


กาพย์เร่ืองพระไชยสุริยาเป็นหนังสือแบบเรียนทีม่คุีณค่า
และน่าสนใจ  เน่ืองจากเน้ือเร่ืองเป็นนิทาน  ช่วย

ตอบสนองธรรมชาตขิองเดก็  นับเป็นกศุโลบายอย่างหน่ึง
ทีท่ าให้บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน

นอกจากนี ้ กาพย์พระไชยสุริยายงัมคีวามไพเราะ  ค าที่ใช้
เป็นค าไทยง่ายๆ มีสัมผสัคล้องจอง  เหมาะส าหรับการ
ท่องจ าและยงัได้เรียนรู้เกีย่วกบัมาตราตวัสะกดและ

ลกัษณะของการแต่งค าประพนัธ์ประเภทกาพย์  ทั้งยงัได้
ข้อคดิคติธรรมจากเน้ือเร่ืองอกีด้วย



ความเป็นมา
กาพย์เร่ืองพระไชยสุริยา  มีเน้ือหาเป็นนิทานขนาดส้ัน  

มีความยาวเพยีง ๑ เล่มสมุดไทย

สุนทรภู่ได้แต่งขึน้ขณะจ าพรรษาทีจั่งหวดัเพชรบุรี ราว 
พ.ศ. ๒๓๖๘  กรืออาจแต่งขึน้เม่ือคร้ังบวชอยู่ทีว่ดัเทพธิดา
ราม  ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๒ - ๒๓๘๕



สุนทรภู่แต่งกาพย์พระไชยสุริยาขึน้เพ่ือใช้เป็นแบบ
สอนอ่านและเขยีนสะกดค าในมาตราต่างๆ โดยผูกให้เป็น
เร่ืองราว  เพ่ือให้เดก็มีความสนุกสนานเพลดิเพลนิไปกบั
การอ่านและการเล่าเรียนศึกษา



คร้ันต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ-
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  
อาจารยางกรู)  คร้ังเป็นหลวงสารประเสริฐ  เม่ือแต่ง
หนังสือมูลบทบรรพกจิ  ส าหรับใช้เป็นแบบเรียน
หนังสือไทยในโรงเรียนหลวง  คงเห็นว่ากาพย์เร่ือง
พระไชยสุริยาเป็นบทกวทีีไ่พเราะ  ทั้งอ่านเข้าใจง่าย  

จึงได้น ามารวมไว้ในหนังสือมูลบทบรรพกจิ 







ภาพในขณะทีสุ่นทร
ภู่ยงัอยู่ในวยัเดก็ และ
ก าลงัเล่าเรียนศึกษา

อยู่ทีส่ านักวดั
ชีปะขาว 

(วดัศรีสุดาราม
ในปัจจุบัน) 



ภาพสุนทรภู่หลงัจากทีไ่ด้
แต่งงานกบัแม่จนัไปได้เพยีง 
๕ เดือนกม็ีปากเสียงกนั 
เพราะด้วยความเจ้าชู้ และ

ขีเ้หล้าของสุนทภู่ จนกระทัง่
สุดท้าย แม่จนักไ็ด้ขอหย่าร้าง

สุนทรภู่ไป



ภาพสุนทรภู่ซ่ึงได้รับ
มอบหมายหน้าที่ให้เป็น
พระอาจารย์ของเจ้าฟ้า
อาภรณ์ พระโอรสใน
เจ้าฟ้ากณุฑลทพิยวดี
ขณะทีเ่จ้าฟ้าอาภรณ์มี

พระชนมายุได้ ๕ พรรษา



ภาพสุนทรภู่ซ่ึงถูกจองจ าใน
คุกหลงัจาก

ทีไ่ด้ก่อเร่ืองด่ืมสุราแล้วเมา
อาละวาด และยงัชกต่อยญาติ

ผู้ใหญ่ของตน
แต่อย่างไรกด็ ีสุนทรภู่กไ็ม่
หยุดเขยีนงานกว ีและได้แต่ง

เสภา     
ขุนช้าง-ขุนแผน ตอนก าเนิด

พลายงามขึน้ในคุก



พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัว ไม่โปรดสุนทรภู่

แม้แต่เจ้าฟ้าอาภรณ์ทีสุ่นทรภู่เป็นพระ
อาจารย์สอนหนังสือให้ กย็งัทรงเมิน

เฉย ไม่ยอมรับอุปการะ
ช่วยเหลือท าให้สุนทรภู่ตกระก า-

ล าบาก จนกระทัง่สุดท้าย 
สุนทรภู่ตัดสินใจเข้าสู่ใต้ร่ม

กาสาวพกัตร์ เพ่ือสนองพระมหา-
กรุณาธิคุณของ  พระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลศิหล้านภาลยั



