


การอ่านท านองเสนาะร่ายยาว

ก ำหนดวรรคตำมล ำน ำท ำนองเสียง
เล่ำร้อยเรีย งให้ถูกค ำตำ มภำษำ
ใส่อำ รมณ์ผสมไ ปตำมล ีลำ
ระวังอ ย่ำตกหล ่นปะปน ไป

ตัวอย่ำงกำรอ่ำนท ำนองเสนำะร่ำยยำว
มหำเวส สันดรช ำดก กัณฑ์มัท รี



การอ่านท านองเสนาะร่ายยาว

จึ่งตรัส ว่ำโ อ้โอ ๋เวล ำปำ นฉะนี้เอ่ย
จะมิดึกดื่น จวนจะสิ้นคืนค่อนรุ่ง
ไปเสียแล ้วหรือกระไรไม่รู้เลย 
พระพำยร ำเพยพัดมำรี่เรื่อยอยู่เฉื่อยฉิว 
อกแม ่นี้ให้อ่อนหิวสุดล ะห้อย
ทั้งดำวเดือนก็เคล ื่อนคล้อยลงล ับไม้
สุดที่แ ม่จะติดตำมเจ้ำไปใ นยำมนี้

ฝูงลิงค่ำงบ่ำงชะนีที่นอนหลับ 
ก็กลิ้งก ลับเก ลือกตัว อยู่ยั้วเยี้ย 
ทั้งนกหกก็งัวเงียเหงำเงียบทุกรวงรัง 
แต่แม่เท ี่ยวเซซังเสำะแส วง
ทุกแห่งห้องหิมเวศทั่วป ระเทศ
ทุกรำว ป่ำ 



การอ่านท านองเสนาะร่ายยาว

จะได้พำนพบประสบรอยพระลูก
น้อยแต่สักนิดไม ่มีเลย 
จึ่งตรัสว่ำเจ้ำดวงมณฑำท องทั้งคู่
ของแม่เอ ๋ย หรือว่ำเจ้ำทิ้งขว้ำง
วำงจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝัน
เมื่อคืนนี้แล้วแ ล

สุดสำยนัยนำที่แม ่จะตำมไปเล็งแ ล 
สุดโสตแล ้วที่แม ่จะซับทรำบฟัง
ส ำเนียง สุดสุ รเสียงที่แม่จะร่ ำเรียก
พิไรร้อง สุดฝีเท ้ำที่แม่จะเยื้องย่อง
ยกย่ำงลงเหยียบดิน ก ็สุดสิ้นส ุด
ปัญญำสุดหำสุดค้นเห็นสุดคิด 



ทศชำติ
ประกอบด้วยค ำว่ำ

ท ศ (อ่ำนว่ำ ท ะ-สะ) 
แปลว่ำ สิบ

ชำ ติ (อ่ำนว่ำ ชำ-ติ) 
แปลว่ำกำรเกิด



ทศชาติ เป็นชื่อคัมภีร์ชำดก
ว่ำด้วยเรื่องของพระพุทธเจ้ำ

ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์
ใน ๑๐ พระชำติก่อนที่จะตรัสรู้

เป็นพระ สัมมำสัม พุทธเจ้ำ

ชาดก หมำยถึง เรื่องรำว
ของพระพุทธเจ ้ำที่มีมำในอดีตชำติ
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สุวรรณสามชาดก

เนมิราชชาดก

มโหสถชาดก

ภูริทัตตชาดก

จันทกุมารชาดก
มหานารทกัสสปชาดก

วิธุรชาดก

เวสสันดรชาดก

เรื่องย่อทศชาติชาดก



ทศชาติชาดก

เต เตมิยชาดก ชะ มหาชนกชาดก



ทศชาติชาดก

สุ สุวรรณสามชาดก เน เนมิราชชาดก



ทศชาติชาดก

มะ มโหสถชาดก ภู ภูริทัตตชาดก



ทศชาติชาดก

จะ จันทกุมารชาดก นา มหานารทกัสสปชาดก



ทศชาติชาดก

วิ วิธุรชาดก เว เวสสันดรชาดก



ความเป็นมา

มหาเวสสันดรชาดก
ร่ายยาว

 สม ัย สุโขท ัย : มีกำรแปล จำก ภำษำบำล ี
เป็นภำษำไทยแต่ต้นฉบับสูญหำย
 สม ัยกร งุศรอียธุยำ  : 
 สมเด็จพระบรมไตรโล กนำถโปรดเกล้ำให้
กวีแ ต่งเป็น “มหำชำติค ำหลวง” 
เพื่อใช้อ่ำนหรือสวด ใช้ทั้งกำพย์ โคลง ฉันท์ ร่ำย



ความเป็นมา

พระเจ ้ำทรงธรรมให้แต่ง “กำ พย์มหำชำต”ิ
ใช้วิธ ีแปลคำถำพันโดยใช้ค ำประพันธ์ประเภท
“ร่ำ ยย ำว” ส ำหรับเทศน์ในวันพระ 

*แต่ยำวมำก พระเทศน์ไม่จบภำยในวันเดียว*
 สมัยต่อ ๆ มำกวีหลำยท่ำนได้แต่ง
“ร่ำยยำวมหำชำติ” ขึ้นใหม่ให้กระชับขึ้น

บ้ำงแต่งบำงก ัณฑ์ บ้ำนแต่งจน จบจึงมีห ลำยส ำนวน
เรียกว ่ำ “มหำชำติกลอนเทศน”์

เกิดกำรเลือกเฟ้นส ำนวนที่ดีที่สุด
ในแต่ละกัณฑ ์จำก 

“มหำชำติกลอนเทศน”์
จนครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ เรียกว่ำ

“ร่ายยาว

มหาเวสสันดรชาดก”



ลักษณะค าประพันธ์

แต่งเป็น “ร่ำยยำว” 
มีคำถำพระบำลีน ำ
พรรณนำเนื้อควำมสลับกับคำถำเป็นตอน ๆ

ค าประพันธ์ประเภทร่าย

- บังคับส ัมผัสและกำรล งท้ำย
- บังคับแล ะไม่บังคับค ำในวรรค
- ไม่จ ำกัดจ ำนวนวรรค

