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สารบัญ 

บทนาํ                            

แนวทางการพิจารณาเน้ือหาและกลวธีิในวรรณคดี                                                                               

๑.ความหมายของเน้ือหา                                                                                                             ๗ 

๒.เน้ือหาและกลวธีิในสารคดี                                                                                                     ๗ 

๓.เน้ือหาและกลวธีิในบนัเทิงคดี                                                                                                 ๙ 

   ๓.๑รูปแบบของบนัเทิงคดี                                                                                                        ๙ 

   ๓.๒การพิจารณาเน้ือหาและกลวธีิในบนัเทิงคดี                                                                     ๑๑ 

แบบฝึกหดั บทนาํ แนวทางการพิจารณาเน้ือหา และกลวธีิในวรรณคดี                                    ๑๖ 

ขอ้สอบเก่าเขา้มหาวทิยาลยั บทนาํ แนวทางการพิจารณาเน้ือหาและกลวธีิในวรรณคดี           ๒๑ 

เฉลยขอ้สอบเก่าเขา้มหาวทิยาลยั บทนาํ                                                                                   ๒๗     

แนวทางการพิจารณาเน้ือหาและกลวธีิในวรรณคดี   

 

บทท่ี ๑ 

มหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี                                                                                                

   ๑.รักของแม่นั้นยิง่ใหญ่                                                                                                         ๓๒ 

   ๒.ความรักความห่วงใยท่ีนางพระนางมทัรีมีต่อพระชาลีและกณัหา                                    ๓๒         

   ๓.ความภกัดีท่ีพระนางมทัรีมีต่อพระเวสสันดร                                                                    ๓๖ 



 

 

   ๔.อุบายท่ีทาํให”้ความโศกเส่ือมสวา่งสงบจิต”                                                                    ๓๗ 

   ๕.โวหารตดัพอ้และครํ่าครวญของพระเวสสันดร                                                               ๓๘ 

   ๖.ธรรมชาติกบัความทุกขโ์ศกของพระนางมทัรี                                                                  ๔๐ 

   ๗.เสียงเสนาะท่ีเกิดจากการเล่นเสียงและเล่นคาํ                                                                  ๔๒ 

   ๘.มหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี                                                                                        ๔๔ 

   ๙.ลกัษณะคาํประพนัธ์ของร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก                                                       ๔๙ 

   ๑๐.ผูแ้ต่งเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี                                                                      ๔๙ 

   ๑๑.ความรู้ทัว่ไปในกณัฑม์ทัรี                                                                                              ๕๑ 

แบบฝึกหดับทท่ี๑ มหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี                                                                  ๕๓ 

ขอ้สอบเก่ามหาวทิยาลยัมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี                                                         ๕๘ 

เฉลยขอ้สอบเก่ามหาวทิยาลยัมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี                                                 ๕๙ 

 

บทท่ี๒                                                                                                                                   ๖๑ 

ลิลิตตะเลงพ่าย                                                                                                                         

   ๑.สุดยอดวรรณคดีท่ีทรงคุณค่า                                                                                            ๖๑ 

   ๒.สงครามยทุธหตัถี                                                                                                             ๖๒ 

   ๓.ลิลิตตะเลงพ่ายในฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ                                                             ๖๕ 

   ๔.ลิลิตตะเลงพ่ายในฐานะวรรณดีประวติัศาสตร์                                                                   ๖๖ 



 

 

   ๕.คุณค่าของเร่ืองลิลิตตะเลงพ่าย                                                                                         ๖๗ 

   ๖.ผูแ้ต่งเร่ืองลิลิตตะเลงพ่าย                                                                                                  ๖๙ 

   ๗.ถอดความลิลิตตะเลงพ่าย                                                                                                  ๗๑ 

   ๘.ผลของการทาํยทุธหตัถี                                                                                                     ๙๔ 

แบบฝึกหดับทท่ี๒ ลิลิตตะเลงพ่าย                                                                                           ๙๖ 

ขอ้สอบเก่าเขา้มหาวทิยาลยั บทท่ี๒ ลิลิตตะเลงพ่าย                                                               ๑๐๓ 

เฉลยขอ้สอบเก่าเขา้มหาวทิยาลยั บทท่ี๒ ลิลิตตะเลงพ่าย                                                       ๑๑๓ 

 

บทท่ี๓ 

บทละครคาํฉนัทเ์ร่ืองมทันะพาธา                                                                                          ๑๒๐ 

   ๑.ความรักเหมือนโรคา                                                                                                       ๑๒๐ 

   ๒.บทละครพดูคาํฉนัทเ์พียงเร่ืองเดียว                                                                                ๑๒๑           

   ๓.ตาํนานแห่งดอกกหุลาบ                                                                                                 ๑๒๒ 

   ๔.หนงัสือท่ีแต่งไดโ้ดยยาก                                                                                                ๑๒๔ 

   ๕.บทละครพดูคาํฉนัทเ์ร่ืองมทันะพาธา องกท่ี์๑                                                                ๑๒๕ 

   ๖.ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมทันะพาธา                                                                                    ๑๒๗ 

   ๗.ดอกกหุลาบ                                                                                                                    ๑๒๘ 

   ๘.ประวติัผูแ้ต่งเร่ืองมทันะพาธา                                                                                         ๑๒๘  



 

 

แบบฝึกหดับทท่ี๓ บทละครพดูคาํฉนัทเ์ร่ืองมทันะพาธา                                                      ๑๓๑ 

ขอ้สอบเก่ามหาวทิยาลยับทท่ี๓ บทละครพุดคาํฉนัทเ์ร่ืองมทันะพาธา                                  ๑๓๖ 

เฉลยขอ้สอบเก่ามหาวทิยาลยับทท่ี๓ บทละครพุดคาํฉนัทเ์ร่ืองมทันะพาธา                         ๑๓๘ 

 

บทท่ี๔ 

คมัภีร์ฉนัทศาสตร์                                                                                                                 ๑๔๑ 

แพทยศ์าสตร์สงเคราะห์                                                                                                        ๑๔๑ 

   ๑.ความสาํคญัของแพทย ์                                                                                                   ๑๔๑ 

   ๒.ตาํราแพทยศ์าสตร์สงเคราะห์                                                                                        ๑๔๒ 

   ๓.คมัภีร์ฉนัทศาสตร์                                                                                                         ๑๔๓ 

   ๔.ถอดความคมัภีร์ฉนัทศาสตร์ แพทยศ์าสตร์สงเคราะห์                                                  ๑๔๔ 

   ๕.ประวติัผูร้วบรวมตาํราแพทยแ์ผนไทย                                                                          ๑๕๐ 

แบบฝึกหดับทท่ี๔ คมัภีร์ฉนัทศาสตร์ แพทยศ์าสตร์สงเคราะห์                                           ๑๕๒ 

ขอ้สอบเก่าเขา้มหาวทิยาลยับทท่ี๔ คมัภีร์ฉนัทศาสตร์ แพทยศ์าสตร์สงเคราะห์                 ๑๕๗ 

เฉลยขอ้สอบเก่าเขา้มหาวทิยาลยับทท่ี๔ คมัภีร์ฉนัทศาสตร์ แพทยศ์าสตร์สงเคราะห์         ๑๕๘ 

 

 

 



 

 

บทท่ี๕ 

โคลนติดลอ้                                                                                                                            ๑๕๙           

ตอนความนิยมเป็นเสมียน                                                                                                      ๑๕๙ 

   ๑.เร่ืองโคลนติดลอ้ ช้ีใหเ้ห็นส่ิงเหน่ียวร้ังความเจริญของชาติ                                             ๑๕๙ 

   ๒.พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วักบัหนงัสือพิมพ ์                                             ๑๖๑ 

   ๓.พระราชนิพนธ์เร่ืองโคลนติดลอ้                                                                                     ๑๖๒ 

   ๔.ความนิยมเสมียน                                                                                                            ๑๖๔ 

   ๕.โคลนติดลอ้ ตอนความนิยมเป็นเสมียน                                                                         ๑๖๖        

แบบฝึกหดับทท่ี๕ โคลนติดลอ้ตอนความนิยมเป็นเสมียน                                                   ๑๗๑ 

ขอ้สอบเก่าเขา้มหาวทิยาลยับทท่ี๕ โคลนติดลอ้ตอนความนิยมเป็นเสมียน                         ๑๗๒ 

เฉลยขอ้สอบเก่าเขา้มหาวทิยาลยับทท่ี๕ โคลนติดลอ้ตอนความนิยมเป็นเสมียน                 ๑๗๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทน า 

แนวทางการพจิารณาเนือ้หา และกลวธีิในวรรณคดี 

 

 

    ๑.เน้ือหา หมายถึงอะไร (หมายถึง ใจความสาํคญัหรือสาระสาํคญัของเร่ือง) 

   ๒.กลวธีิ หมายถึงอะไร (หมายถึง วธีิการท่ีกวหีรือผูป้ระพนัธ์ใชใ้นการนาํเสนอเน้ือหา) 

   ๓.เพื่อท่ีจะเขา้ใจคุณค่าของวรรณคดีเร่ืองหน่ึงๆ นกัเรียนควรจะรู้อะไรบา้ง 

      (รู้วธีิพิจารณาเน้ือหาของเร่ืองวา่เก่ียวกบัอะไร มีความสาํคญัอยา่งไร และเขา้ใจกลวธีิของกวี

หรือผูป้ระพนัธ์วา่เป็นอยา่งไร เหตุใดจึงทาํใหว้รรณคดีเร่ืองนั้นประสบความสาํเร็จ) 

 

 

 

   ๑.”เม่ือไหร่หนอ พวกหนุ่มๆของเราจึงจะเขา้ใจไดบ้า้งวา่ การเป็นชาวนาชาวสวนหรือ         

คนทาํงานการอ่ืนๆนั้น กมี็เกียรติยศเท่ากบัท่ีจะเป็นผูท้าํงานดว้ยปากกาเหมือนกนั” บทราํพึง

ตอนน้ีอยูใ่นวรรณคดีเร่ืองใด ใครเป็นผูแ้ต่ง (อยูใ่นวรรณคดีเร่ืองโคลนติดลอ้ ตอนนิยมความ

เป็นเสมียน พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธ์) 

   ๒.เน้ือความในบทพระราชนิพนธ์ดงักล่าวในขอ้ ๑ ชวนใหคิ้ดอยา่งไร (ชวนใหคิ้ดวา่ความ

นิยมรับราชการและใชชี้วติอยูใ่นกรุงโดยไม่สนจะกลบัภูมิลาํเนาเพื่อทาํการเกษตร ซ่ึงจะก่อ

ประโยชนใ์หป้ระเทศชาติไดม้ากกวา่นั้น เป็นค่านิยมท่ีคนไทยควรจะช่วยกนัเปล่ียนแปลงแกไ้ข 

๑. ความหมายของเนือ้หา และกลวธีิ 

๒. เนือ้หาและกลวิธีในสารคด ี



 

 

   ๓.วรรณคดีประเภทท่ีมุ่งเนน้ใหค้วามรู้หรือความคิดเห็นโดยผูเ้จตนาใหผู้อ่้านใชส้ติปัญญา

มากกวา่จะใชอ้ารมณ์เรียกวา่อะไร (เรียกวา่ สารคดี) 

   ๔.สารคดีเป็นศพัทบ์ญัญติัท่ีมาจากคาํวา่อะไร (คาํวา่ non-fiction) 

   ๕.สารคดี มีความหมายวา่อยา่งไร (มีความหมายกวา้งๆวา่ งานเขียนท่ีนาํเสนอเร่ืองราวท่ีเป็น

จริง ไม่ใช่เร่ืองสมมุติหรือเร่ืองท่ีแต่งข้ึนจากจินตนาการ) 

   ๖.สารคดีส่วนใหญ่แต่งดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทใด (มกัจะแต่งเป็นร้อยแกว้) 

   ๗.การจะแต่งร้อยแกว้ใหไ้ดดี้สามารถสร้างความสาํเริงอารมณ์คือความเพลิดเพลินแกผู้อ่้านได ้

ผูแ้ต่งตอ้งมีความสามารถอยา่งไร (ตอ้งสามารถใชส้าํนวนภาษาและกลวธีิในการนาํเสนอความรู้

ความคิดนั้นใหเ้ป็นท่ีประทบัใจ) 

   ๘.จงยกตวัอยา่งงานสารคดีท่ีสามารถสร้างความสาํเริงอารมณ์แก่ผูอ่้านมาสัก๒เร่ือง (ตวัอยา่ง 

เช่น ไตรภูมิพระร่วง และพระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั) 

   ๙.เร่ืองไตรภูมิพระร่วงเป็นงานประเภทใด (สารคดี) 

   ๑๐.พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นงานประเภทใด (สารคดี) 

   ๑๑.คมัภีร์ฉนัทศาสตร์ในตาํราแพทยศ์าสตร์สงเคราะห์ เป็นงานประเภทใด (สารคดี) 

   ๑๒.เร่ืองคมัภีร์ฉนัทศาสตร์ในตาํราแพทยศ์าสตร์สงเคราะห์ แต่งดว้ยคาํประพนัธ์ชนิดใด       

(ร้อยกรอง) 

   ๑๓.เร่ืองโคลนติดลอ้ เป็นสารคดีมีรูปแบบอยา่งไร (มีรูปแบบอยา่งสารคดีตะวนัตก) 

   ๑๔.ในการอ่านงานวรรณคดีประเภทสารคดี ควรอ่านอยา่งไรจึงจะไดผ้ลดี (ตอ้งอ่านอยา่งใช้

ความคิด ในเบ้ืองตน้ควรอ่านอยา่งละเอียดเพื่อเขา้ใจเน้ือหาทั้งหมดก่อนแลว้วเิคราะห์วา่เน้ือหา

ของเร่ืองนั้นมีอะไรบา้งความคิดท่ีเป็นประเดน็สาํคญัคืออะไร ผูป้ระพนัธ์มีจุดมุ่งหมายอยา่งไร

จึงสามารถเขียนโนม้นา้วใหผู้อ่้านคิดตามได)้ 



 

 

   ๑๕.ขอ้ดีเด่นของเร่ืองโคลนติดลอ้ คืออะไร (คือมีเอกภาพ สาํนวนท่ีคมคาย การลาํดบัความคิด

อยา่งมีสารัตถภาพและสัมพนัธภาพ และลีลาการเขียนท่ีจูงใจผูอ่้านใหคิ้ดตามไปดว้ย) 

 

 

 

   ๑.บทละครเร่ืองอิเหนามีเน้ือหาอยา่งไร (เน้ือหากระทบอารมณ์ผูอ่้าน ทาํใหเ้กิดความสาํเริง

อารมณ์คือความเพลิดเพลินและความรู้สึกร่วมไปกบัผูแ้ต่งดว้ย) 

   ๒.วรรณคดีประเภทท่ีมุ่งเนน้ใหค้วามบนัเทิงมากกวา่จะใหค้วามรู้หรือเสนอความคิดเห็น

โดยตรงเรียกวา่  ( บนัเทิงคดี ) 

   ๓.บนัเทิงคดีเป็นศพัทบ์ญัญติัมาจากคาํวา่อะไร (คาํวา่ fiction) 

   ๔.คาํวา่บนัเทิงคดี มีความหมายอยา่งไร (มีความหมายกวา้งๆวา่ งานเขียนท่ีสร้างสรรคข้ึ์นจาก

จินตนาการ แมบ้างเร่ืองจะจาํลองข้ึนจากชีวติจริงแต่กมิ็ไดห้มายความวา่บนัเทิงคดีจะเป็นงาน

เขียนท่ีไม่มีสาระ เม่ือผูอ่้านไดรั้บความเพลิดเพลินแลว้กม็กัจะไดข้อ้คิดท่ีเป็นสาระจากการอ่าน

ดว้ย) 

   ๕.ความเพลิดเพบินหรือความบนัเทิงของผูอ่้านข้ึนอยูก่บัส่ิงใด (ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลาย

ประการ คนต่างวยั ต่างระดบัการศึกษากนั ต่างวฒันธรรม ต่างการอบรม ยอ่มหาท่งบนัเทิงจาก

ส่ือต่างๆ) 

   ๗.วรรณคดีท่ีจดัเป็นบนัเทิงคดีมีอะไรบา้ง จงยกตวัอยา่ง (ไดแ้ก่ อิเหนา ขนุชา้งขนุแผน สาม

ก๊ก ลิลิตตะเลงพ่าย มทันะพาธา สามคัคีเภทคาํฉนัท ์กาพยเ์ห่เรือ นิราศนรินทร์ มหาเวสสันดร

ชาดก หวัใจชายหนุ่ม นิทานเวตาล เป็นตน้) 

 

๓. เนือ้หาและกลวิธีในบันเทิงคดี 



 

 

 

๓.๑รูปแบบของบนัเทิงคดี 

   ๑.บนัเทิงคดีมีรูปแบบอยา่งไร (มีรูปแบบต่างกนั รูปแบบของวรรณคดีบนัเทิงคดีของไทยท่ี

รู้จกักนัมากคือ บทมหรสพ เร่ืองเล่า บทพรรณนา) 

   ๒.บทมหรสพ คืออะไร (คือ วรรณคดีท่ีแต่งข้ึนเพื่อใชเ้ป็นบทแสดงมหรสพประเภทต่างๆ เช่น 

บทกาพยโ์ขน บทพากยห์นงัใหญ่ บทละคร เป็นตน้ บทละครกมี็หลายประเภท เช่น ละครราํ 

ละครร้อง ละครพุด เป็นตน้ บทละครอาจแต่งเป็นบทกลอนเช่น บทละครในเร่ืองอิเหนาหรือ

แต่งเป็นคาํฉนัท ์เช่น บทละครท่ีพดูเร่ืองมทันะพาธา เป็นตน้) 

   ๓.บทละครเร่ืองอิเหนาแต่งดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทใด (แต่งเป็นกลอน) 

   ๔.บทละครพดูเร่ืองมทันะพาธาแต่งดว้ยคาํประเภทใด (แต่งเป็นฉนัท)์ 

   ๕.วรรณคดีประเภทบทมหรสพ มีการนาํมาใชอ้ยา่งไร (นอกจากใชแ้สดงแลว้ ยงันิยมนาํมา

เป็นวรรณคดีสาํหรับอ่านดว้ยโดยเฉพาะในสมยัต่อมาเม่ือมหรสพประเภทละครราํมีโอกาส

แสดงนอ้ยลง) 

   ๖.เร่ืองเล่า คืออะไร (คือ เร่ืองแต่งประเภทนิทานนิยาย มีการบรรยายเร่ืองราว เหตุการณ์และ

พฤติการณ์ โดยมีตวัละครและฉากบอกเวลาและสถานท่ี อาจมีบทพรรณนารายละเอียดต่างๆ

และพรรณนาอารมณ์ของตวัละครดว้ย) 

   ๗.คาํวา่ นิทานหรือนิยายนั้นมีความหมายเหมือนกนัอยา่งไร (คือเป็นเร่ืองท่ีเล่าต่อกนัมาแต่

ก่อนจึงใชแ้ทนกนัได ้ดงัปรากฏในหนงัสือนิทานปกรณมัเร่ืองต่างๆตั้งแต่สมยัอยธุยา เช่น นน

ทุกปกรณมั ซ่ีงเรียกนิทานในเร่ืองวา่นิยาย) 

   ๘.ในปัจจุบนัคาํวา่นิทานมีความหมายอยา่งไร (หมายถึงเร่ืองท่ีเล่ากนัมา เช่น นิทานอีสป 

นิทานชาดก) 



 

 

   ๙.ในปัจจุบนัคาํวา่นิยายมีความหมายวา่อยา่งไร(เป็นเร่ืองแต่งท่ีมีเน้ือหายาวและซบัซอ้นมาก

ข้ึน เช่น นิยายเร่ืองพระอภยัมณี) 

   ๑๐.นิยายท่ีแต่งเป็นกลอน เช่นอะไร(เช่น พระอภยัมณี) 

   ๑๑.นิยายท่ีแต่งเป็นฉนัท ์เช่นอะไร (เช่น สามคัคีเภทคาํฉนัท)์ 

   ๑๒.นิยายท่ีแต่งเป็นร่าย เช่นอะไร (เช่น มหาเวสสันดรชาดก) 

   ๑๓.นิยายท่ีแต่งเป็นลิลิต เช่นอะไร (นิทราชาคริต) 

   ๑๔.นิยายสาํหรับอ่าน เช่นอะไร (เช่น พระอภยัมณี ลิลิตพระลอ สามก๊ก สามคัคีเภทคาํฉนัท)์ 

   ๑๕.นิยายสาํหรับขบัเสภา เช่นอะไร (เช่น ขนุชา้งขนุแผน) 

   ๑๖.นิยายสาํหรับขบัเทศน ์เช่นอะไร(เช่น มหาเวสสันดรชาดก) 

   ๑๗.เร่ืองท่ีแต่งเป็นนิยายต่อมาพฒันาข้ึนตามแบบอยา่งงานประพนัธ์ของตะวนัตกเป็นอะไร 

(เป็นนวนิยายเร่ืองสั้น) 

   ๑๘.นวนิยายในสมยัแรกๆท่ีนกัเรียนไดเ้รียนแลว้คือเร่ืองอะไร ใครเป็นผูแ้ต่ง (คือเร่ืองหวัใจ

ชายหนุ่ม พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธ์) 

   ๑๙.บทพรรณนาคืออะไร (เป็นวรรณคดีประเภทรําพนัหรือพรรณนาอารมณ์หรือความ

ประทบัใจท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง) 

   ๒๐.บทพรรณนาสามารถแบ่งออกเป็นไดก่ี้อยา่ง (๓ อยา่ง คือ ๑.บทนิราศซ่ึงพรรณนาถึงการ

เดินทางโดยราํพึงถึงคนรักท่ีตนจากมา เช่น นิราศนรินทร์ นิราศภูเขาทอง ๒.บทพรรณนาท่ีมีบท

บรรยายระคนกนั เช่น ลิลิตตะเลงพ่าย บทกลอนดอกสร้อยราํพึงในป่าชา้ กาพยห่์อโคลง

ประพาสธารทองแดง กาพยเ์ห่เรือ ๓.บทพรรณนาสาํหรับร้องเป็นทาํนองเขา้กบัเคร่ืองสายหรือ

มโหรีป่ีพาทย ์เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ และบทพรรณนาเห่กล่อมท่ีใชใ้นการกล่อม

ชา้ง เป็นตน้) 



 

 

๓.๒ การพิจารณาเน้ือหาและกลวธีิในบนัเทิงคดี 

   ๑.การท่ีจะอ่านวรรณคดีประเภทบนัเทิงคดีใหไ้ดอ้รรถรส นกัเรียนควรพิจารณาถึงส่ิงใด (ควร

พิจารณาเน้ือหาและกลวธีิในการนาํเสนอซ่ึงไดแ้ก่ เน้ือเร่ือง โครงเร่ือง ตวัละคร ฉากทอ้งเร่ือง 

บทเจรจา และแก่นเร่ือง) 

   ๒.เน้ือเร่ือง คืออะไร (คือเร่ืองราวท่ีผูป้ระพนัธ์แต่งข้ึนตั้งแต่ตน้จนจบท่ีเล่าว่ามีเหตุการณ์ใด 

ใครทาํอะไร ท่ีไหน อยา่งไร) 

   ๓.เน้ือเร่ืองของเสภาเร่ืองขนุชา้งขนุแผน ตอนขนุชา้งถวายฎีกา เร่ิมตั้งแต่เม่ือใด และจบลง

เม่ือใด (เร่ิมเม่ือพลายงามคิดถึงนางวนัทองผูเ้ป็นมารดาซ่ึงอยูก่บัขนุชา้ง จึงคิดจะพานางมาอยูก่บั

ตนและขนุแผนพลายงามลอบเขา้เรือนขนุชา้งและพานางวนัทองหนี ขนุชา้งโกรธจึงถวายฎีกา

ต่อสมเดจ็พระพนัวษากล่าวโทษพลายงาม สมเดจ็พระพนัวษาจึงใหน้างวนัทองเลือกวา่จะอยูก่บั

ใคร แต่นางตดัสินใจไม่ได ้เพราะยงัรักขนุแผนแต่กเ็ห็นใจขนุชา้ง เร่ืองจบลงเม่ือพระพนัวษาก

ร้ิวและสั่งประหารนางวนัทอง) 

   ๔.เพื่อท่ีจะเขา้ใจเน้ือเร่ืองวรรณคดีนกัเรียนตอ้งอ่านอยา่งไร (อ่านอยา่งพินิจพิเคราะห์เพื่อจบั

ใจความใหไ้ด)้ 

   ๕.ถา้เป็นวรรณคดีท่ีใชศ้พัทส์าํนวนโบราณ เช่น มหาเวสสันดรชาดก นกัเรียนตอ้งทาํอยา่งไร 

(ตอ้งศึกษาความหมายของภาษาก่อนจึงจะเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้) 

   ๖.ในวรรณคดีประเภทสารคดี มีเน้ือเร่ืองเช่นเดียวกบับนัเทิงคดีหรือไม่อยา่งไร (มีเน้ือเร่ือง

เช่นเดียวกนั แต่บางทีอาจเป็นเพียงประเดน็ท่ีผูแ้ต่งยกข้ึนมาใหพ้ิจารณา เช่นเร่ืองโคลนติดลอ้) 

   ๗.เน้ือเร่ืองสารคดี อาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่อะไร (เน้ือความ) 

   ๘.โครงเร่ือง คืออะไร (คือ ลาํดบัและทิศทางของเร่ืองท่ีวางไวเ้ป็นกรอบและแนวทางในการ

สร้างเร่ือง ซ่ึงเปรียบเสมือนแบบร่างสถาปนิกในการสร้างบา้น) 



 

 

๙.โครงเร่ืองเก่ียวกบัหญิงผูห้น่ึงตกอยูใ่นสถานการณ์คบัขนั ไม่อาจจะตดัสินใจไดว้า่จะเลือกไป

อยูก่บัชายคนใด เพราะหน่ึงตนกรั็กมาก อีกคนหน่ึงกเ็ห็นใจวา่เขาดีต่อตนมาก น่ีคือโครงเร่ือง

ของวรรณคดีในเร่ืองใด (เร่ืองขนุชา้งขนุแผน ตอนขนุชา้งถวายฎีกา) 

   ๑๐.โครงเร่ืองขนุชา้งขนุแผน ถา้จะมีผูน้าํไปแต่งเร่ืองใหม่ท่ีมีตวัละครและมีรายละเอียดต่างไป

จากเร่ืองขนุชา้งขนุแผน จะไดห้รือไม่ (ยอ่มทาํได ้เหมือนแบบร่างของสถาปนิกแบบหน่ึงอาจ

นาํไปเพิ่มเติมรายละเอียดแบบบา้นก่ีหลงักไ็ด)้ 

   ๑๑.เร่ืองพระอภยัมณี แสดงความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายใดกบัฝ่ายใด (พระอภยัมณีกบันางผเีส้ือ

สมุทร) 

   ๑๒.เร่ืองขนุชา้งขนุแผน แสดงความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายใดกบัฝ่ายใด (ขนุชา้งกบัขนุแผน ขนุ

ชา้งกบัพลายงาม) 

   ๑๓.เร่ืองอิเหนา แสดงความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายใดกบัฝ่ายใด (อิเหนากบัทา้วกะหมงักหุนิง) 

   ๑๔.เร่ืองสามก๊ก แสดงความขดัแยง่ระหวา่งฝ่ายใดกีบฝ่ายใด (เช่น กวนอูกบัโจโฉทั้ง 

สามก๊กขดัแยง้กนั) 

   ๑๕.เร่ืองขนุชา้งขนุแผนแสดงความขดัแยง้ในใจของตวัละครใด (นางวนัทองท่ีไม่อาจตดัสิน

จะเลือกไปอยูก่บัชายคนไหนดี เพราะใจหน่ึงกรั็กขุนแผนมาก อีกใจหน่ึงกส็งสารขนุชา้ง) 

   ๑๖.ตวัละคร คืออะไร (คือผูท่ี้ทาํใหเ้กิดเหตุกรณ์ในเร่ืองและผูถู้กกระทาํท่ีตอ้งรับผลจาก

เหตุการณ์นั้น) 

   ๑๗.ผูอ่้านท่ีติดตามเร่ืองส่วนใหญ่จะสนใจส่ิงใดของตวัละครเป็นสาํคญั (อุปนิสัยใจคอ) 

   ๑๘.ในวรรณคดีร่ายยาวมหาเวสสันดรผูอ่้านผูอ่้านจะช่ืนชมความรักและความเสียสละของใคร 

(พระนางมทัรี) 

   ๑๙.ในวรรณคดีขนุชา้งขนุแผนผูอ่้านจะชิงชงัความเร่อร่าไม่รู้จกักาลเทศะของใคร (ขนุชา้ง) 



 

 

   ๒๐.ในการวเิคราะห์ลกัษณะนิสัยของตวัละคร ควรพิจารณาประเดน็ใด (อาจพิจารณาไดห้ลาย

ประเดน็ เช่น ตวัละครตวัใดสาํคญัแก่เน้ือเร่ือง หรือแก่ความคิดเห็นของกว ีตวัละครตวัใดทาํให้

เน้ือเร่ืองมีรสชาติข้ึนในทางใด ตวัละครตวัใดถือเป็นตวัเอกเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง เป็นตน้) 

   ๒๑.ฉากทอ้งเร่ือง คืออะไร ( คือ เวลาและสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือตวัละครแสดง

พฤติกรรม) 

   ๒๒.เร่ืองสามก๊กมีฉากทอ้งเร่ืองอยูใ่นประเทศและสมยัใด (ประเทศจีนในสมยัพระเจา้เห้ียน

เต)้ 

   ๒๓.เร่ืองลิลิตตะเลงพ่าย มีฉากทอ้งเร่ืองอยูใ่นประเทศใดสมยัใด (ในกรุงหงสาวดีและกรุงศรี

อยธุยาในสมยัอยธุยา ) 

   ๒๔.ฉากสวรรคแ์ละเมืองหสัตินาปุระในอดีตกาลในเร่ืองมทันะพาธา ไดบ้อกเวลาและสถานท่ี

ท่ีเกิดเหตุไวอ้ยา่งไรหรือไม่ (ไม่เจาะจงเวลาหรือสถานท่ีท่ีชดัเจน เป็นเพียงสถานท่ีท่ีสมมุติข้ึน) 

   ๒๕.บางคร้ังการบรรยายและพรรณนาบรรยากาศในเร่ืองกน็บัเป็นฉากทอ้งเร่ืองดว้ยหรือไม่ 

เพราะอะไร (เพราะมีส่วนทาํใหผู้อ่้านเกิดอารมณ์คลอ้ยตามเร่ือง เช่น ฉากป่าท่ีนางมทัรีเสดจ็ไป

เกบ็ผลไมมี้ความวปิริตพิกลเป็นลางร้าย เป็นตน้) 

   ๒๖.ในการวเิคราะห์ฉากทอ้งเร่ือง นกัเรียนควรพิจารณาอยา่งไร (ควรพิจารณาวา่ฉากเวลาและ

สถานท่ีท่ีปรากฏนั้นเป็นเง่ือนไขท่ีทาํใหเ้ราเขา้ใจเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเพียงใด) 

   ๒๗.การตดัสินพระทยัของสมเดจ็พระพนัวษาเกิดข้ึนในสมยัและสถานท่ีอยา่งไร (ในสมยัและ

สถานท่ีท่ีผูค้นยอมรับอาํนาจของผูป้กครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย)์ 

   ๒๘.การกระทาํของอิเหนาเกิดข้ึนในสมยัและสถานท่ีอยา่งไร (ในสมยัและสถานท่ีท่ีผูค้นเช่ือ

เร่ืองบุญญาธิการของผูอ้ยูใ่นวงศอ์สัญแดหวา) 

   ๒๙.เหตุไฉนนกัเรียนจึงไม่อาจใชก้ฎเกณฑบ์างอยา่งในปัจจุบนัไปตดัสินคดีในสมยัก่อนได ้

(เพราะคนละยคุสมยัและสถานท่ีต่างกนั) 



 

 

   ๓๐.บทเจรจาหรือราํพึงราํพนั คืออะไร (คือ บทท่ีเป็นคาํพดูหรือความนึกคิดของตวัละครเป็น

กลวธีิการประพนัธ์อยา่งหน่ึงท่ีนอกจากจะทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือเร่ืองแลว้ยงัทาํใหเ้ขา้ใจลกัษณะ

นิสัย ท่าทีและความรู้สึกของตวัละครอีกดว้ย) 

   ๓๑.ในวรรณคดีโบราณ บทเจรจาและบทราํพึงราํพนั มกัจะมีสาํนวนโวหารอยา่งไร (มกัจะมี

โวหารท่ีคมคายจบัใจผูอ่้าน) 

   ๓๒.จงอ่านบทประพนัธ์ต่อไปน้ี แลว้ตอบคาํถามวา่เป็นบทอะไร 

             ..แลว้วา่อนิจจาความรัก                                        พึ่งประจกัษด์ัง่สายนํ้าไหล 

ตั้งแต่จะเช่ียวเป็นเกลียวไป                                                ท่ีไหนเลยจะไหลคืนมา 

สตรีใดในพิภพจบแดน                                                      ไม่มีใครไดแ้คน้เหมือนอกขา้ 

ดว้ยใฝ่รักใหเ้กินพกัตรา                                                      มีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย ์

โอว้า่น่าเสียดายตวันกั                                                         เพราะเช่ือล้ินหลงรักจึงชํ้าจิต 

จะออกช่ือลือชัว่ไปทัว่ทิศ                                                    เม่ือพลั้งคิดผดิแลว้จะโทษใคร.. 

(เป็นบทเจรจา) 

   ๓๓.จากขอ้๓๒ เป็นคาํพดูของตวัละครใด (จินตะหราท่ีตดัพอ้อิเหนา) 

   ๓๔.คาํวา่”ใฝ่รักใหเ้กินพกัตรา” นั้นหมาความวา่อยา่งไร (หมายความวา่รักเขาออกนอกหนา้ 

จนกลายเป็นราคีคาวฉาวโฉ่) 

   ๓๕.”จะออกช่ือลือชัว่ไปทัว่ทิศ     เม่ือพลั้งคิดผดิแลว้จะโทษใคร”นั้น นางจินตะหรากลวั

จะตอ้งอบัอายผูค้นเท่านั้น หรือรู้สาํนึกวา่ไดท้าํผดิดว้ย (จินตะหราทั้งอบัอายผูค้นและรู้สาํนึกผดิ

ดว้ย) 



 

 

   ๓๖.แก่นเร่ืองหรือท่ีบางแห่งเรียกวา่แนวเร่ืองแนวคิด สารัตถะ คืออะไร (คือทรรศนะหรือ

เจตนารมณ์ท่ีกวตีอ้งการจะเสนอต่อผูอ่้านโดยแผงอยูใ่นเน้ือหาของเร่ือง) 

   ๓๗.ส่ิงท่ีกวใีชเ้ป็นแกนหลกัในการวางโครงเร่ือง สร้างตวัละคร สร้างฉากและดาํเนินเร่ืองคือ

อะไร (คือแก่นเร่ือง) 

   ๓๘.ในส่วนท่ีผูอ่้านแก่นเร่ือเป็นส่วนท่ีควรพิจารณาตอนไหน (ควรพิจารณาหลงัสุด หลงัจากท่ี

อ่านเร่ืองนั้นจบแลว้เป็นการประมวลทุกส่ิงท่ีไดอ่้านอยา่งพินิจพิเคราะห์) 

   ๓๙.ผูท่ี้พิจารณาแก่นเร่ืองไดดี้ จะตอ้งเป็นคนอยา่งไร (มกัจะตอ้งเป็นคนมีประสบการณ์ในการ

อ่านมากพอสมควร) 

   ๔๐.อะไรเป็นจุดเร่ิมตน้ในการแต่งเร่ือง (แก่นเร่ือง) 

   ๔๑.ในการวเิคราะห์แก่นเร่ืองจะตอ้งวิเคราะห์ใหส้อดคลอ้งกบัการวเิคราะห์ของผูอ่ื้นหรือไม่ 

เพราะเหตุใด (ไม่จาํเป็น เพราะบางคร้ังอาจเป็นการมองต่างมุมกนัได)้ 

   ๔๒.เร่ืองพระอภยัมณี ตอนพระอภยัมณีหนีนางผเีส้ือ มีแก่นเร่ืองอยา่งไร (ความรักของผูท่ี้ต่าง

เผา่พนัธุ์กนัยอ่มไม่จีรัง น่าจะพิจารณาไดจ้ากเน้ือเร่ืองท่ีแสดงความพยายามของพระอภยัมณีท่ีจะ

หนีจากนางผเีส้ือ) 

   ๔๓.การพิจารณาเน้ือหาและกลวธีิในการนาํเสนอ จะทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจอะไรไดดี้ (เขา้ใจโลก

ทศันข์องกวี) 

   ๔๔.โลกทศัน ์(โลก-กะ-ทดั) คืออะไร (คือทรรศนะเก่ียวกบัชีวติและความเป็นไปของโลก) 

 

 

 

 



 

 

แบบฝึกหดั บทนาํ 

แนวทางการพิจารณาเน้ือหา และกลวธีิในวรรณคดี 

๑.เน้ือหาหมายถึงอะไร 

   ๑.ส่วนท่ีเป็นพลความของเร่ือง                               ๒.รายละเอียดของเร่ือง 

   ๓.วธีีการท่ีกวใีชใ้นการนาํเสนอเน้ือหา                  ๔.ใจความหรือสาระสาํคญัของเร่ือง 

๒.กลวธีิ หมายถึงอะไร 

   ๑.วธีิการใชเ้ล่ห์เหล่ียมของกว ี                     ๒.วธีิท่ีกวหีรือผูป้ระพนัธ์ใชใ้นการนาํเสนอเน้ือหา 

   ๓.วธีิการพลิกแพลงโดยใชเ้ล่ห์กล               ๔.วธีิการอนัซบัซอ้นซ่อนเง่ือน 

๓.งานประพนัธ์ หมายถึงอะไร 

    ๑.งานสร้างสรรคข์องมนุษย ์โดยใชภ้าษาสละสลวยถ่ายทอดออกมาเป็นเร่ืองราวมีทั้งประเภท

ร้อยแกว้ละร้อยกรอง 

   ๒.งานสร้างสรรคข์องมนุษย ์โดยใชภ้าษาสละสลวยถ่ายทอดออกมาเป็นเร่ืองราวมีเฉพาะร้อย

แกว้ 

   ๓.งานสร้างสรรคข์องมนุษย ์โดยใชภ้าษาสละสลวยถ่ายทอดออกมาเป็นเร่ืองราวมีเฉพาะร้อย

กรอง 

   ๔.งานสร้างสรรคข์องมนุษย ์โดยใชภ้าษาสละสลวยมุ่งเนน้ใหค้วามรู้หรือความคิดเห็น 

๔.ในการทาํความเขา้ใจคุณค่าของวรรณคดีเร่ืองหน่ึงๆเราควรพิจารณาเร่ืองใด 

   ๑.เน้ือหาของเร่ือง                                                  ๒.กลวธีิการประพนัธ์ 

   ๓.เน้ือหาของเร่ืองและกลวธีิการประพนัธ์            ๔.ประวติัความเป็นมาของบทประพนัธ์ 



 

 

๕.ลกัษณะของงานประพนัธ์ท่ีผูแ้ต่งใชถ่้ายทอดเน้ือหาไปสู่ผูอ่้านเรียกวา่อะไร 

   ๑.ตน้ฉบบั                                       ๒.รูปแบบ 

   ๓.แนวทาง                                      ๔.แผนการ 

๖.วรรณคดีมุ่งใหค้วามรู้ ความคิดเห็นตอ้งการใหผู้อ่้านใชส้ติปัญญามากกวา่ใชอ้ารมณ์ เรา

เรียกวา่อะไร 

   ๑.คดีโลก                                         ๒.คดีธรรม 

   ๓.สารคดี                                         ๔.บนัเทิงคดี 

๗.งานเขียนท่ีเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นจริงไม่ใช่เร่ืองสมมุติไม่ใช่แต่งข้ึนจากจินตนาการไดแ้ก่งาน