ภาพในขณะท่ีสุนทรภู่ฝัน
ไปวา่ตนเองก าลงัวา่ยน ้ า

ในทะเลและ
ก าลงัจะจมน ้าแลว้มีมือ
ยืน่มาช่วยเหลือ แลว้ก็
พบวา่มีเทวดาชวนให้
ไปอยูส่วรรคด์ว้ยกนั
ประมาณเป็นลางบอก

เหตุวา่สุนทรภู่จะตอ้งตาย 



ภาพในขณะทีสุ่นทรภู่มีชีวติ
ความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ และได้
ด ารงต าแหน่งมีบรรดาศักดิ์
เป็น  พระสุนทรโวหาร

เจ้ากรมพระอาลกัษณ์ สังกดั
พระราชวงับวรสถานมงคล

ขณะมีอายุได้ ๖๕ ปี 



พระสุนทรภู่โวหาร เจา้กรมพระอาลกัษณ์ ฝ่ายพระราชวงับวรสถานมงคล
ไดรั้บราชการไปได ้๔ ปี ก่อนท่ีท่านจินตกวเีอกของไทย และของโลกผูน้ี้
จะถึงแก่อนิจกรรมอยา่งเป็นสุข เม่ือปีเถาะ พ.ศ.๒๓๙๘ สิริอายไุด ้๖๙ ปี

ผูท่ี้สืบเช้ือสายจากสุนทรภู่นั้นใชน้ามสกลุวา่ ภู่เรือหงษ์

หลงัจากท่านสุนทรภู่ถึงแก่อนิจกรรมได ้๑๓๑ ปี ท่านไดรั้บเกียรติจาก
องค์การศึกษาวทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)     
ใหไ้ดรั้บการยกยอ่งเป็นบุคคลส าคญัของโลก      เป็นผูมี้ผลงานดีเด่น

ทางดา้นวฒันธรรม หรือนยัหน่ึงคือเป็นกวเีอกของโลก เม่ือปีพ.ศ. ๒๕๒๙ 
ท่านนบัเป็นผูท่ี้ไดรั้บเกียรติเป็น คนท่ี ๕ และเป็นสามญัชนคนแรกท่ีไดรั้บ

เกียรติถึงขั้นเป็นกวเีอกของโลก



ลกัษณะค าประพนัธ์
กาพย์พระไชยสุริยา  แต่งด้วยค าประพนัธ์ประเภท

กาพย์  ได้แก่

• กาพย์ยานี ๑๑

• กาพย์ฉบัง ๑๖

• กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘



แผนผงั กาพย์ยานี ๑๑

**



ตัวอย่าง กาพย์ยานี ๑๑

ขุนนางต่างลกุวิง่            ท่านผู้หญงิวิง่ยุดหลงั

พลัวนัดนัตึงตัง                     พลั้งพลดัตกหกคะเมน

พระสงฆ์ลงจากกฏุิ์       วิง่อตุลดุฉุดมือเณร

หลวงชีหนีหลวงเณร             ลงโคลนเลนเผ่นผาดโผน





ตัวอย่าง กาพย์ฉบัง ๑๖

กลางไพรไก่ขันบรรเลง        ฟังเสียงเพยีงเพลง
ซอเจ้งจ าเรียงเวยีงวงั

ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดงั       เพยีงฆ้องกลองระฆงั
แตรสังข์กงัสดาลขานเสียง