ค าประพันธ์ประเภทร่ายยาว



ลักษณะค าประพันธ์
ค าประพันธ์ประเภทร่ายร่ำยยำว คือ ร่ำยทีไ่ม่ก ำหนด

จ ำนวนค ำในวรรคหนึ่ง ๆ
กำรสัมผัส ค ำสุดท้ำยของว รรค
หน้ำสัมผัสกับค ำหนึ่งค ำใด
ในวรรคถัดไป 

ค าประพันธ์ประเภทร่ายยาว

เมื่อจบนิยมลงท้ำยด้วยค ำว่ำ 
แล้วแล นั้นแล นี้เถิด โน้นเถิด 
ฉะนี้ ฉะนั้น ฯลฯ เป็นต้น



จึ่งตรัสว่ำโอ ้โอ๋เวล ำปำนฉะนี้เอ่ย
จะมิดึกดื่น  จวนจะสิ้นคืนค่อนรุ่ง
ไปเสียแล ้วหรือกระไรไม่รู้เลย   
พระพำยร ำเพยพัดมำรี่เรื่อยอยู่เฉื่อยฉิว
อกแม ่นี้ให้อ่อนหิวสุดล ะห้อย
ทั้งดำว เดือนก็เคลื่อนคล ้อยลงล ับไม้
สุดที่แ ม่จะติดตำมเจ้ำไปใ นยำมนี้

ค าประพันธ์ประเภทร่ายค าประพันธ์ประเภทร่ายยาว
หน้ำที่ ๓ ๑



เนื้อเรื่อง ๑๓ กัณฑ์

มีหลำยส ำนวน เพรำะประกอบด้วยผู้แต่ง
หลำยท่ำน ซึ่งได ้รับคัดเลือกว ่ำมีส ำนวนด ีที่สุด
ในแต่ละก ัณฑ์ จนครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ด ังนี้

❖ กรมสมเด็จพระปรมำนุชิตชิโนรส      
ทรงนิพนธ์ ๕ กัณฑ์

❖ พระบำทสมเด็จพระจ อมเกล้ำเจ ้ำอยู่หัว
ทรงพระรำชนิพนธ์ ๓  กัณฑ์

❖ เจ้ำพระย ำพระคลัง  ( หน ) 
นิพนธ์ ๒ กัณฑ์

❖ พระเทพโมลี (กลั่น) นิพนธ์ ๑ กัณฑ์

❖ ส ำนักวัดถนน นิพนธ์ ๑ กัณฑ์

❖ ส ำนัก วัดสังขจำย นิพนธ์ ๑ กัณฑ์



เนื้อเรื่อง ๑๓ กัณฑ์

๑. กัณฑ์ทศพร
๒. กัณฑ์หิมพำนต์
๓. ทำนกัณฑ์
๔. กัณฑ์วนปเวสน์
๕. กัณฑ์ชูชก
๖. กัณฑ์จุลพน

๗. กัณฑ์มหำพน
๘. กัณฑ์กุมำร
๙. กัณฑ์มัท ร ี
๑๐. กัณฑ์สักกบรร พ
๑๑. กัณฑ์มหำรำช
๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์
๑๓. นครกัณฑ์



ผู้แต่ง กัณฑ์มัทรี

เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
กวีเอกสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
ผลงำนกำรประพันธ์
 อิเหนำค ำฉันท์
 สำมก๊ก (ผู้อ ำนวยกำรแปล)
 รำชำธิรำช (ผู้อ ำนวยกำรแปล)
 ร่ำยยำวมหำชำติ 
กัณฑ์กุมำรและ กัณฑ์มัท ร ี

ฯ ล ฯ



ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

1. พระนำง มัท รีได้ทรงพระสุบิน
เป็นอำเพศลำงร้ำยว่ำอย่ำงไ ร 
(กุมำร : 192-193)

ยังมีบุรุษผู้หนึ่งนั้นเติบโตด ำล่ ำสันเห็นพิลึก.... 
มีหัตถ์เบื้องขวำน ั้นถือดำบ ..... กระท ืบเท้ำ ตะคอกขู่
ค ำรำมส ำรำก ฉวย ชฏำ นำง กระชำ กฉุดให้หลุดพลัด  
รวบพระกรกระหวดัทั้งซ้ำยขวำให้พระนำงอุตตำนภำพ 
ฟำดด้วยดำบ แล้วกเ็หวี่ยงลงตรงพระพำหำ 
สองซ้ำยขวำ ขำดเป ็นสิน พระกรกระเด็น ดิ้นอยู่แดดำล 
แล้วมิหน ำซ้ ำแขวะคว้ำนควักพระนัยน เนตรทั้งสองปลิ้น
ให้วิ่นหวะ เอำดำบฉะเฉ ือนพระทรวงล้วงช ำแหละ
แหวะหำพระหฤทัยพระนำ งนั้น

สำมำรถตีควำมควำม ฝันได้ว่ำอย่ำงไร
มีค ำเปรียบเทียบใดที่นักเรียนสำมำรถ
เชื่อมโยงกับควำม ฝันนี้ได้?