อะไร 

   ๑.สารคดี                                          ๒.บนัเทิงคดี 

   ๓.บทละคร             ๔.กวนิีพนธ์ 

๘.งานสารคดีส่วนใหญ่มกัแต่งเป็นคาํประพนัธ์ประเภทใด 

   ๑.เร่ืองสั้น                                        ๒.วชิาการ 

   ๓.ร้อยแกว้                                       ๔.ร้อยกรอง 

๙.ทาํอยา่งไร งานสารคดีจึงจะสร้างความสาํเริงอารมณ์ใหแ้ก่ผูอ่้านไดด้ว้ย 

   ๑.ผูป้ระพนัธ์ตอ้งสามารถใชส้าํนวนภาษาและกลวธีิในการนาํเสนอ 

   ๒.ผูอ่้านตอ้งมีความสามารถในการทาํความเขา้ใจเร่ืองราว 

   ๓.ผูป้ระพนัธ์ตอ้งใชภ้าษาเป็นทางการ 

   ๔.ผูป้ระพนัธ์ตอ้งใชภ้าษาเป็นกนัเอง 



 

 

๑๐.ขอ้ใดเป็นวธีิการอ่านสารคดีท่ีไดผ้ลดี 

   ๑.อ่านอยา่งละเอียดเพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือหาทั้งหมดก่อน 

   ๒.วเิคราะห์เน้ือหา ความคิดท่ีเป็นประเดน็สาํคญั 

   ๓.ดูจุดมุ่งหมายของการประพนัธ์ และกลวธีิการนาํเสนอ 

   ๔.ตอ้งใชทุ้กขอ้ท่ีกล่าวมา 

๑๑.วรรณคดีท่ีมุ่งนาํเสนอเน้ือหาท่ีกระทบอารมณ์ผูอ่้าน ไดแ้ก่งานอะไร 

   ๑.วรรณกรรม                                         ๒.บทกวี 

   ๓.บนัเทิงคดี  ๔.สารคดี 

๑๒.วรรณคดีท่ีมุ่งใหค้วามบนัเทิง หรือความสาํเริงอารมณ์ใหแ้ก่ผูอ่้าน คืออะไร 

   ๑.ภารตวทิยา                                           ๒.บนัเทิงคดี 

   ๓.สารคดี  ๔.ไทยคดี 

๑๓.บทประพนัธ์ขอ้ใดเป็นบนัเทิงคดี 

   ๑.โคลนติดลอ้                                        ๒.ไตรภูมิพระร่วง 

   ๒.ลิลิตตะเลงพ่าย    ๔.สุภาษิตพระร่วง 

๑๔.นิทานและนิยายจดัเป็นบนัเทิงคดีรูปแบบใด 

   ๑.บทลิเก  ๒.เร่ืองเล่า 

   ๓.บทมหรสพ ๔.บทพรรณนา 

 



 

 

๑๕.ไทยเราไดพ้ฒันารูปแบบการแต่งนิยายมาเป็นนวนิยายและเร่ืองสั้น มาจากไหน 

   ๑.จากงานประพนัธ์ของตะวนัออก                             ๒.จากงานประพนัธ์ของตะวนัออก 

   ๓.จากงานประพนัธ์ของอินเดีย  ๔.จากงานประพนัธ์ของจีน 

๑๖.บทมหรสพ คืออะไร 

   ๑.วรรณคดีท่ีแต่งข้ึน เพื่อใชเ้ล่นลิเก                        ๒.วรรณคดีท่ีแต่งข้ึนเพื่อใชเ้ล่นลาํตดั 

   ๓.วรรณคดีท่ีแต่งข้ึน เพื่อใชเ้ล่นเพลงฉ่อย             ๔.วรรณคดีท่ีแต่งข้ึนเพื่อใชเ้ป็นบทมหรสพ 

๑๗.วรรณคดีประเภทมหรสพ นอกจากจะใชแ้สดงแลว้ยงันิยมนาํมาใชอ้ยา่งไรอีกดว้ย 

   ๑.ใชอ่้าน           ๒.ใชส้วด 

   ๓.ใชข้บัเสภา                                                ๔.ใชเ้ทศน์ 

๑๘.วรรณคดีประเภทราํพนัหรือพรรณนาอารมณ์หรือความประทบัใจท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

เราเรียกวา่อะไร 

   ๑.บทมหรสพ                                                 ๒.เร่ืองเล่า 

   ๓.บทพรรณนา                                              ๔.บทดอกสร้อย 

๑๙.การอ่านบนัเทิงคดีใหไ้ดอ้รรถรส ควรพิจารณาเร่ืองใด 

   ๑.คาํนาํ เน้ือเร่ือง และบทสรุป                        ๒.เน้ือหา เน้ือเร่ือง ความลงทา้ย 

   ๓.ใจความสาํคญัเพียงอยา่งเดียว                    ๔.เน้ือเร่ือง โครงเร่ือง ตวัละคร ฉากทอ้งเร่ือง  

                                                                            บทเจรจา   และแก่นเร่ือง 

๒๐.เร่ืองราวท่ีผูป้ระพนัธ์แต่งข้ึนจากจินตนาการ     หรือประสบการณ์ตั้งแต่ตน้จนจบ โดยเล่าวา่

มีเหตุการณ์ใด ใครทาํอะไร ท่ีไหน อยา่งไรน้ีเป็นส่วนของอะไร 



 

 

   ๑.โครงเร่ือง                                                                 ๒.ฉากทอ้งเร่ือง 

   ๓.เน้ือเร่ือง  ๔.บทราํพึงราํพนั 

๒๑.วรรณคดีท่ีใชศ้พัทส์าํนวนโบราณ ก่อนอ่านควรทาํอยา่งไรจึงจะไดผ้ลดี 

   ๑.ศึกษาประวติัผูแ้ต่งก่อน 

   ๒.ศึกษาประวติัความเป็นมาของบทประพนัธ์นั้นก่อน 

   ๓.อ่านใหจ้บสักหน่ึงเท่ียวก่อน 

   ๔.ศึกษาความหมายของศพัทก่์อน 

๒๒.ในกรณีของสารคดี เราอาจเรียกเน้ือเร่ืองวา่อยา่งไร 

   ๑.เน้ือความ                                                    ๒.เน้ือหา 

   ๓.เน้ือถอ้ย                                                     ๔.เน้ือท่ี 

๒๓.การลาํดบัทิศทางของเร่ือง เหมือนแบบร่างของสถาปนิกในการสร้างบา้นเราเรียกวา่อะไร 

   ๑.โครงเร่ือง                                                   ๒.ฉากทอ้งเร่ือง 

   ๓.เน้ือความ                                                   ๔.โครงงาน 

๒๔.ผูท่ี้ทาํใหเ้กิดเหตุการณ์ในเร่ือง และผูถู้กกระทาํท่ีตอ้งรับผลจากเหตุการณ์นั้นไดแ้ก่อะไร 

   ๑.พระเอก                                                     ๒.นางเอก 

   ๓.ตวัละคร                                                   ๔.ตวัตลก 

 

 



 

 

๒๕.ในวรรณคดีเร่ืองขนุชา้งขนุแผนเราชิงชงัความเร่อร่าไม่รู้จกักาลเทศะของตวัละครใด 

   ๑.ขนุแผน                                                     ๒.ขนุชา้ง 

   ๓.นางวนัทอง                                              ๓.นางทองประศรี 

๒๖.ขอ้ใดหมายถึงฉากทอ้งเร่ือง 

   ๑.เวลาและสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือตวัละครท่ีแสดงพฤติกรรม 

   ๒.เวลาและสถานท่ีท่ีผูเ้ขียนใชเ้ขียนเร่ือง 

   ๓.จุดประสงคใ์นการเขียน           

   ๔.ฉากกั้นต่างๆท่ีนาํมาใชแ้สดง 

๒๗.บทเจรจาหรือราํพึงรําพนั คืออะไร 

   ๑.บทท่ีแสดงลกัษณะนิสัยของตวัละคร 

   ๒.บทท่ีเป็นคาํพดูหรือความนึกคิดของตวัละคร 

   ๓.บทท่ีแสดงความดีความชัว่ของตวัละคร 

   ๔.บทท่ีแสดงความรู้สึกของตวัละคร 

๒๘.บทเจรจาหรือราํพึงพนันอกจากจะทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือเร่ืองแลว้ ยงัทาํใหเ้ขา้ใจส่ิงใดอีก

ดว้ย 

   ๑.อาชีพของตวัละคร 

   ๒.การศึกษาของตวัละคร 

   ๓.มารยาทของตวัละคร 

   ๔.ลกัษณะนิสัย ท่าที และความรู้สึกของตวัละคร 



 

 

๒๙.ทรรศนะหรือเจตนารมณ์ท่ีผูป้ระพนัธ์ตอ้งการเสนอต่อผูอ่้าน โดยแฝงอยูใ่นเน้ือหาของเร่ือง

เรียกวา่อะไร 

   ๑.เน้ือเร่ือง                                                    ๒.แก่นเร่ือง 

   ๓.ทอ้งเร่ือง                                                  ๔.บทพรรณนา 

๓๐.คาํวา่ โลกทศัน ์หมายถึงอะไร 

   ๑.ทรรศนะท่ีเก่ียวกบัคนและสังคม 

   ๒.ทรรศนะท่ีเก่ียวกบัชีวติ 

   ๓.ทรรศนะท่ีเก่ียวกบัความเป็นไปของโลก 

   ๔.ทรรศนะท่ีเก่ียวกบัชีวติและความเป็นไปของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ข้อสอบเก่าเข้ามหาวทิยาลยั บทน า 

 
แนวทางการพิจารณาเน้ือหาและกลวธีิในวรรณคดี 

๑. ขอ้ความต่อไปน้ี ใชก้ลวธีิการเขียนตามขอ้ใด 

“กางเขนหนุ่มสาวพบผูค้นหลากหลายในป่าเส่ือมโทรมท่ีมนับินผา่นมา บา้งหาของป่าบา้งล่าสัตว ์บา้ง
กาํลงัโค่นตน้ไม ้เล่ือยยนตก์รีดเสียงหวดีๆ ป่าใหท้ั้งอาหาร ยารักษาโรค นํ้าอากาศ และความอุดมสมบูรณ์แก่
มนุษย ์มนัไม่เขา้ใจเลยวา่ทาํไมมนุษย ์ผูมี้สติปัญญากวา่สัตวอ่ื์นๆ จึงไม่สามรถจดัการให้กบัคนกบัป่าพึ่งพา
อาศยักนัไดม้ากกวา่น้ี” 

 ๑.บรรยาย    ๒.บรรยาย อธิบาย 

 ๓.พรรณนา อธิบาย    ๔.พรรณนา บรรยาย 

๒. ขอ้ใดใชก้ลวธีิการเขียนต่างจากขอ้อ่ืน 

๑. เขาวิง่กระเซอะกระเซิง เน้ือตวัลายพร้อยดว้ยรอยแผลเก่าใหม่ใหญ่เล็กนบัไม่ถว้น 

๒. ลดัเลาะไปตามเส้นทางป่าไผ ่ผา่นดงกลว้ย นกกาส่งเสียงร้องไล่จิกกนั เพราะหวงอาหาร 

๓. มองไปขา้งหนา้เห็นนกคุ่มโผข้ึนจากพงหญา้ หมูป่าสามตวัวิง่พรวดพราดสวนทางมา 

๔. หนัมาอีกทางเห็นดวงตาดาํของกวางตวันอ้ยเพง่มองมาดว้ยความพิศวง 

๓.“บอกแลว้ก็ไม่เช่ือจะมิเหลืออะไรเลยคราวน้ีแหละเธอเอ๋ยฤจะเฉยก็ตามใจ” 

ขอ้ความน้ีถา้จดัวรรคใหถู้กตอ้งจะไดค้าํประพนัธ์ตามขอ้ใด 

๑. กลอน     ๒. กาพยย์านี ๑๑ 

๓. อินทรวเิชียรฉนัท์   ๔. กาพยสุ์รางคนางค ์

๔.คาํประพนัธ์ต่อไปน้ีไม่ใชก้ลวธีิตามขอ้ใด 

   พระคุณตวงเพียบพืน้  ภูวดล 

  เตม็ตรลอดแหล่งบน   บ่อนใต้ 

  พระเกิดพระก่อชนม์   ชุบชีพ มานา 

  เกรง บ่ ทันลูกได้    กลับเต้าตอบสนอง 



 

 

  ๑.บุคคลวตั    ๒. อติพจน์ 

  ๓. แผลงศพัท ์    ๔. สัมผสัพยญัชนะ 

 

 

๕. กลวธีิการเขียนตามขอ้ใดไม่ปรากฏในขอ้ความต่อไปน้ี 

“วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามเดิมเป็นวดัเล็ก ๆท่ีสร้างในสมยัอยธุยา ตั้งอยู ่ณ ริมฝ่ังตะวนัออกของ
แม่นํ้าเจา้พระยาซ่ึงเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเล้ียงชนชาติไทยมาชา้นานพระมหากษตัริยใ์นสมยักรุงธนบุรีและ
ตน้รัตนโกสินทร์ไดโ้ปรดให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วหิาร กุฏิ และสร้างพระเจดีย ์พระมณฑป ตลอดจน
ประติมากรรมต่างๆ ข้ึนอีกเป็นจาํนวนมาก วดัน้ีนบัไดว้า่เป็นศูนยร์วมแห่งศิลปะและศาสตร์หลายแขนง ทั้ง
ดา้นสถาปัตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรมทั้งยงัเป็นอาศรมทางปัญญาท่ีถ่ายทอดวชิาการดา้นตาํรายา
และการแพทยแ์ผนโบราณของไทยไวด้ว้ย” 

๑. การบรรยาย    ๒. การอธิบาย 

๓. การใชต้วัอยา่ง    ๔. การใชค้วามเปรียบ 

๖. ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นการใชโ้วหารในลกัษณะใด 

งานท่ีออกมาแลว้ไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควร ถา้จะวเิคราะห์ปัญหาออกมา ก็อาจทาํใหท้ราบวา่ตีเหล็กผดิจงัหวะ 
เพราะวา่ยงัไม่ร้อนพอหรือร้อนแลว้แต่ตีชา้ เหล็กเยน็ก่อนงานเสร็จก็เป็นบทเรียนวา่คร้ังต่อไปตอ้ง
ทาํงานใหเ้ร็วและดีกวา่เดิม 

 ๑.อุปมาโวหาร     ๒. อภิปาย 

 ๓. เทศนา    ๔. บรรยาย 

๗. การคบคนดีเป็นศรีแก่ตวั ทั้งๆ ท่ีพดูอยา่งนั้น คนท่ีขาดปัญญาและขาดสติก็ยงัหลงไปคบกบัคนท่ีเลวคน
ท่ีสังคมรังเกียจ โดยหารู้ไม่วา่นัน่คือ ทางหายนะของตนเอง คนบางคนทั้งๆ ท่ีรู้วา่การพนนัเป็นบ่อเกิด
แห่งความชัว่ ก็ยงัเขา้ไปเก่ียวขอ้งอยูน่ัน่เอง 

ขอ้ความขา้งตน้ใชก้ลวธีิเขียนแบบใด 

 ๑. พรรณนา    ๒. อภิปาย 

 ๓. เทศนา    ๔. บรรยาย 

๘. ขอ้ใดใชค้าํท่ีมีความหมายแคบกวา้งไม่ถูกตอ้ง 

๑.หนงัสือบนัเทิงคดีท่ีเขาชอบไดแ้ก่  นวนิยาย เร่ืองสั้น นิทานและบทละคร 

๒. เขาชอบอ่านหนงัสือหลายชนิด ไดแ้ก่ บนัเทิงคดี สารคดี นวนิยาย เร่ืองสั้นและบทความ 

๓. เขามีความสามารถในการเขียนร้อยกรองทั้งโคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน ร่าย และลิลิต 



 

 

๔. เขาชอบอ่านหนงัสือทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชอบอ่านหนงัสือคาํฉนัทเ์ป็นพิเศษ 

 

 

 

๙. คาํจาํกดัความของ “ละครนอก” ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดคืออะไร 

๑.ละครท่ีเล่นนอกเมืองหลวง   ๒. ละครท่ีใชผู้ช้ายแสดงลว้น 

๓. ละครพื้นบา้น    ๔. ละครท่ีไดรั้บอิทธิพลจากต่างประเทศ 

๑๐.  ขอ้ใดเป็นการเขียนแบบอุปมาโวหาร 

๑.ประสงคส์วมกางเกงข่ีมา้ ทอปบูต และเส้ือเช้ิต แลว้ข้ึนข่ีมา้สีดาํตวังาม 

๒. รูปร่างของหญิงนั้นงามหาตาํหนิไม่ได ้ผมนางเล่าก็ดาํราวกบัแมลงผึ้ง 

๓. เวลาของการเป็นนกัเรียนมีนอ้ย จึงควรใชเ้วลาใหถู้กตอ้ง เหมาะสมท่ีสุด 

๔. อนัสตรีนํ้าใจงามประดุจดงัดอกช่อนกล่ิน ดอกพิกุล ยอ่มหอมช่ืนอยูช่า้นาน 

๑๑. ขอ้ใดมีคาํท่ีไม่ไดใ้ชใ้นความหมายเชิงอุปมา 

๑.หมดตวั ยกเคร่ือง ขนแมว   ๒. ลอบกดั ตาบอด เปิดทา้ย 

๓. ไข่ขาว ขมข่ืน ลายแทง    ๔. ปลากรอบ หวานเยน็ เด็กดอง 

๑๒. ขอ้ใดเป็นการเขียนแบบพรรณนา 
๑. ชายทะเลทอดเป็นแนวสุดลูกหูลูกตา ทรายสีขาวตดักบันํ้าทะเลสีเขียว 
๒. แนวปะการังดา้นหนา้เป็นท่ีอาศยัปลูกฝงูปลาเล็กๆ หลากสี 
๓. นกัประดานนํ้าต่างวา่ยวนไปมาเพื่อช่ืนชมความงามของปะการังและปลา 
๔. เรือท่องเท่ียวขนาดกลางจอดรออยูเ่หนือนํ้า โคลงไปมาตามแนวกระทบของคล่ืน 

๑๓.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะการเขียนแบบบรรยาย 

๑.ฝนฟ้ากระหนํ่าพายซุํ้ ากรรโชก  ๒. แสนวปิโยคอนิจจานํ้าตาเอ๋ย 

๓. ทุกส่ิงลว้นไม่เป็นเหมือนเช่นเคย  ๔. ตวัเราเอยแสนอาภพัอบัปัญญา 

๑๔. ขอ้ใดเป็นขอ้กาํหนดคุณค่าทางวรรณศิลป์ของบทประพนัธ์ 

๑.การใชห้ลกัเกณฑก์ารแต่งอยา่งถูกตอ้ง 

๒. การเลือกใชรู้ปแบบคาํประพนัธ์ท่ีหลากหลาย 

๓. การส่ืออารมณ์และความคิดสร้างสรรคท่ี์ประสานกนั 

๔. การปรับใชห้รือการสร้างสรรคข์นบการประพนัธ์ใหม่ๆ 

๑๕.  ขอ้ความต่อไปน้ี ถา้เขียนแยกวรรคใหถู้กตอ้งจะเป็นคาํประพนัธ์ตรงตามขอ้ใด 



 

 

“พิเศษสารเสกสร้างสรรคส์ารประจงจารฉนัทภาคพร้ิงพรายฉายเฉกเพชรพรรณเพราเฉิดเลิศแลลาย
ระยบัสายสะอ้ิงส่องสร้องกรองทรวง” 

 ๑. โคลงส่ีสุภาพและกลอนสุภาพ  ๒. กาพยย์านี ๑๑ และโคลงส่ีสุภาพ 

 ๓. กาพยฉ์บงั ๑๖ และกลอนสุภาพ ๔. กาพยย์านี ๑๑ และกาพยฉ์บงั ๑๖ 

๑๖.  ขอ้ใดไม่ใช่การพรรณนาฉาก 

๑. หล่อนจะตอ้งอยูท่ี่น่ีและตายบนธรณีฝืนน้ี 

๒. ร่างทะมึนบึกบึนของเขาตดัเด่นกบัของฟ้าอนัเวิง้วา้ง 

๓. เสียงหวดีของรถไฟกอ้งกรีดข้ึนในความสงดัของราตรี 

๔. ท่ีน่ีคือนรก เตม็ดว้ยความร้อนแหง้ผากและฝุ่ นบา้ๆ 

๑๗.  ขอ้ใดไม่ใช่การเขียนแบบพรรณนา 
๑.อุทยานรอบมหาสถานนั้นเล่าก็งามไม่นอ้ย เตม็ไปดว้ยตน้ไมน้านาพนัธ์ุ ไมด้อกและลดาวลัยง์ามน่า
ทศันา 
๒. ทุกๆ ตึกนั้นแบ่งออกเป็นองบา้น ทุกๆ บา้นมีขนาดและการจดัแบ่งห้องเหมือนกนั ทุกๆ หอ้งม
ขนาดเล็กมากราวหน่ึงในส่ีของหอ้งนอนขา้พเจา้ท่ีวงัปารุสก ์
๓. ภาพแสงโคมท่ีห้อยจากเพดาน รวมทั้งแสงเทียนบนแท่นท่ีบูชา ภาพพระประธานองคใ์หญ่ทรงไว้
ซ่ึงรัศมีอนัไพโรจน์ ลว้นเป็นภาพท่ีสดใสตระการตาน่าชมยิง่นกั 
๔. โลหิต คือ สายธารแห่งชีวิต ถา้ร่างกายขาดโลหิตชีวติก็อยูไ่ม่ได ้โลหิตจึงเป็นนํ้าหล่อเล้ียงร่างกายท่ี
จาํเป็นอยา่งยิง่ เพื่อใหมี้ชีวิตอยู ่

ให้ใช้ข้อความต่อไปนีต้อบค าถามข้อ ๑๘-๑๙ 

 “กระดาษท่ีใชห่้อหรือใส่อาหารโดยเฉพาะพวกกลว้ยทอด มนัทอด กลว้ยป้ิงนั้น ไม่ควรเป็นกระดาษ
ท่ีมีตวัหนงัสือ ทั้งน้ีเพราะหมึกพิมพน์ั้นจะมีพวกโลหะหนกั เช่น ตะกัว่ โครเมียม แคดเมียม เป็น
ส่วนประกอบ ถา้หมึกพมิพไ์ปถูกอาหารก็จะติดอาหารไป เรารับประทานเขา้ไปจะสะสมในร่างกายทาํให้
เกิดโรคต่างๆ ได”้ 

๑๘.  ขอ้ความน้ีเป็นการเขียนลกัษณะใด 

๑. การอธิบายโดยยกตวัอยา่ง   ๒. การบรรยายตามลาํดบัขั้นตอน 

๓. การอธิบายโดยช้ีเหตุและผล  ๔. การบรรยายโดยการกล่าวซํ้ า 

๑๙.  ควรจะสรุปขอ้ความน้ีวา่อยา่งไร 

๑. ไม่ควรรับประทานกลว้ยทอด มนัทอด กลว้ยป้ิงท่ีใส่ถุงกระดาษ เพราะถุงกระดาษมีนํ้าหมึกติดอยู ่

๒. ไม่ควรรับประทานอาหารท่ีเป้ือนหมึก เพราะโลหะท่ีนํ้ าหมึกก็จะเขา้ไปสะสมในร่างกาย 



 

 

๓. ไม่ควรใชก้ระดาษท่ีมีตวัหนงัสือใส่อาหารหรือห่ออาหาร เพราะโลหะหนกัท่ีนํ้าหมึกจะเขา้ไปสะสม
ในร่างกาย 

๔. ไม่ควรใชก้ระดาษท่ีมีตวัหนงัสือใส่หรือห่ออาหาร เพราะถุงกระดาษมีนํ้าหมึกติดอยู ่

 

 

๒๐. ขอ้ใดมีการใชส้ัญลกัษณ์ 

๑. ผลดัแผน่ดินเปล่ียนราชย ์ เยยีวววิาทชิงฉตัร 

๒. ดัง่ชะลอบณัฑุกมัพลศิลาลาดเลิศแลว้มาลอยลง 

๓. ฟังเทศน์หาวนอน  ดูละครตาสวา่ง 

๔. นํ้าตาเปรียบเหมือนเพื่อน คอยตกัเตือนกระตุน้ใจ 

๒๑. คาํประพนัธ์ในขอ้ใดใชอุ้ปมาเป็นภาพพจน์ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

“พระตรีโลกนาถแผ้ว  เผดจ็มาร 
 เฉกพระราชสมภาร   พ่ีน้อง” 

๑.ดงัตรลบโลกแล ้   ฤาบ่ร้างรู้แพ ้
ชนะผูใ้ดดาล    ฉงนนา 
๒. สองฝ่ายหาญใช่ชา้   คือสีหสู้สีหกลา้ 
ต่อแกลว้ในกลาง    สมรนา 
๓. เห็นประภาพเจา้ชา้ง   เช่ียวกวา่เช่ียวเหลืออา้ง 
เอิกอ้ืออศัจรรย ์    ยิง่นา 
๔. กองทพัตามกนัเตา้   เสียงสนัน่ลัน่เทา้ 
พา่งพื้นไพรพงั    เพิกฤๅ 

๒๒.  “พระคุณตวงเพียบพื้น   ภูวดล 
เตม็ตรลอดแหล่งบน    บ่อนใต ้
พระเกิดพระก่อชนม ์   ชุบชีพ มานา 
เกรงบ่ทนัลูกได ้    กลบัเตา้ตอบสนอง”(ลิลิตตะเลงพา่ย) 

เม่ือพิจารณาโคลงบทน้ีวา่กล่าวถึงผูใ้ดแลว้ จะนบัวา่คาํประพนัธ์ขอ้ใดมีใจความใกลเ้คียงท่ีสุด 

 ๑. คุณแม่หนาหนกัเล้ียง   พสุธา 

 ๒. คุณบิดาดุจอา-   กาศกวา้ง 

 ๓. บาํรุงบิดามา-    ตุระดว้ยหทยัปรีย ์

 ๔. จงมุ่งบาํเพญ็มา-   ตุปิตุปัฏฐานการ 



 

 

๒๓. ขอ้ใดแสดงอารมณ์ของตวัละครไดดี้ท่ีสุด 

๑. หล่อนลากกายโซเซไปยงัร่มไมข้า้งหนา้ 

๒. คอของหล่อนเร่ิมแหง้ ล้ินฝืดเหนียว และปวดท่ีขอ้เทา้ 

๓.หล่อนอิดโรยจนตอ้งทอดกายลงนอนบนผนืดินท่ีแหง้เกราะ 

๔. ความอ่อนแอทาํใหห้ล่อนวิง่ผวาไปจูบกลอ้งยาเส้นของเขา 

๒๔. ขอ้ใดท่ีสามารถเติมช่องวา่งใหถู้กฉนัทลกัษณ์อยา่งมีวรรณศิลป์ 

อยา่ทึกทกัปักใจอะไรหมด  คนไหนคดไหนดีท่ีตรงไหน 

เพียงผวิเผนิเยนิยอก็เสียใจ  ถา้พลั้งไปผดิคาํจะซํ้ า.... 

๑. ใจ     ๒. ชอก 

๓. อุรา     ๔. ทรวง 

๒๕. ขอ้ใดไม่ใช่ภาพพจน์เช่นเดียวกบั “ดวงตะวนัยิม้พรายทกัทายโลก” 

๑. หางนกยงูระยา้เร่ียคลอเคลียนํ้า  ๒. ตะบูนตน้ผลห้อยยอ้ยระยา้ 

๓. ฟังไผร้่องเสียงสังคีตขบัดีดสี  ๔. ปักษาครวญเพรียกพฤกษใ์นไพรสัณฑ์ 

ใชข้อ้ความต่อไปน้ี ตอบคาํถามขอ้ ๒๖-๒๗ 

 “เม่ือเราฟังหรืออ่านเร่ืองราวใดๆ เราตอ้งคิดตามไปดว้ย ไม่ใช่ปล่อยจิตไปตามยถากรรมอยา่งฟัง
เสียงนกเสียงกา” 

๒๖. ขอ้ความขา้งตน้ผูเ้ขียนใชโ้วหารชนิดใด 
๑. บรรยาย    ๒. เทศนา 
๓. อุปมาและบรรยาย   ๔. อุปมาและเทศนา 

๒๗. “ฟังเสียงนกเสียงกา” ในขอ้ความขา้งตน้น้ีมีความหมายตามขอ้ใด 
๑. ฟังแลว้ไม่คิด    ๒. ฟังแลว้ไม่ตอ้งคิด 
๓. ฟังแลว้เบิกบานใจ   ๔. ฟังแลว้ไม่เขา้ใจความหมาย 

ใช้ค าประพนัธ์ทั้ง ๔ ตอบค าถามข้อ ๒๘-๒๙ 

ก. ขาวสุดพุดจีบจีน   เจา้มีสินพี่มีศกัด์ิ 
ทั้งวงัเขาชงันกั   แต่พี่รักเจา้คนเดียว 

ข. จะประมวลเทวษไว ้   พระชลนยัน์ท่ีโหยหา 
ดินฟ้าและยมนา   ไม่เท่าเทียมท่ีเรียมตรอม 

ค. โอห้นาวอ่ืนพอขืนอารมณ์ได ้  แต่หนาวใจยากแคน้น้ีแสนเข็ญ 
ทั้งหนาวนอนไกลนุชสุดจะเยน็ ใครปะเป็นเหมือนขา้จะวา่จริง 

ง. ใครไม่เคยรู้ฤทธ์ิความคิดถึง  ใครไม่เคยซาบซ้ึงกบัความฝัน 



 

 

ใครไม่เคยรักปักชีวนั   ใครคนนั้นคงไม่ชํ้ากบัคาํลา 
 

 

 

 

๒๘. ขอ้ใดใชถ้อ้ยคาํท่ีทาํใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกนึกเห็นภาพไดช้ดัเจนท่ีสุดตามจินตนาการของ
กว ี

  ๑. ขอ้ ก      ๒. ขอ้ ข 

  ๓. ขอ้ ค      ๔. ขอ้ ง 

๒๙. ขอ้ใดเล่นคาํซํ้ าเพื่อเพิ่มนํ้าหนกัความไดม้ากท่ีสุด 

  ๑. ขอ้ ก      ๒. ขอ้ ข 

  ๓. ขอ้ ค      ๔. ขอ้ ง 

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

 

 

แนวทางการพิจารณาเน้ือหาและกลวธีิในวรรณคดี 

๑. ตอบ ขอ้ ๔  พรรณนา บรรยาย 
อธิบาย  ส่วนท่ีเป็นกลวธีิการเขียนตามแบบพรรณนา คือ 
“กางเขนหนุ่มสาวพบ....ป่าใหท้ั้งอาหาร ยารักษาโรค นํ้าอากาศ และความอุดมสมบูรณ์แก่มนุษย ์

มนัไม่เขา้ใจเลยวา่ทาํไมมนุษย ์ผูมี้สติปัญญากวา่สัตวอ่ื์นๆ จึงไม่สามารถจดัการใหค้นกบัป่าพึ่งพาอาศยักนั
ไดม้ากกวา่น้ี” 
 และส่วนท่ีเป็นกลวธีิการเขียนตามแบบบรรยาย คือ  
 “ผูค้นหลากหลายในป่าเส่ือมโทรมท่ีมนับินผา่นมา บา้งหาของป่าบา้งล่าสัตว ์บา้งกาํลงัโค่นตน้ไม ้
เล่ือยยนตก์รีดเสียงหวดีๆ” 
๒. ตอบ ขอ้ ๒ ลดัเลาะไปตามเส้นทางป่าไผ ่ผา่นดงกลว้ย นกกาส่งเสียงร้องไล่จิกกนั เพราะหวงอาหาร 

อธิบาย ขอ้ ๒ เป็นบรรยายโวหาร เพราะมีบรรยายเร่ืองราวอยา่งถ่ีถว้น ซ่ึงแตกต่าง ขอ้ ๑,๒,๓ ท่ีเป็นการ
พรรณนาโวหารทั้งหมด 

๓. ตอบ ขอ้ ๓ อินทรวิเชียรฉนัท ์
อธิบาย จดัวรรคไดด้งัน้ี 
บอกแลว้ก็ไม่เช่ือ  จะมิเหลืออะไรเลย 

เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย บทน า 



 

 

คราวน้ีแหละเธอเอ๋ย  ฤจะเฉยก็ตามใจ 

 

 

 

 

 

๔. ตอบ ขอ้ ๑  บุคคลวตั 
อธิบาย   คือมีแต่อติพจน์ แผลงศพัท ์และสัมผสัพยญัชนะ แต่ไม่มีบุคคลวตั 

๕. ตอบขอ้ ๓  การใชต้วัอยา่ง 
อธิบาย  ไม่มีปรากฏในขอ้ความขา้งตน้ ขอ้ความดงักล่าวใชก้ลวธีิการเขียนแบบบรรยาย 

๖. ตอบขอ้ ๑  อุปมาโวหาร 
  อธิบาย  ขอ้ความดงักล่าวเป็นการใชโ้วหารเปรียบเทียบ พิจารณาจากขอ้ความวา่ “ตีเหล็ก                                                               
   ผดิจงัหวะ” และ “เหล็กเยน็” 

๗. ตอบขอ้ ๓  เทศนา 
อธิบาย  ขอ้ความขา้งตน้เป็นการสั่งสอนตกัเตือน ช้ีใหเ้ห็นผลดีในการคบคนดี และผลเสีย
  ในการคบคนชัว่ 

๘. ตอบขอ้ ๒  เขาชอบอ่านหนงัสือหลายชนิด ไดแ้ก่ บนัเทิงคดี สารคดี นวนิยาย เร่ืองสั้นและ
   บทความ 

อธิบาย  เพราะนวนิยาย และเร่ืองสั้น เป็นบนัเทิงคดี ส่วนบทความเป็นสารคดี จึงควรแกไ้ข
  เป็น “เขาชอบอ่านหนงัสือทั้งบนัเทิงคดี เช่น เร่ืองสั้น นวนิยาย และสารคดี เช่น 
  “บทความ” 

๙. ตอบขอ้ ๒  ละครท่ีใชผู้ช้ายแสดงลว้น 
อธิบาย  ละครนอก เป็นละครท่ีใชผู้ช้ายแสดงลว้น ตรงขา้มกบัละครใน ท่ีผูแ้สดงเป็น 
  ผูห้ญิงลว้น 

๑๐. ตอบขอ้ ๔  อนัสตรีนํ้าใจงามประดุจดงัดอกช่อนกล่ิน ดอกพิกุล ยอ่มหอมช่ืนอยูช่า้นาน 
อธิบาย  ขอ้น้ีมีการอุปมาวา่ “ประดุจดงั” ขอ้น้ีมีการเปรียบเทียบวา่ สตรีมีนํ้าใจงามเหมือน
  ดอกช่อนกล่ินหรือดอกพิกุล ยอ่มเป็นสตรีมีคุณค่าไดน้านแสนนาน 

๑๑. ตอบวา่ ขอ้ ๔ ปลากรอบ หวานเยน็ เด็กดอง 
อธิบาย  ปลากรอบ หมายถึง ปลาท่ียา่งอยา่งอบจนกรอบ 
  หวานเยน็ หมายถึง ไอศกรีมทาํเป็นแท่งทาํมาจากนํ้าหวานสีต่างๆ 



 

 

  เด็กดอง  หมายถึง คาํเรียกผูใ้หญ่ท่ีทาํตวัเหมือนเด็กๆ ไม่ทาํตวัใหส้มกบัท่ี
    เป็นผูใ้หญ่ 

๑๒. ตอบ ขอ้ ๑  ชายทะเลทอดเป็นแนวสุดลูกหูลูกตา ทรายสีขาวตดักบันํ้าทะเลสีเขียว 
อธิบาย  มีการกล่าวถึงสถานท่ีอยา่งละเอียดซ่ึงสามารถสร้างจินตภาพ และอารมณ์คลอ้ย
   ตามใหเ้กิดข้ึนแก่ผูอ่้านได ้

 

 

 

๑๓.  ตอบ ขอ้ ๓ ทุกส่ิงลว้นไม่เป็นเหมือนเช่นเคย 
อธิบาย  ขอ้ ๓ เป็นการเขียนแบบบรรยาย คือบอกเล่ารายละเอียดตามทีเป็นจริงเท่านั้น 

๑๔.  ตอบ ขอ้ ๓ การส่ืออารมณ์และความคิดสร้างสรรคท่ี์ประสานกนั 
อธิบาย  บทประพนัธ์ตอ้งแสดงความคิดสร้างสรรคอ์อกมอยา่งดี และส่ืออารมณ์ไดอ้ยา่ง
  ซาบซ้ึงอีกดว้ยจึงมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ 

๑๕.  ตอบ ขอ้ ๑  โคลงส่ีสุภาพและกลอนสุภาพ 
 อธิบาย  ท่ีเป็นโคลงส่ีสุภาพจดัเรียงไดด้งัน้ี 
   “พิเศษสารเสกสร้าง   รังสรรค ์
  สารประจงจารฉนัท   ภาคพร้ิง 
  พรายฉายเฉกเพชรพรรณ   เพราเฉิด เลิศแล 
  ลายระยบัสายสะอ้ิง   ส่องสร้องกรองทรวง” 
  ท่ีเป็นกลอนสุภาพจดัเรียงไดด้งัน้ี 
   “พิเศษสารเสกสร้างรังสรรคส์าร ประจงจารฉนัทภาคพร้ิงพรายฉาย 
  เฉกเพชรพรรณเพราเฉิดเลิศแลลาย ระยบัสายสะอ้ิงส่องสร้อยกรองทรวง” 

๑๖.  ตอบ ขอ้ ๑  หล่อนจะตอ้งอยูท่ี่น่ีและตายบนธรณีผนืน้ี 
 อธิบาย  ขอ้ ๑ มิใช่การพรรณนาฉาก แต่เป็นการบรรยาย สภาพของตวัละครท่ีจะตอ้ง 
  ประสบ 

๑๗.  ตอบ ขอ้ ๒  ทุกๆ ตึกนั้นแบ่งออกเป็นสองบา้น ทุกๆ บา้นมีขนาดและการจดัแบ่งหอ้ง 
   เหมือนกนั ทุกๆ หอ้งมีขนาดเล็กมากราวหน่ึงในส่ีของห้องนอนขา้พเจา้ท่ีวงัปา
   รุสก ์

อธิบาย   ไม่ใช่การเขียนแบบพรรณนา แต่เป็นการเขียนแบบบรรยาย 
๑๘.  ตอบ ขอ้ ๓ การอธิบายโดยช้ีเหตุและผล 

 อธิบาย  ขอ้น้ีไดอ้ธิบายโดยช้ีเหตุและผล ไดอ้า้งถึงกระดาษห่อท่ีใส่อาหารจาํพวกกลว้ย
  ทอด มนัทอด กลว้ยป้ิง ไม่ควรใชก้ระดาษท่ีมีตวัหนงัสือ ตวัหนงัสือนั้นมีหมึก 



 

 

  พิมพ ์หมึกพิมพมี์โลหะหนกัเป็นตน้วา่ตะกัว่ เป็นส่วนประกอบอยูด่ว้ยพอโลหะ
  หนกัไปถูกอาหารเขา้ เรากินเขา้ไปก็จะสะสมอยูใ่นร่างกาย แลว้ก็ก่อใหเ้กิดโรคภยั
  ไขเ้จบ็ในท่ีสุด 

๑๙.  ตอบ ขอ้ ๓ ไม่ควรใชก้ระดาษท่ีมีตวัหนงัสือใส่อาหารหรือห่ออาหาร เพราะโลหะหนกัท่ีนํ้า
   หมึกจะเขา้ไปสะสมในร่างกาย 

 อธิบาย  ขอ้น้ีสรุปไดเ้น้ือความดีท่ีสุด 

 

 

๒๐. ตอบ ขอ้ ๑  ผลดัแผน่ดินเปล่ียนราชย ์เยยีวววิาทชิงฉตัร 
 อธิบาย  คาํท่ีเป็นสัญลกัษณ์ คือ ฉตัร ซ่ึงหมายถึงกษตัริย ์

๒๑.  ตอบ ขอ้ ๑ ดงัตรลบโลกแล ้  ฤๅบ่ร้างรู้แพ ้
   ชนะผูใ้ดดาล  ฉงนนา 
 อธิบาย  ขอ้ ๑ น้ี ไดใ้ชอุ้ปมาเป็นภาพพจน์วา่การท่ีสองกษตัริยต่์อสู้กนัในสมรภูมิรบเหมือน
   ราชสีห์กลา้สองตวัต่อสู้กนั เพื่อช่วงชินอาํนาจความเป็นเจา้ป่า 

