   อีกช่างถมลายลักษณะจ าลอง  อีกช่ าชองเชิงรัตนะประกร   



 

บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนสามัคคีเสวก
มา 

 

   ควรไทยเราช่วยบ ารุงวิชาช่าง                เครื่องส าอางแบบไทยสโมสร 
   ช่วยบ ารุงช่างไทยให้ถาวร   อย่าให้หย่อนกว่าเขาเราจะอาย  
ถอดค าประพันธ์……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๖.    อันของชาติไพรัชช่างจัดสรร เป็นหลายอย่างต่างพรรณเข้ามาขาย  
   เราต้องซื้อหลากหลากและมากมาย ต้องใช้ทรัพย์สุรุ่ยสุร่ายเป็นก่ายกอง    
   แม้พวกเราชาวไทยตั้งใจช่วย                  เอออ านวยช่างไทยให้ท าของ   
   ช่างคงใฝ่ใจผูกถูกท านอง                       และท าของงามงามข้ึนตามกาล 
   เราช่วยช่างเหมือนอย่างช่วยบ้านเมือง ไหป้ระเทืองเทศไทยอันไพศาล   
   สมเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬาร  พอไม่อายเพื่อนบ้านจึ่งจะด ี
ถอดค าประพันธ์……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนถอดค าประพันธ์ จากค าประพันธ์ที่ก าหนดให้ 
 
๑.   ประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่น  ว่าทรงธรรม์เหมือนบิดาบังเกิดหัว 
  ควรเคารพย าเยงและเกรงกลัว   ประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดี 
   ควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาท   ล้วนเป็นราชบริพารพระทรงศรี 
  เหมือนลูกเรืออยู่ในกลางหว่างวารี  จ าต้องมีมิตรจิตรสนิทกัน 
ถอดค าประพันธ์……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒.    แม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนาย           ต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข็งขัน 
  คอยตั้งใจฟังบังคับกัปปิตัน                             นาวานั้นจึ่งจะรอดตลอดทะเล 
   แม้ลูกเรืออวดดีมีทิฐิ                           และเริ่มริเฉโกยุ่งโยเส            



 

  เมื่อคลื่นลมแรงจัดซัดโซเซ                             เรือจะเหล่มระย าคว่ าไป                               
   
ถอดค าประพันธ์……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๓.    แม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่ง  นายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหน 
  แม้ไม่ถือเคร่งคงตรงวินัย    เมื่อถึงคราวพายุใหญ่จะครวญคราง 
  นายจะสั่งสิ่งใดไม่เข้าจิต    จะต้องติดตันใจให้ขัดขวาง 
      จะยุ่งแล้วยุ่งเล่าไม่เข้าทาง   เรือก็คงอับปางกลางสาคร 
ถอดค าประพันธ์……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
 
๔.   ถึงเสวีที่เป็นข้าฝ่าพระบาท  ไม่ควรขาดความสมัครสโมสร 
      ในพระราชส านักพระภูธร   เหมือนเรือแล่นสาครสมุทรไทย 
  เหล่าเสวกตกที่กะลาสี    ควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่ 
      รักษาตนเคร่งคงตรงวินัย    สมานใจจงรักพระจักรี 
  ไม่ควรเลือกท่ีรักมักที่ชัง    สามัคคีเป็นก าลังพลังศรี 
      ควรปรองดองในหมู่ราชเสวี   ให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียว 
ถอดค าประพันธ์……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนพิจารณาบทประพันธ์ที่ก าหนดแล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 
 
 
 แต่กรุงไทยศรีวิไลทันเพื่อนบ้าน จึ่งมีช่างช านาญวิเลขา 
 ทั้งช่างปั้นช่างเขียนเพียรวิชา อีกช่างสถาปนาถูกท านอง 
 ทั้งช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ ช่างประดิษฐ์รัชดาสง่าผ่อง 
 อีกช่างถมลายลักษณะจ าลอง อีกช่ าชองเชิงรัตนประกร 
 ควรไทยเราช่วยบ ารุงวิชาช่าง เครื่องส าอางแบบไทยสโมสร 
 ช่วงบ ารุงช่างไทยให้ถาวร อย่าให้หย่อนกว่าเขาเราจะอาย 
 
 
๑. ค าประพันธ์นี้กล่าวถึงช่างประเภทใดบ้าง 

       
        
        
        
        
   

๒. จากบทประพันธ์แสดงให้ความเจริญของสังคมไทยในด้านใด 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ........................................................ 



 

บทเสภาสามัคคีเสวก  
 

 

 
 
 

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนระบคุวามหมายของค าที่ก าหนดให้ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

๑) รัตนประกร ๒) ช่างประดิษฐ์รัชดา 

๔) ทรงธรรม์ ๕) เฉโก ๖) นรชน 

๓) บรรโลม 

๗)   วิเลขา ๘)   กัปปิตัน ๙)   ศานติ 

การสรุปความรู้และข้อคิดจากบทเสภาสามัคคีเสวก 
 



 

๒. ความสามัคคีในชุมชน 
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...................................................................................

........................................................... 

ผลดีของ
ความสามัคค ี

๔. ความสามัคคีในโลก 
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๑. ความสามัคคีในครอบครัว 
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...............................................................................

...............................................................................

....................................................................... 

๓. ความสามัคคีในประเทศ 

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

............................................................... .......................

. ........................ 

 
๑. ให้นักเรียนสรุปความรู้และข้อคิดจากบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา 

    ความรู้ที่ได้รับ            
              

    ข้อคิดท่ีน าไปใช้           
              

๒. ให้นักเรียนสรุปความรู้และข้อคิดจากบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน สามัคคีเสวก 

    ความรู้ที่ได้รับ            
              

    ข้อคิดท่ีน าไปใช้           
              

๓. มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคม ความสามัคคีเป็นสิ่งส าคัญในการอยู่ร่วมกัน ให้นักเรียนเขียนผลดีของการมี            
ความสามัคคีลงในแผนภาพความคิด     
  

 

 