ค าถามตามรอยพระเวสสันดร
ด้วยอำ ตมะจะ มุ่งหมำยพระโพธ ิญำณ

ทำนธุระจะเริดร้ำง  แม้นอำตมะจะ ท ำนำย
ทำงบุพนิมิตแต่ตำมจริง 
ไหนนำงจะทอดทิ้งพระล ูกเล่ำด้วย อำลัย
ก็จะ เป็นพำหิรก ภัยแก ่โพธิญำณ 
จ ำจะท ำนำยด้วยโว หำรให้เหตุหำย

2. เพรำะเหตุใดพระเวสสันดร
จึงไม่ท ำนำยพระสุบินของพระ
นำงมัท รีตำมควำมจริงว่ำจะมี
เหตุท ำให้ต้องพลัดพรำกจำกลูก 
(กุมำร : 194-195) หลังจำกนั้นพระเวสสันดรก็บอกแก่

พระนำง มัท รีว่ำท ี่ฝันร้ำยนั้นเป็นเพรำะ
เหน็ดเหนื่อยจำกกำรท ี่ตรำกตร ำอำศัยในป่ำ



ค าถามตามรอยพระเวสสันดร อัศจรรย์ก็บันดำลยังเก ิดมี อันว่ำภำคพื้น
พระธ รณีอันหนำแน่นได้สองแสนสี่หมื่นโยชน์ 
เสียงอุโฆษ ครื้นครั่นด่ังไฟบรรลัยก ัลป์
จะผ ลำญโลก ให้ท ำลำยว ำยวินำศ 
ฝูงสัตว์จตุบททวิบำทก็ตื่นเต้นเผ่นโผ นโจน ดิ้น 
ประหนึ่งว่ำปถพินจะพล ิกคว่ ำพล้ ำแพลง
ให้พลิกหงำย ..... ทั้งพญำเขำพระสุเมรุก็เอน
อ่อนอยู่ทบเทำ แก้วเก ้ำเนำวรัตนแ์สนสัตรัตน์
เรืองรองซ้อง สำธุกำรอยู่อึงมี่ ทั้งพระสมุทรสำคร
วังวนบันดำลน้ ำฟุ้งเป็นฝอย ...ฯ

3. เมื่อพระเวสสันดรหลั่งน้ ำ
ประทำนบุตรยกให้แก่พรำหมณ์
ชูชก ท ำให้เกิดเหตุกำรณ์
มหัศจรรย์อันใดขึ้น 
(กุมำร : 215-216)



ค าถามตามรอยพระเวสสันดร พระพุทธเจ ้ำข้ำไม่โปรดแล้วล ูกแก้วจ ะขอลำ 
พระบิดำอย่ำไ ด้น้อย พระทัย เลย พระคุณเจ ้ำเอ๋ย
เจ้ำประคุณของลูกเอ่ยอย ่ำว่ำลูกนี้ล่วงมำดูถกู 
ที่จะไ ด้กลับมำเป็นพ่อลูกก ันสืบไปนั้นอย่ำสงสัย 
..... กรรมเอ๋ย กรรม ชะรอ ยว่ำ กรรมกัณหำน้อยนี้
ได้กระท ำไว้แต่ชำติหลัง จึงให้เผอิญพ่อเจ้ำ
ชิงช ังไม่ดูหน้ำมำเมินเฉย โอ้กรรมเอ๋ย เห็นจะ
สิ้นวำสนำของแก้วก ัณหำนี้เสียจริง ๆ 
พระล ูกหญิงขอถวำยบังคมล ำ 
ไ ปตำมเวรำนั้นแล้วแล

4. เมื่อถูกชูชกเฆี่ยนตพีระกัณหำ
ตรัสอย่ำงไรจึงเป็นเหตุให้ในชำติ
ต่อมำไม่ได้ป ระสูติเป็นพระธิดำ
ของเจ้ำชำยสิทธ ัต ถะ (กุมำร : 
224-225)

“ชำลี” กลับช ำติมำเกิด เป็นพระ รำหุล
แล้ว  ”กัณ ห ำ” ได้มำเก ิดเป็นใคร

ตอบ : นำง อุบลวรรณำเถรี (เป็น ภิกษุณี)



5. เทพเจ้ำท ั้งสำมได้รับค ำสั่ง
เท วโองกำรมำให้กระท ำกำร
ใดเพื่อขวำงมิให้พระนำงมัท ร ี
กลับอำศรมไปท ัน พบกัณหำชำลี 
(มัท รี : 232)

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร ส่วน เทพยเจ้ำจอมสำกล จึงมี เทวยุบลบังคับ 
แก่เทพอันดับทั้งสำม องค์ อันทรง มหิทธิฤ ทธิศักดำว่ำ 
ท่ำนเอ่ยจงนิรมิตบิดเบ ือนกำยกลำยอินทรีย์
เป็นพยัคฆรำชสีห์สองเสือสำมสัตว ์ 
สกัด หน้ำนำงพระ ยำมัทรีไว้ก่อนทิพำก รคลำไคล
คล้อยเย็นเห็นดวงจันทร์ขึ้นมำอยู่รำง ๆ 
ท่ำนจงลุกหนีห นทำงให้แก่นำงงำม
....ส่วนเทพเจ้ำทั้งสำมก ็อ ำลำลีลำศผำดแผลง 
จ ำแลงเป็นพญำไกรสรรำชผำดแผดเสียงสนั่น 
องค์หนึ่งเป็นพยัคฆพญำเสือโคร่งค ำรนร้อง 
องค์หนึ่งเป็นพญำเส ือเหลืองเนื่องคะนองย่องหยัด



พระอินทร ์
ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

พญำพำฬมฤครำช
(พะ-ยำ-พำ-ละ-มะ-รึ-คะ-รำด)
= รำชำของสัตว์ที่ยิ่งใหญ่



6. พระนำง มัท รีเข้ำป่ำแล้ว
เหตุอันเป็นลำงร้ำยที่แปลก
ประหลำดใดบ้ำง 5 ประกำร 
ตอบเป็นข้อ 
(หน้ำ 25)

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร 1.) ไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวงก ็กลำย กลับ เป็น
ดอกดวงเดียรดำษอนำถเนตร...
แถวโน้นก็แก ้วเกดพิก ุลแก มกับกำหลง
ถัดนั่นก็สำยหยุดประยงค์และ ยมโดย
....ก็เพี้ย นผิดพิสดำรเป็นพวงผล

ผิดวิก ลแต่ก่อนมำ



ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

แก้ว

เกด

พิกุล

กำหลง



ค าถามตามรอยพระเวสสันดร ยมโดย
วรรณคดีหลายเรื่องได้กล่าวถึงยมโดย 
ในความหมายของไม้ต้นในป่า ที่มีดอกหอมมาก 
แต่พันธ์ุไม้เมืองไทยที่ชื่อ ยมโดยและยมโดยเกล็ดหอย 
อยู่ในกลุ่มช้องนางคลี่ เป็นพืชอิงอาศัยขนาดเล็ก
ไม่มีดอก และไม่มีกลิ่นหอม