๒๒.  ตอบ ขอ้ ๒ คุณบิดาดุจอา-  กาศกวา้ง 
 อธิบาย  ขอ้ ๒ แปลความไดว้า่ “พระคุณของพอ่มากมายเปรียบไดก้บัความกวา้งใหญ่ของ
   อากาศ” ซ่ึงมีความหมายใกลเ้คียงกบัคาํประพนัธ์ขา้งตน้ ซ่ึงเป็นขอ้ความตอนที
   พระมหาอุปราชาแห่งพม่าไดท้รงคิดถึงพระราชบิดาและใคร่ครวญถึงพระคุณของ
   พระองคผ์ูใ้หก้าํเนิดวา่มีมากมายเท่าแผน่ดินตลอดไปทั้งขา้งบนขา้งล่างทีเดียว 

๒๓.  ตอบ ขอ้ ๔ ความอ่อนแอทาํใหห้ล่อนวิง่ผวาไปจูบกลอ้งยาเส้นของเขา 
  อธิบาย  ขอ้ความท่ีวา่ วิง่ผวาไปจูบ น่ีแสดงอารมณ์ของตวัละครไดดี้ท่ีสุด 

๒๔.  ตอบ ขอ้ ๔  ทรวง 
 อธิบาย   ท่ีตอ้งเติมคาํวา่ ทรวง ก็เพราะเป็นกลอนแปด คาํท่ีควรเติมลงไปตอ้งเป็นคาํพยางค์
    เดียว จึงจะไดเ้ป็น ๘ คาํพอดี และคาํวา่ทรวง แปลวา่ ใจ เม่ือเติมไปเป็นชํ้าทรวง ก็
    แปลวา่ ชํ้าใจ ถา้เติมคาํวา่อุราก็จะได ้๙ คาํ ผดิกฎของกลอนแปด แต่ถา้จะเติมคาํวา่
    ใจ ลงไปก็ไม่ไดเ้หมือนกนั ทั้งๆ ท่ีเป็นคาํตรงกบัเร่ืองท่ีสุด เพราะทาํใหเ้สียสัมผสั 
    เน่ืองจากวรรค ๑ ลงคาํทา้ยวา่ ไหน วรรค ๒ ลงคาํทา้ยวา่ ใจ มารับสัมผสั แลว้จะ
    ลงคาํทา้ยวรรคท่ี ๔ วา่ใจอีกกลอนก็จะเสียไปเลย ส่วนคาํวา่ ชอก นั้น ไม่เหมาะท่ี
    จะเติมลงไป ทั้งเน้ือหาก็ไม่ไดเ้ป็นความชํ้าชอก  และชอกเป็นเสียงตรี อยูท่า้ยวรรค 
    ๔ (วรรคส่ง) จะเสียความไพเราะไปดว้ย 

๒๕. ตอบ ขอ้ ๒  ตะบูนตน้ผลห้อยยอ้ยระยา้ 



 

 

 อธิบาย  ขอ้ ๒ น้ี ไม่ใช่การพรรณนาใหเ้กิดภาพพจน์แต่เป็นการพรรณนาให้เกิดจินตภาพ 
    ส่วนขอ้ ๑,๓,๔ เป็นการพรรณนาโดยใชภ้าพพจน์ทั้งหมด 

๒๖. ตอบ ขอ้ ๔  อุปมาและเทศนา 
   อธิบาย  ขอ้ความขา้งตน้มีลกัษณะเป็นการสั่งสอน (เรียกวา่เทศนาโวหาร) และ เป็นการสั่ง
    สอนโดยมีการเปรียบเทียบ (เรียกวา่ อุปมาโวหาร) 

 

 

 

 

๒๗. ตอบ ขอ้ ๑  ฟังแลว้ไม่คิด 
    อธิบาย  การอ่านการฟังท่ีดี ตอ้งมีการคิดตามไปดว้ย การฟังอยา่งเสียงนกเสียงกา หมายถึง
   การฟังแลว้ไม่ตอ้งคิดซ่ึงไม่เป็นขอ้ดีเลย 

๒๘. ตอบ ขอ้ ๒ ขอ้ ข 
    จะประมวลเทวษไว ้  พระชลนยัน์ท่ีโหยหา 
   ดินฟ้าและยมนา    ไม่เท่าเทียมท่ีเรียมตรอม 
   อธิบาย  เน้ือความท่ีวา่ “ พระชลนยัน์ท่ีโหยหา” แสดงให้เห็นวา่ มีการร้องไหซ่ึ้งทาํใหเ้กิด
   ความรู้สึกและนึกเห็นภาพไดช้ดัเจน ส่วนขอ้อ่ืนๆ เป็นเพียงความรู้สึกอยา่งเดียว 
   ไม่เห็นภาพเป็นรูปธรรม 

๒๙. ตอบ ขอ้ ๔  ขอ้ ง 
    ใครไม่เคยรู้ฤทธ์ิความคิดถึง  ใครไม่เคยซาบซ้ึงกบัความฝัน 
   ใครไม่เคยรักปักชีวนั   ใครคนนั้นคงไม่ชํ้ากบัคาํลา 
 อธิบาย  ขอ้ ง เล่นคาํวา่ “ใคร” อยูถึ่ง ๔ แห่ง 
 

…………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๑ 
 

มหาเวสสนัดรชาดก กณัฑม์ทัรี 
 

 

 

๑. ร่ายยาวมหาเวสสันชาดก กณัฑม์ทัรี เป็นบทประพนัธ์ของผูใ้ด (เจา้พระยาพระคลงั (หน)) 
๒. พระนางมทัรีทรงรักและผกูพนัอยา่งมากกบัพระโอรสพระธิดา คือพระชาลีและพระกณัหา แต่เม่ือรู้

วา่พระเวสสันดรผูเ้ป็นพระสวามีไดพ้ระราชทานพระกุมารมั้งสองใหแ้ก่ชูชกเพื่อเป็นการบาํเพญ็
ทานบารมีแลว้ พระนางทาํอยา่งไร (พระนางก็หกัพระทยัไดแ้ละอนุโมทนาในการบาํเพญ็ทานบารมี
คร้ังนั้น) 

๓. ความรักของแม่ยิง่ใหญ่หาท่ีเปรียบมิได ้แต่การเสียสละของพระนางมทัรี สะทอ้นให้เห็นอะไร 
(สะทอ้นใหเ้ห็นวา่พระนางเขา้พระทยัดีวา่การบาํเพญ็บุตรทานบารมีของพระเวสสันดรนั้นยิง่ใหญ่
กวา่) 
 

 

 

๑. ในคืนก่อนรุ่งเชา้คืนหน่ึงท่ีพระนางมทัรีทรงฝันร้ายและทูลขอใหพ้ระเวสสันดรทาํนายฝันให ้พระ
เวสสันดร ทรงทาํอยา่งไร (พระเวสสันดรทรงเสกกลบเกล่ือนและไม่ทาํนายฝันให)้ 

๑. รักของแม่นัน้ยิ่งใหญ่ 

๒. ความรักความห่วงใยที่พระนางมัทรีมีต่อพระชาลีและพระกัณหา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. วนัหน่ึงก่อนท่ีพระนางมทัรีจะเขา้ป่าหาผลไม ้ทาํไมวนันั้นพระนางทรงย ํ้าใหพ้ระเวสสันดร
ดูแลกณัหาและชาลีใหดี้ (เพราะเม่ือคืนพระนางฝันร้ายเกรงจะเกิดเหตุเภทภยัแก่โอรสและธิดา) 

๓. ทาํไมพระอินทร์จึงสั่งเทพบริวาร ๓ องค ์ใหแ้ปลงกายเป็นพญาไกรสรราชสีห์ พญาเสือโคล่ง และ
พญาเสือเหลือง ไปสกดักั้นพระนางมทัรีท่ีออกไปหาผลไมใ้นป่าไวไ้ม่ใหก้ลบัไปยงัอาศรมได ้
(เพราะถา้พระนางมทัรีกลบัมาเร็วและทราบเร่ืองก็คงจะติดตามไปทวงพระกุมารทั้งสองคืนจากชู
ชก ซ่ึงจะเป็นเหตุใหพ้ระเวสสันดรบาํเพญ็ทานบารมีไม่สาํเร็จ) 

๔. พระนางมทัรีเม่ือเขา้ป่าไดท้รงพบวา่ธรรมชาติผดิปกติไปจากท่ีเคยพบเห็นอยา่งไร 
(คือ ท่ีเคยเป็นผลไมก้ลบักลายเป็นมีดอกไม ้ท่ีเคยเป็นดอกไมก้ลบักลายเป็นผลไมท้ั้งทอ้งฟ้าก็มืดมิด
มวัมน เห็นขอบฟ้าแดงเป็นสีเลือด) 

๕. นอกจากจะเกิดความผดิปกติทางธรรมชาติ ยงัเกิดลางร้ายอะไรอีก 
(ไมค้านพลดัตกจากบ่าพระนางมทัรี และขอเก่ียวผลไมเ้ล่ือนหลุดจากมืออยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน) 

๖. พระนางมทัรีเก็บผลไมป่้าใส่กระเชา้ ระหวา่งเดินทางกลบัอาศรมไดพ้บส่ิงใด 
(ไดพ้บสัตวป่์า ๓ ชนิด คือ พญาราชสีห์ พญาเสือโคล่ง และพญาเสือเหลือง) 

๗. สัตวป่์าทั้งสามนั้น เปิดทางใหพ้ระนางมทัรีเดินผา่นไปไดเ้ม่ือใด 
(เม่ือพระจนัทร์ข้ึนแลว้) 

๘. พระนางมทัรีกลบัมาถึงอาศรมไม่พบสองกุมารท่ีเคยออกมาตอ้นรับเป็นประจาํทรงรู้สึกอยา่งไร 
(ทรงหวาดหวัน่พระทยั) 

๙. พระเวสสันดรทรงหาวธีิตดัความทุกขโ์ศกของพระนางมทัรีท่ีไม่เห็นสองกุมารโดยวธีิใด 
(โดยทรงแกลง้กล่าวหาพระนางวา่คิดนอกใจไปพบชายอ่ืน จึงไดก้ลบัมาถึงอาศรมในเวลาคํ่าคืน) 

๑๐. พระเวสสันดรทรงบอกความจริงเก่ียวกบัสองพระกุมารในตอนไหน 
(ในตอนท่ีพระนางมทัรีทรงฟ้ืนข้ึน และสังเกตบนพระพกัตร์มีร้ิวรอยแหง้ความเศร้าเบาบางลง จึง
เป็นโอกาสท่ีดีและบอกความจริงเสียที) 

๑๑. พระเวสสันดรบอกความจริงเก่ียวกบัสองกุมารแก่พระนางมทัรีอยา่งไร 



 

 

(บอกวา่ไดย้กลูกสองคนใหแ้ก่ชูชกตาเฒ่าขอทานไปแลว้) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒. จากขอ้ ๑๑ พระเวสสันดรใหเ้หตุผลอยา่งไร 
(พี่ก็รักลูกมากไม่นอ้ยไปกวา่เธอ แต่เม่ือเห็นแก่การบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์แก่โลก จึงตดัใจยกลูกใหชู้ชกไป นอ้งอยา่ไดร้้องไห ้ถา้เรายงัมีชีวติอยู ่ก็จะไดพ้บกบัลูก
ทั้งสองอยา่งแน่นอน) 

๑๓. การบริจาคลูกน้ี เรียกเป็นศพัทท์างวชิาการวา่อยา่งไร (เรียกวา่ ปุตตทาน) 
๑๔. การบริจาคลูกน้ี จดัเป็นทานเช่นไร (เป็นทานท่ียิง่ใหญ่) 
๑๕. ผูท่ี้จะใหท้านชนิดน้ี มีเฉพาะใคร (เฉพาะพระโพธิสัตว)์ 
๑๖. ทาํไมพระโพธิสัตวจึ์งบริจาคลูกได ้

(เพราะจิตใจพระโพธิสัตวเ์สมอกนัในสรรพสัตว ์คือมีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตวโ์ดยเท่าเทียมกนั ท่ี
ปรารถนาจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็เพื่อจะช่วยเหลือสัตวโ์ลกใหพ้น้ทุกขน์ั้นเอง) 

๑๗. เม่ือพระนางมทัรีทรงทราบวา่ พระเวสสันดรทรงยกลูกใหชู้ชกไปแลว้ ทรงรู้สึกอยา่งไร 
(ทรงบรรเทาเศร้าโศกและอนุโมทนาในการบาํเพญ็ทานบารมีนั้น) 

๑๘. ทาํไมพระนางมทัรีจึงบรรเทาเศร้าโศก ทั้งๆ ท่ีลูกตกไปเป็นทาสชูชก 
(เพราะไดรู้้วา่ลูกรักยงัมีชีวติอยู ่แมจ้ะตกเป็นทาสของชูชก ก็ยงัดีกวา่หาชีวติไม่แลว้และคงจะนาํลูก
กลบัมาไดใ้นภายหลงั ซ่ึงตามเร่ืองราวในกณัฑม์หาราช พระเจา้สญชยั พระเจา้ตาใชพ้ระราชทรัพย์
ไถ่ตวัสองกุมารคืนได)้ 

๑๙. ความรักของพระนางมทัรีท่ีมีต่อพระชาลีและพระกณัหา เป็นความรักแบบใด 
(เป็นความรักของแม่ทัว่ไป คือห่วงใยลูกท่ียงัเล็กอยู ่พระนางเป็นพระมารดาท่ีเล้ียงดูพระโอรสและ
พระธิดาอยา่งใกลชิ้ด ทรงจาํทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัพระกุมารทั้งสองได ้ไม่วา่จะเป็นรอยพระบาท
หรือของเล่นต่างๆ เม่ือเสด็จกลบัถึงอาศรมแลว้ไม่เห็นพระกุมารทั้งสองพระนางจึงระทมตรมตรอม 
และหวัน่วติกวา่พระโอรสพระธิดาหายไปอยู ่ณ ท่ีใด) 

๒๐. ....แม่สู้พยายามบาํรุงเจา้แต่เยาวม์า เจา้มิไดห่้างมารดาสักหายใจ....โอแต่ก่อนเอยแม่เคยไดย้นิแต่
เสียงเขา้เจรจาแจว้ๆ อยูต่รงน้ี อิทปํทวลํฺช ํนัน่ก็รอยเทา้พ่อชาล่ีก็บทศรีแม่กณัหาพระมารดายงัแล



 

 

เห็น โน่นก็กรวดทรายเจา้ยงัรายเล่นเป็นกองๆ ส่ิงของทั้งหลายเป็นเคร่ืองเล่นยงัเห็นอยู ่น ทิสฺสเร 
แต่ลูกรักทั้งคู่ไปไหนไม่เห็นเลย.... 

บทพรรณนาน้ีแสดงอะไร 
(แสดงความเอาพระทยัดูแลสองพระกุมารเป็นอยา่งดีของพระนางมทัรี) 

๒๑. พระนางมทัรีรู้สึกผดิท่ีตอ้งทรงทิ้งพระโอรสพระธิดา การทอดทิ้งน้ีเปรียบราวกบัอะไร 
(ราวกบัเด็กกาํพร้า) 
 

 

 

๒๒.  เม่ือพระนางมทัรีกลบัจากหาผลไมใ้นป่าไดเ้ห็นสองกุมารจะทรงรู้สึกเหมือนอะไร 
  (เป็นเหมือนโอรสอนัวเิศษท่ีทาํใหท้รงหายเหน่ือย) 

๒๓. พระนางมทัรีเป็นทุกขห์นกัข้ึนและหนกัข้ึนอีกเป็นเพราะอะไร 
  (เพราะไมไดพ้บหนา้สองพระกุมาร จึงทรงวติกวา่จะซุกซนพากนัไปเท่ียวเล่นจนหลงทางหรือ
สัตวร้์ายขบกดัตายไป การเดาโดยไม่รู้ความจริงก่อใหเ้กิดความทุกขห์นกั และหนกัข้ึนอีก เม่ือพระ
เวสสันดรไม่ยอมตรัสตอบและทาํทีท่าเหมือนไม่พอพระทยัเอาดว้ย) 

๒๔. กณัหาและชาลีชอบไปนัง่เล่อยูใ่ตต้น้ไมอ้ะไร (ตน้หวา้ใหญ่) 
๒๕. กณัหาและชาลี ชอบหอ้ยโหนไหวชิงชา้เล่นอยูท่ี่ตน้อะไร (ตน้ไทร) 
๒๖. กณัหาและชาลี ลงอาบนํ้าท่ีไหน (สระนํ้า) 
๒๗. กณัหาและชาลี เล่นปิดตากนัท่ีไหน (บริเวณหลงัอาศรม) 
๒๘. ไดย้นิเสียงนกดุเหวา่ร้อง พระนางมทัรีเขา้พระทยัวา่เป็นเสียงอะไร 

 (เสียงเรียกของสองโอรสพระธิดา) 
๒๙. การกระทาํใดของพระนางมทัรีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พระนางทรงมีพระทยัจดจ่ออยูท่ี่พระกุมารทั้ง

สอง (ตลอดเวลาพระนางทอดพระเนตรเห็นตน้หวา้ใหญ่ใกลอ้าศรมก็นึกถึงพระกุมารทั้งสองท่ีเคย
เล่นอยูใ่ตร่้มไมน้ั้น คร้ันเห็นตน้ไทรท่ีมีรากยอ้ยห้อย ก็นึกถึงวา่ ทั้งสองเคยมาหอ้ยโหนไกวชิงชา้
เล่นกนัท่ีนัน่ และเล่นปิดตาในบริเวณหลงัอาศรม เม่ือทอดพระเนตรเห็นสระนํ้า ก็ทรงนึกถึง
พระโอรสพระธิดาท่ีเคยลงอาบและเล่นนํ้าในสระนั้น พระนางทรงออกเท่ียวคน้หาตามสุมทุมพุม่
ไมต่้างๆ คร้ันทรงไดย้นิเสียงนกดุเหวา่ร้องก็เขา้พระทยัวา่เป็นเสียงเรียกของพระกุมารทั้งสองแมแ้ต่
เสียงเกรียบกรอบท่ีเกิดจากการดาํเนินของพระนางเองก็ทรงคิดวา่เป็นเสียงของพระโอรสพระธิดา 
เม่ือทอดพระเนตรเห็นพุม่ไมเ้งาตะคุ่มๆ ก็หลงเขา้พระทยัวา่เป็นเงาของลูก) 

จงอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามในข้อ ๓๐-๓๑ 
“....แต่แม่เท่ียวเซซงัเสาะแสวงทุกแห่งหอ้งหิมเวศ ทัว่ประเทศทุกราวป่า สุดสายนยันาท่ีแม่จะตามไปเล็งแล 
สุดโสตแลว้ท่ีแม่จะซบัทราบฟังสาํเนียง สุดสุรเสียงท่ีแม่จะร่ําเรียกพิไรร้อง สุดฝีเทา้ท่ีจะเยือ่งยอ่งยกยา่งลง



 

 

เหยยีบดิน ก็สุดส้ินสุดปัญญาสุดหาสุดคน้เห็นสุดคิด จะไดพ้านพบประสบรอบพระลูกนอ้ยแต่สักนิดไม่มี
เลย....” 

๓๐. พระนางมทัรีไดเ้สด็จไปคน้หาสองพระกุมารอยา่งไร 
(พระนางมทัรทรงทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัปัญญาและทุกส่ิงทุกอยา่งในตวัของพระนางเพื่อติดตาม
คน้หาพระกุมารทั้งสองจนหมดส้ินแลว้) 
 

 

 

 

๓๑. พระนางมทัรีทรงทุ่มเทในการคน้หาพระโอรสพระธิดาอยา่งไร 
(จนหมดส้ินแรงขาท่ีออกเดินตามหา หูท่ีคอยเง่ียฟังเสียง เสียงท่ีร่ําร้องเรียกหา ตาท่ีคอยสอดส่อง
เสาะหาในท่ีต่างๆ หรือสติปัญญาท่ีเฝ้าแต่คิดคน้วา่พระโอรสพระธิดาไปเล่นอยู ่ณ ท่ีแหง้ใดลว้นแต่
ไม่เป็นผล) 

๓๒. พระนางมทัรีเฝ้าคน้หา เท่ียววนเวยีน พร่ําเพรียกหาอยูถึ่งก่ีรอบและตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน      
( ๓ รอบ ตั้งแต่ยามคํ่าจนรุ่งเชา้) 

๓๓. การเท่ียวคน้หาพระโอรสและพระธิดาในป่าถึงสามรอบ ของพระนางมทัรี ส่งผลอยา่งไร 
(ทาํใหห้มดกาํลงัและเป็นลมส้ินสติ) 

๓๔. เม่ือฟ้ืนคืนสติ ส่ิงแรกท่ีพระนางทูลถามพระเวสสันดร คืออะไร 
(ก็คือ “พระลูกรักทั้งสองไปอยูไ่หนนะฝ่าพระบาท”) 

๓๕. จากขอ้ ๓๔ แสดงให้เห็นวา่ความคิดจิตใจของพระนางมทัรีทรงมุ่งจดจ่อ อยูท่ี่ไหน 
(อยูท่ี่พระกุมารทั้งสอง) 

 

 

 

๑. ทาํไมพระเวสสันดรจึงทรงแกลง้บริภาษวา่พระนางมทัรีลอบคบชายอ่ืนจึงกลบัมาถึงอาศรมในเวลา
คํ่ากวา่ทุกวนั (เพราะทรงหวงัจะดบัทุกขโ์ศกถึงลูกของพระนาง) 

๒. “....พระคุณเอ่ยจะคิดดูมัง่เป็นไรเล่า วา่มทัรีน้ีเป็นขา้เก่าแต่ก่อนมาดัง่เงาตามพระบาทาก็เหมือนกนั 
นอกจากนั้นท่ีแน่นอนคือนางไหนอนัสนิทชิดใชแ้ต่ก่อนกาลยงัจะติดตามพระราชสมภารมาบา้งละ
หรือ ไดแ้ต่มทัรีท่ีแสนด้ือผูเ้ดียวดอก ไม่รู้จกัปล้ินปลอกคิดไพล่เอาตวัหนี มทัรีสัตยาสวามิภกัด์ิรัก
ผวัเพียงบิดาก็วา่ไดถึ้งจะยากเยน็เขญ็ใจก็ตามกรรม วนมูลผลหาริยา อุตสาหะตระตรากตระตรํา
เตร็ดเตร่หาผลาผลไม ้ถึงท่ีไหนจะรกเร้ียวก็ซอกซอนอุตส่าห์เท่ียวไม่ถอยหลงั จนเน้ือหนงัข่วนขาด

๓. ความภกัดีที่พระนางมัทรีมีต่อพระเวสสันดร 



 

 

เป็นร้ิวรอยโลหิตไหลยอ้ยทุกหยอ่มหนาม อารามจะใคร่ไดผ้ลาผลไมม้าปฏิบติัลูกบาํรุงผวั ถึงกระไร
จะคุม้ตวัก็ทั้งยากน่าหลากใจ อกของใครจะอาภพัยบัพิกลเหมือนอกของมทัรีไม่มีเนตร น่าท่ีจะ
สงสารสังเวชโปรดปรานี วา่มทัรีน้ีเป็นเพื่อนยากอยูจ่ริงๆ ช่างค่อนติงปริภาษณาไดล้งคอไม่คิดเลย.” 
ขอ้ความดงักล่าวมาน้ี ไดแ้สดงอะไรของพระนางมทัรีท่ีมีต่อพระเวสสันดร 
(แสดงความจงรักภกัดีของพระนางมทัรีท่ีมีต่อพระเวสสันดร) 
 

 

 

 

๓. พระนางมทัรีทรงทาํอะไรบา้งท่ีเป็นการยนืยนัวา่ พระนางยงัคงจงรักภกัดีซ่ือสัตยไ์ม่นอกใจพระ
เวสสันดร (ทาํตวัเป็นขา้เก่าติดตามในเคยห่างดงัเงาตามพระบาทเป็นคนสนิทชิดใกลค้อยรับใชอ้ยา่ง
ซ่ือสัตย ์ภกัดีต่อพระเวสสันดรดงับิดา ยอมทนรับความลาํบากได ้เท่ียวหาผลไมม้าใหเ้สวยดว้ย
ความยากลาํบาก) 

๔. การตดัพอ้ของพระนางมทัรี ทรงกระทาํดว้ยความโกรธดว้ยหรือไม่ 
(ไม่ทรงถือโกรธเลย ทั้งยงัทูลขออภยัต่อพระเวสสันดรท่ีกลบัมาถึงชา้) 

๕. เม่ือพระเวสสันดรทรงแกลง้ทาํน่ิงไม่ตรัสตอบ พระนางมทัรีทรงทาํอยา่งไร 
(พระนางก็ทรงหมดอาลยัในชีวติ คร่ําครวญวา่ไม่เคยปันใจใหช้ายใดเลยและตั้งพระทยัจะซ่ือสัตย์
ต่อพระเวสสันดรตราบวนัส้ินพระชนม ์เม่ือเห็นวา่พระเวสสันดรทรงหมางเมินและพระกุมารทั้ง
สองก็หายไป พระนางจึงไม่อยากมีชีวติอยูอี่กต่อไป) 

๖. เม่ือลูกรักมาหายไป และพระเวสสันดรไม่ตรัสตอบ ทั้งยงัแสดงความไม่พอพระทยัพระนางมทัรีก็
เศร้าสร้อยสลดพระทยัดัง่เอาเหล็กแดงมาแทงใจใหเ้จบ็จิตน่ีเหลือทนอุปมาเหมือนอะไร (อุปมา
เหมือนคนไขห้นกัแลว้มิหนาํยงัแพทยเ์อายาพิษมาวางซํ้ าใหเ้วทนา) 

๗. พระนางมทัรีส่งเสียงคร่ําครวญ ทั้งลุกรักดัง่แกว้ตาก็หายไป จนไม่อยากจะมีชีวติอยูอุ่ปมาเหมือน
อะไร (อุปมาเหมือนหน่ึงพฤกษาลดาวลัยย์อ่มจะอาสัญลงเพราะลูกเป็นแทเ้ท่ียง) 

๘. แทที้จริงแลว้พระโอรสพระธิดาท่ีพระนางมทัรีทรงคลํ่าครวญถึงน้ีไปอยูท่ี่ไหน 
(พระเวสสันดรไดท้รงบริจาคเป็นทานแก่ชูชก) 

๙. เม่ือพระเวสสันดรตรัสขอให้พระนางมทัรีอนุโมทนาในการบาํเพญ็ทานบารมีของพระองค ์พระนาง
ทรงทาํอยา่งไร (พระนางก็ทรงกระทาํตามดว้ยความภกัดี) 

๑๐. การบาํเพญ็ปุตตทาน คือ บริจาคกณัหาและชาลีของพระเวสสันดรโพธิสัตวเ์ตม็เป่ียมบริบูรณ์ผดุผอ่ง
เพราะอะไร (เพราะพระนางมทัรีทรงอนุโมทนายนิดีร่วมดว้ยในบุตรทานบารมี) 

๑๑. ส่ิงใดมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการสนบัสนุนการบาํเพญ็บุตรทานบารมีของพระเวสสันดร            
(นํ้าพระทยัของพระนางมทัรีท่ีทรงความยนิดีร่วมอนุโมทนาดว้ย) 



 

 

 
 

 

๑. พระเวสสันดรทรงมีปฏิภาณไหวพริบอยา่งไรในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดียิง่เม่ือ
ทอดพระเนตรเห็นวา่พระนางมทัรีทรงคร่ําครวญอยา่งหนกัแสดงความรักและอาลยัต่อพระกุมารทั้ง
สองท่ีหายไป (ทรงคิดอุบายท่ีจะทรงตดัความทุกขโ์ศกเหล่านั้นดว้ยการเบนความคิดและอารมณ์
ของพระนางไปอีกเร่ืองหน่ึง ทรงแสร้งทาํเป็นหวงหึงและทรงตดัพอ้พระนางท่ีเสด็จกลบัมาถึง
อาศรมเวลาคํ่ามืดกวา่ปกติ ถอ้ยคาํท่ีตดัพอ้และเสียดสีนั้นเป็นการตาํหนิพระนางอยา่งรุนแรงวา่มี
มารยา แกลง้ทาํเป็นไม่อยากจากพระกุมาร คร้ันไปแลว้ก็เท่ียวออ้ยอ่ิงแสวงหาความสุขอยูใ่นป่า เมือ
ทรงไดฟั้งคาํบริภาษของพระเวสสันดรความทุกขโ์ศกของพระนางก็ลดหายไปทนัทีเพราะบงัเกิด
ความเจบ็ปวดพระทยัวา่อยา่งไร) 

๒. เมือพระนางทรงสวา่งโศกแลว้ พระเวสสันดรทรงปลอบพระทยัวา่อยา่งไร 
(พี่ไดย้กกณัหาและชาลีใหต้าเฒ่าขอทานชูชกไปแลว้เม่ือวานน้ี ขอนอ้งจงอยา่เสีนใจจบงตั้งจิต
อนุโมทนายนิดีในทานบารมี ถา้เราสองคนยงัมีชีวิตอยูก่็คงจะไดพ้บกบัลูกทั้งสองอยา่งแน่นอน) 

๓. การไดรั้บรู้วา่พระโอรสพระธิดายงัมีชีวติอยูน่่าจะส่งผลดีต่อพระนางมทัรีอยา่งไร 
(เป็นกาํลงัใจใหพ้ระนางมทัรีสามารถมีพระชนมอ์ยูต่่อไปอยา่งมีความหวงั ดว้ยเหตุน้ีจึงอนุโมทนา
การทาํทานบารมีของพระเวสสันดร) 

๔. พระนางมทัรีทรงกล่าวอนุโมทนา คือมีพระทยัยนิดีดว้ยในทานบารมีของพระเวสสันดรอยา่งไร        
(ขออนุโมทนาดว้ยปิยบุตรทานบารมี ขอนํ้าพระหฤทยัพระองคจ์งผอ่งแผว้ อยา่มีมจัฉริยธรรมอกุศล 
อยา่มาปปะปนในนํ้าพระทยัของพระองคเ์ลย) 

๕. ก่อนหนา้นั้น พระเวสสันดรทรงวติกกงัวลในเร่ืองอะไร (เร่ืองการบริจาคบุตรทานบารมี) 
๖. การท่ีพระเวสสันดรสามารถบริจาคพระโอรสพระธิดาได ้ไดส้ะทอ้นค่านิมยมอะไรในสมยัก่อน

พุทธกาล (แสดงวา่ในสมยักอนพุทธกาลนั้น พอ่มีสิทธ์ิขาดในชีวติลูก และสามีมรสิทธ์ิขาดในชีวติ
ของภรรยา) 

๗. เม่ือกล่าวโดยคุณธรรมของพระโพธ์ิสัตวท่ี์มุ่งช่วยเหลือโลกทั้งโลกเป็นสาํคญั อยา่วา่แต่ลูกเมียเลยท่ี
พระเวสสันดรจะทรงบริจาคแมแ้ต่ส่ิงสาํคญัสูงสุดอนัใดหรือท่ีพระองคก์็ทรงบริจาคได ้(คือดวงตา 
ดวงใจ อวยัวะร่างกายของพระองคท์ั้งหมด) 
 

 

 

๑. พระเวสสันดรแสดงความหึงหวงพระนางมทัรี เพื่ออะไร 

๔. อุบายที่ท าให้ “ความโศกเส่ือมสว่างสงบจติ” 

๕. โวหารตัดท้อและคร ่าครวญของพระเวสสันดร 



 

 

 (เพื่อหกัความโศกของพระนาง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

๒. พระเวสสันดรใชอุ้บาย วธีิใดดบัความเศร้าโศกถึงสองพระกุมารของพระนางมทัรี 
(แกลง้แสดงความหึงหวง เพื่อเบ่ียงเบนความคิดและอารมณ์ของพระนางไปทางอ่ืน) 

๓. ในการแสดงความหึงหวงเพื่อหกัความโศก พระเวสสันดรทรงทาํอยา่งไร 
(ทรงเร่ิมดว้ยการทรงชมความงามและกิริยามารยาทของพระนางมทัรีเพื่อจะทรงตดัพอ้วา่พระนาง
ทรงใชค้วามงามและความมีกิริยานนั้นย ัว่ยวนชายอ่ืน ยิง่กวา่นั้นการเสด็จกลบัมาถึงอาศรมในยาม
มืดคํ่าก็ช่างต่างจากความอาลยัของพระนางในตอนเชา้ท่ีไม่ทรงอยากจากลูกเขา้ป่า) 

๔. ...นนุมทฺทิ ดูกรนางนาฏพระนอ้งรัก ภทฺเท เจา้ผูมี้พกัตร์อนัผดุผอ่งเสมือนหน่ึงเอานํ้าทองเขา้มาทาบ
ทบัประเทืองผิว ราวกะวา่จะลอยล่ิวเล่ือยลงจากฟ้า ใครไดเ้ห็นเป็นขวญัตาเตม็หลงละลายทุกขป์ลุก
เปล้ืองอารมณ์ชายใชเ้ชยช่ืน จะนัง่นอนเดินยนืก็ตอ้งอยา่ง วราโวหา พร้อมดว้ยเบญจางคจริตรูป
จาํเริญโฉมประโลมโลกล่อแหลมวไิลลกัษณ์ ราชปตฺตี ประกอบไปดว้ยเช้ือศกัด์ิสมมุติวงศพ์งศ์
กษตัราเออก็เม่ือเชา้เจา้จะเขา้ป่าน่าสงสารปานประหน่ึงวา่จะไปมิได ้ทาํร้องไห้ฝากลูกมิรู้แลว้ คร้ัน
คลาดแคลว้เคล่ือนคลอ้ยเขา้สู่ดง ปานประหน่ึงวา่จะหลงลืมลูกสละผวัต่อมืดมวัจึงกลบัมา ทาํเป็น
บีบนํ้าตาตีอกวา่ลูกหาย ใครจะไม่รู้แยบคายความคิดหญิง ถา้แมน้เจา้อาลยัอยูด่ว้ยลูกจริงๆ เหมือน
วาจา ก็จะรีบกลบัเขา้มาแต่วีว่นัไม่ทนัรอน เออน่ีเจา้เท่ียวพเนจรนอนตามสนุกใจ ชมนกชมไมใ้น
ไพรวนัสารพนัท่ีจะมี ทั้งฤๅษีสิทธ์ิวทิยาธรคนธรรพเ์ทพารักษผ์ูมี้พกัตร์อนัเจริญ เห็นแลว้ก็น่าเพลิน
เพลินไม่เมินได ้หรือเจา้ปะผลไมป้ระหลาดรสสดสุกทรามเสวยไม่เคยกิน เจา้ฉวยชิมชอบล้ินก็หลง
ฉนัอยูจึ่งชา้.... 
ขอ้ความดงักล่าวน้ีเป็นคาํกล่าวของใคร (คาํกล่าวของพระเวสสันดร) 

๕. จากขอ้ ๔ คาํกล่าวของพระเวสสันดรเป็นคาํกล่าวแบบใด (เป็นคาํกล่าวแบบตดัพอ้แกมเสียดสี) 
๖. ในถอ้ยคาํตดัพอ้แกมเสียดสีของพระเวสสันดรน้ีมีการเล่นลอ้กบัขนบวรรณคดีไทยเป็นอยา่งไร 

(ขอ้ความเปรียบแบบอุปมาแสดงความรักระหวา่งหญิงชาย โดยใชธ้รรมชาติเป็นตวัแทนในการส่ือ
ความ) 



 

 

๗. โดยทัว่ไปกวมีกัเปรียบชายเป็นแมลงภู่หรือผึ้ง และเปรียบหญิงเป็นดอกไมใ้นบทน้ีใชคู้่เปรียบ
ดงัเดิม แต่มีความแตกต่างไปกวา่เดิมอยา่งไรบา้ง 
(ใหพ้ระนางมทัรีเป็นแมลงภู่ท่ีเท่ียวบินเชยชมความหวานของเกสรดอกไม)้ 
 

 

 

 

 

 

๘. อุปมาของพระเวสสันดรท่ีทรงตดัพอ้พระนางมทัรีท่ีวา่ ดงัน้ี 
“อุปมาเหมือนหน่ึงภุมรินบินวะวอ่น เท่ียวซบัซาบเอาเกสรสุคนธมาเลศพบดอกไมอ้นัวิเศษตอ้ง
ประสงคห์ลงเคลา้คลึงรสจนลืมรัง...” อุปมาลกัษณะเช่นน้ี ส่ือนยัอะไร 
(ส่ือนบัวา่พระนางเป็นฝ่ายเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์และแสดงใหเ้ห็นวา่มีหลายใจ) 

๙. คาํตดัพอ้ดงัขอ้ ๘ นบัเป็นคาํตดัพอ้เช่นใดและส่งผลต่อพระนางมทัรีอยา่งไร 
(เป็นคาํตดัพอ้ท่ีมีนยัความหมายรุนแรงและทาํใหพ้ระนางมทัรีถึงกบัเจบ็ปวดพระทยัเป็นอยา่งยิง่) 

๑๐. คร้ันพระนางมทัรีทรงสลบลงตรงหนา้พระเวสสันดร ทรงทาํอยา่งไร 
(ทรงรีบยกพระนางข้ึนวางตกัและช่วยใหฟ้ื้นคืนสติ พลางคร่ําครวญดว้ยความอาลยัรักอยา่งสุดซ้ึง) 

๑๑. พระเวสสันดรทรงคร่ําครวญดว้ยความอาลยัรักของพระนางมทัรีอยา่งไรท่ีถือวา่คมคายยิง่นกั 
(ดว้ยความเปรียบเทียบท่ีชวนสังเวชโศกสลดวา่ ในการปลงพระศพของพระนางมทัรีจะมีเพียงป่า
แห่งน้ีเป็นป่าชา้มีบรรณศาลาเป็นเมรุ มีเสียงนกและเสียงจกัจัน่เรไรเป็นเสียงดนตรีประโคม มีเมฆ
หมอกเป็นเพดาน มีตน้ยงูแลว้ตน้ยางแทนฉตัรเงินฉตัรทองและมีแสงจนัทร์ต่างแสงโคมเท่านั้น 
ความเปรียบน้ีเป็นการเอาธรรมชาติท่ีมีอยูร่อบตวัมาใชแ้ทนเคร่ืองประกอบพระอิสริยยศท่ีพึงมีหาก
พระนางมทัรีส้ินพระชนมใ์นบา้นเมือง) 

๑๒. ...บุญพี่น้ีนอ้ยแลว้นะเจา้เพื่อนยาก เจา้มาตายจากพี่ไปในวงวดั เจา้จะเอาป่าชฏัน่ีหรือมาเป็นป่าชา้ 
จะเอาพระบรรณศาลาน่ีหรือเป็นบริเวณพระเมรุทองจะเอาแต่เสียงสาลิกาอนัร่ําร้องนั้นหรือมาเป็น
กลองประโคมใน จะเอาแต่เสียงจกัจัน่และเรไรอนัร่ําร้องนัน่หรือมาต่างแตรสังขแ์ละพิณพาทย ์จะ
เอาแต่เมฆหมอกในอากาศัน่หรือมากั้นเป็นเพดานจะเอาแต่ยงูยางในป่าพระหิมพานตม์าต่างฉตัรเงิน
และฉตัรทองจะเอาแต่แสงพระจนัทร์อนัผดุผอ่งมาต่างประทีปแกว้งามโอภาส...  ขอ้ความขา้งตน้น้ี
เป็นคาํกล่าวของผูใ้ด 
(เป็นคาํคร่ําครวญของพระเวสสันดรท่ีมีต่อพระนางมทัรีดว้ยความอาลยัรักอยา่งสุดซ้ึง) 
 



 

 

 

 

 

๑. ในยามท่ีเกิดเร่ืองร้ายแก่พระนางมทัรี ส่ิงใดมีส่วนสาํคญัในการแจง้เหตุร้ายนั้นแก่พระนาง 
(ธรรมชาติ) 
 

 

 

 

๒. ธรรมชาติมีส่วนสาํคญัในการแจง้เหตุร้ายแก่พระนางมทัรีอยา่งไร 
(คือธรรมชาติท่ีต่างจากยามปกติ ทาํใหพ้ระนางมทัรีพอจะสังหรณ์ใจอยูบ่า้ง) 

๓. ธรรมชาติไดแ้สดงลางร้ายแก่พระนางมทัรีอยา่งไร 
(ไมท่ี้เคยมีผลกลายกลบัเป็นไมมี้ดอก ไมที้เคยมีดอกกลบักลายเป็นผลไม ้ทอ้งฟ้ามืดมิด ขอบฟ้าแดง
เป็นสายเลือด) 

๔. ...เหตุไฉนไมท่ี้มีผลเป็นพุม่พวง ก็กลายกลบัเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตร แถวโนน้ก็แกว้เกด
พิกุลแกมกบักาหลง ถดันั้นสายหยดุประยงคแ์ละยมโดย พระพายพดัก็ร่วงโรยรายดอกลงมูนมอง 
แม่ยงัไดเ้ก็บเอาดอกมาร้อยกรองไปฝากลูกเม่ือวนัวาน ก็เพี้ยนผดิพิสดารเป็นพวงผล ผิดวกิลแต่ก่อน
มา สพฺพมฺยฺหนฺติ เม ทิสา ทั้งแปดทิศก็มืดมิดมวัมนทุกหนแห่ง ทั้งขอบฟ้าก็ดาดแดงเป็นสายเลือดไม่
เวน้วายหายเหือดเป็นลางร้ายไปรอบขา้ง... 
ขอ้ความดงักล่าวน้ีแสดงส่ิงใดแก่พระนางมทัรี (แสดงลางร้ายแก่พระนางมทัรี) 

๕. เมือกลบัถึงอาศรม ยงัมีส่ิงแสดงลางร้ายแก่พระนางมทัรีอีก 
(ธรรมชาติท่ีเคยสดใสและมีชีวติชีวากลบัเงียบเหงา ชวนใหส้ลดสังเวชใจ) 

๖. สภาพอาศรมและบริเวณโดยรอบมีความเงียบเหงาชวนให้สลดใจอยา่งไร 
(พระอาศรมไม่สุกใดดงัแต่ก่อน เคยมีเสียงนกร้องคูขนัก็หายไป เคยมีจกัจัน่เรไรร้องก็เงียบหายไป 
ทัว่ทั้งบริเวณอาศรมดูหม่นหมองไปหมด) 

๗. การไดเ้ห็นธรรมชาติบริเวณอาศรมท่ีเคยสดใส มีชีวติชีวากลบัเงียบเหงา ชวนใหส้ลดสังเวชใจ ทาํ
ใหพ้ระนางมทัรีแน่พระทยัวา่อยา่งไร (ทาํใหพ้ระนางเร่ิมแน่พระทยัวา่พระกุมารทั้งสองน่าจะจากไป
แลว้) 

๘. บทประพนัธ์ตอนใดท่ีทาํให้พระนางมทัรีแน่พระทยัวา่พระกุมารทั้งสองน่าจะจากไปแลว้ 
(ตอนท่ีวา่ ...โอพระอาศรมเจา้เอ๋ยน่าอศัจรรยใ์จ แต่ก่อนดูน้ีสุกใสดว้ยสีทอง เสียงเน้ือนกท่ีร่ําร้อง
สาํราญรังเรยกคู่คูขยบัขนั ทั้งจกัจัน่พรรณลองไนเรไรร้องอยูห่ร่ิงๆ ระเร่ือยโรย โหยสาํเนียงดัง่เสียง

๖. ธรรมชาตกัิบความทุกข์โศกของพระนางมัทรี 



 

 

สังคีตขบัประโคมไพร โอเหตุไฉนเหงาเงียบเม่ือยามน้ี ทั้งอาศรมก็หมองศรีเสมือนหน่ึงวา่จะเศร้า
โศก เออชะรอยวา่พระเจา้ลูกจะวโิยคพลดัพรากไปจากอกพระมารดาเสียจริงแลว้น่ีกระมงัในคร้ังน้ี.) 