ตัวอย่าง กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

วนัน้ันจนัทร         มีดารากร                 เป็นบริวาร 

เห็นส้ินดนิฟ้า         ในป่าท่าธาร          มาลคีลีบ่าน             ใบก้านอรชร 

เยน็ฉ ่าน า้ฟ้า          ช่ืนชะผกา               วายุพาขจร
สารพนัจนัทร์อนิ    ร่ืนกลิน่เกสร      แตนต่อคลอร่อน     ว้าว่อนเวยีนระวนั



เร่ืองย่อ

กาพย์พระไชยสุริยา  เร่ิมต้นด้วยบทไหว้ครูโดยใช้ค าใน
มาตราแม่ ก กา  จากน้ันเป็นเน้ือความ  แต่งเรียงตาม
มาตราตัวสะกด  คือ  แม่  ก  กา   แม่ กน    แม่ กก         
แม่ กง    แม่ กด    แม่ กบ    แม่ กม    แม่ เกย                
เม่ือจะขึน้มาตราใดกจ็ะบอกไว้อย่างชัดเจน     



ต่อมาเป็นเน้ือเร่ือง  กล่าวถึงพระไชยสุริยาครองเมืองสาวตัถี    
มมีเหสีพระนามว่า  สุมาล ี  พระไชยสุริยาทรงปกครอง

บ้านเมืองด้วยความผาสุก  แต่ต่อมาบรรดาข้าราชการประพฤติ
ตนไม่ด ี ไม่อยู่ในศีลธรรม  ท าให้เกดิอาเพศ  น า้ป่าไหลท่วม
บ้านเมือง  พระไชยสุริยาจึงทรงพานางสุมาลลีงเรือส าเภา    

เรือถูกพายุอบัปาง  พระไชยสุริยาและมเหสีขึน้ฝ่ังได้  กเ็ดนิทาง
รอนแรมกลางป่าได้รับความทุกข์  ต่อมาพบพระอนิทร์มาสอน

ธรรมะ  พระไชยสุริยาและพระมเหสีจึงเสดจ็ออกผนวช
บ าเพญ็พรตตลอดพระชนม์ชีพ





ตีม้าล่อช่อใบใส่เสา    วายุพยุเพลา

ส าเภากใ็ช้ใบไป 



ปลากะโห้โลมาราหู    เหราปลาทู
มอียู่ในน า้คล า่ไป















ว่ามพีญาสกณุา          ใหญ่โตมโหฬาร์

กายาเท่าเขาครีี

ช่ือว่าพญาส าภาท ี      ใคร่รู้คดี

วารีนีโ้ตเท่าใด



สารพนัจันทน์อนิ  ร่ืนกลิน่เกสร



แตนต่อคลอร่อน   ว้าว่อนเวียนระวนั
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กระเวนไพรไก่เถ่ือน   เตือนเพ่ือขานขัน   



ปู่เจ้าเขาเขิน     กู่เกร่ินหากนั





ไกรกร่างยางยูงสูงระหง 

ตะลงิปลงิปริงประยงค์

คนัทรงส่งกลิน่ฝ่ินฝาง





คนัทรงส่งกลิน่ฝ่ินฝาง





ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง



กะลงิกระลางนางนวลนอนเรียง   พญาลอคลอเสียง

แอ่นเอีย้งอโีก้งโทงเทง











อเีก้งเริงร้องลองเชิง
ฝูงละม่ังฝังดินกนิเพลงิ



ลงิค่างครางโครกครอก    ฝูงจิง้จอกออกเห่าหอน

ชะนีวเิวกวอน            นกหกร่อนนอนรังเรียง





กาพย์พระไชยสุริยา



คุณค่าด้านเน้ือหา

๑.  ให้ความรู้ตามจุดประสงค์ของผู้แต่ง

คือ ใช้เป็นส่ือในการสอนมาตราตวัสะกด  
ผู้ทีใ่ช้กาพย์พระไชยสุริยาเป็นแบบเรียนจะ
สามารถอ่านและเขยีนภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถใช้ทบทวนความรู้