จึงไม่น่าจะเป็นชนิดที่
กล่าวถึงในวรรณคดีไทย 
ส่วนไม้ต้นในป่าที่มีดอกหอม
และชื่อขึ้นต้นด้วย "ยม“
มีอยู่หลายชนิด เช่น ยมหอม
ยมหิน และยมมะกอก 
แต่ไม่มีชนิดใดที่ชื่อ ยมโดย

สำยหยุด

ประยงค์



6. พระนำง มัท รีเข้ำป่ำแล้ว เหตุอัน
เป็นลำงร้ำยท ี่แปลกประหล ำดใดบ้ำง 
5 ประกำร (หน้ำ 25)

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

2.) ทั้งแปดทิศก ็มืดมิดมัวมนทุกหนแ ห่ง
3.) ขอบฟ้ำก็ดำดแ ดงเป็นสำยเ ลือดไ ม่เว้น

วำย หำยเหือดเป็นลำงร้ำย ไปรอบ ข้ำง 

4.) แสรกคำนพลันพล ิกพล ัดลงจำก
พระอังสำ

5.) ขอน้อยในหัตถำที่เคยถือก็เลื่อนหลุด
ลงจำกมือไม่เคยเห็นเป็นอนำถ

คาน

สาแหรก



7. เพรำะเหตุใดพระนำงมัท รไีม่หนี 
พญำ พำฬคฤรำชไปท ำงอื่น (น. 25) 

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร
อนึ่งมรคำก็ช่องแ คบ หว่ำงคีรี
เป็นตรอกน้อยรอยวิถีที่เฉพำะจร  
ทั้งสำมสัตว์ก็มำเนื่องนอนสกัดหน้ำ  
ครั้นจะล ีลำหลีกล ัดตัดเดำไปทำงใดก็
เหลือเดิน ทั้งสองข้ำงเป็นโขดหินเขิน
ขอบคันขึ้นกั้นไว้



พระนำง มัท รีกระท ำกำรใดเพื่อให้
สัตว์ทั้งสำมหลีกทำงให ้(น.25-26)

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร พระนำงจึ่งปล งหำบคอนลงวอนไ หว้
แล้ว อภิวำทน์....
- ทศนัขเบญจำงค์
- แนะน ำตัวเอง
- อ้อนวอนขอให้ช่วยหลีกทำงให้

“พญำพำฬมฤครำชก ็พำกันอุฏฐำกำรคลำ
ไคลให้หนทำงแก่นำงพระ ยำมัทรี”.... 
เมื่อเวลำใดต ำมที่พระอินทร์สั่ง 

พระจันทร์ขึ้น  (ทิพำ กรคลำไคลคล้อยเย็น)
...ขณะนี้ “แจ่มแจ้งสีศศิธร” มีแสงจันท ร์



กวีใช ้อุปมำโวหำรเป รียบเทียบควำมทุกข์
ของพระนำง มัทรีกับธ รรมชำต ิต่ำง ๆ อย่ำงไร

8. เมื่อกลับมำถึงอำศรมพระนำง มัทรี
ไม่พบสิ่งใด เกิดเป็นควำมรู้สึกอย่ำงไร
พระนำง มัทรีคิดว่ำเกิดอะ ไร ขึ้นกับก ัณหำชำลี 
(น.26-27)

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร นั่นก็รอยเท้ำพ่อช ำลี นี่ก็บทศรี แม่กัณหำ
พระมำรดำยังแลเห็น โน่นก็กรวดทรำยเจ้ำ
ยังรำยเล ่นเป็นกอง ๆ สิ่งของทั้งหลำยเป็น
เครื่องเล่นยังเห็นอยู่ แต่ลูกรักทั้งคู่ไปอยู่ไหน
ไม่เห็นเลย

พักหนึ่งก็ถึงที่สุดพระอำวำสที่พระล ูกเจ้ำเคย
ประพำสแล่นเล่น 
ประหลำดแล้ว แลไ ม่เห็นก็ใจหำย 
ดั่งว่ำชีวิตนำงจะวำงว ำยลงทันที อติพจน์ (เกินจริง)



ฉอเลำะแม่ต ่ำง ๆ ตำมประสำทำรกเจ ริญใจ 
มีอุปไมยเสมือนหนึ่งลูกทรำยทรำมคะนอง
ปองที่ว่ำจะชม แม่เมื่อสำยัณห์

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

อุปมำ
เนื้อทราย, ทราย 
เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจ าพวกกวางชนิดหนึ่ง

แม่มำสล ะเจ้ำไว้เป ็นก ำพร้ำทั้งสององค์
เสมือนหนึ่งลูกห งส์เหมรำช ปักษิน 
ปรำศจำกมุจลินท์ไปตกคลุกในโคลนหนอง
สิ้นสีทองอันผ่องแผ้ว



ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

เมื่อนำงเข้ำไปถึงอำศรมถำมพระเวสสันดร
พระนำง มัทรีคิดว่ำเกิดอะ ไร ขึ้นกับกัณ หำชำลี 
(น. 27)

โอพระอำศรมเจ้ำเอ๋ยน่ำอัศจรรย์ใจ
แต่ก่อนด ูนี่สุกใสด ้วยสีทอง

เสียงเนื้อนกนี่ร่ ำร้องส ำรำญรังเรียกคู่คูขยับขัน
ทั้งจักจั่นพรรณลองไนเรไรร้องอยู่หริ่ง ๆ 
ระเรื่อยโรย

อุปมำ อัพภำส สัทพจน์
ระเรื่อย = อัพภำส 
ใช้พ ยัญชนะพยำงค์ท้ำยมำเติมรูปสระ อะ พยำงค์หน้ำ