๙. ลกัษณะใดของธรรมชาติท่ีมกัปรากฏในวรรณคดีไทย 
(ลกัษณะท่ีธรรมชาติมีอารมณ์ร่วมทุกขก์บัตวัละคร) 

๑๐. การแต่งท่ีทาํใหธ้รรมชาติมีอารมณ์ร่วมทุกขก์บัตวัละครเป็นวธีิการแต่งแบบใด 
(เป็นกลวธีิการแต่งท่ีทาํใหต้วัละครเกิดความประหวัน่พร่ันใจ เป็นวธีิก่ารเนน้ย ํ้าความทุกขแ์ละ
โศกเศร้าของตวัละครไดดี้วธีิหน่ึง) 
 
 
 

๑๑. พระนางมทัรีจะทรงตดัพอ้ส่ิงใดอีกท่ีเป็นลางวา่จะเกิดเหตุร้ายแก่สองกุมาร 
(ตดัพอ้นํ้า ลม ปลา และนก ท่ีมาแปรเปล่ียนไปจากท่ีเคยเป็น) 

๑๒. การพดูตดัพอ้ธรรมชาติเป็นการแสดงอะไร 
(แสดงความอดัอั้นตนัใจดว้ยไม่รู้วา่จะหนัหนา้ไประบายทุกขท่ี์ทว้มทน้กบัใครได)้ 

๑๓.  ...จึงตรัสวา่นํ้าเอ๋ยเคยมาเป่ียมขอบเป็นไรจึงขอกขน้ลงขุ่นหมอง พระพายเจา้เอ๋ยเคยมาพดัตอ้งกลีบ
อุบล พากล่ินสุคนธ์ขจรรสมารวยร่ืนเป็นไรจึงเส่ือมหอมหายช่ืนไม่เฉ่ือยฉํ่า ฝงูปลาเอ๋ยเคยมาผดุคลํ่า
ดาํแฝงฟองบา้งก็ข้ึนล่องวา่ยอยูเ่ล่ือนชมแสงเดือนอยูพ่รายๆ เป็นไรจึงไม่วา่ยเวยีนวง นกเจา้เอ่ยเคย
บินลงไล่จิกเหยือ่ทุกเวลา วนัน้ีแปลกเปล่าตาแม่แลไม่เห็น... 
ขอ้ความดงักล่าวน้ีเป็นคาํพดูของใคร (เป็นบทตดัพอ้ของพระนางมทัรีท่ีมีต่อ นํ้า ลม ปลา และนก 
 

 

 

๑. ลกัษณะเด่นของวรรณศิลป์ในเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีอยูท่ี่ไหน 
(อยูท่ี่การเล่นเสียงสัมผสัพยญัชนะ สัมผสัสระ และการเล่นคาํซํ้ าซ่ึงมีอยูอ่ยา่งแพรวพราวตลอดทั้ง
กณัฑ)์ 

๒. ท่ีเป็นเสียงเสนาะอนัเกิดจากการเล่นเสียงสัมผสัพยญัชนะ มกัเกิดจากอะไร 
(มกัเกิดจากการใชพ้ยญัชนะเสียงเดียวกนัติดๆ กนัหลายคาํ) 

๓. “ก็กลายกลบัเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตร” สัมผสัพยญัชนะในท่ีน้ีคือคาํอะไรบา้ง 
(ก็-กลาย-กลบั, ดอก-ดวง-เดียร-ดาษ, (อ)นาถ – เนตร ) 

๔. “สะดุง้พระทยัไหวหวาดวะหวดีวิง่วนแวะเขา้ขา้งทาง พระทรวงนางสั่นระรัวริกเตน้ดัง่ตีปลา” น้ี
เป็นสัมผสัอะไร (สัมผสัพยญัชนะ) 

๗.เสียงเสนาะที่เกิดจากการเล่นเสียงและเล่นค า 



 

 

๕. พระองคเ์ห็นพิรุธร่องรอยร้าวรานท่ีตรงไหน ทอดพระเนตรสังเกตไวแ้ต่ปางก่อนจึงเคืองค่อนดว้ยคาํ
หยาบยอกใจเจบ็จิตเหลือกาํลงั” น้ีเป็นสัมผสัอะไร (สัมผสัพยญัชนะ) 

๖. “พระพายรําเพยพดัมาฉิวเฉ่ือย เรไรระร่ีเร่ือยร้องอยูห่ร่ิงๆ” สัมผสัพยญัชนะในท่ีน้ีคือคาํอะไรบา้ง  
(พระ – พาย –เพย– พดั, ฉิว – เฉ่ือย , เร– ไร – ระ – รี – เร่ือย – ร้อง – หร่ิง) 

๗. “นางก็ถึงวสิัญญีสลบลงตรงหนา้ฉาน ปานประหน่ึงวา่พุมฉตัรทองอนัตอ้งสายอสันีฟาดขาดระเนน
เอนแลว้ก็ลม้ลงตรงหนา้พระท่ีนัง่เจา้ นั้นแล” น้ีเป็นการเล่นเสียงอะไร 
(เล่นเสียงสระ) 
 
 
 
 

๘. “แม่ยงักลบัหลงัมาโลมลูบจูบกระหม่อมจอมเกลา้ทั้งสองรา” น้ีเป็นสัมผสัอะไร 
(สัมผสัพยญัชนะและสัมผสัสระ) 

๙. “เจา้เคยเคียงเรียงหมอนนอนแนบขา้งทุกราตรี” น้ีเป็นสัมผสัอะไร 
(สัมผสัพยญัชนะและสัมผสัสระ) 

๑๐. “โอแ้ม่อุม้ทอ้งประคองเคียงเล้ียงเจา้มาก็หมายมัน่ สาํคญัวา่จะไดอ้ยูเ่ป็นเพื่อนยาก” น้ีเป็นสัมผสั
อะไร (สัมผสัพยญัชนะและสัมผสัสระ) 

๑๑. ...ควรจะสงสารเอ่ยดว้ยตน้หวา้ใหญ่ใกลอ้าราม งามดว้ยก่ิงกา้นประกวดกนั ใบชอุ่มประชุมช่อเป็น
ฉตัรชั้นดัง่ฉตัรทอง แสงพระจนัทร์ดั้นส่องตอ้งนํ้าคา้งท่ีขงัใหไ้หลลงหยดยอ้ย เหมือนหน่ึงนํ้าพลอย
พร้อยๆ อยูพ่รายๆ ... พระพายรําเพยพดัมาฉิวเฉ่ือยเรไรระร่ีเร่ือยร้องอยูห่ร่ิงๆ... น้ีเป็นการเล่นคาํ
อะไร (เล่นคาํซํ้ า) 

๑๒. การเล่นคาํแบบท่ีเรียกวา่ สะบดัสะบิ้ง หมายความวา่อยา่งไร 
(การแบ่งคาํออกเป็น ๒ กลุ่มเท่าๆ กนัท่ีมีเสียงสระสั้นในพยางคห์นา้ ส่วนพยางคห์ลงัเล่นเสียง
พยญัชนะเดียวกนัแต่ต่างเสียงสระกนั ก่อใหเ้กิดจงัหวะคาํท่ีไพเราะเช่นคาํวา่ “สะอึกสะอ้ืน”) 

๑๓. ในขอ้ความวา่ “พระนางยิง่หมองศรีโศกกาํสรดสะอึกสะอ้ืน” คาํใดเป็นคาํสะบดัสะบิ้ง           
(สะอึกสะอ้ืน) 

๑๔. ในขอ้ความวา่ “อุตสาหะตระตรากตระตรําเตร็ดเตร่หาผลาผลไม”้ คาํใดเป็นคาํสะบดัสะบิ้ง 
(ตระตรากตระตรํา) 

๑๕.  การใชส้ัทพจน์หรือคาํเลียนเสียงส่งผลดีอยา่งไร (ทาํใหข้อ้ความมีชีวติชีวายิง่ข้ึน) 
๑๖. ในขอ้ความวา่ “พระทรวงนางสั่นระรัวริกเตน้ดัง่ตีปลา” น้ีเป็ยการเปรียบเทียบอะไร 

(เปรียบพระทยัเตน้ระทึกของพระนางมทัรีกบักายอนัสั่นรัวของปลาท่ีถูกตี) 



 

 

๑๗. ในเน้ือความวา่ “นางก็เศร้าสร้อยสลดพระทยัดัง่เอาเหล็กแดงมาแทงใจใหเ้จบ็จิตน่ีเหลือทน อุปมา
เหมือนคนไขห้นกัแลว้มิหนาํยงัแพทยเ์อายาพิษมาวางซํ้ าใหเ้วทนาเห็นชีวาน้ีคงจะไม่รอดไปสักก่ี
วนั” น้ีเป็นการเปรียบเทียบอะไร (เปรียบความเจบ็ปวดพระทยัของพระนางมทัรีท่ีพระเวสสันดรไม่
ยอมตรัสตอบวา่ราวกบัถูกแทงดว้ยเหล็กเผาไฟ หรือมิฉะนั้นก็ราวกบัแพทยเ์อายาพิษใหค้นไขท่ี้มี
อาการหนกัอยูแ่ลว้กิน ทาํให้อาการทรุดเพียบหนกัลงไปอีก ซ่ึงคงจะรอดชีวิตไดย้าก) 

๑๘. ในขอ้ ๑๖ และ ๑๗ เป็นการใชภ้าพพจน์แบบใด 
(แบบอุปมาท่ีส่ืออารมณ์และภาพไดเ้ด่นชดัมาก) 

๑๙.  แมพ้ระนางมทัรีจะรักพระโอรสพระธิดายิง่ชีวติ และทรงทุกขโ์ศกเพราะตอ้งพลดัพรากจาก
พระโอรสพระธิดามากมายขนาดไหน แต่ความรักดงักล่าวก็ยงัไม่สาํคญัเท่ากบัส่ิงใด 
(การบาํเพญ็บุตรทานของพระเวสสันดรผูเ้ป็นพระสวามี) 
 
 

๒๐. เพราะเหตุใดเทวดาทุกวมิานบนสวรรค์จึงร้องสาธุการสรรเสริญพระนางมทัรี 
(เพราะพระนางมทัรีทรงอนุโมทนาคือยนิดีดว้ยในการบาํเพ็ํ ุบุตรทานการบริจาคลูกของพระ 
เวสสันดรอนัเป็นการบริจาคท่ีทาํไดย้ากยิง่) 
 

 

 

๑. ในวนัน้ีตั้งแต่พระนางมทัรีออกจากอาศรมไปหาผลไมใ้นป่า พระนางมทัรีมีพระทยัเป็นทุกขก์งัวล
ถึงผูใ้ดอยูต่ลอดเวลา (พระโอรสและพระธิดา) 

๒. ...เหตุไฉนไมท่ี้มีผลเป็นพุม่พวง ก็กลบักลายเป็นดอกดวงเดียวดาษอนาถเนตรแถวโนน้ก็แกว้เกด
พิกุลแกมกบักาหลง ถดันัน่กส็ายหยดุประยงคแ์ละยมโดยพระพายพดัก็ร่วงโรยรายดอกลงมูนมอง.. 
ขอ้ความน้ีใชโ้วหารแบบใด (เป็นการเล่นอกัษร) 

๓. แถวโนน้ก็แกว้เกดพิกุลแกมกบักาหลง ถดันัน่กายหยดุประยงคแ์ละยมโดยพระพายพดัก็ร่วงโรยราย
ดอกลงมูนมอง... ขอ้ความน้ีกล่าวถึงดอกไมไ้วก่ี้ชนิด 
( ๗ ชนิด แกว้, เกด, พิกุล, กาหลง, สายหยดุ, ประยงค,์ และยมโดย) 

๔. พระนางมทัรีพลางพิศดูผลาผลในกลางไพรท่ีนางเคยไดอ้าศยัทรงสอยอยูเ่ป็นนิตยมี์ส่ิงผิดสังเกต
อะไรบา้ง (คือ ไมท่ี้มีผลก็กลบักลายเป็นดอก ไมท่ี้เคยมีดอกก็เพี้ยนผดิพิสดารเป็นผล นอกจากนั้น
ทั้งแปดทิศก็มืดมิดมวัมนทุกหนแห่ง ทั้งขอบฟ้าก็ดาดแดงเป็นสายเลือด แลว้ไมค้านก็หลุดพลดัจาก
บ่า) 

๕. จากเหตุการณ์ในขอ้ ๔ ทาํให้พระนางมทัรี กรอมพระทยัเป็นทุกขถึ์งใคร (ถึงลูกรักทั้งสองคน) 

๘. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 



 

 

๖. จะคํ่าแลว้ ยงัไม่เห็นหนา้พระลูกแกว้ของแม่เลย อกเอ๋ยจะทาํไฉนดีจึงจะไดว้ถีิทางท่ีจะครรไล พระ
นางจึงปลงหาบคอนลงวอนไหวแ้ลว้อภิวาทน์ขา้แต่พญาพาฬมฤคราชอนัเรืองเดช 
ขอ้ความน้ีแสดงใหเ้ห็นอะไร ในพระนางมทัรี (แสดงใหเ้ห็นบทบาทในความเป็นแม่ของพระนาง
มทัรี) 

๗. ...จงผนิพกัตร์ปริมณฑลทั้งสามเรา มารับวนัทานอ้มไปดว้ยทศนขัเบญจางค.์... คาํวา่ทศนขัเบญจางค ์
แปลวา่อะไร (กระพุม่มือ (สิบน้ิว) การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ ์คืออวยัวะทั้ง ๕ ไดแ้ก่เข่าสอง
ขา้ง มือสองขา้ง และหนา้ผากจรดลงกบัพื้น) 
 
 
 
 
 
 

๘. พระนางมทัรีเก็บผลไมใ้ส่ภาชนะอะไร (กระเชา้) 
๙. กระเชา้มีลกัษณะอยา่งไร (เป็นภาชนะสาน มีหูเป็นวงโคง้ข้ึนไปสาํหรับห้ิว) 
๑๐. การเก็บผลไมใ้นวนัน้ีของพระนางมทัรีเป็นอยา่งไร (เก็บเอาตามแต่จะได ้มิไดต้ั้งอกตั้งใจสักเท่าไร 

เพราะพะวงถึงพระลูกรักอยูต่ลอดเวลา) 
๑๑. เม่ือเก็บผลไมไ้ดพ้อสมควรแลว้ พระนางมทัรีรีบเดินทางกลบัมาอาศรมระหวา่งทางไดพ้บกบัส่ิงใด 

(พบสัตวร้์ายทั้ง ๓ คือ พญาราชสีห์ พญาเสือโคล่ง และพญาเสือเหลือง 
๑๒. เดินมาโดนด่วนพอประจวบจวนพญาพาฬมฤคราช สะดุง้พระทยัไหวหวาดวะหวดีวิง่วน แวะ

เขา้ขา้งทางพระทรวงนางสั่นระรัวริกเตน้ดัง่ตีปลา คาํวา่ พญาพาฬมฤคราช หมายถึงอะไร  
(หมายถึง ราชาแห่งสัตวร้์าย ซ่ึงเป็นสัตวท่ี์กินสัตวอ่ื์นเป็นอาหาร ไดแ้ก่พญาไกรสรราชสีห์ พญาเสือ
โคล่ง และพญาเสือเหลือง) 

๑๓.  “สะดุง้พระทยัไหวหวาดวะหวดีวิง่วนแวะเขา้ขา้งทาง พระทรวงนางสั่นระรัวริกเตน้ดัง่ตีปลา” 
ขอ้ความน้ีเป็นการเล่นเสียงอะไร (เล่นเสียงพยญัชนะ) 

๑๔. ราชาสัตวร้์ายทั้งสามท่ีกล่าวในขอ้ ๑๒ นั้นมีความเป็นอยา่งไร 
(เป็นสัตวร้์ายสามตวั ท่ีเกิดจากการแปลงร่างของเทพยดา ๓ องค ์ท่ีแปลงร่างตามคาํสั่งของพระ
อินทร์ท่ีใหม้าสกดักั้นพระนางมทัรีไวไ้ม่ใหไ้ปขดัขวางการบาํเพญ็บุตรทานบารมีของพระ
เวสสันดร) 

๑๕.  เม่ือสัตวร้์ายมานอนขวางทางไว ้และไม่มีช่องทางอ่ืนท่ีจะผา่นไปได ้พระนางมทัรีทาํอยา่งไร (วาง
หาบคอนกระเชา้ลง แลว้เขา้ไปกราบไหวว้งิวอนขอทางต่อสัตวร้์ายทั้งสามขอใหเ้ห็นใจใหท้าง แลว้
จะแบ่งผลไมใ้หกิ้นคร่ึงหน่ึงดว้ย) 



 

 

๑๖. ทาํไมพระนางมทัรีจึงกลา้เขา้ไปขอทางต่อราชาสัตวร้์าย ทั้งๆ ท่ีกลวัอยูด่ว้ย 
(เพราะอาํนาจแห่งความรักลูกคิดถึงลูก มีพลงัมากกวา่ จนท่วมทบัความกลวัไปหมดส้ิน) 

๑๗. ราชาสัตวร้์ายทั้งสาม จะคิดทาํอนัตรายพระนางมทัรีหรือไม่ 
(ไม่ทาํอนัตรายพระนางอยา่งแน่นอน เพราะเป็นเทวดาแปลงร่างมา ไม่ใช่สัตวร้์ายจริงๆ) 

๑๘. ราชาสัตวร้์ายทั้งสามไดเ้ปิดทางใหพ้ระนางมทัรีผา่นไปหรือไม่ 
(เปิดทางใหเ้ม่ือเวลาล่วงเลยไปมากแลว้แลพระเวสสันดรไดบ้ริจาคพระโอรสพระธิดาใหแ้ก่ชูชก 
และชูชกไดพ้าสองพระกุมารไปนานแลว้ ราชาสัตวร้์ายทั้งสามจึงหลีกทางใหพ้ระนางมทัรีเสด็จ
กลบัอาศรม) 

๑๙. หลงัจากท่ีราชาสัตวร้์ายทั้งสามเปิดทางใหแ้ลว้ พระนางมทัรีก็ออกเดินทาง ขณะนั้นเป็นเวลาใด 
(เวลายามหน่ึง ประมาณ ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.) 
 
 
 

๒๐. เม่ือเทพเจา้ทั้งสามท่ีแปลงร่างเป็นราชาสัตวร้์ายไดฟั้งพระนางมทัรีวงิวอนขอทางไดเ้กิดความรู้สึก
อยา่งไร (เกิดความสังเวชสลดใจ) 

๒๑. เทพเจา้ก็สังเวชในวิญญาณก็พากนัอุฏฐาการคลาไคลใหม้รคาแก่นางพระยามทัรี คาํวา่ อุฏฐาการ 
แปลวา่อะไร (ลุกข้ึน) 

๒๒. พระนางมทัรีทรงเดินกลบัอาศรมอยา่งไร 
(วิง่พลางนางทรงกนัแสงพลางยะเหยาะเหยา่ทุกฝียา่งไม่หยอ่นหยดุ) 

๒๓. เม่ือถึงอาศรม แลว้ไม่เห็นพระลูกรัก พระนางมทัรีทรงรู้สึกอยา่งไร (แทบจะส้ินใจลงทนัที) 
๒๔. ตามปกติในวนัก่อนๆ เม่ือพระนางมทัรีกลบัจากหาผลไมป่้ามาถึงอาศรม พระโอรสและพระธิดา 

จะพากนัออกมาตอ้นรับอยา่งไร (พากนัวิง่แข่งกนัมาคอยรับพระมารดาทรงพระสรวลสํารวจร่า
ระร่ืนเริงรีบรับเอาขอคาน แลว้ก็พากนักราบกรานพระชนนีพอ่ชาลีเจา้เลือกเอาผลไม ้แม่กณัหา
ฉะออ้นวอนไหวว้า่จะเสวยนม ผทมเหนือพระเพลาพลางฉอเลาะแม่น้ีต่างๆ ตามประสาทารกเจริญ
ใจ) 

๒๕. แม่สู้พยาบาลบาํรุงเจา้แต่เยาวม์า เจา้มิไดห่้างพระมารดาสักหายใจ โอความเข็ญใจในคร้ังน้ีน่ีเหลือ
ขนาด ส้ินสมบติัพลดัญาติยงัแต่ตวัตอ้งไปหามาเล้ียงลูกและเล้ียงผวัทุกเวลา แม่มาสละเจา้ไวเ้ป็น
กาํพร้าทั้งสององค ์คาํวา่ ทั้งสององค ์หมายความวา่อยา่งไร 
(ลูกกาํพร้าพอ่เหลือแต่แม่ ก็เหมือนมีทั้งพ่อทั้งแม่ แต่ลูกกาํพร้าแม่เหลือแต่พอก็เหมือนไม่มีทั้งพอ่ทั้ง
แม่) 

๒๖. ยามท่ีกลบัจากป่า มาไดเ้ห็นหนา้พระลูกรัก พระนางมทัรีทรงรู้สึกอยา่งไร 
(ความเหน็ดเหน่ือยจะหายไป และลืมหมดทุกส่ิงทุกอยา่ง) 



 

 

๒๗. ทั้งจกัจัน่พรรณลองไรเรไรร้องอยูห่ร่ิงๆ ระเร่ือยโรย โหยสาํเนียงดัง่เสียงสังคีตขบัประโคมไพร 
ขอ้ความน้ีใชโ้วหารแบบใด (สัทพจน์ หรือคาํเลียนเสียง) 

๒๘. ...นางเศร้าสร้อยสลดพระทยัดัง่เอาเหล็กแดงมาแทงใจให้เจบ็จิตน่ีเหลือทน  อุปมาเหมือนคนไข้
หนกัแลว้มิหนาํยงัแพทยเ์อายาพิษมาวางซํ้ าใหเ้วทนา เห็นชีวาน้ีคงจะไม่รอดไปสักก่ีวนั... ขอ้ความน้ี
เป็นโวหารแบบใด (เป็นอุปมา) 

๒๙. จากขอ้ ๒๘ ทาํไมพระนางมทัรีจึงรู้สึกเช่นนั้น 
(เพราะลูกหายไปทั้งสองคน และพระเวสสันดรมิไดมี้พระดาํรัสอะไรออกมาเลยทั้งยงัขึงขงัตึง
พระองคท์าํเหมือนขดัเคืองพระทยั) 

๓๐. อถมหาสตฺโต สมเด็จพระราชสมภารเม่ือไดส้ดบัสาระพระมทัรีเธอแสนวิโยคโศกศลัยสุ์ดกาํลงั คาํ
วา่ พระราชสมภาร น้ีแปลวา่อะไร (แปลวา่พระราชาผูอ้อกบวชเป็นคาํท่ีพระนางมทัรีเรียกใชพ้ระ
เวสสันดร) 
 
 

๓๑. พระเวสสันดรดบัความโศกเศร้าถึงพระลูกรักของพระนางมทัรีดว้ยอุบายใด 
(ใชโ้วหารการหึงหวง ดว้ยการแกลง้ตรัสหาวา่พระนางไปมีชูจึ้งกลบัมาถึงอาศรมเอาจนมืดคํ่า) 

๓๒. คาํตดัพอ้ของพระเวสสันดรตอนใดท่ีทาํใหพ้ระนางมทัรีเจ็บปวดพระทยัอยา่งยิง่ 
(ตอนท่ีวา่ หรือเจา้ปะผลไมป้ระหลาดรสสดสุกทรามเสวยไม่เคยกิน เจา้ฉวยชิมชอบล้ินก็หลงฉนัอยู่
จึงชา้ อุปมาเสมือนหน่ึงภุมรินบินวะวอ่นเท่ียวซบัซาบเอาเกสรสุคนธมาเลศ พบดอกไมอ้นัวเิศษตอ้ง
ประสงคห์ลงเคลา้คลึงรสจนลืมรัง เขา้เถ่ือนเจา้ลืมพร้าไดห้นา้แลว้ลืมหลงั ไม่แลเหลียวเท่ียวทอด
ประทบัมากลางทาง) 

๓๓. สาํนวนวา่ เขา้เถ่ือนเจา้ลืมพร้าไดห้นา้แลว้ลืมหลงั ตามขอ้ความขอ้ ๓๒ หมายความวา่อะไร  
(ทาํการอยา่งขาดสติไม่ยบัย ัง่ชัง่ใจ) 

๓๔.  ...ขา้พระบาทน้ีร้อนรนไม่หยดุหยอ่นแต่สักอยา่ง แต่เดินมาก็บงัเกิดประหลาดลางข้ึนในกลาง
พนาลีพบพญาราชสีห์สองเสือทั้งสามสกดัหนา้ไม่มาได ้ต่อส้ินแสงอโณทยัจึงไดค้ลาเคล่ือน...
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารแบบใด (เป็นบุคลาธิษฐาน) 

๓๕. ...พระคุณเอ่ยจะคิดดูมัง่เป็นไรเล่าวา่มทัรีเป็นขา้เก่าแต่ก่อนมาดัง่เงาตามพระบาทาก็เหมือนกนั 
นอกกวา่นั้นท่ีแน่นอนคือนางไหนอนัสนิทชิดใชแ้ต่ก่อนกาล ยงัจะติดตามพระราชสมภารมาบา้งละ
หรือ ไดแ้ต่มทัรีท่ีแสนด้ือผูเ้ดียวดอก ไม่รู้จกัปล้ินปลอกพลิกไพล่เอาตวัหนี... 
พระนางมทัรีกล่าวขอ้ความน้ีออกมา เพราะทรงรู้สึกอยา่งไร (ทรงรู้สึกเจบ็ใจ) 

๓๖.  ...แต่ยา่งเหยยีบเกรียบกรอบก็เหลียวหลงั พระโสตฟังให้หวาดแวว่วา่สาํเนียงเสียงพระลูกแกว้เจา้
บ่นอยูงึ่มๆ พุม่ไมค้ร้ืนเป็นเงาๆ ชะโงกเง้ือม พระเนตรเธอแลเหลือบใหล้ายเล่ือมเห็นรูปคนตะคุ่มๆ 
อยูค่ลา้ยๆ แลว้หายไป สมเด็จอรไทเธอเท่ียวตะโกนกู่กู๋กอ้ง.... 



 

 

ขอ้ความน้ีเป็นการใชโ้วหารแบบใด (สัทพจน์หรือคาํเลียนเสียง) 
๓๗. ...ฝงูลิงค่างบ่างชะนีท่ีนอนหลบัก็กล้ิงกลบัเกลือกตวัอยูย่ ั้วเยี้ย ทั้งนกหกก็งวัเงียเหวาเงียบทุกรวงรัง 

ขอ้ความน้ีใชโ้วหารแบบใด (บุคลาธิฐาน) 
๓๘. ...สุดสายนยันาท่ีแม่จะตามไปเล็งแล สุดโสตแลว้จะท่ีแม่จะซบัทราบฟังสาํเนียง สุดสุรเสียงท่ีแม่

จะร่ําเรียกพิไรร้อง สุดฝีเทา้ท่ีแม่จะเยื้องยอ่งยกยา่งลงเหยยีบดิน ก็สุดส้ินสุดปัญญาสุดหา สุดคน้เห็น
สุดคิด จะไดพ้านพบประสบรอยพระลูกนอ้ยแต่สักนิดไม่มีเลย... 
ขอ้ความน้ีใชโ้วหารแบบใด (เป็นการเล่นคาํ) 
 
 
 
 
 
 

๓๙.  ...พระพายรําเพยพดัทุกก่ิงกา้นบุษบงก็เบิกบานผกาการ รัศมีพระจนัทร์ก็มวัหมองเหมือนหน่ึงจะ
เศร้าโศกแสนวปิโยคเม่ือยามปัจจุสมยั... 
คาํวา่ ปัจจุสมยั ในท่ีน้ีแปลวา่อะไร (เวลาเชา้มืด) 

๔๐.  ก่อนท่ีพระนางมทัรีจะสลบไปลม้ไปกบัพื้น พระนางไดต้รัสคาํอะไรออกมากบัพระเวสสันดร 
(ตรัสคาํวา่ พระคุณเจา้เอ๋ย!) 

๔๑.  เม่ือพระนางมทัรีสลบไป พระเวสสันดรทรงเขา้ใจวา่อยา่งไร 
(ทรงเขา้ใจวา่พระนางส้ินพระชนม)์ 

๔๒.  ...บุญพี่น้ีนอ้ยแลว้นะเจา้เพื่อนยาก เจา้มาตายจากพี่ไปในวงวดั เจา้จะเอาป่าชฏัน่ีหรือมาเป็นป่าชา้ 
จะเอาพระบรรณศาลาน่ีหรือเป็นบริเวณพระเมรุทอง จะเอาแต่เสียงสาลิกาอนัร่ําร้องนัน่หรือมาเป็น
กลองประโคมใน จะเอาแต่เสียงจกัจัน่และเรไรอนัร่ําร้องนัน่หรือมาต่างแตรสังขแ์ละพิณพาทย ์จะ
เอาแต่เมฆหมอกในอากาศนัน่หรือมากั้นเป็นเพดาน จะเอาแต่ยงูยางในป่าพระหิมพานตม์าต่างฉตัร
เงินและฉตัรทอง จะเอาแต่แสงพระจนัทร์อนัผุดผอ่งมาต่างประทีปแกว้งามโอภาส อนิจจามทัรีเอ่ย
มาตายอเนจอนาถไร้ญาติท่ีกลางดง... 
ขอ้ความต่อไปน้ีคาํคร่ําครวญเป็นของใคร (ของพระเวสสันดร) 

๔๓. จากขอ้ ๔๒ เป็นความเปรียบเร่ืองอะไร 
(เร่ืองการปลงศพของพระนางมทัรีวา่จะมีเพียงป่าแห่งน้ีเป็นป่าชา้ มีบรรณศาลาเป็นเมรุ มีเสียงนก
และจกัจัน่เรไรเป็นเสียงดนตรีประโคม มีเมฆหมอกเป็นเพดาน มีตน้ยงูและตน้ยางแทนฉตัรเงินฉตัร
ทอง และมีแสงจนัทร์ต่างแสงโคมไฟเท่านั้น) 

๔๔. จากขอ้ ๔๓ เป็นการนาํส่ิงใดมาเปรียบเทียบกนั 



 

 

(เป็นการนาํเอาธรรมชาติ ท่ีมีอยูร่อบตวัมาใชแ้ทนเคร่ืองประกอบพระอิสริยยศพึงท่ีมี ถา้พระนาง 
มทัรีจะไดส้ิ้นพระชนมใ์นบา้นเมือง) 

๔๕. คร้ันพระเวสสันดรทรงคลายโศกเศร้า และไดท้อดพระเนตรเห็นพระนางมทัรียงัมีพระชนมอ์ยู ่จึง
ทรงทาํอยา่งไร (ยกเศียรพระนางมทัรีไวบ้นตกัแลว้ทรงวกันํ้าใส่พระอุระพระนางมทัรีดว้ยจะใหชุ่้ม
ช่ืนฟ้ืนพระองค)์ 

๔๖.  เม่ือพระนางมทัรีทรงฟ้ืนคืนสติข้ึน ทรงรีบทูลถามถึงใครทนัทีกบัพระเวสสันดร 
(ทูลถามถึงลูกรักสองพระองค)์ 

๔๗. พระเวสสันดรตรัสตอบวา่อยา่งไร (ไดใ้หเ้ป็นทานแก่พราหมณ์ชูชกไปเม่ือวานน้ีแลว้นอ้งอยา่
เสียใจ จงตั้งโสมนสัศรัทธา ในกฤดาภิหารทานบารมี ถา้เราสองคนยงัมีชีวติอยู ่ก็ตอ้งไดพ้บสอง
กุมารนั้นแน่นอน ทั้งแกว้ ๗ ประการท่ีไดใ้หเ้ราก็จะไดม้า 

 สัตบุรุษอยา่งพี่น้ีใครมาขอส่ิงใด ก็จะใหห้มด อยา่วา่แต่ลูกเตา้เลย แมแ้ต่เลือด เน้ือ หนงั หวัใจ 
 ดวงตา ถา้ใครมาขอพี่ก็จะใหเ้ป็นทาน) 

 

๔๘. ...ถึงแสนสัตพิธรัตน์เคร่ืองอลงการซ่ึงพระราชทานไปนั้นเราก็จะไดด้ว้ยพระทยัหวงั.... 
คาํวา่ สัตพิธรัตน์ แปลวา่อะไร (แกว้ ๗ ประการ ไดแ้ก่ ทอง เงิน มุกดาหาร ทบัทิม ไพฑูรย ์เพชร 
แลว้แกว้ประพาฬ) 

๔๙.  พระเวสสันดรไดข้อใหพ้ระนางมทัรีทาํอยา่งไรกบัการบริจาคลูกของพระองค ์
(ใหร่้วมอนุโมทนาทาน) 

๕๐.  พระนางมทัรีกล่าวอนุโมทนาทานดว้ยความเตม็พระทยัหรือไม่ 
(ดว้ยความเตม็พระทยัยิง่) 

๕๑.  มีใครเปล่งเสียงสาธุการ เพื่อเป็นการรับรอง สรรเสริญ และบูชาการกระทาํของพระนางมทัรี 
(หมู่เทพยดาทั้งหลาย แมแ้ต่พระอินทร์ซ่ึงเป็นผูใ้หญ่อยูใ่นสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ ก็โปรยดอกไมจ้าก
สวรรคล์งมาสักการบูชาพระนางมทัรีท่ีไดร่้วมบริจาคทาน อนัทาํยากยิง่) 
 

 

 

๑. ร่ายยาวมหาเวสสันดร กณัฑ์มทัรี แต่งดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทใด 
(แต่งเป็นร่ายยาว โดนมีพระคาถาภาษาบาลีนาํ แลว้พรรณนาเน้ือความโดยคาถาสลบัเป็นตอนๆ จน
ตลอดกณัฑ)์ 

๒. ร่ายยาว มีกฎเกณฑบ์ญัญติัเก่ียวกบัคณะ สัมผสัและเอกโทอยา่งไร (คณะ ไม่จาํกดัคาํ จะใชค้าํมาก
เท่าไรก็ได ้แต่ไม่ควรนอ้ยกวา่ ๕ คาํ สัมผสันั้นใหค้าํสุดทา้ยของวรรคตน้ สัมผสักบัคาํใดคาํหน่ึง

๙. ลักษณะค าประพนัของร่างกายยาวมหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี 



 

 

ของวรรคต่อๆ ไป โดยไม่กาํหนดวา่จะตอ้งเป็นคาํไหน แต่อยา่ใหอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัคาํสุดทา้ย ส่วนเอก
โท ไม่มีบงัคบั) 
 

 

 

๑. ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี เป็นผลงานการประพนัธ์ของใคร  
(เจา้พระยาพระคลงั (หน)) 
 
 
 
 
 
 

๒. เจา้พระยาคลงั(หน) นอกจากจะแต่งร่ายยาวกณัฑม์ทัรีแลว้ยงัแต่งกณัฑใ์ดอีก 
(กณัฑก์ุมาร) 

๓. เจา้พระยาคลงั(หน) เป็นกวีเอกสมยัไหน (สมยัตน้รัตนโกสินทร์) 
๔. เจา้พระยาคลงั(หน) มีนามเดิมวา่อะไร (มีนามเดิมวา่ หน) 
๕. เจา้พระยาคลงั(หน) เกิดเม่ือใด 

(ไม่ปรากฏแน่ชดัวา่เกิดเม่ือใด แต่น่าจะเกิดตอนปลายสมยักรุงศรีอยธุยา) 
๖. เจา้พระยาคลงั(หน) เป็นบุตรของใคร 

(เป็นบุตรของเจา้พระยาบดินทร์สุรินทร์ฦๅชยั (บุญมี) กบัท่านผูห้ญิงเจริญ) 
๗. เจา้พระยาคลงั(หน) เป็นชาวเมืองใด (เป็นชาวกรุงเก่า หรือชาวกรุงศรีอยธุยา) 
๘. เจา้พระยาคลงั(หน) เขา้รับราชการในสมยัใด มีตาํแหน่งหนา้ท่ีอะไร 

(เขา้รับราชการในสมยัธนบุรี มีบรรดาศกัด์ิเป็นหลวงสรวิชิต ตาํแหน่งนายด่านเมืองอุทยัธานี) 
๙. ในตอนปลายรัชกาลสมยัพระเจา้กรุงธนบุรี ไดเ้กิดเหตุระสํ่าระสายในพระนคร เจา้พระยาคลงั (หน)

ขณะนั้นเป็นหลวงสรวชิิต ไดมี้ส่วนช่วยราชการอยา่งไร 
(ไดล้อบส่งคนทาํหนงัสือแจง้เหตุภายในพระนครไปถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งสมเด็จเจา้พระยากษตัริยศึ์กขณะยกทพัไปตีเขมร ทาํใหส้ามารถยกทพั
กลบัมาขจดัความเดือดร้อนของแผน่ดินลงไดอ้ยา่งเรียบร้อย) 