ทางการใช้ภาษาได้



๒.  สะท้อนสภาพสังคมไทย

สุนทรภู่เกดิหลงัการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เพยีง ๓ ปี  ได้
รับรู้เหตุการณ์ตอนเสียกรุงจากผู้ใหญ่ทีเ่คยพบสภาพทั้ง
ก่อนเสียกรุง  ขณะเสียกรุง  การกอบกู้บ้านเมืองและสร้าง
บ้านแปลงเมือง  จึงสอดแทรกสภาพสังคมไทยก่อนเสียกรุง  
โดยสร้างตวัละครในเร่ืองว่าข้าราชบริพาร  เสนาบดีไม่ใส่
ใจบ้านเมือง  ฉ้อราษฎร์บังหลวง  คดโกง  ไม่ยุตธิรรม  

หมกหมุ่นอยู่กบัความสนุกสนานเพลดิเพลนิ  มวัเมาในกาม 
เหมือนสภาพคนไทยก่อนเสียกรุง ดงันี้



อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า               กห็าเยาวนารี

ที่หน้าตาดดี ี                               ท ามโหรีที่เคหา

ค า่เช้าเฝ้าสีซอ                    เข้าแต่หอล่อกามา

หาได้ให้ภริยา                              โลโภพาให้บ้าใจ

ไม่จ าค าพระเจ้า                   เหไปเข้าภาษาไสย

ถือดมีีข้าไท                                 ฉ้อแต่ไพร่ใส่ข่ือคา 



นอกจากนีใ้นการตดัสินคดคีวามต่างๆ  ตุลาการกไ็ม่มี
ความยุตธิรรม  ใครตดิสินบนกพ็ลกิคดจีากทีแ่พ้ให้ชนะ  
คบช่ัวได้ด ี คนดถูีกกดขีข่่มเหง  ซ่ึงสภาพสังคมไทยก่อน
เสียกรุงศรีอยุธยาแตกคงเป็นเช่นนี ้ จนสมเดจ็พระเจ้า
ตากสินมหาราชทรงทนไม่ได้และคงทรงเห็นสุดก าลงัที่
จะรักษากรุงไว้ได้  จึงต้องหาสมคัรพรรคพวกหนีไปตั้ง

หลกัทีจ่ันทบุรี  

สภาพบ้านเมืองของกรุงสาวตัถีจะล่มจมเป็น ดงันี้



คดทีีม่คู่ี                       คือไก่หมูเจ้าสุภา

ใครเอาข้าวปลามา                  ให้สุภากว่็าดี

ทีแ่พ้แก้ชนะ                  ไม่ถือพระประเวณี

ขีฉ้้อกไ็ด้ด ี                             ไล่ด่าตมีอีาญา

ทีซ่ื่อถือพระเจ้า                                   ว่าโง่เง่าเต่าปูปลา 

ผู้เฒ่าเหล่าเมธา                                             ว่าใบ้บ้าสาระย า



๓.  แสดงความคดิ  ความเช่ือ  และค่านิยมของ
คนในสังคม

• ความเช่ือเร่ืองไสยสาสตร์

กาพย์เร่ืองพระไชยสุริยาแสดงให้เห็นความเช่ือของผู้คนใน
สมัยนั้นว่านับถือไสบศาสตร์มากกว่าหลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา  จนมีความประพฤตใินทางทีผ่ดิ

ไม่จ าค าพระเจ้า             เหไปเข้าภาษาไสย

ถือดมีีข้าไท                              ฉ้อแต่ไพร่ใส่ข่ือคา



• แสดงค่านิยมของครอบครัว
คู่สามีภรรยายามตกทุกข์ได้ยากต้องไม่ทอดทิง้กนั  ภรรยาต้องให้
ความเคารพและปรนนิบัตสิามีทั้งยามทุกข์และยามสุข  เช่น

ส่วนสุมาล ี                วนัทาสามี                เทวอียู่งาน

เฝ้าอยู่ดูแล      เหมือนแต่ก่อนกาล       ให้พระภูบาล       ส าราญวญิญาณ์       



• แสดงความเคารพในส่ิงที่ควรเคารพ

การแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย  พ่อแม่  ครูบาอาจารย์  และ
ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ

สะธุสะจะขอไหว้                  พระศรีไตรสรณา

พ่อแม่แลครูบา                                   เทวดาในราศี      



• ให้ข้อคดิ  คติธรรม  ส าหรับน าไปใช้ในการด าเนินชีวติ

- ข้าราชการทีด่ต้ีองไม่คดโกง  ฉ้อราษฎร์บัง
หลวง  กดขีข่่มเหงประชาชน

- บ้านเมืองจะเกดิภัยพบิัตถ้ิาสังคมเกดิกาลกณิ ี ๔  ประการ  คือ  
ผู้คนเห็นผดิเป็นชอบ   

ลูกศิษย์คดิล้างครู   ลูกไม่กตญัญูต่อพ่อแม่   

ผู้คนในสังคมเบียดเบียนกนั   

สังคมไม่มีความสุขและเกดิความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า



คุณค่าด้านวรรณศิลป์
๑.  การใช้ค าง่าย ๆ

บรรยายใหเ้ห็นภาพชดัเจน  เช่น  การเร่ิมตน้เร่ืองดว้ยเน้ือความสั้นๆ วา่มีเมืองๆ 
หน่ึง  มีพระราชาและมเหสี  รวมทั้งขา้ราชการและประชาชนซ่ึงท ามาหาเล่ียง
ชีพและมีความเป็นอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์  นอกจากน้ียงัมีพอ่คา้เดินทางมาคา้ขาย

จากต่างแดนทุกคนในเมืองลว้นอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข

ข้าเฝ้าเหล่าเสนา              มีกริิยาอะฌาสัย

พ่อค้ามาแต่ไกล                            ได้อาศัยในพารา

ไพร่ฟ้าประชาชี               ชาวบุรีกป็รีดา

ท าไร่นาข้าวไถนา                           ได้ข้าวปลาแลสาลี



๒.  ใช้ถ้อยค าให้เกดิจินตนาการ
เช่น  การพรรณนาบรรยากาศและธรรมชาติแวดลอ้มท่ีมีความสวยงามใน
ยามค ่าคืน  ท าใหนึ้กถึงภาพของดวงจนัทร์ท่ีลอยเด่นอยูบ่นทอ้งฟ้าท่ีปลอด
โปร่งและเตม็ไปดว้ยดวงดาวจ านวนมาก  ธรรมชาติมีแต่ความสดช่ืนและ
ชุ่มช้ืน  มีสายลมอ่อนๆ พดักล่ินหอมของเกสรดอกไมก้ระจายไปทัว่

วนัน้ันจันทร           มีดารากร               เป็นบริวาร       เห็นส้ินดิน
ฟ้า             ในป่าท่าธาร            มาลคีลีบ่าน            ใบก้านอรชร

เยน็ฉ ่าน า้ฟ้า           ช่ืนชะผกา               วายุพาขจร
สารพนัจันทร์อนิ        ร่ืนกลิน่เกสร          แตนต่อคลอร่อน      ว้าว่อนเวียนระวนั



๓.  ใช้โวหารนาฏการ คือ เห็นกริิยาอาการที่ท าต่อเน่ือง

เห็นกวางย่างเยื้องช าเลืองเดิน             เหมือนอย่างนางเชิญ

พระแสงส าอางข้างเคยีง

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

ลงิค่างครางโครกครอก                     ฝูงจิง้จอกออกเห่าหอน

ชะนีวเิวกวอน                                               นกหกร่อนนอนรังเรียง

ลูกนกยกปีกป้อง                                อ้าปากร้องซ้องแซ่เสียง

แม่นกปกปีกเคยีง                                          เลีย้งลูกอ่อนป้อนอาหาร



๔.  การใช้ความเปรียบว่าส่ิงหน่ึงเหมือนกบัส่ิงหน่ึง

หรือ  อุปมา  คือ  การเปรียบเทยีบส่ิงหน่ึงเหมือนกบัอกี
ส่ิงหน่ึง  ท าให้เข้ใจได้ชัดเจน   เช่น

กลางไพรไก่ขันบรรเลง              ฟังเสียงเพยีงเพลง

ซอเจ้งจ าเรียงเวยีงวงั                            

ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดงั             เพยีงฆ้องกลองระฆงั

แตรสังข์กงัสดาลขานเสียง



๕.  การเลยีนเสียงธรรมชาติ
คือ  การน าเสียงที่ได้ยนิมาบรรยายซ่ึงจะท าให้เกดิมโนภาพเหมือนได้ยนิ
เสียงน้ันจริง ๆ  เช่น  เสียง “กะโต้งโห่ง”  ของนกยูงทีด่งักงัวานคล้ายเสียง