สิงห์สัตว์ที่ร้ำยแรงคะ นองฤทธิ์มำพำนพบขบ
กัดตัดชีวิตพระลูกข้ำพำไปกินเป็นอำหำร
ถึงกระนั้นก็จ ะพบพำนซึ่ง กเลว ระ ร่ำง 
มิเลือดก็เนื้อจะเหล ืออยู่บ้ำงสักสิ่งอัน ซากศพ



9. เมื่อถำมพระเวสสันดรสักเท่ำไร 
พระองค์ก็ไม่ตรัสส่ิงใด เป็นเหตุให้
พระนำง มัท รีรู้สึกอย่ำงไร
มีกำรเปรียบตนเองกับสิ่งใดบ้ำง (น.28) 

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

นำงก็เศร้ำสร้อยสลดพระทัย ดั่งเอำเหล็กแดง
มำแทงใจให้เจ็บจิตนี่เหลือทน

อุปมำ

อุปมำเหมอืนคนไข้หนักแล้ว มิหน ำยังแพทย ์
เอำยำพิษมำวำงซ้ ำให้เวทนำ

อุปลักษ ณ์

เมื่อแรกจำกไอศวรรย์มำอยู่ดงก็ปลงจิต มิได้คิด
จิตเป็นสอง หว ังวำ่จะเป ็นเก อืกทองฉลอง
บ ำท ย ุคล ทั้งคู่แห่งพระคุณผัวกว่ำจะ สิ้นบุญ

ทั้งลูกรักดังแก ้วตำก ็หำยไป.... อุปมำเสม ือนหนึง่
พฤกษำล ดำวัลย์ย่อมจะอำสัญลง
เพรำะลูกเป็นแท้เท ี่ยง



ค าถามตามรอยพระเวสสันดร
มีที่มาจากการสังเกตธรรมชาติ
ของต้นไม้บางชนิด เช่น ต้นกล้วย
ที่เมื่อมีลูกแล้วต้นกล้วยก็ไม่เจริญอีก
ต่อไป รอวันตาย

เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่รักลูกมาก 
ถ้าลูกได้รับความเดือดร้อน
หรือเป็นอันตราย พ่อแม่ก็จะได้รับ
ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะลูกด้วย 
เปรียบกับต้นไม้ที่ตายเพราะลูก

ส ำนวน 
ต้นไม้ตำยเพรำะลูก



10. หลังจำก ที่พระนำง มัทรี
ตรัสร ำพึงร ำพันกับพระเวสสันดรด้วยควำม
เศร้ำโศก พระเวสสันดรตรัสในลักษ ณะใด
จึงท ำให้พระนำงคลำยโศกเพ รำะเจ็บใจ
(น. 28)

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

ถึงแม้นมิตรัสแก ่นำงมั่งจ ะมิเป็นก ำร
จ ำจ ะเอำ โวหำ รกำรห ึง
เข้ำมำห ักโศกให้เสื่อมลง

ชมโฉม (เหมือนจะประชดกล ำย ๆ) 
“เจ้ำผู้มีพักตร์อันผุดเสมือนหนึ่งเอำน้ ำทอง
เข้ำมำทำบทับประเทืองผิว รำวกะ ว่ำจะ
ลอย ลิ่วเล ื่อนลงจำกฟำกฟ้ำ”

จะนั่งนอน เดินยืนก็ต้องอย่ำง พร้อมด้วย
เบญจำงค จริต รูปจ ำเริญ

ประกอบไปด้วยเชื้อศักดิ์สมมุติวงศ์
พงศก์ษัตรำ



ค าถามตามรอยพระเวสสันดร
เบญจำงคจริต 

หญิงที่มีลักษณะงำม 5 ประกำร
❖ผมงำม
❖เนื้องำม (เหงือกและริมฝีปำกแดง)
❖ฟันงำม
❖ผิวงำม
❖วัยงำม (งำมทุกวัย)



10. หลังจำก ที่พระนำง มัทรี
ตรัสร ำพึงร ำพันกับพระ เวสสันดรด้วยควำม
เศร้ำโศก พระเวสสันดรตรัสในลักษ ณะใด
จึงท ำให้พระนำงคลำยโศกเพ รำะเจ็บใจ
(น. 28)

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

สรุป : “เมื่อเช้ำท ำทีเป็นลีลำร้องไห้ฝำกล ูกไว้
ไม่อยำกเข้ำไปในป่ำ แต่พอไปแล้วเหมือนกับว ่ำ
จะลืมทั้งลูกทั้งผัวไปสิ้น ถ้ำรักลูกจริง ๆ 
คงจะรีบก ลับมำก ่อนจะเย็นค่ ำแล้ว

พระเวส สันดรใช ้โวหำรเช ิงตัดพ้อและเสียดสีวำ่ 
“เออนี่เจ้ำเที่ยวพเนจรนอนต ำมสนุก ใจ 
ชมนก ชมไม ้ในไพรวันสำรพันที่จะมี
ทั้งฤำษี สิทธิ์วิทยำธรคนธรรพ์เทพำรักษ์
ผู้มีพักตร์อันเจริญ เห็นแล้วก็น่ำเพลิดเพลิน
ไม่เมินไ ด้ หรือเจ้ำปะผลไม้ประห ลำดรส สดส ุก
ทรำมเสวยไม่เคยกิน เจ้ำฉวยชิม ชอบลิ้น ก็หลง
ฉันอยู่จึงช้ำ”



ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

ทั้งฤำษี สิทธิ์วิทยำธร คนธรรพ์เทพำรักษ ์
ผู้มีพักตร์อันเจริญ  

ท้าวธตรฐ คนธรรพ์ วิทยาธร

ฤาษี โยคี = สิทธิ์

ถนัดด้านศิลปะ
ดนตรี การละคร 

วรรณกรรม 
กวีนิพนธ์

มีเวทมนต์
คาถา อาคม

ต่าง ๆ 
เหาะได้

ผู้ปกครองสวรรค์
ชั้นแรกสุด 

“จาตุมหาราชิกา”



สวรรค์ในพระพุทธศำสนำมี 6 ชั้น ไม่ใช่ 7 ชั้น (สวรรค์ชั้น 7 อยู่ในเพลงของเจ เจตริน)

E-book
ไตรภูมิ

หน้า 10-11



10. หลังจำก ที่พระนำง มัทรี
ตรัสร ำพึงร ำพันกับพระเวสสันดรด้วยควำม
เศร้ำโศก พระเวสสันดรตรัสในลักษ ณะใด
จึงท ำให้พระนำงคลำยโศกเพ รำะเจ็บใจ
(น. 28)

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

ภุมริน = ผึ้ง,แมลงภู่

เปรียบพระน ำง มัท รีเริ่มต้นควำมสมัพันธ์ให้ท่ำผู้ชำยก่อน 
แรง!