๑๐. เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกข้ึนครองราชยแ์ลว้ ไดท้รง
พระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหห้ลวงสรวชิิต (หน) เป็นอะไร 
(เป็นเจา้พระยาคลงั (หน) )) 

๑๐. ผู้แต่งเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 



 

 

๑๑. เจา้พระยาคลงั (หน) ไดรั้บการสถาปนาตาํแหน่งสุดทา้ยเป็นอะไร มีหนา้ท่ีอะไร 
(เป็นเจา้พระยาคลงั (หน) เสนาบดีจตุสดมภก์รมท่า มีหนา้ท่ีควบคุมบงัคบั บญัชากิจการทางหวัเมือง
ชายทะเลทั้งหมด) 

๑๒. เจา้พระยาพระคลงั (หน) มีผลงานการประพนัธ์ในดา้นไหนบา้ง 
(มีทั้งร้อยแกว้ร้อยกรอง คือร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีและกณัฑก์ุมาร กากีคาํกลอน 
สามก๊ก ราชาธิราช ลิลิตเพชรมงกุฎ อิเหนาคาํฉนัท ์ลิลิตพยหุยาตราเพชรพวง โคลงสุภาพ กลอน
และร่ายจารึกเร่ืองสร้างภูเขาท่ีวดัราชคฤห์ลิลิตศรีวชิยัชาดก และสมบติัอมรินทร์คาํกลอน) 
 

 

 

 

 

๑๓.  เจา้พระยาพระคลงั (หน) ท่านมีภรรยาและบุตรธิดาก่ีคน (ภรรยาของท่านไม่ปรากฏช่ือ แต่มีบุตร
ธิดาหลายคน ท่ีมีช่ือเสียงก็คือ 
(๑) เจา้จอมพุม่ในรัชกาลท่ี ๒ 
(๒) เจา้จอมมารดาน่ิม พระมารดาสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร(มัง่) ในรัชกาลท่ี ๒ 
(๓) นายเกต เป็นนกักวี 
(๔) นายพดั เป็นครูพิณพาทย)์ 

๑๔.  เจา้พระยาพระคลงั (หน) เป็นตน้สกุลใด (เป็นตน้สกุลบุญ – หลง) 
 
 

 

๑. ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี มีท่ีมตากท่ีไหน (มาจากเร่ืองพระเวสสันดรชาดก ซ่ึงมีอยู่
ทั้งหมด ๑๓ กณัฑ ์กณัฑม์ทัรีเป็นกณัฑท่ี์ ๙) 

๒. เร่ืองพระเวสสันดร เดิมเป็นภาษาอะไร (เป็นภาษาบาลี) 
๓. มีการเปล่ียนแปลงเร่ืองพระเวสสันดรชาดก เป็นภาษาไทยในสมยัไหน (สมยักรุงสุโขทยั) 
๔. มีการแต่งมหาเวสสันดรชาดก เป็นมหาชาติคาํหลวง ในสมยัใด  

(สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยธุยา) 
๕. ลกัษณะการแต่งมหาชาติคาํหลวงเป็นอยา่งไร 

(แต่งดว้ยการตั้งคาถาภาษาบาลีบทหน่ึง แลว้แปลแต่งเป็นคาํประพนัธ์ภาษาไทย สลบักนัไปโดยใช้
คาํประพนัธ์กาพย ์กลอน โคลง ฉนัท ์และร่าย ) 

๑๑. ความรู้ทั่วไปในกัณฑ์มัทรี 



 

 

๖. ไดมี้การแต่งกาพยม์หาชาติเป็นร่ายยาวข้ึน ในสมยัใด 
(ในสมยัพระเจา้ทรงธรรม แห่งกรุงศรีอยธุยา สาํหรับให้พระเทศน์ ในวนัธรรมสวนะ) 

๗. ทาํไมกวรุ่ีนหลงัจึงไดคิ้ดแต่งร่ายยาวมหาชาติข้ึนใหม่ใหส้ั้นกวา่เดิม 
(เพราะของเดิมยาวมาก ไม่อาจใชเ้ทศน์จบไดใ้นวนัเดียว แต่ชาวไทยเช่ือกนัวา่ตอ้งฟังเทศน์มหาชาติ
ใหจ้บคราวเดียวจึงจะไดอ้านิสงส์แรง เหล่ากวจึีงช่วยกนัแตงใหส้ั้นเขา้ เพื่อใหพ้ระเทศน์จบภายใน
วนัเดียว) 

๘. ทาํไมจึงเรียกร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกวา่ มหาชาติกลอนเทศน์ 
(เพราะมีผูแ้ต่งกนัหลายสาํนวน) 

๙. ไดมี้การคดัเลือกมหาชาติกลอนเทศน์สาํนวนท่ีดีท่ีสุด โดยใคร เม่ือ พ.ศ. อะไร และสาํเร็จเม่ือปี พ.ศ. 
อะไร (โดยกรมศึกษาธิการ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๙ สาํเร็จเม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๒ ) 

๑๐. กณัฑม์ทัรี ไดรั้บการยกยอ่งวา่ดีท่ีสุดในดา้นใด (เชิงพรรณนาคร่ําครวญ) 
 
 

๑๑.  มหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี มีคุณค่าในทางสังคมอยา่งไร 
(ใหแ้ง่คิดเก่ียวกบัการเป็นภรรยาท่ีดี และการเป็นแม่ท่ีดี) 

๑๒. มหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีมีคุณค่าในทางวรรณศิลป์อยา่งไร 
(ใหค้วามไพเราะ มีการเล่นเสียงสัมผสัพยญัชนะ สัมผสัสระ การเล่นคาํซํ้ า เล่นคาํ สะบดัสะบิ้ง ใชค้าํ
เลียนเสียง ใชโ้วหารภาพพจน์และพรรณนาเกิดจินตภาพ) 

๑๓. มหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี สะทอ้นใหเ้ห็นอะไร 
(สะทอ้นใหเ้ห็นภาพชีวติในชนบท และความเช่ือต่างๆ เช่น ลางบอกเหตุ และ อาํนาจเทวดา เป็น
ตน้) 

๑๔. ขอ้คิดจากเร่ืองพระเวสสันดร คืออะไร 
(ความรักของแม่ท่ีมีต่อลูกนั้นยิง่ใหญ่นกั ลูกคือดวงใจพอ่แม่) 

๑๕.  ถา้แม่ทุกคนจะรักลูก และเด็กๆ ไดห้มดทั้งโลกน้ี ไม่รักเฉพาะลูกของตวัเอง แม่ของลุกจะกลายเป็น
แม่อะไร (แม่ของลูกจะกลายเป็นแม่ของโลก) 

๑๖.  เม่ือแม่ของลูกเป็นแม่ของโลกได ้โลกน้ีจะเป็นเช่นไร (โลกน้ีจะมีแต่ไอรักและความอบอุ่น และจะ
เตม็ไปดว้ยสันติภาพ) 

๑๗.  กณัฑม์ทัรี มีทั้งหมดก่ีคาถา ( ๙๐ คาถา) 
๑๘.  เพลงประจาํกณัฑม์ทัรี คือเพลงใด (เพลงทยอยโอด) 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัด บทที ่๑ 
มหาเวสสนัดรชาดก กณัฑม์ทัรี 

 

๑. มหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี แต่งดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทใด 
๑. ร่ายยาว ๒. กาพย ์
๓. โคลง ๔. ฉนัท ์

๒. ใครเป็นผูแ้ต่งร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี 
๑. สาํนกัวดัถนน ๒. สาํนกัวดัสังขก์ระจาย 
๓. เจา้พระยาพระคลงั (หน) ๔. รัชกาลท่ี ๔ 

๓. ผูแ้ต่งร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ยงัไดแ้ต่งกณัฑอ์ะไรอีก 
๑. กณัฑจุ์ลพน ๒. กณัฑก์ุมาร 
๓. กณัฑว์นประเวศน์ ๔. กณัฑส์ักรบรรพ 

๔. พระโพธิสัตวใ์นทศชาติ ชาติยิง่ใหญ่ท่ีสุด คือชาติท่ีเป็นอะไร 
๑. พระเวสสันดร ๒. พระมโหสถ 
๓. พระมหาชนก ๔. พระสุวรรณสาม 

๕. เร่ืองพระเวสสันดรชาดก เป็นชาติท่ีพระโพธิสัตวท์รงบาํเพญ็บารมีอะไร 
๑. เมตตาบารมี ๒. ศีลบารมี 
๓. ปัญญาบารมี ๔. ทานบารมี 



 

 

๖. ขอ้ใดจดัอยูใ่นปัญจมหาบริจาค 
๑. บุตร ๒. ชา้ง 
๓. ดอกไม ้ ๔. เคร่ืองหอม 

๗. กณัฑม์ทัรี มีทั้งหมดก่ีพระคาถา 
๑. มี ๖๐ พระคาถา ๒. มี ๗๐ พระคาถา 
๓. มี ๘๐ พระคาถา ๔. มี ๙๐ พระคาถา 

๘. เพลงประจาํมทัรี คือเพลงใด 
๑. สาธุการ ๒. เชิดกลอง 
๓. ทยอยโอด ๔. กลองโยน 
 
 
 
 

๙. มหาเวสสันดรชาดก ในกณัฑ์มทัรีไดแ้สดงให้เห็นความรักของใครวา่ยิง่เหลือเกิน 
๑. ความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก ๒. ความรักของลูกท่ีมีต่อแม่ 
๓. ความรักของพ่อท่ีมีต่อลูก ๔. ควมรักของพระเวสสันดรท่ีมีต่อพระนางมทัรี 

๑๐. ถา้พระนางมทัรี กลบัมาจากป่าเร็ว และติดตามทวงสองพระกุมารคืนจากชูชกได ้จะส่งผลอะไร 
๑. จะทาํใหพ้ระเวสสันดรไม่พอพระทยั 
๒.จะทาํใหก้ารบาํเพญ็ทศบารมีของพระเวสสันดรไม่สาํเร็จผล 
๓. จะทาํใหพ้ระเวสสันดรบาํเพญ็ทานบารมีไม่สาํเร็จ 
๔. ชูชกอาจจะทาํร้ายพระนางมทัรี 

๑๑. ใครสั่งเทพบริวาร ๓ องค ์แปลงกายเป็นพญาราชสีห์ พญาเสือโคล่ง และ พญาเสือเหลือง ไปนอน
ขวางทางพระนางมทัรีไว ้
๑. พระอินทร์ ๒. พระพรหม 
๓. พระเวสสุวรรณ ๔. พระนางเมขลา 

๑๒. ขอ้ใดไม่ใช่ ลางร้ายท่ีเกิดข้ึนแก่พระนางมทัรี 
๑. ฟ้าผา่ไมค้านหกั ๒. ไมค้านพลดัตกจากบ่า 
๓. ไมผ้ลกลายเป็นไมด้อก  ๔. ไมด้อกกลายเป็นไมผ้ล 

๑๓. พระเวสสันดรทรงใชอุ้บายใดท่ีทาํใหพ้ระนางมทัรีบรรเทาทุกขโ์ศกถึงลูกได ้
๑. แสดงความห่วงใย ๒. แสดงความหึงหวง 
๓. แสดงความพิโรธ ๔. แสดงความสงบน่ิง 



 

 

๑๔. ทาํไมพระนางมทัรีจึงคลายเศร้าโศกเม่ือทรงรู้ความจริงเก่ียวกบัพระโอรสและพระธิดาจากพระ
เวสสันดร ทั้งๆ ท่ีทรงรู้อยูว่า่สองกุมารตกเป็นทาสของชูชกไปแลว้ 
๑. เพราะเช่ือวา่ลูกไดไ้ปอยูใ่นท่ีสบาย ๒. เพราะคิดวา่ลูกจะตอ้งไดดี้เม่ือออกจากป่า 
๓. เพราะเคารพนบัถือเฒ่าชูชก ๔.เพราะรู้วา่ลูกรักยงัมีชีวติอยู ่

๑๕. เม่ือไม่พบพระโอรสและพระธิดาพระนางมทัรีไดท้รงเท่ียวคน้หาในป่าก่ีรอบ 
๑. ๒รอบ ๒. ๔ รอบ 
๓. ๓ รอบ ๔. ๕ รอบ 

๑๖. การเท่ียวคน้หาสองพระกุมาร ทาํใหพ้ระนางมทัรีหมดกาํลงัและส้ินสติเป็นลมลม้ไป แต่พอฟ้ืน
ข้ึนมา พระนางทูลวา่อยา่งไร 
๑. มีนํ้าเยน็ไหมเพคะฝ่าพระบาท ๒. หม่อมฉนัหิวเหลือเกิน 
๓. เหน็ดเหน่ือยเหลือเกินฝ่าพระบาท ๔. พระลูกรักทั้งสองอยูไ่หนเพคะฝ่าพระบาท 
 
 
 

๑๗.  อุบายของพระเวสสันดรท่ีใชด้บัความทุกขโ์ศกในพระลูกรัก ไดผ้ลดีอยา่งไร 
๑. ช่วยเบ่ียงเบนความคิดและอารมณ์ของพระนางไปทางอ่ืน 
๒. ช่วยใหพ้ระนางเกิดปัญญามองเห็นสัจธรรม 
๓. ช่วยใหพ้ระนางเกิดความปล่อยวางลงได ้
๔. ช่วยใหพ้ระนางเกิดบรรลุธรรม 

๑๘. คาํบริภาษของพระเวสสันดร ทาํใหพ้ระนางมทัรีคลายโศก โดยไดรั้บส่ิงใดเขา้แทนท่ี 
๑. ความสุขพระทยั ๒.ความเจบ็ปวดพระทยั 
๓. ความพิโรธ ๔. ความเหงา 

๑๙.  การบาํเพญ็ทานบารมีของพระเวสสันดรในการบริจาคพระโอรสและพระธิดาใหแ้ก่ชูชกสาํเร็จ
บริบูรณ์เพราะอะไร 
๑. เพราะมีชูชกมาขอทาน ๒.เพราะมีพระเวสสันดรมีนํ้ าพระทยัยิง่ใหญ่ 
๓. เพราะพระนางมทัรีทรงอนุโมทนาดว้ย ๔. เพราะพระอินทร์ช่วยไว ้

๒๐.  เหตุใดพระนางมทัรีจึงเตม็ใจอนุโมทนาการทาํทานบารมีของพระเวสสันดร 
๑. เพราะไดรั้บรู้วา่พระลูกรักยงัมีชีวติอยูท่าํใหพ้ระนางมีกาํลงัใจมีความหวงั 
๒. เพราะไม่มีทางเลือกอ่ืนอีกแลว้ 
๓. เพราะกลวัพระเวสสันดรจะทอดทิ้ง 
๔. เพราะอยากใหชู้ชกเอาพระลูกรักไปเล้ียงเหมือนกนั 

๒๑.  การเสียสละของพระนางมทัรีสะทอ้นใหเ้ห็นอะไรในพระนาง 



 

 

๑. เห็นความอ่อนโยนของพระนาง 
๒. เห็นนํ้าพระทยัของพระนางท่ีเขา้ใจดีวา่การรักลูกของตนไม่หยิง่ใหญ่เท่าการบาํเพญ็บุตรทาน
บารมีของพระเวสสันดร 
๓. เห็นนํ้าพระทยัท่ีรู้จกัปล่อยวาง 
๔. เห็นนํ้าพระทยัท่ีไม่ดึงด้ือถือร้ัน 

๒๒. ส่ิงใดแสดงใหเ้ห็นวา่พระนางมทัรีมีความจงรักภกัดีต่อพระเวสสันดร 
๑. เป็นขา้แต่คอยติดตามพระบาท 
๒. มีความสนิทชิดเช้ือ 
๓. คอยหาผลไมม้าใหเ้สวยระหวา่งบาํเพญ็เพียร 
๔. ถูกทุกขอ้ 
 
 
 
 
 

๒๓.  คาํเปรียบเทียบตดัพอ้ต่อไปน้ี ส่งผลอยา่งไรต่อพระนางมทัรี 
        ...อุปมาเสมือนหน่ึงภุมรินบินวะวอ่นเท่ียวซบัซาบเอาเกสรสุคนธมาเลศ พบดอกไมอ้นัวเิศษ
ตอ้งประสงคห์ลงเคลา้คลึงรสจนลืมรัง.... 
๑. ทาํใหพ้ระนางมทัรีเป็นลมหมดสติ 
๒. ทาํใหพ้ระนางมทัรีเจบ็ปวดพระทยัเป็นอยา่งยิง่ 
๓. ทาํใหพ้ระนางมทัรีเศร้าโศกพระทยัเป็นอยา่งยิง่ 
๔. ทาํใหพ้ระนางมทัรีทรงพิโรธ 

๒๔.  จงอ่านขอ้ความต่อไปน้ี 
      ...บุญพี่น้ีนอ้ยแลว้นะเจา้เพื่อนยาก เจา้มาตายจากพี่ไปในวงวดั เจา้จะเอาป่าชฏัน่ีหรือมาเป็นป่า
ชา้ จะเอาพระบรรณศาลาน่ีหรือเป็นบริเวณพระเมรุทอง จะเอาแต่เสียงสาลิกาอนัร่ําร้องนัน่หรือมา
เป็นกลองประโคมใน จะเอาแต่เสียงจกัจัน่และเรไรอนัร่ําร้องนัน่หรือมาต่างแตรสังขแ์ละพิณพาทย ์
จะเอาแต่เมฆหมอกในอากาศนัน่หรือมากั้นเป็นเพดาน จะเอาแต่ยงูยางในป่าพระหิมพานตม์าต่าง
ฉตัรเงินและฉตัรทอง จะเอาแต่แสงพระจนัทร์อนัผดุผอ่งมาต่างประทีปแกว้งามโอภาส... 
๑. นาํธรรมชาติรอบๆตวัมาเปรียบกบัเคร่ืองประกอบอิสริยยศ 
๒. นาํเคร่ืองประกอบอิสริยยศมาเปรียบเทียบกบัธรรมชาติ 
๓. นาํจินตนาการมาเปรียบกบัของจริง 
๔. นาํความป่าเถ่ือนกบัความเป็นเมืองมาเปรียบเทียบกนั 



 

 

๒๕.  กลวธีิการแต่งอยา่งหนึงท่ีมกัปรากฏในวรรณคดีไทย คืออะไร 
๑. ใหต้วัละครมีอารมณ์คลอ้ยกบัธรรมชาติ ๒. ใหต้วัละครเอกสมหวงั 
๓. ใหพ้ระเอกผิดหวงัตลอดกาล ๔. ใหธ้รรมชาติมีอารมณ์ร่วมทุกขก์บัตวัละคร 

๒๖.  ส่ิงใดท่ีพระนางมทัรีมิไดต้ดัพอ้ 
๑. นํ้า ๒. ลม 
๓. นก ๔. ไก่ 

๒๗.  ...ก็กลบักลายเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตร... ขอ้ความ้ีเป็นการเล่นอะไร 
๑. เล่นสัมผสัพยญัชนะ ๒. เล่นสัมผสัสระ 
๓. เล่นคาํซํ้ า ๔. เล่นคาํเลียนเสียง 
 
 
 
 
 

๒๘.  ...แม่ยงักลบับหลงัมาโลมลูบจูบกระหม่อมจอมเกลา้ทั้งสองเรา... ขอ้ความน้ีมีความไพเราะ เพราะ
อะไร 
๑. เพราะมีเสียงสัมผสัพยญัชนะ ๒. เพราะมีเสียงสัมผสัสระ 
๓. เพราะมีทั้งเสียงสัมผสัพยญัชนะและสระ ๔. เพราะมีการเล่นคาํสะบดัสะบิ้ง 

๒๙.  ...อุตสาหะตระตรากตระตรําเตร็ดแตร่หาผลาผลไม.้.. ในขอ้ความน้ีมีคาํใดเป็นคาํแบบท่ีเรียกวา่ 
สะบดัสะบิ้ง 
๑. คาํวา่ อุตสาหะ ๒. คาํวา่ เตร็ดแตร่ 
๓. คาํวา่ ผลาผลไม ้ ๔. คาํวา่ ตระตรากตระตรํา 

๓๐.  ...แต่ยา่งเหยยีบเกรียบกรอบก็เหลียวหลงั... ในขอ้ความน้ี มีคาํใดเป็นคาํเลียนเสียง 
๑. ยา่งเหยยีบ ๒. เกรียบกรอบ 
๓. แต่ ก็ ๔. เหลียวหลงั 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบเก่าเข้ามหาวทิยาลยั 
 

บทที ่๑ 
มหาเวสสนัดรชาดก กณัฑม์ทัรี 

 
๑. คาํจาํกดัความของ “บุตรทารทาน” ท่ีถูกตอ้งคืออะไร 

๑. ใหท้านลูกชายหญิงและภรรยา ๒. ใหท้านบุตรท่ีเป็นเด็กเล็กๆ 
๓.ใหท้านบุตรชายและบุตรหญิง ๔. ใหท้านบุตรและนางสนมกาํนลั 

๒. เร่ืองเวสสันดรชาดก เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีสุดในบรรดาชาดกทั้งหมด เพราะเป็นชาดกท่ีพระองคไ์ด้
บาํเพญ็บารมีในขอ้ใด 
๑. บุตรทานบารมี ๒. ทานบารมี 
๓. อุปทานบารมี ๔. ปรมตับารมี 

๓. พระพุทธเจา้ทรงเทศน์เวสสันดรชาดกท่ีใด 
๑. เวฬุวนาราม ๒. นิโครธาราม 
๓. เขตวนาราม ๔. บุพพาราม 



 

 

๔. ขอ้ความภาษาบาลีท่ีข้ึนตน้แต่ละกณัฑใ์นร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก มีช่ือเรียกวา่อะไร 
๑. คาถาพนั ๒. จุลคาถา 
๓. จุณณียบท ๔. ปฐมบท 

๕. ในมหาเวสสันดรชาดก กลอนเทศน์ มีศพัทป์ระเภทหน่ึงท่ีเรียกวา่ “ศพัทแ์ปลสองชั้น” คือศพัทท่ี์
แปลตามตวัอษัรคร้ังหน่ึงแลว้ตีความหมายท่ีแทจ้ริงอีกคร้ังหน่ึง แทรกอยูเ่ป็นอนัมากจงวนิิจฉยัวา่ 
ในขอ้ต่อไปน้ีขอ้เป็นศพัทแ์ปลสองชั้น 
๑. ไฟบรรลยักลัป์ ๒. พาฬมฤคราช 
๓. ทานบารมี ๔. บุตรวโิยค 

๖. ความเปรียบต่อไปน้ีหมายถึงใคร 
อุปมาเสมือนหน่ึงพฤกษาลดาวลัย ์ยอ่มจะอาสัญลงเพราะลูกเป็นแทเ้ท่ียง” 
๑.นางมทัรีกบัสองกุมาร ๒. ทา้วดาหากบันางบุษบา 
๓.ทา้วกะหมงักุหนิงกบัวหิยาสะกาํ ๔. พระบิดาของพระเวสสันดรกบัพระเวสสันดร 
 
 
 

๗. “เขา้เถือนเจา้ลืมพร้า ไดห้นา้แลว้ลืมหลงัไม่แลเหลียว” พระเวสสันดรตาํหนิพระนางมทัรีประเด็นใด 
๑. ความไม่รอบคอบ ๒. ความไม่ซ่ือสัตย ์
๓. ความไม่รู้จกักาลเทศะ ๔. ความไม่ประมาทตน 

๘. เร่ืองพระเวสสันดรชาดกเนน้ถึงการบาํเพญ็บารมีขอ้ใด 
๑. ศีล ๒.ทาน 
๓. ขนัติ ๔. เนกขมั 
๕. อุเบกขา 
 

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

 

 

มหาเวสสนัดรชาดก กณัฑม์ทัรี 
๑. ตอบ ขอ้ ๑  ใหท้านลูกชายหญิงและภรรยา 

เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ ๑ 



 

 

อธิบาย  ทานชนิดน้ี เป็นทานท่ีใหไ้ดเ้ฉพาะพระโพธิสัตวถ์า้คนทัว่ไปทาํเลียนแบบจะถือวา่
  ทอดทิ้งลูกเมียแต่พระโพธิสัตวท์่านทาํเพื่อบาํเพญ็ทาน หวงับรรลุพระโพธิญาณจะ
  ไดช่้วยชาวโลกใหพ้น้ทุกขแ์ทจ้ริงได ้

๒. ตอบ ขอ้ ๑ บุตรทานบารมี 
อธิบาย  บุตรทานบารมี คือ การบริจาคลูกเป็นทาน อนัการกระทาํอยา่งน้ีมีไดเ้ฉพาะพระ
  โพธิสัตวถ์า้คนทัว่ไปทาํเลียนแบบจะถือวา่ ทอดทิ้งลูกเมียแต่พระโพธิสัตวท์่านทาํ
  เพื่อบาํเพญ็ทาน หวงับรรลุพระโพธิญาณ จะเป็นคุณธรรมอนัหน่ึงท่ีช่วยใหไ้ดเ้ป็น
  พระพุทธเจา้ชาติต่อไป เพื่อจะไดน้าํธรรมะมาสั่งสอนสัตวโ์ลกใหพ้น้ทุกข ์

๓. ตอบ ขอ้ ๒ นิโครธาราม 
อธิบาย  พระพุทธเจา้ไดท้รงเทศน์เร่ืองมหาเวสสันดรชาดกท่ีวดันิโครธารามมหาวิหาร ซ่ึง
  ตั้งอยูใ่นกรุงราชคฤห์ 

 

 

 

 

๔. ตอบ ขอ้ ๓ จุณณียบท 
อธิบาย  จุณณียบท หมายถึง บทบาลีเล็กนอ้ยท่ียกข้ึนแสดงก่อนถึงเน้ือความ 

๕. ตอบ ขอ้ ๕  บุตรวิโยค 
อธิบาย  บุตรวิโยค แปลตามตวัวา่ การพลดัพรากจากบุตร แลว้ตีความอีกชั้นหน่ึงตาม 
  เน้ือความท่ีควรจะเป็นวา่ “ความเศร้าโศกถึงบุตร” 

๖. ตอบ ขอ้ ๑ นางมทัรีกบัสองกุมาร 
อธิบาย  หลงัจากท่ีพระนางมทัรีกลบัจากหาผลไมใ้นป่า ไม่พบกณัหาและชาลี พระนางก็
  เท่ียวตามหาไปทัว่ทุกหนแห่ง แต่ก็ไม่พบ ไดรั้บทุกขเวทนา จนไม่อยากจะมีชีวิต
  อยูต่่อไป จึงทรวงกล่าวอุปมาขา้วตน้ออกมา 

๗. ตอบ ขอ้ ๒  ความไม่รอบคอบ  
อธิบาย  ขอ้ความขา้งตน้ เป็นคาํตาํหนิของพระเวสสันดรท่ีทรงแกลง้วา่พระนางมทัรีวา่ทาํ
  อะไรอยา่งคนขาดสติสัมปชญัญะ ไม่รู้จกัคิดใหดี้เสียก่อน 
  เขา้เถ่ือนลืมพร้า หมายความวา่ ทาํอะไรโดยไร้สติ  
  ไดห้นา้ลืมหลงั หมายความวา่หลงๆ ลืมๆ 

๘. ตอบ ขอ้ ๒  ทาน 
อธิบาย  มหาเวสสันดรชาดก กล่าวถึงชาติท่ีพระโพธิสัตวท์รงบาํเพญ็ทานบารมี 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๒ 
ลิลิตตะเลงพา่ย 

 

 

 

๑.  อุรารานร้าวแยก  ยลสยบ 
เอนพระองคล์งทบ  ท่าวด้ิน 
เหนือคอคชซอนซบ  สังเวช 
วายชิวาตมสุ์ดส้ิน  สู่ฟ้าเสวยสวรรค ์

๑. สุดยอดวรรณคดีที่ทรงคุณค่า 



 

 

โคลงส่ีสุภาพขา้งตน้น้ีเป็นบทพรรณนาอะไร (พรรณนาการส้ินพระชนมบ์นคอชา้งของพระมหาอุป
ราชาแห่งพม่า หลงัจากทาํยทุธหตัถีกบัสมเด็จพระนเรศวร) 

๒. โคลงส่ีสุภาพในขอ้ ๑ นั้น แปลเน้ือความเป็นร้อยแกว้ไดอ้ยา่งไร (เม่ือตอ้งพระแสงของา้วของ
สมเด็จพระนเรศวร จนเป็นรอยแยกท่ีพระอุระ พระวรกายของพระมหาอุปราชา ก็ค่อยๆ โนม้ลวไป
ทีละนอ้ย จนซบลงบนคอชา้ง ชวนใหเ้กิดความสลดสังเวชใจแลว้ดวงพระวิญญาณก็เสด็จลอยล่อง
ข้ึนไปสถิตยงัสรวงสวรรค)์ 

๓. การทาํยทุธหตัถีดงักล่าวในขอ้ ๑ ไดก้ระทาํกนัท่ีไหน พ.ศ. ใด (ท่ีตาํบลตระพงัตรุ จงัหวดักาญจนา
บุรี พ.ศ. ๒๑๓๕ ) 

๔. คาํวา่ ยทุธหตัถี แปลวา่อะไร (แปลวา่ รบกนับนหลงัชา้ง) 
๕. โคลงส่ีสุภาพในขอ้ ๑ น้ีปรากฏอยูใ่นวรรณคดีเร่ืองใด (เร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย) 
๖. เร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย จดัเป็นวรรณคดีประเภทใด (จดัเป็นวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหรือสดุดี และ

วรรณคดีประวติัศาสตร์) 
๗. โคลงส่ีสุภาพในขอ้ ๑ มีความสาํคญัอยา่งไร (เป็นการปิดทา้ยบทพรรณนาการกระทาํสงครามยทุธ

หตัถีระหวา่งสมเด็จพระนเรศวรกบัพระมหาอุปราชา อนัเป็นเน้ือความ 

 

 

 สาํคญัท่ีสุดในเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย และขณะเดียวกนัก็เป็นการปิดฉากชีวติของพระมหาอุปราชาแห่ง
 พม่า 

 

 

 

๑. สงครามยทุธหตัถี คืออะไร (คือการรบบนหลงัชา้งแบบตวัต่อตวัระวา่งวรีกษตัริย)์ 
๒. กวพีรรณนาสงครามยทุธหตัถีระหวา่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกบัพระมหาอุปราชาโดนใชค้าํ

ประพนัธ์ประเภทใดในการนาํเสนอ (ใชโ้คลงส่ีสุภาพในการนาํเสนอ) 
๓.  สองโจมสองจู่จว้ง  บาํรู 

สองขตัติยสองขอชู   เชิดดํ้า 
กระลึงกระลอกดู    ไววอ่ง นกันา 
ควาญขบัคชแข่งคํ้า   เข่นเข้ียวในสนาม 
โคลงส่ีสุภาพขา้งตน้ถอดควมเป็นร้อยแกว้ไดอ้ยา่งไร 

๒. สงครามยุทธหัตถี 



 

 

(กษตัริยท์ ั้งสองพระองค ์ทรงต่อสู้กนัอยา่งเตม็กาํลงัสามารถ สองกษตัริยก์บัสองของา้วท่ียกชูข้ึนสู้
กนั ขยบัพระแสงของา้วกลบัไปกลบัมา กวดัไหวอาวธุอยา่งคล่องแคล่วรุกรับอยา่งวอ่งไว เร็วและ
แรงยิง่นกั ควาญก็ไสชา้งสู้กนัในสนาม) 

๔. คาํวา่ “โจม” “จู่” และ “จว้ง” ตามโคลงขา้งตน้ใหค้วามหมายไปในทางใด (กระทาํดว้ยกาํลงัแรง) 
๕. ทั้งคาํวา่ วา่ “โจม” “จู่” และ “จว้ง”ตามโคลงขา้งตน้ เม่ือขยายคาํวา “บาํรุง” ส่ือหมายความวา่

อยา่งไร (สู้กนัอยา่งเตม็กาํลงั) 
๖. คาํวา่ “โจม” ตามโคลงขา้งตน้ มีความหมายวา่อยา่งไร (โถมเขา้ใส่อยา่งเตม็กาํลงั)\ 
๗. คาํวา่ “จู่”  ตามโคลงขา้งตน้ มีความหมายวา่อยา่งไร (กรากเขา้ใส่โดยไม่ร้ังรอ) 
๘. คาํวา่ “จว้ง” ตามโคลงขา้งตน้ มีความหมายวา่อยา่งไร (ทาํจนสุดแขนดว้ยกาํลงัแรง) 
๙. คาํวา่ “กระลึงกระลอก” ตามโคลงขา้งตน้ มีความหมายวา่อยา่งไร (ขยบัพระแสงของา้วกลบัไป

กลบัมา) 
๑๐. คาํวา่ “กระลึงกระบอก” ตามโคลงขา้งตน้ อ่านวา่อยา่งไร (กระ-ลึง-กระ-หลอก) 
๑๑.  ขนุเสียมสามรถตา้ย   ขนุตะเลง 

ขนุต่อขุนไป่เยง    หยอ่นขา้ว 
ยอหตัถเ์ทิดลบองเลบง   องักุศ ไกวแฮ 
งามเร่งงามโททา้ว   ท่านสู้ศึกสาร 
 

 

 โคลงส่ีสุภาพขา้งตน้แปลความเป็นร้อยแกว้ไดอ้ยา่งไร 

 (สมเด็จพระนเรศวรทรงสามารตา้นทานการรุกรานของพระมหาอุปราชาไวไ้ด ้ขณะท่ีรอบกนัตวัต่อ
 นั้นไม่มีฝ่ายใดเกรวงกลวัหรือออมฝีมือแก่กนัเลย ลกัษณะการไกวกวดัพระแสงของา้วขณะสู้รบของ
 แต่ละพระองคจึ์งมีความงดงามยิง่) 

๑๒. การใชค้าํวา่ “ขนุ” กบักษตัริยท์ ั้งสองจากโคลงขา้งตน้ เป็นการส่ือความอะไร 
(ส่ือความวา่ทั้งสองมีสถานภาพท่ีทดัเทียมกนั) 

๑๓.  การใชค้าํวา่ “ขนุต่อขนุ” ในโคลงส่ีสุภาพขา้งตน้ ตอ้งการใหค้วามหมายอะไร 
(ใหรู้้วาเป็นการรบกนัตวัต่อตวั) 

๑๔.             เบ้ืองนั้นนฤนาถผู ้  สยามินทร์ 
เบ่ียงพระมาลสผนิ ห่อนพอ้ง 
ศสัตราวธุอรินทร์ ฤๅถูก องคเ์อย 
เพราะพระหตัถห์ากป้อง ปัดดว้ยขอทรง 
โคลงส่ีสุภาพขา้งตน้แปลความเป็นร้อยแกว้ไดอ้ยา่งไร 



 

 

(สมเด็จพระนเรศวรผูเ้ป็นจอมคนแห่งสยาม สามารถเบ่ียงพระเศียร หลบคมอาวธุของพระมหาอุป
ราชาไดอ้ยา่งเฉียดฉิว พร้อมกนันั้นก็ใชพ้ระแสงของา้วปัดอาวธุของพระมหาอุปราชา อาวธุของฝ่าย
ศตัรูจึงไม่ตอ้งพระองค)์ 

๑๕.  คาํวา่นฤนาถ ในโคลงขา้งตน้ แปลวา่อะไร (แปลวา่ พระเจา้แผน่ดิน) 
๑๖.           บดัมงคลพา่ห์ไท ้ ทวารัติ 

แวง้เหวีย่งเบ่ียงเศียรสะบดั ตกใต ้
อุกคลุกพลุกเงยงดั คอคช เศิกแฮ 
โคลงส่ีสุภาพขา้งตน้แปลความเป็นร้อยแกว้ไดอ้ยา่งไร 
(ในฉบัพลนันั้นชา้งทรงขอสมเด็จพระนเรศวรก็เอ้ียวหวัเบ่ียงหลบและสะบดัชา้งฝ่ายตรงขา้ม จน
หลุดออกมาได ้จนกระทัง่ชา้งทรงมีโอกาสไดล่้างชา้งสองชา้งสู้กนัติดพนัโดยใชง้างดักนัอยูไ่ปมา 
และชา้งทรงของสมเด็จพระนเรศวรสามารถงดัหวัชา้งอีกฝ่ายหน่ึงใหห้งาแหงนและจาํตอ้งถอย
ออกไป) 

๑๗.  คาํวา่ “แวง้” ในโคลงขา้งตน้น้ี มีความหมายอยา่งไร 
(อาการเอ้ียวหวัหรืออวยัวะบางส่วนโดยเร็วใหพ้น้จากการถูกทาํร้ายได)้ 

๑๘.  คาํวา่ “อุกคลุก” ในโคลงขา้งตน้น้ี มีความหมายอยา่งไร (ต่อสู้ติดพนั) 
 
 
 
 

๑๙.   งามสองสุริยราชลํ้า เลอพิศ นาพอ่ 
พา่งพชัรินทร์ไพจิตร ศึกสร้าง 
ฤๅรามเร่ิมรณฤทธ์ิ รบราพณ์ แลฤๅ 
ทุกเทศทุกทิศอา้ง อ่ืนไทไ้ป่เทียม 
โคลงส่ีสุภาพขา้งตน้แปลความเป็นร้อยแกว้ไดอ้ยา่งไร 
(การทาํยทุธหตัถีระหวา่งกษตัริยส์องพระองคน์ัน่ช่างยิง่ใหญ่ เปรียบเหมือนทาํสงครามระหวา่งพระ
อินทร์ ผูเ้ป็นเทพยิง่ใหญ่แห่งสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ กบัไพจิราสูรผูเ้ป็นเจา้แห่งอสูรพิภพ หรือ
เปรียบเสมือนการทาํศึกสงครามระหวา่งพระรามกบัทศกณัฐ ์ศึกยทุธหตัถีคร้ังนั้นยิง่ใหญ่กวา่
สงครามใดๆ ไม่มีกษตัริยอ่ื์นใด ในทุกประเทศ ในทุกทิศ จะเทียมเท่าได)้ 

๒๐. โคลงขา้งน้ กวใีชภ้าพพจน์แบบใด เพื่อช้ีใหเ้ห็นความยิง่ใหญของขนุศึกทั้งสองฝ่าย 
(ใชภ้าพพจน์แบบอุปมา) 

๒๑. กวเีปรียบการทาํยทุธหตัถีระหวา่งสมเด็จพระนเรศวรกบัพระมหาอุปราชาเหมือนอะไร 



 

 

(เหมือนการทาํสงครามระหวา่งพระอินทร์เทพเจา้แห่งดาวดึงส์กบัไพจิตราสูรเจา้แห่งอสูร หรือ
เหมือนการทาํสงครามระหวา่งพระรามกบัทศกณัฐใ์นเร่ืองรามเกียรต์ิ) 

๒๒.  กวกีล่าวการทาํยทุธหตัถีคร้ังน้ี เม่ือเทียบกบัสงครามคร้ังอ่ืนๆ อยา่งไร 
(ศึกยทุธหตัถีคร้ังน้ียิง่ใหญ่กวา่สงครามคร้ังใดๆ สงครามอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ในทุกแห่ง
หน ก็ไม่เทียมเท่าศึกคร้ังน้ี) 

๒๓.  ลีลาการพรรณนาภาพการทาํศึกยทุธพตัถีคร้ังน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นไปอยา่งไร 
(เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง รวดเร็วและฉบัไว) 

๒๔.  โคลงบทท่ีพรรณนาภาพการส้ินพระชนมข์องพระอุปราชาเป็นไปอยา่งไร (เป็นการเคล่ือนไหว
อยา่งเช่ืองชา้ ตามลาํดบัขั้นตอนแบบค่อยเป็นค่อยไป) 

๒๕.  การท่ีลีลาการพรรณนาภาพการทาํศึกยทุธหตัถีเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองรวดเร็วและฉบัไว แต่กลบั
พรรณนาการส้ินพระชนมข์องพระมหาอุปราชาอยา่งเช่ืองชา้ค่อยเป็นค่อยไป ลีลาท่ีตดักนัอยา่งน้ีทาํ
ใหเ้ห็นอะไร (เห็นภาพการส้ินพระชนมข์องพระมหาอุปราชาแจ่มชดัและมีความสง่างาม) 

๒๖. ลีลาการพรรณนาดงักล่าวในขอ้ ๒๕ แสดงวา่กวปีระสงคส่ิ์งใดดว้ย 
(ตอ้งการใหเ้กียรติกษตัยฝ่์ายศตัรูของชาติไทยดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย เป็นผลงานของผูใ้ด 
(เป็นพระพินธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) 