ของเคร่ืองดนตรีไทยหลายชนิดผสมกนั   

หรือเสียง “ป๋องเป๋ง” ของนกค้อนทอง  ทีม่ีความไพเราะจบัใจคล้าย
เสียงเพลง  เป็นต้น

ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดงั             เพยีงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กงัสดาลขานเสียง

.........................................            ............................
ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง           เพลนิฟังวงัเวง

อเีก้งเริงร้องลองเชิง



๖.  การเล่นเสียง

คือ  การมีเสียงสัมผสัในทุกวรรค  ทั้งสัมผสัสระและ
สัมผสัอกัษร  เช่น

ขึน้กงจงจ าส าคญั                       ทั้งกนปนกนั
ร าพนัมิ่งไม้ในดง 

ไกรกร่างยางยูงสูงระหง              ตะลงิปลงิปริงประยงค์
คนัทรงส่งกลิน่ฝ่ินฝาง 

มะม่วงพลวงพลองช้องนาง         หล่นเกล่ือนเถ่ือนทาง
กนิพลางเดินพลางหว่างเนิน



๗.  ใช้ลลีา  จงัหวะในการอ่านได้สนุกและเกดิ
อารมณ์ตามเน้ือเร่ือง

เช่น กาพย์ยานีใช้จังหวะการอ่าน ๒ / ๓ / ๓ เป็นจังหวะประกอบเสียง
หนักเบาและสัมผสัในของแต่ละวรรคท าให้เด็ก ๆ สนุกกบับทเรียน  เช่น



ขุนนาง / ต่างลุกวิง่                    ท่านผู้หญงิ / วิง่ยุดหลงั
พลัวัน / ดันตึงตัง                                    พลั้งพลดัตก / หกคะเมน

พระสงฆ์ / ลงจากกฏุิ์                วิง่อุตลุด / ฉุดมือเณร
หลวงชี / หนีหลวงเณร                               ลงโคลนเลน / เผ่นผาดโผน

พวกวัด / พลดัเข้าบ้าน               ล้านต่อล้าน / ซาดเซโดน
ต้นไม้ / ไกวเอนโอน                                   ลงิค่างโจน / โผนหกหัน

แสดงอารมณ์ขันของสุนทรภู่  เช่น  การทีสุ่นทรภู่บรรยายภาพความ
ชุลมุนวุ่นวายของผู้คนทั้งหญงิและชาย  พระสงฆ์และสามเณรทีต่กใจและ

ต่างหนีเอาตัวรอดอย่างไม่คดิชีวติเม่ือเกดิเหตุแผ่นดนิไหว



ให้อารมณ์แช่มช่ืนเบิกบาน   เช่นการบรรยายสภาพของธรรมชาตทิีม่ีแต่
ความเงียบสงบ  ไม่มีความสับสนวุ่นวาย  สัตว์ป่าทั้งหลายต่างใช้ชีวติอยู่
ร่วมกนัอย่างมีความสุข  เป็นอสิระและปราศจากความกงัวลใจใด ๆ

เห็นกวางย่างเยื้องช าเลืองเดิน                  เหมือนอย่างนางเชิญ
พระแสงส าอางข้างเคยีง

เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง                              เริงร้องซ้องเสียง
ส าเนียงน่าฟังวงัเวง

กลางไพรไก่ขันบรรเลง                           ฟังเสียงเพยีงเพลง
ซอเจ้งจ าเรียงเวยีงวงั



ค าถาม
๑.  นักเรียนคดิว่าการน านิทานมาเป็นแบบเรียนมี

ผลดหีรือไม่  อย่างไร

๒.  การประพฤติมิชอบของบรรดาเสนาอ ามาตย์ใน
เมืองสาวตัถ ี มีผลต่อบ้านเมืองอย่างไรบ้าง

๓.  กาพย์พระไชยสุริยากล่าวถงึตวัสะกดมาตรา
ใดบ้าง  ยกตัวอย่างตัวสะกดมา มาตราละ ๑ บท