อุปมำเสมอืนหนึ่งภุมรินบินวะว ่อน
เที่ยวซ ับ ซำบ เอำเกสรสุคนธ มำเลศ

ในวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ

ผู้ชำย

ผู้หญิง

ในเรื่องมหำเวสสันดร

ผู้ชำย

ผู้หญิง



11. หลังจ ำกท ี่พระนำงมัทรี
“ควำมโศกสร่ำงสว่ำงจิตเพรำะเจ็บใจ” 
ก็เล่ำเหตุกำรณ ์ต่ำง ๆ ที่พบเจอแปลก
ประหลำดในป่ำ  จำกนั้นก็ตัดพ้อน้อยใจ
พระเวสสันดรพร้อมกับเปรียบเทียบตัวเอง
ว่ำอย่ำงไรบ้ำง

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร มัท รีนี้เป็นข้ำเก่ำแต่ก่อนมำ
ดั่งเงำตำมพระบำทำก็เหมือนกัน

อุปมำแม้นเหมือนสีดำอันภักดีต่อสำมี
รำมบัณฑิต

แสดงว่ำช่วงนั้น
(สมัยรัตนโกสินทร์)

มีรำมเกียรติ์แล้ว 



12. เมื่อพระนำงมัท รีเดิน
ทำงเข้ำป่ำ กวีได้พรร ณนำภำพ
ธรรมชำติที่แปลกประหลำด
ไปจำกเช่นเคยไว้อย่ำงไรบ้ำง
ท ำให้เกิดควำมรู้สึกเช่นไร
(น.30-31)

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

สระโบกขรณี (สระบัว) ที่เคยมีน้ ำเต็มเปี่ยม 
กลับ แห้งเหือดขุ่นหมอง

แต่ก่อนเคยมีล มพัดกลิ่นดอกบัว มำหอมชื่นใจ
ยำมนี้กลับไ ม่หอมดังเดิม

เคยมีปลำแหวก ว่ำยในสระ ตอนนี้ไม่มี
เคยมีนกเที่ยว ไล่จ ิกหำอำหำร แต่ยำมนี้ก็ไม่มี



13. พระนำง มัท รีเที่ยวเดินทำง
ตำมหำกัณหำและชำลี
เป็นระยะเวลำนำนเท่ำใด
และไกลเพียงไหน

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร พระ เยำว มำลย์เธอเที่ย วหำพระล ูก พระนำง
เธอเสวย ทุกข์แสนเข็ญ ตั้งแต่ยำมเย็นจนรุ่ง
เช้ำก็สุดสิ้นที่จะเที่ยว ค้น ทุกต ำแหน่งแห่งละ
สำมหนเธอเที่ยวหำ ถ้ำจะคลี่คล ำยมรคำ
ก็ได้ สิบห้ำโยชน์โดยนิย ม

1 โยชน์ = 16 กิโลเม ตร
15 โยชน์ = 240 กิโลเม ตร



ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

มองเห็น “กระจ ่ำงแจ้งด้วยแสงพระจ ันทร์
ส่องสว่ำงพื้นอัมพรประเทศวิถี”
เดินตั้งแต่ “ประถมยำม” ถึง “ปัจจุสมัย”
ตั้งแต่ยำมเย็นจนรุ่งเช ้ำก็สุดที่จะเที่ยว ค้น
ต ำแหน่งละสำมหนเธอเที่ยว หำ กำรแบ่งเวลำแบบบำลี

ประถมยำม,ปฐมยำม = 18.00-22.00 น.
มัชฌิม ยำม = 22.00-02.00 น.
ปัจฉิมยำม = 02.00-06.00 น.

ปฐมยาม

มัชฌิมยาม

ปัจฉิมยาม



พระนำง มัท รีเดินด้วยอัตรำเร็วเท่ำไร?
ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

เวลำ ~ 10 ชั่วโ มง (20.00-06.00 น.)
15 โยชน์ = 240 กิโลเมต ร

𝑣 =
𝑠

𝑡

v = อัตราเร็ว m/s
s = ระยะทาง m
t = เวลา s

v = อัตราเร็ว m/s
s = ระยะทาง m = 240x1000 = 240000 m
t = เวลา s = 10x60x60 = 36000 s

𝑣 =
244000

36000

𝑣 = 6.7 𝑚/𝑠
ส าหรับมนุษย์ อัตราเร็วของ การเดิน ของมนุษย์อยู่ที่ประมาณ 
~5 km/h, 1.39 m/s
การวิ่ง การจ้อกกิ้ง เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ~10 km/h, 2.7 m/s
การขี่จักรยาน ~20 km/h, 5.56 m/s



14. เมื่อพระนำงมัทรีกลับ มำ
ที่อำศรมแล้วสลบไ ป พระเว สสันดรคิดว่ำ
เกิดสิ่งใดขึ้นกับพระนำง มัทรี (น.33)

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

ตรัสทอดพระเนตรเห็นพระอัคเรศ ถึงวิสัญญี
ภำพสลบลงว ันนั้น พระ ทัยท้ำวเธอส ำคัญว่ำ
พระนำงเธอวำงวำย

เมื่อพระเวสส ันดรก  ำลังเศร้ำโศกด้วยเข้ำใจผิด
กวีใช ้อุปมำโวหำรเป รียบเทียบอย่ำงไรบ้ำง