๒. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมประปรมานุชิตชิโนรส เป็นพระราชโอรสในกษตัริยพ์ระองคใ์ด 
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) 

๓. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมประปรมานุชิตชิโนรส ทรงพระนิพนธ์เร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย ขณะดาํรง
พระยศเป็นอะไร (กรมหม่ืนนุชิตชิโนรส) 

๔. ผูใ้ดไดช่้วยสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในการพระนิพนธ์เร่ืองลิลิตตะเลง
พา่ย (พระองคเ์จา้กปิตถาขตัติยกุมาร พระนดัดา (หลาน) ของพระองคไ์ดท้รงช่วยนิพนธ์บา้ง
เล็กนอ้ย) 

๓. ลิลิตตะเลงพ่ายในฐานะวรรณคดีเฉลืมพระเกียรต ิ



 

 

๕. การแต่งเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ยเป็นความประสงคข์องผูใ้ด 
(เป็นพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั) 

๖. จุดประสงคใ์นการแต่งลิลิตะเลงพา่ยคืออะไร 
(เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 

๗. การนิพนธ์เร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย เร่ิมข้ึนเม่ือปีใด 
(สันนิษฐานวา่น่าจะเร่ิมทรงนิพนธ์ในปี พ.ศ. ๒๓๗๕ ซ่ึงเป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ฏิสังขรณ์วดัพระเชตุพนฯ) 

๘. เร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย ทรงนิพนธ์เสด็จเม่ือปีใด 
(ไม่ปรากฏวา่เป็นปีใด แต่น่าจะทรงนิพนธ์อยูห่ลายปีจึงแลว้เสร็จสมบูรณ์) 

๙. เร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย แต่งดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทใด (ลิลิตสุภาพ) 
๑๐. ลิลิตสุภาพ เป็นการแต่งแบบใด 

(เป็นการแต่งคาํประพนัธ์สลบักนัระหวา่งร่างสุภาพกบัโคลงสุภาพ) 
๑๑. โคลงสุภาพท่ีใชใ้นลิลิตสุภาพดงักล่าว เป็นโคลงสุภาพอะไรบา้ง 

(เป็นโคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ และโคลงส่ีสุภาพ) 
๑๒. ลิลิตตะเลงพา่ย มีทั้งหมดก่ีบท (มี ๔๓๙ บท) 

 

 

 

 

 

 

๑. เน้ือหาการทาํสงคราม ในเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย เป็นเหตุการณ์ปรากฏอยูท่ี่ไหน 
(เป็นเหตุการณ์ปรากฏอยูใ่นประวติัศาสตร์ไทย) 

๒. เหตุการณ์การทาํสงครามท่ีมีอยูใ่นประวติัศาสตร์ดงักล่าว มีบนัทึกไวใ้นท่ีไหน 
(มีบนัทกัไวใ้นพงศาวดาวกรุงศรีอยธุยาฉบบัพนัจนัทนุมาศ(เจิม) ) 

๓. ทาํไมพระเจา้นนัทบุเรง จึงมีรับสั่งใหพ้ระมหาอุปราชารพระโอรสยกทกัมารุกรานไทย 
(เพราะทรงทราบวา่สมเด็จพระธรรมราชาเสด็จสวรรคต กรุงศรีอยธุยาอาจมีเหตุการณ์วุน่วายแยง่ชิง
บลัลงักก์นั ถา้ไดเ้ปรียบก็จะฉวยโอกาสเขา้ตี) 

๔. พระมหาอุปราชาเดินทพัเขา้ไทยทางไหน 
(ทางด่านเจดียส์ามองคปั์จจุบนัอยูใ่นอาํเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนะบุรี) 

๕. กองทพัพม่าท่ีนาํโดยพระมหาอุปราชา เขา้ตีเมืองไทยใดก่อน (เมืองกาญจนาบุรี) 

๔. ลิลิตตะเลงพ่ายในฐานะวรรณคดีประวัตศิาสตร์ 



 

 

๖. ขณะนั้น พระมหากษตัริยใ์ดเป็นกษตัริยค์รองกรุงศรีอยธุยา (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 
๗. ขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครองกรุงศรีอยธุยา สมเด็จพระเอกาทศรถทรงดาํรงตาํแหน่งเป็น

อะไร (เป็นพระอุปราช) 
๘. ในช่วงเวลาท่ีพระมหาอุปราชายกทพัมาตีไทยนั้น สมเด็จพระนเรศวรทรงเตรียมทพัไปรับกบั

ประเทศอะไร (เขมร) 
๙. กองทพัไทยกบักองทพัพม่าไดป้ะทะกนัท่ีไหน (ท่ีตาํบลตะพงัตรู จงัหวดักาญจนบุรี) 
๑๐. ทาํไมชา้งทรงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และของสมเด็จพระเอกทศรถ จึงวิง่เตลิดเขา้ไปกลาง

กองทพัพม่า เพราะชา้งทั้งสองกาํลงัตกมนั พอไดเ้สียงกลองศึกก็คึกคะนอง แลว้วิง่เขา้ไปในกองทพั
พม่า) 

๑๑. เม่ือตอนท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถเขา้ไปอยูใ่นวงลอ้มของพม่านั้น 
ไดมี้ใครติดตามไปดว้ย (มีเพียงสมเด็จพระเอกาทศรถ ควาญชา้งและกลางชา้งตามเสด็จไปดว้ย
เท่านั้น ไมมีแม่ทพันายกองตามดว้ยไปสักคน) 

๑๒. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสังเกตเห็นพระมหาอุปราชาประทบัอยูท่ี่ใด (ใตต้น้ข่อย) 
๑๓. ส่ิงใดช่วยใหก้ารสังเกตของสมเด็จพระนเรศวรเก่ียวกบัสถานท่ีประทบัของพระมหาอุปราชาได้

แม่นยาํข้ึน (ฉตัร ๕ ชั้น มีทหารหอ้มลอ้มมากและมีการตั้งเคร่ืองสูงครบครัน) 
๑๔. เม่ือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทราบวา่พระมหาอุปราชาเสด็จประทบัอยูใ่ตต้น้ข่อยพระองค์

ทรงทาํอยา่งไร (เสด็จเขา้ไปเชิญพระมหาอุปราชาให้ออกมาทาํยทุธหตัถีดว้ยกนั) 
 

 

 

๑๕.  เหตุผลใดทาํใหพ้ระมหาอุปราชาของพม่ายอมทาํยทุธหตัถีกบัสมเด็จพระนเรศวร 
(หมดทางเล่ียง ตอ้งจาํใจออกรบ) 

๑๖. เม่ือเสร็จศึก เสด็จกลบัอยธุยาแลว้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีรับสั่งใหล้งโทษแม่ทพันายกองท่ี
ตามเสด็จไม่ทนั แต่เหตุใดจึงไดอ้ภยัโทษเสีย 
(เพราะสมเด็จพระวนัรัตไดก้ราบทูลขอพระราชทานอภยัโทษแทนนายทหารเหล่านั้น) 

๑๗.  เน้ือหาลิลิตตะเลงพา่ย เฉพาะส่วนท่ีมาจากจินตนาการของกวไีดแ้ก่อะไร 
(ไดแ้ก่ บทครวญแสดงความอาลยัรักของพระมหาอุปราชาทีมีต่อพระสนม เพราะใจจริงแลว้ พระ
มหาอุปราชาไมตอ้งการรุกรานไทย แต่ขดัรับสั่งของพระบิดาไม่ได)้ 

๑๘. พระบิดาของพระมหาอุปราชา พระนามวาอะไร 
(พระนามวา่พระเจา้นนัทบุเรง หรือระเจา้หงสาวดีนนัทบุเรง) 

๑๙. กวมีีกลวธีิอยา่งไร จึงทาํใหมี้ความโดดเด่นทั้งเน้ือหาและสาํนวนโวหาร 
(ใชลี้ลาแบบการแต่งนิราศ) 



 

 

๒๐. เน้ือหาส่วนไหนท่ีเพิ่มความมีชีวติชีวา และความน่าอ่านใหแ้ก่เน้ือหาทางประวติัศาสตร์การทาํ
สงครามยทุธหตัถี (การท่ีกวีนาํธรรมชาติท่ีพระมหาอุปราชาไดพ้บเห็นมาเช่ือมโยงกบัอารทณ์
ความรู้สึกของพระองคท่ี์มีต่อสนมเพื่อถ่ายทอดความรักความอาลยัท่ีมีต่อนาง) 

๒๑. กวไีดน้าํธรรมชาติส่ิงใดมาเช่ือมโยงกบัอารมณ์ (นาํช่ือดอกไม ้ตน้ไม ้มาเป็นส่ือในการพรรณนา
ความรักและความอาลยัของพระมหาอุปราชาท่ีมีต่อพรสนม) 

๒๒. จินตนาการของกว ีส่งผลอะไรต่อผูอ่้าน (ช่วยตรึงใจผูอ่้านไวไ้ด)้ 
 

 

 

๑. วรรณคดีเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ยมีคุณค่าในดา้นใด (มีคุณค่าทั้งดา้นวรรณศิลป์ และดา้นสังคม) 
๒. ลิลิตตะเลงพา่ย เป็นแบบอยา่งของการแต่งวรรณคดีประเภทใด (วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ) 
๓. ในดา้นวรรณศิลป์ ลิลิตตะเลงพา่ย มีความดีเด่นในดา้นใดบา้ง 

(ดีเด่นทั้งเน้ือหา สาํนวนโวหาร และกลวธีิการแต่ง) 
๔. กวปีรุงแต่งเน้ือหาอยา่งไร (ปรุงแต่งเน้ือหาอยา่งเหมาะสม โดยนาํขอ้เทจ็จริงจากประวติัศาสตร์มา

ผสมผสานกบัเน้ือหาท่ีสร้างสรรคข้ึ์นจากจินตนาการอยา่งกลมกลืนดาํเนินสะเทือนอารมณ์เร้าใจ 
เลือกสรรคาํประณีต ส่ือความชดัเจนมีความไพเราะ) 
 
 
 
 

๕. เหตุการณ์ตอนทาํสงคราม มีการใชค้าํท่ีแสดงความฮึกเหิมและต่อสู้กนัอยา่งหา้วหาญส่วนน้ีทาํให้
เกิดผลอะไรข้ึน (ทาํใหอ่้านแลว้เกิดความรู้สึกต่ืนเตน้และเร้าใจ) 

๖. เหตุการณ์ยามทุกขโ์ศก เม่ืออ่านแลว้จะเกิดอารมณ์เศร้าตามเพราะอะไร 
(เพราะกวใีชค้าํท่ีส่ืออารมณ์เศร้าไดอ้ยา่งลึกซ้ึง) 

๗. ลิลิตตะเลงพา่ย มีความสาํคญัและมีคุณค่าในทางประวติัศาสตร์อยา่งไร 
(กวไีดพ้ยายามรักษาขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ไวไ้ม่ใหค้ลาดเคล่ือน) 

๘. ลิลิตตะเลงพา่ยตอนใด ท่ีแสดงใหเ้ห็นความสาํคญัของจิตวทิยาและวาทศิลป์ของผูน้าํ 
(๑. ตอนท่ีสมเด็จพระนเรศวรตกเขา้ไปอยูใ่นวงลอ้มของขา้ศึก แลว้ทรงแกไ้ขสถานการณ์คบัขนัอนั
อาจถูกทหารพม่ารุมทาํร้ายได ้ดว้ยการกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้เสด็จออกมาทาํยุทธหตัถี 
๒. ตอนท่ีสมเด็จพระวนัรัตกราบทูลขอพระราชทานอภยัโทษแทนแม่ทพันายกองท่ีตามเสด็จไม่
ทนั) 

๙. ลีลาวาทศิลป์ของสมเด็จพระนเรศวร ลํ้าเลิศอยา่งไร 

๕. คุณค่าของเร่ืองลิลิตตะเลงพ่าย 



 

 

(ทรงเร่ิมตน้คาํเชิญดว้ยการสรรเสริญพระมหาอุปราชา 
ทรงกล่าววา่การทาํยทุธหตัถีเป็นการละเล่นของกษตัริยน์กัรบ 
ทรงโนม้นา้วใจวา่การทาํยทุธหตัถีระหวา่งพระองคก์บัพระมหาอุปราชาจะเป็นคร้ังสุดทา้ยคงเป็นท่ี
กล่าวขานกนัไปนาน เพราะไม่ใครกลา้หาญทาํศึกเช่นน้ีอีก) 

๑๐. วาทศิลป์สมเด็จพระนเรศวร ส่งผลอยา่งไร 
(ทาํใหพ้ระมหาอุปราชาไม่มีทางเล่ียงท่ีจะปฏิเสธ ดว้ยทะนงในศกัด์ิศรีของกษตัริยแ์ละเกิดความฮึก
เหิมท่ีจะมีผูก้ล่าวถึงวรีกรรมคร้ังน้ี) 

๑๑. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกล่าวเชิญดว้ยความนอบนอ้ม โดยใชค้าํเรียกพระมหาอุปราชาวา่อะไร 
(พระพี่) 

๑๒. จากขอ้ ๑๑ ทาํใหเ้ห็นวา่ การพดูกบัศตัรูนั้น เราอาจใชค้าํเช่นใดได ้
(อาจใชค้าํอ่อนหวานและนุ่มนวลได)้ 

๑๓.  วาทศิลป์ของสมเด็จพระวนัรัต ลํ้าเลิศอยา่งไร 
(การท่ีแม่ทพันายกองตามเสด็จไม่ทนั ทาํใหช้ยัชนะของพระองคย์ิง่ใหญ่และน่าสรรเสริญมากข้ึน 
เพราะแสดงวา่สามารถชนะศึกไดต้ามลาํพงัหรือดว้ยพระปรีชาสามารถของพระองคเ์อง ชยัชนของ
พระองค ์จึงเปรียบไดก้บัชยัชนะของพระพุทธเจา้ท่ีมีต่อพญาวสวตัดีมาร) 

๑๔. วาทศิลป์ของสมเด็จพระวนัรัต ส่งผลอยา่งไร 
(ทาํใหส้มเด็จพระนเรศวรเกิดความปล้ืมปีติและภาคภูมิพระทยัในชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์
จึงทรงลดหยอ่นผอ่นโทษแก่แม่ทพันายกองเหล่านั้น) 
 
 

๑๕.  วรรณคดีเร่ืองลิลิตะเลงพา่ย เป็นตวัอยา่งท่ีดีของวรรณคดีแบบใด 
(วรรณคดีท่ีดีในการปลุกกระแสความรักชาติใหแ้ก่ผูค้นสังคม) 

๑๖. วรรณคดีเร่ืองใด ท่ีมีผูนิ้ยมศึกษาและวจิยักนัอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึง (เร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย) 
 
 
 

๑. เร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย เป้นผลงานการประพนัธ์ของผูใ้ด 
(สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) 

๒. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีพระนามเดิมวา่อะไร 
(มีพระนามเดิมวา่ พระองคเ์จา้วาสุกรี) 

๓. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นพระราชโอรสในพระองคใ์ด 

๖. ผู้แต่งเร่ืองลิลิตตะเลงพ่าย 



 

 

(เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจา้จอมมารดา
จุย้ (ทา้วทรงกนัดาล)) 

๔. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประสูติเม่ือใด 
(เม่ือวนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๓๓๓ ) 

๕. พระเจา้วาสุกรี ทรงผนวชเป็นสามเณรเม่ือพระชนัษาไดก่ี้ปี ท่ีวดัไหน 
(เม่ือพระชนัษาได ้๑๒ ปี ท่ีวดัโพธ์ิ-ท่าเตียน หรือวดัพระเชตุพนวทิมลมงัคลาราม) 

๖. สามเณรพระองคเ์จา้วาสุกรี ทรงผนวชเป้นสามเณรในสาํนกัใด (สาํนกัสมเด็จพระพนรัตน) 
๗. ตามเณรพระองคเ์จา้วาสุกรี ทรงผนวชเป็นภิกษุเม่ือใด ท่ีไหน 

(เม่ือ พ.ศ. ๒๓๕๔ ท่ีวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม) 
๘. พระภิกษุพระองคเ์จา้วาสุกรี ไดเ้ป็นอธิบดีสงฆ ์(เจา้อาวาส) วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม ต่อจาก

ผูใ้ด (ต่อจากสมเด็จพระพนรัตน์) 
๙. ใครเป็นผูแ้ต่งตั้งพระภิกษุพระองคเ์จา้วาสุกรีเป็นอธิบดีสงฆว์ดัพระเชตุพนฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั) 
๑๐. ทาํไมวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม จึงมีธรรมเนียมวา่พระราชาคณะผูค้รองกฐินไม่ตอ้งวอุ่ปโลกน์

เอง (เพราะเม่ือตอนท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
พระภิกษุพระองคเ์จา้วาสุกรีเป็นอธิบดีสงฆ ์และเป็นผูค้รองกฐินในปี พ.ศ. ๒๓๕๗ พระภิกษุเจา้
วาสุกรีถวายพระพรวา่ไม่ไดเ้ตรียมท่องอุปโลกน์ไว ้มีพระราชดาํรัสวา่ใหผู้อ่ื้นวา่แทนได ้จึงเป็น
ธรรมเนียมของวดัพระเชตุพนฯตั้งแต่นั้นมาวา่พระราชาคณะผูค้รองกฐินไม่ตอ้งวา่อุปโลกน์เอง) 
 
 
 

๑๑.      คาํวา่ อุปโลกน์ คืออะไร (การบอกกล่าวแก่ท่ีประชุมเพื่อใหรั้บทราบพร้อมกนั หรือขอความ
เห็นชอบร่วมกนั ในกิจบางอยา่งของส่วนรวม) 

๑๒. พระภิกษุพระองคเ์จา้วาสุกรี มีตาํแหน่งทรงกรมคร้ังแรกในรัชกาลท่ี  ๒ เป็นอะไร 
(เป็นพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนนุชิตชิโนรส) 

๑๓.  ในสมยัรัชกาลท่ี  ๔ กรมหม่ืนนุชิตชิโนรส ทรงไดรั้บการสถาปนาเป็นอะไร 
(เป็นพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนนุชิตชิโนรส) 

๑๔.  กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงพระนิพนธ์ผลงานประเภทใดไว ้
(ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง) 

๑๕. ผลงานพระนิพนธ์ท่ีสาํคญัของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ไดแ้ก่ะไร 
(ไดแ้ก่ลิลิตตะเลงพา่ย ปฐมสมโพธิกถา กฤษณาสอนนอ้งคาํฉนัท ์และสรรพสิทธ์ิคาํฉนัท ์เป็นตน้) 

๑๖. กรมสมเด็จพระปรมานุชิตโนรส ส้ินพระชนมเ์ม่ือใด  



 

 

(เม่ือวนัท่ี ๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๓๙๖ ในรัชกาลท่ี ๔ พระชนัษาได ้๖๓ ปี) 
๑๗. พ.ศ.  ๒๔๖๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ

สถาปนากรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นอะไร (เป็นสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมา
นุชิตชิโนรส) 

๑๘. วนักรมสมเด็จพรปรมานุชิตชิโนรต ตรงกบัวนัใด (วนัท่ี ๑๑ ธนัวามคม ของทุกปี ) 
๑๙. วนัดงักล่าวในขอ้ ๑๘ ไดจ้ดัข้ึนโดยใครท่ีใด (โดยชุมนุมภาษาไทย คณะอกัษณศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัร่วมกบัทางวดัพระเชตุพนฯท่ีวดัดงักล่าว) 
๒๐. ในพ.ศ. ๒๕๓๒ องคก์ารยเูนสโก (องคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ) 

ไดป้ระกาศยกยอ่งสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสยา่งไร (เป็นเป็นบุคคลดีเด่น
ทางดา้นวฒันธรรมระดบัโลก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(เหตุการณ์ทางกรุงหงสาวดี) 

๑ (๖)  ฝ่ายพระนครรามญั ขณัฑเ์ขตดา้วอสัดง หงสาวดีบุเรศ ร่ัวรู้เหตุ บ มิหึง แห่งเอิกอึงกิดาการ ฝ่ายพสุธา
รออกทิศ วา่อดิศวรกษตัรา มหาธรรมราชนรินทร์ เจา้ปถพินทร์ผา่นทวปี ดบัชนมชีพพิราลยั เอารส
ไทนฤเบศ นเรศวรเสวยศวรรยา แจง้กิจจาตะหนกัจึงพระป่ินปักธาษตรี บุรีรัตนหงสา ธ ก็บญัชาพิภาษ 
ดว้ยมวลมาตยากรวา่นครรามินทร์ ผลดัแผน่ดินเปล่ียนราช เยยีวววิาทชิงฉตัร เพื่อกษตัริยส์องสู้ บ ร้าง
รู้เหตุผล ควรยาตรพลไปเยอืน เตือนประยทุธ์เอาเปรียบ แมน้ไป่เรียบเป็นทีโจมจู่ยีย่ ํ่าภาพ เสนีนบนึก
ชอบ ระบอบเบ้ืองบรรหาร ธ ก็เอ้ือนสารเสาวพจน์แต่ เอารสยศเยศ องคอิ์ศเรศอุปราช ใหย้กยาตราทพั 

๗. ถอดความลิลิตตะเลงพ่าย 



 

 

กบันครเชียงใหม่ เป็นพยหุใหญ่หา้แสน ไปเหยยีบแดนปราจิน บุตรท่านยนิถอ้ถอ้ย ขอ้ยผูข้า้บาทบงส์ุ 
โหรควรคงทาํนาย ทายพระเคราะห์ถึงฆาต ฟังสารราชเอารส ธ ก็ผะชดบญัชา เจา้อยธุยามีบุตร ลว้น
ยงยทุธ์เช่ียวชาญ หาญหกัศึก บ มิยอ่ ต่อสู้ศึก บ มิหยอน ไป่พกัวอนวา่ใช ้ให ้ธ หวง ธ หา้ม แมน้คร้าม
เคราะห์ ธ ตรัสเยาะเยีย่งขลาด องคอุ์ปราชยนิสาร แสนอบัประมาณมาตยม์วล นวลพระพกัตร์ผอ่ง
เผอืก เลือดสลดหมดคลํ้า ชํ้ากมลหมองมวั กลวัพระอาญายอบ นอบประณตบทมูล ทูลลาไทลี้ลาศ ธ ก็
ประกาศเกณฑพ์ล บอกยบุล บ่ มิหึง ถึงเชียงใหม่ตระบดั เร่งแจงจดัจตุรงค ์ลงมาสู่หงสา แลว้ ธ ใหห้า
เมืองออก บอกทุกแดนทุกดา้ว บอกทุกทา้วทุกเทศ ทัว่ทุกขอบทุกเขตรอบสีมามณฑล ทราบนุสนธ์ิทุก
แห่ง ต่างตกแต่งแสะสาร แสนยาหาญมหิมา คลาบรรลุเวยีงราช แลสระพราศสระพร่ัง คัง่คบันบัเหลือ
ตรา ต่างภาษาต่างเพศ พิเศษสรรพแต่งตน ขา้ศึกยลแสงฤทธ์ิ บพิตร ธ เทียบทพัหลวง โดยกระทรวง
พยบุาตรจกัยาตราตรู่เชา้ เสด็จคืนเขา้นิเวศไท ้เกรียมอุระราชไหม ้หม่นเศร้าศรีสลาย อยูน่า 

ร่ายตอนน้ีถอดคาํประพนัธ์ไดอ้ยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ฝ่ายพระนครรามญั กล่าวคือ เมืองหงสาวดีเม่ือไดท้ราบ ข่าววา่สมเด็จพระ
มหาธรรมราชา กษตัริยก์รุงศรีอยธุยาส้ินพระชนม ์แลว้พระนเรศวร พระโอรสไดข้ึ้นครองราชย ์จึงได้
แจง้ใหป้ระชุมเหล่าอาํมาตย ์ปรึกษาหารือ 

 

 

 

 

 

 

 กนัวา่ กรุงศรีอยธุยาผลดัเปล่ียนแผน่ดิน บางทีพระโอรสสองพระองค ์(พระนเรศวรและพระเอกาทศ
รถ) อาจววิาทชิงราชสมบติักนั ยงัไม่รู้เหตุผลประการใด ควรยกทพัไปเหยยีบแผน่ดินไทย เพื่อเตือน
สงคราวไวก่้อน ถา้เห็นวา่ไดเ้ปรียบ ก็ใหโ้จมตีทนัที เหล่าขนุนางเห็นชอบดว้ยพระราชดาํรินนัทบุเรง 
จึงมีรับสั่งใหพ้ระมหาอุปราชาราชโอรสจดัเตรียมทพัร่วมไปกบัทพัเมืองเชียงใหม่ เป็นจาํนวนหา้แสน
คนยกไปตีกรุงรีอยธุยา พระมหาอุปราชทรงกราบทูลพระราชบิดาวา่ โหรทาํนายวา่พระองคจ์ะทรง
เคราะห์ร้าย พระเจา้หงสาวดีนนัทบุเรงทรงสดบัแลว้ก็ตรัสประชดวา่กษตัริยก์รุงศรีอยุธยามีพระโอรส
เก่งกาจสามารถในการสู้รบ เช่ียวชาญการรบไม่ยอ่ทอ้ต่อการศึก ไม่ตอ้งใหบิ้ดาใช ้แต่เจา้กลบัมาหา้ม
ไม่ใหท้าํศึก ถา้เจา้เกรงวา่จะไดรั้บเคราะห์ร้ายก็อยา่ไปรบเลย จงเอาผา้นุ่งของหญิงมานุ่งเสียเถอะจะ
ไดห้มดเคราะห์ไป องคอุ์ปราชหรืออุปราชาทรงอบัอายเหล่าอาํมาตย ์จนพระพกัตร์ซีดเซียวหมองคลํ้า
พระหทยัหมองหม่น ดว้ยทรงหวาดกลวัพระราชอาญา จึงหมอบกราบ บงัคมทูลลาออกไปจดัเตรียม



 

 

ทพั โดยเกณฑไ์พร่พลจากเชียงใหม่ เมืองท่ีสวามิภกัด์ิ หวัเมืองต่างๆ ทุกหนทุกแห่ง แลว้จดัเตรียมทพั
หลวง ยกไปตีกรุงศรีอยธุยาในชา้ตรู่วนัรุ่งข้ึน แลว้เสด็จเขา้ท่ีประทบัดว้ยพระหทยัหม่นหมอง 

 

๒(๗)    พระผาดผายสู่หอ้ง  หาอนุชนวลนอ้ง 

 หนุ่มเหนา้พระสนม  

๓(๘)   ปวงประนมนบเกลา้  งามเสง่ียมเฟ้ือมเฝ้า 

 อยูถ่า้ทูลสนอง  

๔(๙)   กรตระกองกอดแกว้  เรียมจกัร้างรสแคลว้ 

 คลาดเคลา้คลาสมร    

๕(๑๐)  จาํใจจรจากสร้อย  อยูแ่ม่อยา่ละหอ้ย 

 ห่อนชา้คืนสม แม่แล 

 

โคลง ๒ ทั้ง ๔ บทขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พระมหาอุปราชาเสด็จไปลานางสนมซ่ึงรํ่ าไหค้ร่ําครวญและขอตามเสด็จ
ดว้ย แต่พระมหาอุปราชาไดต้รัสวา่หนทางลาํบากนกั พระองคจ์าํใจจากเหล่าสนมไป ในไม่ชา้ก็คงจะ
ไดก้ลบัคืนมา) 

 

 

 

 

๖(๒๕) ภูบาลอ้ืนอาํนวย อวยพระพรเลิศลน้ 

 จงอยธุยอ์ยา่พนั แห่งเง้ือมมือเทอญ พอ่นา 

โคลง ๓ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

(ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พระมหาอุปราชาเสด็จกราบทูลลาพระเจา้หงสาวดีพระเจา้นนัทบุเรงตรัส
อวยพรใหไ้ดรั้บชยัชนะ ขอใหก้รุงศรีอยธุยาอยูใ่นเง้ือมมือของเจา้) 

 

๗(๒๖)  จงเจริญชเยศดว้ย เดชะ 

  ชาวอยธุยอ์ยา่พะ พอ่ได ้

  จงแพพ้ินาศพระ วริิยภาพ พอ่นา 



 

 

  ชนะแด่สองท่านให้ ธิราชเจา้จอมสยาม 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ขอใหเ้จา้จงไดรั้บชยัชนะ ดว้ยเดชานุภาพ ชาวอยธุยาอยา่ไดท้าํอนัตรายเจา้
ได ้พวกชาวอยธุยาจงพา่ยแพแ้ก่ความพากเพียรของเจา้ขอใหไ้ดช้ยัชนะทั้งพระนเรศวรและพระเอกา
ทศรถ) 

 

๘(๒๗)  สงครามความเศิกซ้ึง  แสนกล 

 จงพอ่อยา่ยนิยล แต่ต้ืน 

 อยา่ลองคะนองตน ตามชอบ ทาํนา 

 การศึกลึกเล่ห์พื้น ล่อเล้ียวหลอกหลอน 

โคลง ๔ ขา้งตน้ ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พระเจา้หงสาวดีนนัทบุเรงพระราชทานพระโอวาทวา่ อนัสงครามศึกนั้น
เตม็ไปดว้ยกลอุบาย อยา่คิดอะไรต้ืนๆ อยา่ไดห้ลงทะนงตนทาํอะไรไปตามใจชอบ การศึกลึกลน้
ดว้ยเล่ห์กุศโลบายหลากหลายนกั) 

 

๙(๒๘)  จงแจง้แห่งเหตุเบ้ือง  โบราณ 

 เป็นประโยชน์ยทุธการ กล่าวไว ้

 เอาใจทหารหาญ เริงร่ืน อยูน่า  

 อยา่ระคนปนใกล ้ เกลือกกลวัขลาดเขลา 

 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พระเจา้นนัทบุเรงทรงช้ีใหเ้ห็นถึงคาํโบราญท่านสอนสั่งไว ้ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการรบ คือท่านวา่ใหรู้้จกัเอาใจทหาร ทาํใหเ้ขารู้สึกฮึกเหิมอยูต่ลอดเวลา และอยา่เขา้
ใกลอ้ยา่ไดไ้วใ้จคนข้ีขลาดและคนโง่เป็นอนัขาด) 

 

๑๐(๒๙) หน่ึงรู้พยหุเศิกไสร้ สบสถาน 

  เจนจิตวทิยาการ กาจแกลว้ 

  รู้เชิงพิชยัชาญ ชุมค่าย ควรนา 

  อาจจกัรอบรณแผว้ แผกแพพ้งัหนี 



 

 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ใหรู้้จกัวธีิจดักระบวนทพั ให้รอบรู้เจนจบตาํราพิชยัสงครามเขา้ใจหลกัการ
ตั้งค่าย ซ่ึงจะช่วยใหเ้อาชนะสงครามได)้ 

 

๑๑(๓๐)  หน่ึงรู้บาํเหน็จให้ ขนุพล 

 อนัสมรรถมือผจญ จืดเส้ียน 

 อยา่หยอ่นวิริยะพล อยา่งเกียจ 

 แปดประการกลเท้ียร ถ่องแทท้างแถลง 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ใหรู้้จกัการปูนบาํเหน็จความดีความชอบแก่แม่ทพันายกองท่ีมี
ความสามารถในการปราบศตัรู จงขยนัหมัน่เพียร อยา่ยอ่หยอ่น อยา่เกียจคร้าน ทั้ง ๘ อยา่งท่ีสั่งสอน
มาน้ีควรศึกษาใหดี้) 

๑๒(๓๑) จงจาํคาํพอ่ไซร้  สั่งสอน 

 จงประสิทธ์ิสมพร พอ่ให ้

 จงเรืองพระฤทธ์ิรอน อริราช 

 จงพอ่ลุลาภได ้ เผด็จดา้วแดนสยาม 

 

โคลง ๔ ขา้งตน้ ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ขอใหจ้ดจาํคาํสั่งสอนของพ่อไว ้ขอใหป้ระสบผลสาํเร็จสมดงัพรท่ีพอ่ให ้
ขอใหเ้อาชนะขา้ศึกเผด็จแผน่ดินสยามใหไ้ด)้ 

(พระมหาอุปราชทรงร าพนัถงึนาง) 
๑๓(๗๙)  มาเดียวเปล่ียวอกอา้ อายสู 

 สถิตอยูเ่ออ้งคดู์ ละหอ้ย 

 พิศโพน้พฤกษพ์บู บานเบิก ใจนา 

 พลางคะนึงนุชนอ้ย แน่งเน้ือนวลสงวน 

 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : การเดินทพัคร้ังน้ี ทาํใหพ้ระมหาอุปราชารู้สึกโดดเด่ียวพระองคย์ิง่นกั มอง
ไปนางไหนไม่เบิกบานพระทยั เพราะทรงเฝ้าคิดถึงแต่เหล่าพระสนมนางกาํนลั) 



 

 

 

๑๔(๘๖) สลดัไดใดสลดันอ้ง แหนงนอนไพรฤๅ 

 เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไสร้ 

 สละสละสมร เสมอช่ือ ไมน้า 

 นึกระกาํนามไม ้ แม่นแมน้ทรวงเรียม 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ีถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ทรงเห็นตน้สลดัได ก็หวนคิดถึงแต่นอ้งนาง ท่ีตอ้งมารอนแรมอยูก่ลางป่าก็
เพราะสงคราม เห็นตน้สละ ก็เหมือนท่ีพี่ตอ้งจาํใจสละนอ้งมา เห็นตน้ระกาํ ก็เหมือนท่ีพี่ตอ้งระกาํ
ใจ) 

 

๑๕(๘๘)  สายหยดุหยดุกล่ินฟุ้ง ยามสาย 

 สาย บ่ หยดุเสน่ห์หาย ห่างเศร้า 

 ก่ีคืนก่ีวนัวาย วางเทวษ ราแม่ 

 ถวลิทุกขวบคํ่าเชา้ หยดุไดฉ้นัใด 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ดอกสายหยดุพอสายก็หมดกล่ิน แต่ดวงใจพี่แมใ้นยามสายไม่คลายรัก
นอ้ง จะก่ีคืนก่ีวนัท่ีพี่นอ้งมา พี่ก็หวนคิดถึงนอ้งทุกคํ่าเชา้ ไม่รู้จะหยดุไดอ้ยา่งไร) 

 

 

(ลางร้ายของพระมหาอุปราชา) 

 
๑๖(๑๔๐) พระฝืนทุกขเ์ทวษกลํ้า แกล่ครวญ 

 ขบัคชบทจรจวน จกัเพล ้

 บรรลุพนมทวน เถ่ือนท่ี นั้นมา 

 เหตุอนาถหนกัเอ ้ อาจใชช้นเห็น 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 



 

 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พระองคเ์สด็จเดินทพัมาดว้ยความยากลาํบาก เสด็จประทบับนชา้งพระท่ี
นัง่จวนเวลาใกลจ้ะคํ่า จึงมาถึงพนมทวน (อยูใ่นจงัหวดักาญจนบุรี) ก็ไดเ้กิดเหตุการณ์เป็นลางร้ายแก่
พระมหาอุปราชา) 

 

๑๗(๑๔๑) เกิดเป็นหมอกมืดห้อง  เวหา หนเฮย  

 ลมช่ือเวรัมภา พดัคลุม้ 

 หวนหอบหกัฉตัรา คชขาด ลงแฮ 

 แลธุลีกลดักลุม้ เกล่ือนเพี้ยงจกัรผนั 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ทอ้งฟ้าเกิดมืดมิดไปทัว่ มีลมเวรัมภาพดัเอาฉตัรของพระมหาอุปราชาหล่น
ลงไปแลว้หกักระเด็น จากนั้นก็เกิดฝุ่ นฟุ้งตลบหมุนไป) 

 

๑๘(๑๔๒)  พระพลนัเห็นเหตุไซร้ เสียวดวง แดเอย 

 ถนดัดัง่ภูผาหลวง ตกตอ้ง  

 กระหม่ากระเหม่นทรวง สั่นซีด พกัตร์นา 

 หนกัหฤทยัท่านร้อง เรียกใหโ้หรทาย 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร  

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พลนัท่ีพระมหาอุปราชาทรงเห็นเหตุการณ์นั้นแลว้ก็ทรงตกพระทยั รู้สึก
หนกัพระทยั ราวกบัถูกภูเขาใหญ่ตกมาทบั ทรงหวาดหวัน่พระทยัพระพกัตร์ซีดเซียว รับตรัสเรียก
ใหโ้หรมาทาํนาย) 

 

๑๙(๑๔๓) ทั้งหลายลว้นจบแจง้ เจนไสย ศาสตร์แฮ 

 เห็นตระหนกัแน่ใน เหตุหา้ว 

 จกัทูล บ่ ทูลไท เกรงโทษ ท่านนา 

 เสนอแต่ดีกลบร้าว เกล่ือนร้ายกลายดี 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร  

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : เหล่าโหรผูเ้ช่ียวชาญไสยศาสตร์ ทราบถึงลางร้ายท่ีจะเกิดข้ึน แต่เกรงกลวั
โทษ จึงไม่กลา้จะกราบทูลตามความจริง แต่ทูลกลบเกล่ือนวา่เหตุร้ายจะกลบักลายเป็นดี) 

 



 

 

๒๐(๑๔๔) เหตุน้ีผวิเชา้ชัว่ ฉุกเขญ็ 

 เกิดเม่ือยามเยน็ดี ดอกให้  

 อยา่ขุ่นอยา่ลาํเค็ญ ใจเจบ็ พระเอย 

 พระจกัลุลาภได ้ เผด็จเส้ียนศึกสยาม 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พวกโหรไดแ้สร้งทาํนายทายทกัวา่เหตุเช่นน้ี ถา้เกิดในตอนเชา้ ไม่ดี จะทาํ
ใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนลาํบาก แต่หากเกิดตอนเยน็ ดี ขอใหส้บายพระทยัเถิด พระองคไ์ดจ้ะไดล้าภ 
จะเอาชนะศึกสยามไดส้าํเร็จ) 

 

(พระมหาอุปราชาทรงร าพงึถงึพระราชบิดา) 

 
๒๑(๑๕๐) สระเทินสระทกแท ้ ไทถวลิ อยูเ่ฮย 

 ฤๅใคร่คลายใจจินต ์ จึดสร้อย 

 คาํนึงนฤบดินทร์ บิตุเรศ พระแฮ 

 พระเร่งลานละหอ้ย เทวษไหโ้หยหา 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พระมหาอุปราชาทรงสดบัคาํโหรก็ทรงเช่ือคร่ึงไม่เช่ือคร่ึงพวกโหรอาจจะ
ทูลเพื่อใหค้ลายกงัวล ทรงคิดถึงพระราชบิดา มีพระทยัโศกเศร้าโหยไห)้ 

 

 

๒๒(๑๕๑) อา้จอมจกัรพรรดิผู ้ เพญ็ยศ 

 แมพ้ระเสียเอารส แก่เส้ียน 

 จกัเจบ็อุระระทด ทุกขใ์หญ่ หลวงนา 

 ถนดัดัง่พาหาเห้ียน หัน่กล้ิงไกลองค ์

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ถา้พระราชบิดาจะทรงสูญเสียพระโอรสแก่ขา้ศึกพระองคจ์ะทรงเจบ็
พระทยั เป็นทุกขใ์หญ่หลวงขนาดไหน ราวกบัวา่ทรงสูญเสียแขนทั้งสองขา้งไป) 

 



 

 

๒๓(๑๕๒) ณรงคน์เรศวร์ดา้ว ดสักร 

 ใครจกัอาจออกรอน รบสู้ 

 เสียดายแผน่ดินมอญ พลนัมอด มว้ยแฮ 

 เหตุ บ่ มีมือผู ้ อ่ืนตา้นทานเข็ญ 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ในการรบกบัพระนเรศวรผูเ้ป็นศตัรู ใครจะสามารถออกมาสู้รบได ้คง
จะตอ้งเสียแผน่ดินมอญ คงพินาศยอ่ยยบั เพราะไม่มีผูจ้ะหาญสู้ตา้นทานได)้ 

 

๒๔(๑๕๓) เอน็ดูภูธเรศเจา้ จอมถวลัย ์

 เปล่ียวอุระราชรัน- ทดแท ้  

 พระชนมช์ราครัน ครองภพ พระเอย 

 เกรงบพิตรจกัแพ ้ เพล่ียงพลํ้าศึกสยาม 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : น่าสงสารพระราชบิดา ท่ีจะทรงเปล่าเปล่ียวและโศกเศร้าพระทยั พระองค์
ทรงพระชราภาพมากแลว้ เกรงวา่จะทรงเพล่ียงพลํ้าพา่ยแพใ้นศึกสยามคร้ังน้ี) 