เอำป่ำช ัฏเป ็นปำ่ช ้ำ
เอำศำลำเป็น พระเมรุทอง

เอำเสียงนกมำเป ็นเสียงกลอง

เอำเสียงจักจั่นเป็น เสียงแตรสังข์
เอำเมฆหมอกกั้น เป็น เพดำน

เอำนกยูงมำเป็น ฉัตรเงินฉัตรทอง
เอำแสงจันทร์เป ็นแสงโคมไฟอุปลัก ษณ์



15. พระเวสสันดรท ำอย่ำงไร
เพื่อให้พระนำง มัท รีได้ฟื้นคืนสติ
(น.33)

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

ครั้นท้ำวเธอค่อย คลำยล งที่โศกศัลย์  
จึ่งผันพระพ ักตร์มำพิจำรณำก็รู้ว่ำยังไม่อำสัญ 
จึ่งเข้ำไปยังพ ระคันธก ุฎีจับเอำคนที
อันเต็มไปด้วยน้ ำมำทันใด ... 
ยกเศีย ร พระมัท รีขึ้นใส่ตักวักเอำวำรีมำ
โสรจสรงลงที่อุระ พระมัท รี หวังว่ำจ ะให้ชุ่ม
ชื่นฟื้นสมปฤำดีคืนมำแห่งนำงพระยำนั้นแล



16. เมื่อพระนำง มัท รีฟื้นและ
รับรู้ว่ำพระเวสสันดรยกกัณหำ
ชำลีให้แก่ชชูกไปแล้ว 
พระเวสสันดรได้กล่ำวสิ่งใด
ให้พระนำงมัท รีช่วยอนุโมทนำ
(33.)

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

พระน้องแก ้วเจ้ำอย ่ำโศกศัลย์  
จงตั้งจิตของเจ้ำนั้นให้โสมนัสศรัทธ ำ 
ในทำงอันก่อก ฤษดำภิ นิหำรทำนบำรมี 
แล้ว ปลอบว่ำ   ถ้ำเรำทั้งสองนี้ยังมีชีวิตสืบไป 
อันสองกุมำรนี้ไซร้ก็คงจะ ได้พบกันเป็นมั่นแม่น



17. ถ้ำมีผู้มำขออวัยวะ
เนื้อหนังมังสำหรือดวงตำ
จำกพระเวสสันดร 
พระองค์จะท ำอย่ำงไร

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร

ถ้ำแม้นมีบุคคลใดปรำรถนำเนื้อหนัง
มังสังโลหิตดวงหทัยนัยเนตรทั้งซ้ำยขวำ 
พี่ก็จ ะแหวะ ผ่ำให้เป็นทำนไม่ย่อท้อถึงเพีย งนี้ 



18. เมื่อพระนำง มัท รีทร ำบ
ควำมทั้งหมด พระนำงท ำ
อย่ำงไรกับพระเวสสันดร  
และหมู่เทวดำชำวฟ้ำทั้งหลำย
กระท ำกำรอย่ำงไร

ค าถามตามรอยพระเวสสันดร ขออนุโมทนำด้วยปิยบุตรทำนบำรมี  
... ฝ่ำยฝงูอมรเทเวศทุกวิมำนมำศมนเทียร
ทุกหมู่ไม้ก็ยิ้มแย้มพระโอษฐ์ตบพระหัตถ์อยู่
ฉำดฉำน ร้องสำธุกำรสรรเสริญเจ ริญทำนบำรมี 
ทั้งสมเด็จอมรินทร์เจ้ำฟ้ำสุรำลัยอันเป็นใหญ่
ในดำวดึงส์สวรรค์ก็มำโปรยปรำย ทิพยบุปผ ำ
กรอง ทั้งพวงแก ้วแล ะพวง ทองก็โรย ร่วง
จำกกล ับเมฆกระท ำกำรสักกำรบูชำแก่สมเด็จ
นำงพระ ยำมัทรี



ตามรอยพระเวสสันดร



พระเวสสันดร
กลับชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า

พระองค์ทรงมีพระรำช ศรัทธำในก ำรบริจำคทำน
ไม่ว ่ำจะเป ็นทรัพย์สินส มบ ัติ พระโอรส พ ระธิด ำ 

พระมเหส ี แม้กระทั่งอวัยวะและช ีวิต
อีกทั้งมีขันติธรรมและอุเบกขำอย่ำงสูงยิ่ง 

เสียสละประ โยชน์ส่วนต นเพื่อประโยชน์ส่วนรว มอย่ำงแท้จริง



พระนางมัทรี

กลับชาติมาเกิดเป็นพระนางยโสธราพิมพา

เป็นกุล สตรีที่ซื่อสัต ย์ต่อพระสวำมียิ่งนัก
ติดต ำมมำปฏิบัติพระรำชสมภำรมิยอมห่ำง 

อดทนต่อควำมทุกข์ยำกล ำบำก
มีน้ ำพระทัยกว้ำงขวำง ศรัทธำในกำรบริจำคทำน

เช่นเด ียวกับพระ เวสส ันดร



ทั้งสองพระองค์มีควำมฉลำดหลัก แหลม 
ปฏิบัติต ่อผู้อำวุโสด ้วยควำมเคำรพ อ่อนน้อม 

ดังเช ่นกำรต ้อนรับชูชกที่มำยังอำศรม
อีกทั้งยังมีขัตติย มำนะกต ัญญูต่อพระรำชบดิำเป็นอย่ำงย่ิง

กัณหา 
ชาลี กลับชาติมาเกิดเป็นพระราหุล

กลับชาติมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรี



ชูชกกลับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัต

บุรุษโทษ 18 ประการ
1. เท้ำทั้งสองใหญ่และคด
2. เล็บทั้งหมด กุด
3. ปลีน่องทู่ยำนลงภำยใต้
4. ริมฝีปำก บนยำวปิด ริมฝีปำกล่ำง 
5. น้ ำลำยไหลออกเป็นยำงยืด
6. เขี้ยวงอกพ้นปำก เหมือนเขี้ยวหมู
7. จมูกหัก
8. ท้องป่องเป็นกระเปำะด ังหม้อใหญ่
9. สันหลังไ หล่หัก ค่อม

10. ตำถล่ม ลึก เล็กใหญ ่ไม่เท่ำกัน
11. หนวด เครำเหมือนลวด
12. ผมโหรง สีลำน
13. ตำมต ัวมีเส ้นเอ็น
14. มีต่อมแมลงวัน ตกก ระ
15. ลูกตำเหล ือกเหล่เหลือง
16. คอ หลัง เอว คด
17. เท้ำทั้งสองเหห่ำง
18. ขนตำมต ัวยำว



ชูชกกลับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัต

มีลัก ษณะเป็นบุรุษโทษทั้ง 18 ประกำร 
อีกทั้งยังมีนิสัยโหดเหี้ยมชั่วร้ำย 

เห็นแก่ตัว ละโมบโลภมำก
เอำแต่ประโยชน์และควำม สุขสบ ำยของตัวเองเป็นที่ตั้ง

ใช้วำทศิลป์และคว ำมฉลำก หลักแห ลมในทำงที่ไม่ดี



วิเคราะห์คุณค่า

ด้ำนสังคม ➢ สะท้อนใ ห้เห็นค่ำนิยมของกำรบริจำคทำนท ำบุญ
เพื่อหวังบรรลุในมรรคผลนิพพำน

➢ สะท้อนภำ พควำมเป็นอยู่ในชีวิต ชนชั้นต่ำง ๆ ในสังคม
กำรละเล่นของเด็ก สภำพของกำรเป็นทำส  

➢ ควำมเชื่อเรื่องลำงบอกเหตุ อ ำนำจ เทพยดำฟ้ำดิน
➢ “กำ รเป ็นภรรยำ ท ี่ดขีองสำม ี”
➢ “ค วำ มร ักอันย ิ่งใหญ่ขอ งแม ่ทีม่ ีต่อลกู”



วิเคราะห์คุณค่า

ด้ำนวรรณศิลป์ ➢ ใช้ภำษำ สละสลว ย สรรค ำ หลำกค ำสะเทือนอำรมณ์
➢ ใช้โวหำรในกำรพรรณนำอย่ำงเศร้ำโศก
➢ มีเสียงเสนำะที่เกิดจำกกำรเล่นเสียงและเล่นค ำ

เช่น ก็สุดส้ินสุดปัญญำสุดหำสุดค้นเห็นสุดคิด
➢ ใช้ภำพพจน์ต่ำง ๆ ในกำรพรรณนำอย่ำ งกินใจ

อำทิ อุปมำ อุปลักษณ์ อติพจน์ สัท พจน์ บุคคลวัต 
อัพภำส



วิเคราะห์คุณค่า

ด้ำนวรรณศิลป์ ➢ อุป ม ำ (เป ร ียบ เห ม ือน) : เจ อเ ยอะมำก!
“อ ุปม ำ แม้นเหมือนสีดำอันภักดีต่อสำมีรำมบัณฑิต”
“นำงก็ เศร้ำศร้อยสลด พระทัย
ดั่ง เอำเหล็กแดงมำแทงใจให้เจ็บจ ิตนี่เหลือทน” 
“ปำนประหนึ่งว่ำพุ่มฉัตรทองอันต้องสำยอัสนีฟำด”
➢ อุป ลักษ ณ์ (เป ร ียบ เป ็น คือ)

“เจ้ำชะ เอำป่ำชัฏนี่หรือมำเป็นป่ำช้ำ เอำพระบรรณศำลำ
นี่หรือเป็นบริเวณพระเมรุทอง ...”



วิเคราะห์คุณค่า

ด้ำนวรรณศิลป์ ➢ อติพ จน  ์(โ อ เวอร)์
“ประหลำดแล้ว แลไ ม่เห็นก็ใจหำย 
ดั่งว่ำช ีวิตนำงจ ะวำง วำย ลงทันท”ี > เกินจริง!
➢ สัท พจน  ์(จ ำ  สัท = sound = เส ียง)

“ทั้งจักจ ั่นพรรณลองไ นเรไรร้องอย ู่ หริ่ง ๆ ระเรื่อยโ รย”
“แต่ย่ำงเหยียบ เกรีย บกรอบ ก็เหลีย วหลัง”
➢ อัพ ภ ำส ใช้พยัญช นะพยำงค์หลังมำเติมรูปสระอะ พยำงค์หน้ำ

เช่น   ผ ะผ่ำว     ระเรื่อย     



วิเคราะห์คุณค่า

ด้ำนวรรณศิลป์ ➢ บุค คล วัติ (บุค ลำธ ิษฐำน)
สิ่งไม่มีชีวิตแสดงอำกำรเหมือนมีชีวิต
“ทั้งอำศรมก็หมองศรเีสมือนหน่ึงว่ำจะ เศร้ำโศก”

➢ สัญ ลัก ษณ  ์(เร ียกแท นสิ่งห นึ่งด้วยอีกสิ่ง)
“เจ้ำดวงมณฑำทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ย”
“โอ้เจ้ำ ดวงสุริยันจันทรทั้งคู่ของแม่เอ่ย”
พระนำง มัทรี เรียก แทนเป็น พระก ัณหำและพ ระชำล ี



วิเคราะห์คุณค่า

ด้ำนวรรณศิลป์ ➢ บุค คล วัต,บุคลำธิษฐำน (สิ่ง ไม ่มีชีว ิตเหมือนมีช ีวิต)
“ทั้งอำศรมก็หมองศรเีสมือนหน่ึงว่ำจะ เศร้ำโศก”

➢ สัญ ลัก ษณ  ์: เป รียบ เท ียบโดยใ ช้ค ำอ ืน่เรียกแท น
“โอ้เจ้ำดวงสุริยันจันทรทั้งคู่ของแม่เอ่ย”
“เจ้ำดวงมณฑำทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ย”
หมำยถึง กัณหำและชำลี