 

 

 

 

 

 

๒๕(๑๕๔)  สงครามคราน้ีหนกั ใจเจบ็ ใจนา 

 เรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บ อกโอ ้

 ลูกตาย ฤ ใครเก็บ ผฝีาก พระเอย 

 ผจีดัเทง้ท่ีโพล ้ ท่ีเพลใ้ครเผา 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ :การศึกสงครามในคร้ังน้ีเป็นท่ีหนกัใจหนกัหนา พระองคท์รงหนาวเหน็บ
พระทยัหากตอ้งตายไปในสนามรบใครจะนาํร่างกลบัไป ศพคงจะถูกทิ้งไวไ้ร้คนเผาเป็นแน่) 

 



 

 

๒๖(๑๕๕) พระเนานคัเรศอา้ เอองค ์

 ฤๅ บ่ มีใครคง  คู่ร้อน  

 จกัริจกัเร่ิมรงค ์ ฤๅลุ แลว้แฮ 

 พระจกัขุ่นจกัขอ้น จกัแคน้คบัทรวง 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พระบิดาคงประทบัอยูใ่นพระนครเพียงลาํพงัพระองคค์งไม่มีใครเป็นคู่คิด
ในยามศึกสงคราม ในการจะริเร่ิมดาํเนินการศึก พระองคค์งคบัแคน้พระทยัเป็นแน่) 

 

๒๗(๑๕๖)  พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล 

 เตม็ตรลอดแหล่งบน บ่อนใต ้

 พระเกิดพระก่อชนม ์ ชุบชีพ มานา  

 เกรง บ่ ทนัลูกได ้ กลบัเตา้ตอบสนอง 

โคลง ๔ ขา้งตน้ ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พระคุณของพระราชบิดามีมากเท่าผนืแผน่ดิน เตม็ตลอดไปทั้งเบ้ืองบน
และเบ้ืองล่าง พระองคท์รงใหชี้วติ ใหก้ารชุบเล้ียงจนเติบใหญ่มา เกรงวา่ลูกจะไม่ไดก้ลบับา้นมา
ตอบแทนพระคุณ) 

 

(พระสุบินและพระนิมิตของสมเดจ็พระนเรศวร) 
๒๘(๒๐๑) เทวญัแสดงเหตุให้ สังหรณ์ เห็นแฮ 

 เห็นกระแสสาคร หลัง่ลัน่ 

 ไกลลบวนาดอน แดนตก ทิศนา 

 พระแต่เพง่ฤๅพน้ ท่ีนํ้านองสาย 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : สมเด็จพระนเรศวร ทรงพระสุบินนิมิต แสดงลางสังหรณ์(ในทางท่ีดี) วา่ 
พระองคไ์ดท้อดพระเนตรเห็นกระแสนํ้าไกลบ่าท่วมป่าสูงทางทิศตะวนัตก ทรงเพง่ทองเป็นแนว
ยาวจนสุดสายพระเนตร) 

 

 

 



 

 

๒๙(๒๐๒)  พระกรายกรยา่งเยื้อง จรลี 

 ลุยมหาวารี เร่ียวกวา้ง  

 พอพานพะกุมภีล ์ หน่ึงใหญ่ ไสร้นา  

 โถมปะทะเจา้ชา้ง จกัเค้ียวขบองค ์

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร  

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : สมเด็จพระนเรศวรเสด็จพระราชดาํเนินลุยกระแสนํ้าอนัไหลเช่ียวกวา้ง
ใหญ่ ขณะนั้นไดมี้จระเขใ้หญ่ตวัหน่ึงเขา้มาโถมปะทะจะกดัพระองค)์ 

 

๓๐(๒๐๓) พระทรงแสงดาบแกว้ กบักร 

 โจมประจญัฟันผอ่น เฟ่ืองนํ้า 

 ต่างฤทธ์ิต่างรบรอน ราญชีพ กนัแฮ 

 สระทา้นทุกถ่ินท่าถํ้า ท่งทอ้งชลธี 

โคลง  ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : สมเด็จพระนเรศวรทรงใชด้าบต่อสู้จระเข ้ทรงต่อสู้จู่โจมฟาดฟันแทงจน
นํ้าฟุ้งกระจายทั้งคนทั้งจระเข ้ไดต่้อสู้กนัอยา่งเตม็กาํลงัเพื่อหวงัจะปลิดชีวิตของอีกฝ่ายหน่ึงใหไ้ด ้
ส่งเสียงดงัไปทัว่ทอ้งนํ้า) 

 

 

 

๓๑(๒๐๔) นฤบดีโถมถีบสู้ ศึกธาร 

 ฟอนฟาดสุงสุมาร มอดมว้ย  

 สานสินธ์ุซ่ึงนองพนานต ์ หายเหือด แหง้แฮ 

 พระเร่งปรีดาดว้ย เผด็จเส้ียนเศิกกษยั 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : สมเด็จพระนเรศวรทรงต่อสู้กบัจระเขส้ามารถใชพ้ระแสงดาบฆ่าจระเขจ้น
ตาย แลว้ในทนัใดนั้นเอง นํ้าท่ีท่วมนองป่าก็เหือดแหง้ไปพระองคท์รงดีพระทยัวา่คงจะกาํจดัเส้ียน
สงครามไดส้าํเร็จ) 

 

 



 

 

๓๒(๒๐๕) ทนัใดดิลกเจา้ จอมถวลัย ์

 สร่างผทมถวลิฝัน ห่อนรู้ 

 พระหาพระโหรพลนั พลางบอก ฝันนา 

 เร็วเร่งทายโดยกระทู ้ ท่ีถอ้ยตูแถลง 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร  

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ :  ทนัใดนั้น สมเด็จพระนเรศวรก็ทรงต่ืนจากพระบรรทมเม่ือทรงรู้วา่ทรงมี
นิมิตฝัน จึงมีรับสั่งเรียกหาโหรมาทาํนาย ให้รีบทาํนายนิมิตฝัน) 

 

๓๓(๒๐๖) พระโหรเห็นแจง้จบ ในมูล ฝันแฮ 

 ถวายพยากรณ์ทูล แด่ไท ้

 สุบินบดินทร์สูร ฝันใฝ่ นั้นฤๅ 

 หากเทพสังหรณ์ให้ ธิราชรู้เป็นกล 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : โหรหลวงเม่ือรับฟังพระสุบินนิมิต ก็เขา้ใจแจ่มแจง้ จึงถวายคาํพยากรณ์วา่ 
พระสุบินนิมิตฝันคงจะเป็นเทพสังหรณ์คือเทวดามาดลใจใหฝั้น เพื่อบอกความนยัใหท้รงทราบ) 

 

๓๔(๒๐๗) นุสนธ์ิซ่ึงน่านนํ้า นองพนา สณฑเ์ฮย 

 หนปัจฉิมทิศา ท่วมไซร้ 

 คือทพัอริรา- มญัหมู่ น้ีนา 

 สมดัง่ลกัษณ์ฝันไท ้ ธเรศนั้นอยา่แหนง 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : (โหรทาํนายต่อไปวา่) นํ้าท่ีไหลบ่าท่วมป่าสูงทางทิศตะวนัตก ก็คือทพัมอญ
พม่าผูเ้ป็นขา้ศึก เป็นจริงดงัท่ีพระองคท์รงพระสุบินเป็นแน่แท)้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๕(๒๐๘) เหตุแสดงแห่งราชพอ้ง ภยัชลา  

 ไดแ้ก่อุปราชา เชษฐผ์ู ้

 สงครามซ่ึงเสด็จครา น้ีใหญ่ หลวงแฮ 

 แทจ้กัถึงยทุธ์สู้ ศึกชา้งสองชน 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : (โหรทาํนายต่อไปวา่) ส่วนจระเข ้ท่ีแทก้็คือพระมหาอุปราชา ผูเ้ป็น เชษฐา 
สงครามซ่ึงเสด็จในคร้ังน้ีจะเป็นสงครามคร้ังยิง่ใหญ่เพราะพระองคจ์ะตอ้งทรงทาํยทุธหตัถีกบัพระ
มหาอุปราชา) 

 

๓๖(๒๐๙) ซ่ึงผจญอริราชดว้ย  เดชะ  

 เพื่อพระเดโชชนะ ศึกนํ้า 

 คือองคอ์มิตรพระ จกัมอด เมือเฮย 

 เพราะพระหตัถห์ากหํ้ า หัน่ดว้ยขอคม 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : (โหรทาํนายต่อไปวา่) นิมิตท่ีวา่พระองคฆ่์าจระเขไ้ด ้ก็แปลวา่พระองค์
สามารถเอาชนะพระมหาอุปราชาได ้พระมหาอุปราชาจะส้ินพระชนมด์ว้ยพระแสงของา้วของ
พระองค)์ 

๓๗(๒๑๐)  เบ้ืองบรมขตัติยท์่องทอ้ง แถวธาร 

 พระจกัไล่ลุยลาญ เศิกไสร้ 

 ริปู บ่ รอราญ ฤทธ์ิราช เลยพอ่ 

 พระจกัชาญชแยศได ้ ดัง่ทา้วใฝ่ฝัน 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : (โหรทาํนายต่อไปวา่) นิมิตท่ีวา่พระองคท์รงเดินฝ่ากระแสนํ้าท่ีไหลเช่ียว
กวา้งใหญ่ไปได ้ก็แปลความวา่ พระองคจ์ะสามารถรุกไล่ลุยสู้ขา้ศึกจนแตกพา่ยไป ขา้ศึกมิอาจตา้น
พระเดชานุภาไดเ้ลย พระองคจ์กัไดช้ยัชนะสมดงัพระสุบินนิมิต) 

 

 

 

 



 

 

๓๘(๒๑๑) คร้ันดินทร์ดาลได ้ สดบัพยากรณ์ไท ้

 ธิราชแผว้พนูเกษม  

๓๙(๒๑๒) เปรมปรีด์ิปราโมทแท ้ เพราะพระโหรหากแก ้

 กล่าวตอ้งตามฝัน 

๔๐(๒๑๓) พระพลนัทรงเคร่ืองตน้ งามประเสริฐเลิศลน้ 

 แหล่งหลา้ควรชม ช่ืนนา 

๔๑(๒๑๔) สมเด็จอนุชนอ้งแกว้ ทรงสุภาภรณ์แพร้ว 

 เพริศพร้อมเพราตา ยิง่แฮ 

โคลง ๒ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : เม่ือสมเด็จพระนเรศวร ทรงสดบัคาํพยากรณ์แลว้ ก็ทรงมีพระเกษมสาํราญ
เบิกบานพระทยั ทรงยนิดีปรีดาถา้หากเป็นไปดงัคาํโหรทาํนาย จากนั้นก็ทรงแต่งพระวรกายอนั
วจิิตร งามสง่าน่าชมเชยน่าเล่ือมใสศรัทธา สมเด็จพระเอกาทศรถ ก็ทรงแต่งพระวรกายงามวจิิตร
เช่นกนั) 

๔๒(๒๑๕)  สองขตัติยายรุยาตร ยงัเกยราชหอทพั ขนุคชขบัชา้งเทียบ ทวยหาญเพียบแผน่ภู ดูมหิมาดา
ดาษ สระพราศพร้อมโดยขบวน องคอ์ดิศวรสองกษตัริย ์คอย นฤขตัรพิชยั บดัเด๋ียวน้ีไททฤษฏี พระ
ศรีสารีริกบรมธาตุ ไขโอภาสโศภิต ช่วงชวลิตพา่งผล ส้มเกล้ียงกลกุก่อง ฟ่องฟ้าฝ่ายทกัษิณ ผนิแวด
วงตรงทพั นบัคาํรบสามครา เป็นทกัษิณาวรรตเวยีน วา่ยฉวดัเฉวยีนอมัพร ผา่นไปอุดรโดยดา้วพลาง
บพิตรโททา้ว ท่านตั้งสดุดี อยูน่า 

 

 

ร่ายขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (เป็นอยา่งน้ี คือ : สองกษตัริยคื์อสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถ ไดเ้สด็จไปยงัเกยทรงชา้ง 
ขนุคชขบัชา้งมาเทียบ หอ้มลอ้มไปดว้ยทหารหาญเตม็แผน่ดินดูพร่ังพร้อมเป็นขบวน ขณะท่ีกษตัริย์
ทั้งสองพระองคท์รงคอยพิชยัฤกษอ์ยู ่ก็ไดท้อดพระเนตรพระบรมสารีริกธาตุซ่ึงส่องแสงสุกใส 
ขนาดเท่าผลส้มเกล้ียง ล่องลอยมาในทอ้งฟ้าทางทิศใต ้ไดห้มุนรอบกองทพัเป็นทกัษิณาวรรต ๓ 
รอบ แลว้ลอยข้ึนไปทางทิศเหนือกษตัริยส์องพระองคท์รงสรรเสริญนมสัการอธิษฐานใหช้นะศึก) 

 

 

 



 

 

(ช้างทรงสมเดจ็พระนเรศวรและพระเอกาทศรถฝ่าเข้าไปในกองทัพข้าศึก) 
 

๔๓(๒๘๙)  เคล่ือนพลตามเกล็ดนาค ตากเตม็ท่งแถวเถ่ือน เกล่ือนกล่นแสนยาทพัถบัปะทะไพรินทร์ 
ส่วนหสัดินอุภยั เจา้พระยาไชยานุภาพ เจา้พระยาปราบไตรจกัร ตรับตระหนกัสาํเนียง เสียงฆอ้ง
กลองปืนศึก อึกเอิกกอ้งกาหล เร่งคาํรนเรียกมนั ชนัหูชูหางเล่น แปร้นแปร๋แลคะไขว ่บาทยา่งใหญ่ 
ดุ่มด่วน ป่วนกิริยาร่าเริง บาํเทิงมนัคร่ันครึก เขา้สู้ศึกโรมราญ ควาญคดัทา้ย บ มิอยู ่วูว่างวิง่ฉบัฉิว
ปลิวประเล่ห์ลมพาน สํ่าแสะสารแสนยา ขวาซา้ยแซงหนา้หลงั ทั้งทวยพลตนขนุถว้นทุกมุลมวล
มาตย ์ยาตร บ ทนัโททา้ว ดา้วศึกสู้สองสาร ราญศึกสู้สองไท ้ไร้พิริยะแห่ห้อม พร้อมแต่กลาง
ควาญคช กาํหนดส่ีโดยเสด็จ เห็จเขา้ใกลก้องหนา้ขา้ศึกดูดาษเดียร ธ ระเมียรหมู่ดสักร มอญพม่าดา
ด่ืน เดินดุจคล่ืนคลาฟอง นองน่านในอรรณเวศ ตรัสแรงมนัแรงกาย หงายงาเสยสารเศิก เพิกพงัพา่ย
บ่ายตนปนปะไปไขวค่วา้ง ชา้งศึกไดก้ล่ินมนั หนัหวัหกตกกระหม่า บ่ากนัเล่ียงกบัหลบประทบประ
ทะอลวน สองคชชนชาญเช่ียว เร่ียวรณรงคเ์ริงแรง แทงถีบฉดัตะลุมบอน พม่ามอญตายกลาด ขา้ศึก
สาดปืนโซรม โรมกุทณัฑธ์นู ดูดัง่พรรษาซอ้งไป่ตกตอ้งตนสาร ธุมาการเกิดกระลบ อบอลเวง
ฟากฟ้า ดู บ่ รู้จกัหนา้ หน่ึงส้ินแสงไถง แลนา 

ร่ายขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : สองกษตัริยเ์สด็จเคล่ือนตามตาํราพิชยัสงครามช่ือเกล็ดนาค แลว้ไดป้ะทะ
ขา้ศึก ชา้งระท่ีนัง่สองคือ เจา้พระยาไชยานุภาพและเจา้พระยาปราบไตรจกัร ไดย้นิเสียงฆอ้ง กลอง
ปืน ก็ร้องข้ึนดว้ยคึกคะนองเน่ืองเพราะตกมนั กางหู ชูหาง ส่งเสียงร้องแปร่นแปร๋นดุ่มด่วนเดินเขา้
ไปดว้ยอาการเริงร่าเพื่อสู้ศึกสงคราม โดยท่ีควาญชา้งไม่อาจจะบงัคบัไดอ้ยู ่ชา้งทั้งสองวิง่ไปอยา่ง
เร็ว ทหารในกองตามไม่ทนั มีเพียงควาญชา้ง ผูรั้กษาทา้ยชา้งทรง และกลางชา้งทรงเท่านั้นโดยเสด็จ
ไป ไดเ้ขา้ไปจนถึงใกลก้องหนา้ของขา้ศึกสองกษตัริยท์อดพระเนตรฝ่ายขา้ศึกท่ีมีกาํลงัมากมาย
เหลือหลาย ก็ทรงไสชา้งสู้ขา้ศึก ชา้งทรงเขา้ถีบแทงฝ่ายขา้ศึกท่ีมีกาํลงัมากมายเหลือหลาย ก็ทรงไส
ชา้งสู้ขา้ศึก ชา้งทรงเขา้ถีบแทงฝ่ายตรงขา้มอยา่งเมามนั ฝ่ายชา้งขา้ศึกไดก้ล่ินมนัก็ตกใจกลวัพากนั
หนีไป สองชา้งของสองกษตัริยว์ิง่เขา้ชนขา้งชา้งขา้ศึกอยา่งเช่ียวชาญ แทง ถีบ เตะ ต่อสู้กนัแบบ
ตะลุมบอน ฝ่ายพม่านอนตายเกล่ือนกลาดแมว้า่ขา้ศึกจะยงิปืนเขา้ใส่ระดมยงิธนูเขา้ใส่ดัง่ห่าฝน แต่ก็
ไม่ถูกตอ้งตวัชา้ง สู้กนัจนฝุ่ นตลบทัว่ทอ้งฟ้า จนมองหนา้กนัไม่เห็น ราวกบัวา่เป็นเวลากลางคืน) 

 

 

 

 

 



 

 

๔๔(๒๙๐) จึงไทเทเวศอา้ง สมมุติ 

 ม่ิงมหิศวรมกุฏ เกศหลา้ 

 เถลิงภพแผน่อยธุ- ยายิง่ ยศแฮ 

 แสดงพระเดชฟุ้งฟ้า เฟ่ืองดา้วดินไหว 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : สมเด็จพระนเรศวรพระผูเ้ป็นดงัสมมุติเทพ ผูเ้ป็นท่ีรักยิง่ของประชาชนได้
ข้ึนครองราชสมบติักรุงศรีอยุธยา ทรงมีประเกียรติฟุ้งเฟ่ืองไปทัว่ทั้งแผน่ดิน) 

 

๔๕(๒๙๑) ภูวไนยผายโอษฐอ้ื์น โชยงการ 

 แก่เทพทุกถ่ินสถาน ฉชั้น 

 โสฬสพรหมพิมาน กมลาสน์ แลนา 

 เชิญช่วยชุมโสตซั้น สดบัถอ้ยตูแถลง 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : สมเด็จพระนเรศวรไดมี้โองการเชิญเทพทุกถ่ินท่ีทั้ง ๖ ชั้น เชิญพระพรหม
ในพรหมโลก ๑๖ ชั้น มาฟังคาํแถลงของพระองค)์ 

 

 

๔๖(๒๙๒) ซ่ึงแสร้งรังสฤษฏใ์ห้ มาอุบติั 

 ในประยรูเศวตฉตัร สืบเช้ือ 

 หวงัผดุงบวรรัตน- ตรัเยศ ยนืนา 

 ทาํนุกพระศาสน์เก้ือ ก่อสร้างแสวงผล 

โคลอง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : การท่ีเทวดาบนัดาลใหข้า้พเจา้มาเกิดในเช้ือสายกษตัริยด์ว้ยหวงัใหค้ ํ้าจุน
พระรัตนตรัย ทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรือง) 

 

๔๗(๒๙๓)  กลใดไปช่วยแผว้  นภา ดลฤๅ 

 ใสสรวา่งธุมา มืดมว้ย  

 มลกัเล็งเหล่าพาธา ทวยเศิก สมรแฮ 

 เห็นตระหนกัเนตรดว้ย ดัง่น้ีแหนงฉงาย 



 

 

โคลง  ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : เหตุไฉนเทวดาทั้งหลายจึงไม่ช่วยบนัดาลใหท้อ้งฟ้าสวา่งไสว จะได้
มองเห็นขา้ศึกศตัรูดุถนดัชดัเจน) 

 

๔๘(๒๙๔) พอวายวรวากยอ์า้ง โอษฐพ์ระ 

 ดาลมหาวาตะ ต่ืนฟ้า 

 ทรหึงทรหวลพะ- พานพดั หาวแฮ 

 หอบธุมางคจ์างเจา้ จรัสดา้วแดนสมร 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พอส้ินสุดพระดาํรัส ไดเ้กิดลมพายใุหญ่พดัเอาฝุ่ นหมอกควนัหายไปส้ิน 
ทอ้งฟ้าสวา่งโล่งสนามรบแจ่มแจง้มองเห็นชดั) 

 

๔๙(๒๙๕) ภูธรเมิลอมิตรไท ้ ธาํรง สารแฮ 

 ครบสิบหกฉตัรทรง เทริดเกลา้  

 บ่ จวน บ่ จวบองค ์ อุปราช แลฤๅ  

 พลางเร่งขบัคชเตา้ แต่ตั้งตาแสวง 

 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : สมเด็จพระนเรศวรทอดพระเนตรกองทพัขา้ศึก ปรากฏวา่มีการจดัชา้งทรง
ไว ้๑๖ ชา้ง แต่กลบัไม่พบพระมหาอุปราชา จึงทรงเร่งไสชา้งตามหาพระมหาอุปราชา) 

 

๕๐(๒๙๖) โดยแขวงขวาทิศทา้ว ทฤษฏี แลนา 

 บดั ธ เห็นขนุกรี หน่ึงไสร้ 

 เถลิงฉตัรจตุัรพีรีย ์ เรียงคัง่ ขเูฮย 

 หนแห่งฉายาไม ้ ข่อยช้ีเฌอนาม 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : เม่ือสมเด็จพระนเรศวรทรงสังเกตก็ไดเ้ห็นฉตัร ๕ ชั้น ท่ีแห่งหน่ึง จึงทรง
ทราบวา่พระมหาอุปราชาประทบันัง่หลงัชา้งอบยูใ่ตต้น้ข่อย) 

 



 

 

๕๑(๒๙๗) ป่ินสยามยลแทท้่าน คะเนนึก อยูน่า 

 ถวลิวา่ขนุศึกสาํ- นกัโนน้ 

 ทวยทพัเทียบพนัลึก แลหลาก หลายแฮ 

 ครบเคร่ืองอุปโภคโพน้ เพง่เพี้ยนพิศวง 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : สมเด็จพระนเรศวรทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาหอ้มลอ้มดว้ยทหาร
หาญมากมาย และตั้งเคร่ืองสูงครบครัน มองดูแปลกประหลาดกวา่ใคร) 

 

๕๒(๒๙๘) สองสุริยพงศผ์า่นหลา้ ขบัคเชนทร์บ่ายหนา้ 

 แขกเจา้จอมตะเลง แลนา 

๕๓(๒๙๙) ไป่เกรงประภาพเท่าเผา้ พกัตร์ท่านผอ่งฤๅเศร้า 

 สู้เส้ียนไป่หนี หนา้นา 

๕๔(๓๐๐) ไพรีเร่งสาดซ้อง  โซรมปืนไฟไป่ตอ้ง 

 ต่ืนเตา้แตกฉาน ผา้นนา 

 

 
โคลง ๒ สามบาทขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถ จึงทรงไสชา้งพระท่ีนัง่เขา้
ไปหาพระมหาอุปราชา ทั้งสองพระองคไ์ม่ทรงเกรงกลวัส่ิงใดมีพระพกัตร์ผอ่งใส พร้อมสู้ศึกไม่หนี
หนา้) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ยุทธหัตถแีละชัยชนะของไทย) 
๕๕(๓๐๑) นฤบาลบพิตรเผา้ ภูวนา ยกแฮ 

 ผายสิหนาทกถา ท่านพร้อง 

 ไพเราะราชสุภา- ษิตส่ือ สารนา 

 เสนอ บ่ มีขอ้ขอ้ง ขุ่นแคน้คาํไข 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : สมเด็จพระนเรศวรไดต้รัสถอ้ยคาํไพเราะน่าฟัง ไม่มีพระสุรเสียงขุ่นแคน้
เคืองขดัเลยสักนิดวา่) 

 

๕๖(๓๐๒) อา้ไทภูธเรศหลา้ แหล่งตะเลง โลกฤๅ 

 เผยพระยศยนิเยง ยา่นแกลว้ 

 สิบทิศทัว่ลือละเวง หวัน่เดช ท่านนา 

 ไป่เร่ิมรอฤทธ์ิแผว้ เผอืดกลา้แกลนหนี 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : กษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่แห่งประเทศมอญ มีพระเกียรติยศเล่ืองลือไกลทั้ง ๑๐ ทิศ 
ผูใ้ดไดย้นิก็หว ัน่เกรงพระบรมเดชานุภาพ ไม่กลา้ต่อสู้แลว้รีบหนีไป) 

 

๕๗(๓๐๓)  พระพี่พระผูผ้า่น ภพอุต-ดมเอย 

 ไป่ชอบเชษฐย์นืหยดุ ร่มไม ้

 เชิญราชร่วมคชยทุธ์ เผยอเกียรติ ไวแ้ฮ 

 สืบกวา่สองเราไสร้ สุดส้ินฤๅมี 

 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พระเจา้พี่ปกครองประเทศท่ีบริบูรณ์ยิง่ ไม่สมควรเลยท่ีจะประทบัอยูใ่ตร่้ม
ไม ้ขอเชิญพระองคเ์สด็จมากระทาํยทุธหตัถีร่วมกนั ใหป้รากฏเกียรติไวเ้ถิด ต่อจากเราทั้งสองคนคง
ไม่มีใครอีกแลว้) 

 

 

 



 

 

๕๘(๓๐๔)  หสัดีรณเรศอา้ง อวสาร น้ีนา 

 นบัอนาคตกาล ห่อนพอ้ง 

 ขตัติยายทุธ์บรรหาร คชคู่ กนัแฮ 

 คงแต่เผื่อพี่นอ้ง ตราบฟ้าดินกษยั 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : การรบดว้ยการชนชา้ง จะส้ินสุดกนัในคราวน้ี นบัแต่น้ีไปจะไม่ไดพ้บเห็น
อีก การทาํยทุธหตัถีกนัของกษตัริย ์คงจะมีแต่เราสองพี่นอ้งเท่านั้น ตราบฟ้าดินส้ินสลาย) 

 

๕๙(๓๐๕) ไวเ้ป็นมหรสพขอ้ง สุขศานต์ิ 

 สาํหรับราชสาํราญ เร่ิมร้ัง 

 บาํเทิงหฤทยับาน ประดิยทุธ์ นั้นนา 

 เสนอเนตรมนุษยต์ั้ง แต่หลา้เลอสรวง 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : การทาํยทุธหตัถี ก็เหมือนการเล่นร่ืนเริงสนุกสนานของพระราชา เพื่อให้
ชมเล่นเป็นขวญัตาสาํราญใจแก่มนุษยแ์ละเหล่าเทวดา) 

 

๖๐(๓๐๖) ปวงไทเ้ทเวศทั้ง พรหมาน 

 เชิญประชุมในสถาน ท่ีน้ี 

 ชมช่ืนคชรําบาญ ตูต่อ กนัแฮ 

 ใครเช่ียวใครชาญช้ี ชเยศอา้งอวยเฉลิม 

โคลง ๔ ขา้งตนัน้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ขอเชิญท่านเทวดาและพรหมทั้งหลาย จงมาประชุมกนัในสถานท่ีน้ี เพื่อช่ืน
ชมการทาํยทุธหตัถี ใครเช่ียวชาญชาํนาญกวา่ ขอจงไดอ้วยพรใหผู้น้ั้นไดรั้บชยัชนะดว้ยเถิด) 

 

๖๑(๓๐๗)  หวงัเร่ิมคุณเกียรติกอ้ง  กลางรงค ์ 

 ยนืพระยศอยูค่ง คู่หลา้ 

 สงครามกษตัริยท์รง ภพแผน่ สองฤๅ 

 สองราชรอนฤทธ์ิร้า เร่ืองรู้สรเสริญ 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 



 

 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : หวงัวา่จะไดเกียรติยศในการสู้รบคร้ังน้ี เป็นท่ียนืยงอยูคู่่โลกา สองกษตัริย์
ไดท้าํสงความกนั ผูท่ี้ทราบเร่ืองราวก็จะใหค้วามช่ืนชมสรรเสริญ) 

 

๖๒(๓๐๘) ดาํเนินพจนพากยพ์ร้อง พรรณนา 

 องคอ์คัรอุปราชา ท่านแจง้ 

 กอบเกิดขตัติยมา- นะนึก หาญเฮย 

 ขบัคชเขา้ยทุธ์แยง้ ด่วนดว้ยโดยถวลิ 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : คร้ันสมเด็จพระนเรศวรตรัสพรรณนาความมาอยา่งนั้นพระมหาอุปราชา
ทรงฟังแลว้ก็ทรงเห็นตามดว้ย ทาํใหเ้กิดขตัติยะมานะอนัหาญกลา้จึงทรงขบัชา้งเขา้สู้รบ) 

 

๖๓(๓๐๙) หสัดินป่ืนธเรศไท ้ โททรง 

 คือสมิทธิมาตงค ์ หน่ึงอา้ง 

 หน่ึงคือคิริเมขลม์ง- คลอาสน์ มารเอย 

 เศียรส่ายหงายวาควา้ง- ไขวแ่ควง้แทงโถม 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ชา้งทรง ๒ ชา้ง ของสมเด็จพระนเรศวรกบัพระมหาอุปราชา เป็นเหมือน
ชา้งเอราวณัซ่ึงเป็นชา้งทรงของพระอินทร์ และชา้งคีริเมขลซ่ึ์งเป็นพาหนะของวสวตัดีมาร ทั้งสอง
ชา้งต่างส่ายเศียรหงายงาเขา้โถมแทงกนัและกนัอยา่งขวกัไขว)่ 

 

๖๔(๓๑๐)  สองโจมสองจู่จว้ง  บาํรู 

 สองขตัติยสองขอชู เชิดดํ้า 

 กระลึงกระลอกดู ไววอ่ง นกันา 

 ควาญขบัคชแข่งคํ้า เข่นเข้ียวในสนาม 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : กษตัริยข์องพระองค ์ทรงต่อสู้รบกนัอยา่งแขง็ขนั เตม็กาํลงัสามารถ ทรงรุก
รับกนัอยา่งวอ่งไว ควาญก็ขบัชา้งเขา้ชนกนั) 

 

 



 

 

๖๕(๓๑๑) งามสองสุริยราชลํ้า เลอพิศ นาพอ่ 

 พา่งพชัรินทร์ไพจิตร ศึกสร้าง 

 ฤๅรามเร่ิมรณฤทธ์ิ รบราพณ์ แลฤๅ 

 ทุกเทศทุกทิศอา้ง อ้ืนไทไ้ป่เทียม 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : สองกษตัริยสู้์กนัราวกบัพระอินทร์และพญาอสูรเวปจิตติ(ไพจิตราสูร) ทาํ
สงความกนั หรือเป็นดงัพระรามทาํสงครามกบัทศกณัฐ ์ไม่มีกษตัริยอ์งคใ์ดในประเทศไหนๆ ในทัว่
ทิศเสมอเหมือนไดเ้ลย) 

 

๖๖(๓๑๒) ขนุเสียมสามรรถตา้น ขนุตะเลง 

 ขนุต่อขุนไป่เยง หยอ่นหา้ว 

 ยอหตัถเ์ทิดลบองเลบง องักุศ ไกวแฮ 

 งามเร่งงามโททา้ว ท่านสู้ศึกสาร 

โคลง  ๔  ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : สมเด็จพระนเรศวรตา้นทานพระมหาอุปราชาไวไ้ด ้ทั้งสองพระองคไ์ม่ได้
ทรงยาํเยงเกรงกลวักนัเลย สมเด็จพระนเรศวรใชพ้ระหตัถย์กพระแสงของา้วกวดัไหววดัเหวีย่งไปมา 
เพื่อสู้กบัขา้ศึก) 

 

๖๗(๓๑๓) คชยานขตัติเยศเบ้ือง ออกถวลัย ์  

 โถมปะทะไป่ทนั เหยยีบย ั้ง 

 สารทรงราชรามญั ลงล่าง แลนา 

 เสยส่ายทา้ยทนัตท์ั้ง คู่ค ํ้าคางเขิน 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร  

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ชา้งทรงของสมเด็จพระนเรศวรไดโ้ถมเขา้ปะทะโดยไม่ทนัไดต้ั้งหลกัให้
มัน่ ชา้งทรงของพระมหาอุปราชาไดล่้าง จึงดนังาและคางของชา้งสมเด็จพระนเรศวรจนเงยหนา้) 

 

 

 

 



 

 

๖๘(๓๑๔) ดาํเนินหนุนถนดัได ้ เชิงชิด  

 หน่อนเรนทรทิศ ตกดา้ว 

 เสด็จแสดงวราฤทธ์ิ รําร่อน ขอแฮ 

 ฟอนฟาดแสงของา้ว อยูเ่พี้ยงจกัรผนั 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พระมหาอุปราชาทรงเห็นเป็นอะไรกาสเหมาะ จึงเง้ือพระแสงของา้วข้ึน
จว้งฟันอยา่งแรงและรวดเร็วราวกบัจกัรหมุนทีเดียว) 

 

๖๘(๓๑๕)  เบ้ืองนั้นนฤนาภผู ้ สยามินทร์ 

 เบ่ียงพระมาลาผนิ ห่อนพอ้ง 

 ศสัตราวธุอรินทร์ ฤๅถูก องคเ์อย 

 เพราะพระหตัถห์ากป้อง ปัดดว้ยขอทรง 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงเบ่ียงพระมาลา (หมวก)หลบไดท้นั พร้อม
กนันั้นก็ใชพ้ระแสงของา้วปัดป้องออกเสีย ทาํใหอ้าวธุของพระมหาอุปราชาไม่ถูกพระวรกาย) 

 

๗๐(๓๑๖) บดัมงคลพา่ห์ไท ้ ทวารัติ  

 แวง้เหวีย่งเบ่ียงเศียรสะบดั ตกใต ้

 อุกคลุกพลุกเงยงดั คอคช เศิกแฮ 

 เบนบ่ายหงายแหงนให ้ ท่วงทอ้ทีถอย 

 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : ในทนัใดนนั้นเอง ขา้งทรงของสมเด็จพระนเรศวรไดแ้วง้เบ่ียงเศียร (เบ่ียง
หวั) เบนสะบดัจนไดล่้างแลว้ใชง้างดัคอชา้งของพระมหาอุปราชาใหเ้งยข้ึนบา้ง) 

 

๗๑(๓๑๗)  พลอยพลํ้าเพลียกถา้ท่าน ในรณ 

 บดัราชฟาดแสงพล- พา่ยฟ้อน 

 พระเดชพระแสดงดล เผด็จคู่ เขญ็แฮ 

 ถนดัพระองัสาขอ้น ขาดดา้วโดยขวา 



 

 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ :ทาํใหช้า้งทรงของพระมหาอุปราชาเพล่ียงพลํ้าเสียท่าในการรบ ในทนัใด
นั้น สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงเง้ือพระแสงของา้วท่ีช่ือพระแสงพลพา่ยฟาดฟันพระมหาอุปราชาจน
ถูกพระองัสา (ไหล่) ขาดสะพายแล่ง) 

 

๗๒(๓๑๘) อุรารานร้าวแยก ยลสยบ 

 เอนพระองคล์งทบ ท่าวด้ิน 

 เหนือคอคชซอนซบ สังเวช 

 วายชิวาตมสุ์ดส้ิน สู่ฟ้าเสวยสวรรค ์

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พระอุระ (อก) ของพระมหาอุปราชาถูกพระแสงของา้วฟันจนเป็นรอยแผล
แยก เอนพระวรกายลงซบบนคอชา้ง เป็นท่ีน่าสังเวชใจไดส้ิ้นพระชนมเ์สด็จสวรรคต) 

 

๗๓(๓๕๗) พระตรีโลกนาถแผว้ เผด็จมาร 

 เฉกพระราชามภาร พี่นอ้ง 

 เสด็จไร้พิริยะราญ อรินาศ ลงนา 

 เสนอพระยศยนิกอ้ง เกียรติทา้วทุกภาย 

 

 

 

 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูเ้ป็นท่ีพึ่งแห่งโลกทั้งสาม (มนุษย ์เทวดา พรหม) 
ทรงปราบพญามารไดส้าํเร็จ ก็เป็นเฉกเช่นกบัท่ีสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถทรง
ปราบขา้ศึกไดร้าบคาบ ทาํให้พระเกียรติฟุ้งเฟ่ืองเล่ืองลือไกล) 

 

 

 

 



 

 

๗๔(๓๕๘) ผวิหลายพยหุยทุธ์ร้า โรมรอน 

 ชนะอมิตรมวลมอญ มัว่มลา้ง 

 พระเดช บ่ ดาลขจร เจริญฤทธ์ิ พระนา 

 ไปทัว่ธเรศออกอา้ง เอิกฟ้าดินไหว 

โคลง ๔ ขา้งตน้น้ี ถอดคาํประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งไร 

 (ถอดคาํประพนัธ์ไดว้า่ : แมน้จะถูกขา้ศึกศตัรูมากมายรุกรานอยา่งไร พระองคก์็ทรงเอาชนะไดห้มด 
พระองคท์รงมีพระบรมเดชานุภาพแผข่จรกระฉ่อนไป) 

 

  

 

๑. ผูใ้ดไดรั้บชยัชนะในการทาํยุทธหตัถี (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 
๒. ผูใ้ดประสบกบัความพา่ยแพ ้และส้ินชีวติในสมรภูมิ (พระมหาอุปราชาแม่ทพัของพม่า) 
๓. สมเด็จพระนเรศวรทรงสูญเสียขา้รองบาทผูรั้กษาทา้ยชา้งทรง นามวา่อะไร (นายมหานุภาพ) 
๔. สมเด็จพระเอกาทศรถทรงรบชนะใคร (มาจางชโร) 
๕. สมเด็จพระเอกาทศรถสูญเสียกลางชา้งทรง นามวา่อะไร (หม่ืนภกัดีศวร) 
๖. พม่าและไทยสู้รบกนัท่ีไหน (ตาํบล ตระพงัตรุ เมืองกาญจนบุรี) 
๗. เม่ือฝ่ายพม่าส้ินแม่ทพัเสียแลว้ ทหารพม่าทาํอยา่งไร (ไม่มีกาํลงัใจทาํศึก จึงพากนัถอยหนี) 
๘. คร้ันทหารพม่าพากนัถอยหนี ทหารไทยทาํยา่งไร  

(ไล่ตีพม่าตั้งแต่บาํบลตระพงัตรุ จนออกไปจากเมืองกาญจนบุรี) 
๙. สมเด็จพระนเรศวรทรงปฏิบติัต่อพระศพพระมหาอุปราชาอยา่งไร 

(โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างสถูปสวมพระศพพระมหาอุปราชา ตรงสนามรบท่ีตระพงัตรุและโปรดใหเ้จา้
เมืองมล่วนควาญชา้งทรงของพระมหาอุปราชานาํข่าวการส้ินพระชนมไ์ปกราบทูลพระเจา้หงสาวดี) 
 
 

 

๑๐. เสร็จศึก สมเด็จพระนเรศวรทรงปฏิบติัต่อทหารอยา่งไร (ทรงปูนบาํเหน็จความชอบแก่ผูท่ี้ตามเสด็จ
ไปในท่ีรบ และลงโทษแม่ทพันายกองท่ีตามไปไม่ทนั) 

๑๑. ผูท่ี้ไดรั้บการปูนบาํเหน็จความ เพราะตามเสด็จไปในท่ีรบดว้ยมีใครบา้ง 
(เจา้รามราฆพ ผูเ้ป็นกลางชา้งทรงของสมเด็จพระนเรศวรและขนุศรีคชคง ผูเ้ป็นทา้ยชา้งทรงของ
สมเด็จพระเอกาทศรถ) 

๑๒. นอกจากบุคคลดงักล่าวขอ้ ๑๑ มีใครอีกหรือไม่ ท่ีไดรั้บบาํเหน็จความชอบ 

๘. ผลของการท ายุทธหตัถี 



 

 

(แม่ทพันายกองท่ีรบจนถึงแก่ความตาย) 
๑๓.  โทษของแม่ทพันายกองท่ีตามเสด็จไม่ทนันั้น คืออะไร (ประหารชีวิต) 
๑๔.  โทษดงักล่าวในขอ้ ๑๓ เป็นโทษตามกฎหมายอะไร (กฎพระอยัการศึก) 
๑๕.  นกัโทษประหารชีวติเหล่านั้น ไดรั้บโทษประหารทนัทีหรือไม่  

(โปรดใหข้งันกัโทษไวก่้อน เน่ืองจากใกลว้นัพระข้ึน ๑๕ คํ่า) 
๑๖. ในวนัข้ึน ๑๕ คํ่า มีพระเถระรูปใดไปเขา้เฝ้าสมเด็จพระนเรศวร 

(สมเด็จพระวนัรัตหรือพนรัต ไดน้าํพระราชาคณะจาํนวน ๑๕ รูป เขา้เฝ้า) 
๑๗.  สมเด็จพระวนัรัต ไปเขา้เฝ้าสมเด็จพระนเรศวรเพื่ออะไร 

(เพื่อทูลขอพระราชอภยัโทษ แก่แม่ทพันายกองท่ีตามเสด็จไม่ทนั) 
๑๘.  สมเด็จพระวนัรัต ทูลจขอพระราชทานอภยัโทษแก่แม่ทพันายกองอยา่งไร 

(การท่ีแม่ทพันายกองตามเสด็จไม่ทนั แลว้จะมีความผิดก็จริง แต่มีความชอบท่ีรับราชการมานาน 
และการณ์ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นเด่นชดัวา่ ทรงชนะศึกดว้ยพระเดชานุภาพของพระองคเ์องเปรียบแหมือ
นพระพุทธเจา้ทีทรงเอาชนะกองทพัพญามารตามลาํพงัพระองคเ์อง เป็นท่ีแซ่ซร้องสรรเสริญของ
เหล่าเทพยดา) 

๑๙. พระอยักา (เสด็จปู่ ) ของสมเด็จพระนเรศวร มีพระนามวา่อะไร (สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฝึกหัด บทที่ ๒ 

 
ลิลิตตะเลงพ่าย 

๑. เร่ืองลิลิตตะเลงพา่ยเป็นผลงานการประพนัธ์ของผูใ้ด 
๑. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
๒. เจา้พระยาพระคลงั (หน) 
๓. พระยาพิศณุประสาทเวช 
๔. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

๒. ผูป้ระพนัธ์เร่ือง ลิลิตตะเลงพ่าย มีความเก่ียวขอ้งกบัอะไรกบัพระพุทธศาสนา 
๑. มีผลงานการประพนัธ์เก่ียวกบัพระพุทธศาสนา 
๒.เคยออกบวชเป็นพระภิกษุ 
๓. เป็นผูอุ้ปถมัภบ์าํรุงพระศาสนา 
๔. เป็นพระภิกษุ เป็นสมเด็จพระสังฆราชและเป็นเจา้อาวาสวดัพระเชตุพนฯ 

๓. ลิลิต คือคาํประพนัธ์ประเภทใด 
๑. คาํประพนัธ์ท่ีแต่งใหก้าพยแ์ละโคลงสลบักนั 
๒. คาํประพนัธ์ท่ีแต่งใหก้ลอนและกาพยส์ลบักนั 
๓. คาํประพนัธ์ท่ีแต่งใหก้าพยแ์ละกลอนสลบักนั 
๔. คาํประพนัท่ีแต่งใหร่้ายและโคลงสลบักนั 

๔. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคส์าํคญัในการแต่งเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย 
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
๒. เพื่อแสดงความสามารถของกวี 
๓. เพื่อใหมี้วรรณคดีเพิ่มปริมาณข้ึน 
๔.  เพื่อยกยอ่งสถาบนักษตัริย ์

๕. ทาํไมเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย จึงไดรั้บการยกยอ่งเป็นวรรณคดีมหากาพย ์
๑. เพราะเป็นการสดุดีวีรกรรมของกษตัริย ์
๒. เพราะเป็นการสดุดีนกัการทหาร 
๓. เพราะเป็นการยกยอ่งบุคคลสาํคญัของชาติ 
๔. เพราะเป็นการสดุดีวกีรรมนกัรบในการทาํยทุธหตัถี 
 
 
 



 

 

๖. ในการแต่งลิลิต มกัแต่งดว้ยคาํประพนัธ์ชนิดใดเป็นอนัดบัแรก 
๑. กลอน   ๒. ร่าย 
๓.โคลง   ๔. ฉนัท ์

๗. วนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวนัอะไร 
๑. วนักรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  ๒. วนัรัฐธรรมนูญ 
๓. วนัจกัรี ๔. วนัชาติ 

๘. พ.ศ. ๒๕๓๒ องคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ไดป้ระกาศยกยอ่ง
สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสใหเ้ป็นอะไร 
๑. เป็นบุคคลดีเด่นทางดา้นการศึกษาระดบัโลก 
๒. เป็นบุคคลดีเด่นทางดา้นภาษาไทยระดบัโลก 
๓. เป็นบุคคลดีเด่นทางดา้นวฒันธรรมระดบัโลก 
๔. เป็นบุคคลดีเด่นทางดา้นวฒันธรรมระดบัชาติ 

๙. โคลงส่ีสุภาพบทใดท่ีแสดงวา่กวยีกยอ่งใหเ้กียรติขนุศึกฝ่ายศตัรูของชาติไทย 
๑.  อุรารานร้าวแยก ยลสยบ 

 เอนพระองคล์งทบ ท่าวด้ิน 

 เหนือคอคชซอนซบ สังเวช 

 วายชิวาตมสุ์ดส้ิน สู่ฟ้าเสวยสวรรค ์

๒.  นฤบาลบพิตรเผา้ ภูวนา ยกแฮ 
ผายสิหนาทกถา ท่านพร้อง 
ไพเราะราชสุภา- ษิตส่ือ สารนา 
เสนอ บ่ มีขอ้ขอ้ง ขุ่นแคน้คาํไข 

๓. หวงัเร่ิมคุณเกียรติกอ้ง  กลางรงค ์ 

 ยนืพระยศอยูค่ง คู่หลา้ 

 สงครามกษตัริยท์รง ภพแผน่ สองฤๅ 

 สองราชรอนฤทธ์ิร้า เร่ืองรู้สรเสริญ 

๔. พลอยพลํ้าเพลียกถา้ท่าน ในรณ 

 บดัราชฟาดแสงพล- พา่ยฟ้อน 

 พระเดชพระแสดงดล เผด็จคู่ เขญ็แฮ 

 ถนดัพระองัสาขอ้น ขาดดา้วโดยขวา 

 



 

 

๑๐. ลิลิตตะเลงพา่ยเป็นวรรณคดีประเภทใด 
๑. วรรณคดีพุทธศาสนา ๒. วรรณคดีสุภาษิตคาํสอน 
๓. วรรณคดีบนัทึกความรู้สึกของผูเ้ดินทาง ๔. วรรณคดีเฉลิมพระเกียรต์ิ 

๑๑. ในเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย กล่าวถึงการทาํยทุธหตัถีระหวา่งใครกบัใคร 
๑. ระหวา่งสมเด็จพระเอกาทศรถกบัพระเจา้นนัทบุเรง 
๒. ระหวา่งสมเด็จพระนเรศวรกบัพระมหาอุปราชา 
๓. ระหวา่งสมเด็จพระมหาจกัพรรดิกบัพระมหาอุปราชา 
๔. ระหวา่งสมเด็จพระเอกาทศรถกบัพระมหาอุปราชา 

๑๒. โคลงส่ีสุภาพในขอ้ใด เป็นเน้ือหาสาํคญัท่ีสุดในเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย 
๑.  สองโจมสองจู่จว้ง  บาํรู 

 สองขตัติยสองขอชู เชิดดํ้า 

 กระลึงกระลอกดู ไววอ่ง นกันา 

 ควาญขบัคชแข่งคํ้า เข่นเข้ียวในสนาม 

๒.  อุรารานร้าวแยก ยลสยบ 

 เอนพระองคล์งทบ ท่าวด้ิน 

 เหนือคอคชซอนซบ สังเวช 

 วายชิวาตมสุ์ดส้ิน สู่ฟ้าเสวยสวรรค ์

๓.  เทวญัแสดงเหตุให้ สังหรณ์ เห็นแฮ 

 เห็นกระแสสาคร หลัง่ลัน่ 

 ไกลลบวนาดอน แดนตก ทิศนา 

พระแต่เพง่ฤๅพน้ ท่ีนํ้านองสาย 
๔.  พระตรีโลกนาถแผว้ เผด็จมาร 

 เฉกพระราชามภาร พี่นอ้ง 

 เสด็จไร้พิริยะราญ อรินาศ ลงนา 

 เสนอพระยศยนิกอ้ง เกียรติทา้วทุกภาย 

๑๓. สงครามยทุธหตัถี คืออะไร 
๑. การรบบนหลงัชา้ง แบบตวัต่อตวัระหวา่งวรีกษตัริย ์
๒. บนรบบนหลงัมา้ แบบตวัต่อตวัระหวา่งวรีกษตัริย ์
๓. การรบแบบตวัต่อตวัยอดขนุศึก 
๔. การทา้รบบนหลงัชา้งระหวา่งกษตัริย ์



 

 

๑๔.  กวพีรรณนาสงรามยทุธหตัถี โดยใชค้าํประพนัธ์ประเภทใด ในการนาํเสนอ 
๑. โคลงสองสุภาพ ๒. โคลงสามสุภาพ 
๓.โคลงส่ีสุภาพ ๔. โคลงดั้น 

๑๕.  อ่านโคลงบทน้ี 
 สองโจมสองจู่จว้ง  บาํรู 

 สองขตัติยสองขอชู เชิดดํ้า 

 กระลึงกระลอกดู ไววอ่ง นกันา 

ควาญขบัคชแข่งคํ้า เข่นเข้ียวในสนาม 
คาํวา่ “โจม “จู่” และ “จว้ง” ใหค้วามหมายวา่อยา่งไร 
๑. ทาํจนสุดแขนดว้ยกาํลงัแรง ๒. โถมเขา้ใส่อยา่งเตม็กาํลงั 
๓. กระทาํดว้ยกาํลงัแรง ๔. กระทาํดว้ยกาํลงักาย 

๑๖.  คาํใดในโคลงขอ้ ๑๕ มีความหมายวา่ขยบัรพระแสงของา้วกลบัไปกลบัมา 
๑. บาํรู ๒. กระลึงกระลอก 
๓. ชูเชิด ๔. คํ้า 

๑๗.  อ่านโคลงบทน้ี 
  ขนุเสียมสามรรถตา้น ขนุตะเลง 

 ขนุต่อขนุไป่เยง หยอ่นหา้ว 

 ยอหตัถเ์ทิดลบองเลบง องักศุ ไกวแฮ 

 งามเร่งงามโททา้ว ท่านสูศึ้กสาร 

การใชค้าํ “ขนุต่อขนุ” ในโคลงบทน้ีมีความหมายวา่อยา่งไร 
๑. เป็นการรบกนัอยา่งแขง็ขนั ๒. เป็นการรบกนัระหวา่งขนุศึก 
๓. เป็นการรบกนัระหวา่งกษตัริย ์ ๔. เป็นการรบกนัตวัต่อตวั 

๑๘.  โคลงบทใดใหภ้าพการหลบคมอาวธุไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
๑. คชยานขตัติเยศเบ้ือง ออกถวลัย ์  

 โถมปะทะไป่ทนั เหยยีบย ั้ง 

 สารทรงราชรามญั ลงล่าง แลนา 

 เสยส่ายทา้ยทนัตท์ั้ง คู่ค ํ้าคางเขิน 

๒. เบ้ืองนั้นนฤนาภผู ้ สยามินทร์ 

 เบ่ียงพระมาลาผนิ ห่อนพอ้ง 

 ศสัตราวธุอรินทร์ ฤๅถูก องคเ์อย 

 เพราะพระหตัถห์ากป้อง ปัดดว้ยขอทรง 



 

 

 ๓. ผวิหลายพยหุยทุธ์ร้า โรมรอน 

 ชนะอมิตรมวลมอญ มัว่มลา้ง 

 พระเดช บ่ ดาลขจร เจริญฤทธ์ิ พระนา 

 ไปทัว่ธเรศออกอา้ง เอิกฟ้าดินไหว 

 ๔. หสัดินป่ืนธเรศไท ้ โททรง 

 คือสมิทธิมาตงค ์ หน่ึงอา้ง 

 หน่ึงคือคิริเมขลม์ง- คลอาสน์ มารเอย 

 เศียรส่ายหงายวาควา้ง- ไขวแ่ควง้แทงโถม 

๑๙. โคลงบทใดกล่าวถึงชา้งทรงสมเด็จพระนเรศวรเบ่ียงหวัออกจากชา้งพระมหาอุปราชาได ้

 ๑. บดัมงคลพา่ห์ไท ้ ทวารัติ  

 แวง้เหวีย่งเบ่ียงเศียรสะบดั ตกใต ้

 อุกคลุกพลุกเงยงดั คอคช เศิกแฮ 

 เบนบ่ายหงายแหงนให ้ ท่วงทอ้ทีถอย 

 ๒. พลอยพลํ้าเพลียกถา้ท่าน ในรณ 

 บดัราชฟาดแสงพล- พา่ยฟ้อน 

 พระเดชพระแสดงดล เผด็จคู่ เขญ็แฮ 

 ถนดัพระองัสาขอ้น ขาดดา้วโดยขวา 

 ๓. ปวงไทเ้ทเวศทั้ง พรหมาน 

 เชิญประชุมในสถาน ท่ีน้ี 

 ชมช่ืนคชรําบาญ ตูต่อ กนัแฮ 

 ใครเช่ียวใครชาญช้ี ชเยศอา้งอวยเฉลิม 

 ๔. อา้ไทภูธเรศหลา้ แหล่งตะเลง โลกฤๅ 

 เผยพระยศยนิเยง ยา่นแกลว้ 

 สิบทิศทัว่ลือละเวง หวัน่เดช ท่านนา 

ไป่เร่ิมรอฤทธ์ิแผว้ เผอืดกลา้แกลนหนี 
๒๐. อ่านโคลงบทต่อไปนี 

  พระพี่พระผูผ้า่น ภพอุต-ดมเอย 

 ไป่ชอบเชษฐย์นืหยดุ ร่มไม ้



 

 

 เชิญราชร่วมคชยทุธ์ เผยอเกียรติ ไวแ้ฮ 

 สืบกวา่สองเราไสร้ สุดส้ินฤๅมี 

 

โคลงบทน้ีเป็นการพดูแบบใด 

        ๑.ทา้ทาย                                             ๒.ถากถาง 

        ๓.เชิญชวน                                          ๔.แดกดนั 

       ๒๑. ...ใหย้กตราทพั กบันครเชียงใหม่ เป็นพยหุใหญ่หา้แสน ไปเหยยีบแดนปราจีน... 

       คาํวา่ แดนปราจิน หมายถึงอะไร 

         ๑.ดินแดนดา้นตะวนัออกของพม่า         ๒. ดินแดนดา้นตะวนัออกของไทย 

         ๓.ดินแดนดา้นตะวนัตกของพม่า            ๔. ดินแดนดา้นตะวนัตกของไทย 

      ๒๒. กวไีดเ้ปรียบเทียบการทาํยทุธหตัถีระหวา่งสมเด็จพระนเรศวรกบัพระมหาอุปราชาเป็นเหมือนการ                     

ทาํสงครามระหวา่งใครกบัใคร 

      ๑.ระหวา่งเทวดากบัอสูร 

     ๒. ระหวา่งขงบ่งกบัสุมาอ้ี 

     ๓. ระหวา่งอิเหนากบัทา้วกะหมงักุงหนิง 

    ๔. พระอินทร์กบัไพจิตราสูร และระหวา่งพระรามกบัทศกณัฐ ์

  ๒๓. เน้ือหาการทาํสงครามในเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย เป็นเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ ท่ีมีบนัทึกไวท่ี้ไหน 

       ๑. พระราชพงศาวดารกรซิบ 

     ๒. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยาฉบบัพนัจนัทนุมาศ(เจิม) 

      ๓. คาํใหก้ารของขุนหลวงหาวดั 

     ๔. ประวติัศาสตร์กรุงศรีอยธุยา 



 

 

   

      ๒๔. การท่ีสมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถตอ้งตกไปอยูใ่นวงลอ้มของศตัรู เป็นความผดิ  

ของใคร 

๑. แม่ทพันางกอง                                  ๒. ควาญชา้ง 

๓. ทหารทั้งกองทพั                               ๔. ไม่เป็นความผิดของใคร 

๒๕. กวนีาํส่ิงใดมาพรรณนาเช่ือมโยงกบัอารมณ์ความรู้สึกของพระมหาอุปราชา 

๑. นกชนิดต่างๆ                                    ๒. สายลมและแสงแดด 

๓. ดอกไมแ้ละตน้ไม ้                           ๔. แม่นํ้าคาํคลองง 

๒๖. เร่ืองลิขิตตะเลงพา่ยเป็นแบบอยา่งของการแต่งวรรณคดีประเภทใด 

๑. วรรณคดีสุภาษิตคาํสอน                   ๒. วรรณคดีเพื่อการบนัเทิง 

๓. วรรณคดีประวติัศาสตร์                   ๔. วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 

๒๗. ขอ้ดีเด่นของเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย มีอะไรบา้ง 

๑. เน้ือหา                                            ๒. สาํนวนโวหาร 

๓. กลวธีิการแต่ง                                ๔. ถูกทุกขอ้ 

๒๘. ส่วนใดของเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย ท่ีทาํใหต้รึงใจผูอ่้านมาไดต้ลอดกาล 

๑. ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาประวติัศาสตร์          ๒. ส่วนท่ีเป็นจิตนาการของกวี 

๓. ส่วนท่ีเป็นเร่ืองการรบ                         ๔. ไหวพริบปฎิภาณ 

๒๗. ขอ้ดีเด่นของเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย มีอะไรบา้ง 
๑. เน้ือหา                                                  ๒. สาํนวนโวหาร 
๓. กลวธีิการแต่ง                                      ๔. ถูกทุกขอ้ 
 
 



 

 

 
๒๘. ส่วนใดของเร่ืองลิขิตตะเลงพา่ย ท่ีทาํใหต้รึงใจผูอ่้านมาไดต้ลอดกาล 
๑. ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาประวติัศาสตร์          ๒. ส่วนท่ีเป็นจินตนาการของกวี 
๓. ส่วนท่ีเป็นเร่ืองการรบ                        ๔. ส่วนท่ีเป็นการอุปมา 
 
๒๙. ตอนท่ีสมเด็จพระนเรศวรตกไปอยูใ่นวงลอ้มของฝ่ายพม่า แลว้พระองคต์รัสเชิญพระมหา 
อุปราชาเสด็จออกมาทาํศึกยทุธหตัถีกนั แสดงใหเ้ห็นส่ิงใดเป็นสาํคญั 
  ๑.ฝีมือการรบ                                           ๒. ความกลา้หาญ 
  ๓.ความมีอารมณ์ขนั                               ๔. ไหวพริบปฎิภาณ 
 
๓๐. การท่ีสมเด็จพระวนัรัตสามารถทูลใหส้มเด็จพระนเรศวรทรงให้อภยัแก่แม่ทพันายกองตามท่ีเสด็จไม่
ทนัได ้แสดงใหเ้ห็นความสามารถในดา้นใดของพระมหาเถระรูปนั้น 
๑. ดา้นการเป็นผูน้าํ                                    ๒. ดา้นวาทศิลป์ 
๓. ดา้นการบริหาร                                     ๔. ดา้นการเมือง 
 

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

ข้อสอบ บทที่ ๒ 

ลลิติตะเลงพ่าย 

  ๑. นฤบดีโถมถีบสู้ ศึกธาร 

ฟอนฟาดสสุงสุมาร มอดมว้ย 

สายสินธ์ุซ่ึงนองพนานต ์ หายเหือด แหง้แฮ 

พระเร่งปรีดาดว้ย เผด็จเส้ีนยเศิกกษยั 

    โคลงลิลิตตะเลงพา่ยน้ีกล่าวถึงเร่ืองใด เร่ืองนั้นมีความสําคญัอยา่งไร 

     ๑. นิมิตบอกเหตุ ความมีชยัต่อศตัรู 

    ๒. การปราบจระเข ้ความพา่ยแพข้องขา้ศึก 

    ๓. นํ้าป่าหลากท่วมทบัขา้ศึก การไม่ตอ้งเสียกาํลงัรบ 

    ๔. การต่อสู้ดุเดือดของสมเด็จพระนเรศวรฯ 

     ๒. คาํเชิญชวนใหก้ระทาํยทุธหตัถีท่ีสมเด็จพระนเรศวรฯ ตรัสกบัพระมหาอุปราชาท่ีวา่ 



 

 

  หสัดีรณเรศอา้ง                อวสาน น้ีนา 

            นบัอนาคตกาล                ห่อนพอ้ง 

                  ขติัยายทุธ์บรรหาร   คชคู่ กนัแฮ 

                 คงแต่เผือพี่นอ้ง  ตราบฟ้าดินกษยั 

       เป็นการกล่าวในทาํนองใด 

         ๑.ทา้ทาย                                         ๒. พยากรณ์ 

        ๓. รู้การณ์ไกล            ๔. ชกัจูงโดยโวหาร 

     ๓. สมเด็จพระวนัรัตแสดงเหตุผลประการใดเป็นสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํใหส้มเด็จพระนเรศวรมหาราช 

          พระราชทานอภยัโทษแก่แม่ทพันายกองท่ีตามเสด็จไม่ทนั 

         ๑.พระเดชหากแสดงเอง               ๒.พยากรณ์ 

        ๓.รู้การณ์ไกล                ๔.ชกัจูงโดยโวหาร 

       ๓. สมเด็จพระวนัรัตแสดงเหตุผลประการใดเป็นสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํใหส้มเด็จพระนเรศวรมหาราช              

พระราชาทานอภยัโทษแก่แม่ทพันายกองท่ีตามเสด็จไม่ทนั 

        ๑.พระเดชาหากแสดงเอง อาํนาจ พระนา 

        เสนอทุกทวยธเรศกอ้ง เกียรติอา้งอศัจรรย ์

        ๒.ทุกทวยเทพคณา             ชุ่มช่วย พระเอย 

         แสดงพระเดโชช้ี             ชเยศไวใ้นสนาม 

        ๓.ถวายพรบวรศรีสวสัด์ิ สวา่งโทษ ท่านนา 

       นฤทุกขน์ฤภยัแผว้  ผอ่งพน้อนัตราย 

 

 

 

        ๔. พระตรีโลกนาถแผว้   เผด็จมาร 



 

 

   เฉกพระราชสมภาร              พี่นอ้ง 

      ๔. ขอ้ความใดหมายถึงการทาํยทุธ หตัถี 

          ๑.คชยานขตัติเยศเบ้ือง ออกถวลัย ์

          ๒.หสัดีรณเรศอา้ง             อวสาน น้ีนา 

          ๓. เถลิงฉตัรจตุัรพิรีย ์ เรียงคัง่ ขเูฮย 

          ๔. หสัดินป่ินธเรศไท ้ โททรง 

 

        ๕. “เสร็จเสวยศวรรเยศอา้ง ไอยศูรย ์สรวงฤา 

           เยน็พระยศปูนเดือน เด่นฟ้า 

          เกษมสุขส่องสมบูรณ์ บานทวปี 

         สวา่งทุกขทุ์กธเรศหลา้     แหล่งลว้นสรรเสริญ” 

        ส่ิงใดหรือผูใ้ดเป็นสาเหตุทาํให ้“สวา่งทุกข”์ 

          ๑. ผูเ้สวยศวรรเยศ                             ๒. พระเกียรติยศ 

         ๓.ดวงจนัทร์                             ๔.ความเกษมสุข 

     ๖.ขอ้ใดตีความผดิ 

        ๑.ยลแต่เหยา้เรือนร้าง  อยูไ่ร้ใครแรม 

             -เห็นแต่บา้นเร่ือนท่ีร้างเพราะไม่มีคนอยูอ่าศยั 

        ๒.มาเดียวเปล่ียวอกอา้   อายสู 

             -เม่ือเรามาคนเดียวไม่มีคู่ก็รู้สึกเปล่ียวใจและอายคนอ่ืนท่ีมีคู่ 

         ๓. แสนเศิกห่อนหาญราญ     รอฤทธ์ิ พระฤา 

            -ขา้ศึกยกทพัมานบัแสนก็ไม่กลา้ออกไปสู้ศึก เพราะตอ้งการอยูร่อพระองคม์าแสดงฤทธ์ิ 

       ๔. สละสละสมร เสมอช่ือ ไมน้า 

           -การท่ีพี่จากนอ้งมานั้นเหมือนกบัช่ือตน้สละท่ีมองเห็นอยูต่รงหนา้ 

       ๗. ขอ้ใดมีใจความ แตกต่างจากขอ้อ่ืน 



 

 

          ๑. สงครามซ่ึงเสด็จครา    น้ีใหญ่ หลวงแฮ 

         แทจ้กัถึงยทุธ์สู้                  ศึกชา้งสองชน 

           ๒.ราชร่วมคชยทุธ์ เผยอเกียรติ ไวแ้ฮ 

         สืบกวา่สองเราไซร้     สุดส้ินฤามี 

           ๓.หสัดีรณณเรศอา้ง อวสาน น้ีนา 

        นบัอนาคตกาล  ห่อนพอ้ง 

           ๔.ขตัติยายทุธฺบรรหาร คชคู่  กนัแฮ 

         คงแต่เผือพี่นอ้ง ตราบฟ้าดินกษยั 

      ๘. ขอ้ใดแสดงลกัษณะท่ีขาดความมีระเบียบวินยัของกองทพั 

          ๑.เคล่ือนพลตามเกล็ดนาค ตามเตม็ท่งแถวเถ่ือน เกล่ือนกล่นแสนยาทพั กบับปะทะไพรินทร์ 

          ๒.ขนุคชขบัชา้งเทียบ ทวยหาญเพียบแผน่ภู ดูมหิมาดาดาษ สระพราศพร้อมโดยขบวน 

          ๓. ไล่โรมรอมทวยสยาม หลามเหลือหลลัง่คัง่คบั ซบัซอ้นแทรกสบสน ยล บ เป็นทพัเป็นกอง 

          ๔. ปางทพัปลูกค่ายสร้าง  กลางสมร 

              ภูมิพยหุไกรสร               ศึกตั้ง 

              เสนาพลากร              ต่างร่ืน เริงแฮ 

              คอยจกัยอยทุธ์ย ั้ง อยูถ่า้ทางเขญ็ 

        ใชข้อ้ความต่อไปน้ี  ตอบคาํถามขอ้ ๙-๑๒ 

 “เขาขานคาํท่านถาม สงครามคราน้ีหนกั เชิญเสด็จพกัพลหมั้น แต่งทพัชั้นไปหน่วง ถ่วงศึก ไวจ้ง 

หนา รามือลงก่อนไสร้ ไวส้ักคร้ังร้ังรอ พอไดที้จึงยาตร ยกพยหุบาตรออกราญ เห็นควรการชยัชอบ ธก็ตรัส 

ตอบมนตรี ตรองคดีดูแผก ฝ่ายเราแตกยน่ยบี จกัส่งทพัไปทาน พอพลอยฉานสองซํ้ า ค ํ้าบ่อยูบ่่หยดุ ชอบถอย   

รุดอยา่ร้ัง ใหศึ้กพลั้งเสียเชิง โดยละเลิงใจอาจ ยาตรตามติดผดิขบวน” 



 

 

       ๙. ขอ้ใดเป็นเหตุผลท่ีพระนเรศวรฯ ไม่ทรงเห็นดว้ยกบัคาํแนะนาํของมนตรี 

             ๑. สงครามคราน้ีหนกั                          ๒. รามือลงก่อนไซร้ 

            ๓. ตรองคดีดูแผก                                      ๔. ยาตรตามติดผิดขบวน 

       ๑๐. ขอ้ใดท่ีตีความผดิ 

               ๑. แต่งทพัชั้นไปหน่วง=จดัทพัติดตามถ่วงไว ้

              ๒. ถ่วงศึกไวจ้งหนา = หน่วงเหน่ียวการต่อสู้ไวใ้หม้ัน่ 

              ๓. พอพลอยฉานสองซํ้ า=กลบัทาํไมแตก(ทพั)อีกคร้ัง 

              ๔.คํ้าบ่บ่หยดุ=ต่อสู้ไม่หยดุไม่หยอ่น 

        ๑๑.เหตุผลสาํคญัท่ีสุดท่ีสมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงปรึกษาการศึกคั้งน้ีตรงกบัสาํนวนขอ้ใด 

               ๑.เพื่อไดที้ข่ีแพะไล่                  ๒. เพื่อหาทางหนีทีไล่ 

              ๓.เพราะจะตดัไฟตน้ลม                  ๔. เห็นวา่หนา้ศึกอยา่นอนใจ 

        ๑๒.ขอ้ใดสะทอ้นอจัฉริยภาพดา้นการศึกษาสงครามคร้ังน้ีของสมเด็จพระนเรศวรฯ ไดเ้ด่นชดัท่ีสุด 

               ๑. ความรอบคอบในการจดัทีม       ๒. ความรอบรู้ในยทุธวธีิการศึก 

              ๓.ความรับผดิชอบในการสงคราม      ๔. ความเขา้ใจลกัษณะผูน้าํของแม่ทพั 

        ใชข้อ้ความต่อไปน้ี ตอบคาํถามขอ้ ๑๓-๑๕ 

       “อา้จอมจกัรพรรดิผู ้            เพญ็ยศ 

                    แมพ้ระเสียเอารส           แก่เส้ียน 

                จกัเจบ็อุระระทด           ทุกขใ์หญ่ หลวงนา 

            ถนดัดัง่พาหาเห้ียน                        หัน่กล้ิงไกลองค ์

           ณรงคน์เรศวร์ดา้ว                                      ดสักร 



 

 

        ใครจกัอาจออกรอน                                       รบสู้ 

         เสียดายแผน่ดินมอญ                        พลนัมอด มว้ยแฮ 

        เหตุ บ่ มีมือผู ้                                     อ่ืนตา้นทานเข็ญ” 

        ๑๓. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ลกัษณะของพระมหาอุปราชาซ่ึงปรากฏอยูใ่นบทรําพนัท่ียกมา 

                      ๑. ข้ีขลาด                                  ๒. เคารพรักบิดา 

                      ๓. รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี       ๔. รักแผน่ดินเกิด 

         ๑๔. จากขอ้ความท่ียกมาน้ี เราอาจคาดคะเนความรู้สึกอะไรท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นจิตใจของพระมหาอุปราชา 

                      ๑. ความกลวัตายย                        ๒. ความกลวัแพ ้

                      ๓. ความกลวัเสียหนา้        ๔. ความกลวับิดาผดิหวงั 

         ๑๕.  “อา้จอมจกัรพรรดิผู ้ เพญ็ยศ 

                      แมพ้ระเสียเอารส              แก่เส้ียน 

                      จกัเจบ็อุระระทด              ทุกขใ์หญ่ หลวงนา 

                     ถนดัดัง่พาหาเห้ียน               หัน่กล้ิงไกลองค”์ 

           คาํวา่ “เส้ียน” ในโคลงท่ียกมาเป็นภาพพจน์ประเภทใด 

                    ๑.อุปมา                            ๒. อุปลกัษณ์ 

                    ๓. การกล่าวเกินจริง              ๔. การกล่าวนอ้ยแต่กินใจความมาก 

         ๑.ใชข้อ้ความต่อไปน้ี ตอบคาํถามขอ้ ๑๖-๑๙ 

                        “พอวายวรวากยอ์า้ง โอษฐพ์ระ 

                               ดาลมหาวาตะ                 ต่ืนฟ้า 

                              ทรหึงทรหวลพะ พานพดั หาวแฮ 

                              หอบธุมางคจ์างเจา้ จรัสดา้วแดนสมร” 



 

 

            ๑๖. ขอ้ใดเป็นกวีโวหารแบบภาพพจน์ 

                         ๑. วายวรวากย ์                   ๒. ต่ืนฟ้า 

                          ๓. ทรหึงทรหวล                    ๔. หอบธุมางค ์

            ๑๗. โคลงบทน้ีปรากฏลกัษณะตามขอ้ใดชดัเจนท่ีสุด 

                        ๑. ใชค้าํตายแทนคาํเอกหลายแห่ง         ๒. ใชค้าํโทโทษ 

                       ๓. ใชค้าํเกินบงัคบั                                   ๔. ใชค้าํอพัภาส 

            ๑๘. จากคาํประพนัธ์ขา้งตน้น้ีคาํบาลีสันสกฤตปนอยู ่

                        ๑. บาทท่ี ๑        ๒. บทท่ี ๒ 

                        ๓. บทท่ี ๓         ๔. บทท่ี ๔ 

           ๒๐. ขอ้ใดใชว้ธีิการแต่งแตกต่างจากขอ้อ่ืน 

                       ๑. สงครามกษตัริยท์รง ภพแผน่ สองงฤา 

                   สองราชรอนฤทธ์ิร้า  เร่ืองรู้สรเสริญ 

                        ๒.งามสองสุริยราชลํ้า เลอพิศ นาพอ่ 

                   พา่งพชัรินทรไพจิตร ศึกสร้าง 

                        ๓. ขนุเสียมสามรรถตา้น ขนุตะเลง 

                   ขนุต่อขนุไป่เยง หยอ่นหา้ว 

                        ๔.สองโจมตีสองจู่จว้ง บาํรู 

                   สองขตัติยสองขอซู     เชิดดํ้า 

               ๒๑. คาํท่ีขีดเส้นใตใ้นขอ้ใดมีความหมายในทางลบ 

                             ๑. แจง้เหตุแห่งเหือดข้ึง      ในมนสั 



 

 

                            ๒. ไป่เร่ิมรอฤทธ์ิแผว้  เผอืดกลา้แกลนหนี 

                             ๓. อนัสมรรถมือผจญ  จืดเส้ียน 

                            ๔. สวา่งทุกขทุ์กธเรศหลา้  แหล่งลว้นสรรเสริญ 

               ๒๒. ขอ้ใดไมใ่ชภ้าพพจน์ 

                           ๑. งามสองสุริยราชลํ้า  เลอพิศ นาพอ่ 

                          ๒. สละสละสมร          เสมอช่ือ ไมน้า 

                          ๓. ธุมาการเกิดกระลบ อบอลเวงฟากฟ้า ดูบ่รู้จกัหนา้หน่ึงส้ินแสงไถง 

                          ๔. มงกุฎทรงเทริดเกศ อยา่งอิศเรศรามญั สรรเป็นรูปอุรเคนทร์ 

              ๒๓. ความในขอ้ใดท่ีมีผลใหพ้ระมหาอุปราชยอมทาํยทุธหตัถุ 

               “กอบเกิดขติัยมา-  นะนึก หาญเฮย 

                       ขบัคชเขา้ยทุธ์แยง้ ด่วนดว้ยโดยถวลิ” 

                ๑. เชิญราชร่วมคชยทุธ์ิ เผยอเกียรติ ไวแ้ฮ 

                ๒.ไวเ้ป็นมหรสพซอ้ง สุขศานต์ิ 

                ๓.เสนอเนตรมนุษยต์ั้ง แต่หลา้เลอสรวง 

               ๔.ยนืพระยศอยูค่ง              คู่หลา้ 

             ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบคาํถามขอ้ ๒๔-๒๕ 

              เหตุน้ีผวิเชา้ชัว่  ฉุกเขญ็ 

                     เกิดเม่ือยามเยน็ดี              ดอกไท ้

                    อยา่ขนุอยา่ลาํแค็ญ             ใจเจบ็ พระเอย 

                    พระจกัลุลาภได ้             เผด็จเส้ียนศึกสยาม 

            ๒๔.ลกัษณะการทาํนายของโหรในลิลิตตะเลงพา่ยตรงกบัสาํนวนขอ้ใด 

                      ๑. ปากเป็นเอก             ๒. มีไหวพริบ 



 

 

                       ๓. ซ่ือสัตย ์                         ๔. จงรักภกัดี 

             ๒๖. ขอ้ใดมิไดเ้ก่ียวเน่ืองกบัคาํประพนัธ์ขา้งตน้ 

                     ๑. ประเพณีในพระราชสาํนกั              ๒. ความเช่ือทางไสยศาสตร์ 

                      ๓. เวลาในการทาํสงคราม              ๔. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้กบัขา้ 

              ๒๗. คาํวา่ “พิริยะ” ในขอ้ใดมีความหมายต่างกบัขอ้อ่ืน 

                      ๑. ผลพระพิริยะสาํ  เร็จลุล่วงแฮ 

                      ๒. พา่ยแพพ้ระพิริยะแพ ้  พา่ยนํ้าใจจง 

                      ๓. เสด็จไร้พิริยะราญ  อรินาศ ลงนา 

                     ๔. บาํเพญ็พิริยะพน้  พรรณนา 

           จงอ่านขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ตอบคาํถามขอ้ ๒๘-๒๙ 

 “...สรรแต่หาญสารตวัเห้ียม เทียมชา้งมารทานชา้งหม่ืน ฟ้ืนโถมศึก ฝึกศึก ฝึกทนศร ร่อนงา ส่ายร่าย

เงยเศียร เรียนเชิงงสู้รู้ชนสาร ร่านบา้แทงแรงบ่ถอย ร้อยคชหนีร่ีข้ึนหนา้...” 

          ๒๘. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะเด่นของร่ายขา้งตน้ 

                    ๑. เล่นสัมผสัสระอยา่งแพรวพราว            ๒. ใชส้ัมผสัอกัษรเพิ่มความไพเราะ 

                   ๓. มีการเล่นคาํทาํใหเ้กิดภาพเกิดความรู้สึก      ๔. มีลีลาจงัหวะเสมอเร้าใจใหรั้บรู้การ

เคล่ือนไหว 

          ๒๙. ขอ้ความขา้งตน้ กล่าวถึงอะไร 

                   ๑. ภาพของชา้งท่ีกาํลงัตกมนั  ๒. ภาพการสู้รบระหวา่งกองทพัชา้ง 

                   ๓. ภาพชุลมุนของขา้ศึกเม่ือเขา้สมรภูมิ  ๔. ตดัสินใจไดอ้ยา่งเด็ดขาด 

            จงอ่านขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ตอบคาํถามขอ้ ๓๑-๓๒ 

                  ณรงคน์เรศวร์ดา้ว            ดสักร 

                           ใครจกัอาจออกรอน  รบสู้ 

                            เสียดายแผน่ดินมอญ              พลนัมอด มว้ยแฮ 

                             เหตุ บ่ มีมือผู ้                            อ่ืนตา้นทานเขญ็ 

                  ๓๑. ผูแ้ต่งมีนํ้าเสียงอยา่งไร 

                           ๑. ช่ืนชมวรีกรรมอนักลา้หาญของสมเด็จพระนเรศวร 

                          ๒. ยนิดีท่ีพม่าตอ้งแพส้งครามเพราะขาดผูมี้ฝีมือ 

                          ๔.เศร้าใจท่ีพม่าไม่รู้จกัคดัเลือกแม่ทพัมีฝีมือจึงพา่ยแพไ้ทย 



 

 

                 ๓๒. ขอ้ความขา้งตน้ใชภ้าพพจน์ประเภทใด 

                             ๑. กล่าวเกินจริง                         ๒. บุคลาธิษฐาน 

                              ๓. อุปลกัษณ์               ๔. สัญลกัษณ์ 

                   ๓๓. ขอ้ความใดไม่ใช่ภาพพจน์ 

                            ๑. ป่ินเสียมสองสุริยชาติ 

                           ๒. อา้จอมจกัรพรรดิผู ้ เพญ็ยศ 

                           ๓. พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล 

                           ๔. ช่วงชวลิตพา่งผล ส้มเกล้ียงกลกกุ่อง 

 

               ๓๔. ขอ้ความต่อไปน้ีแสดงความรู้สึกอยา่งไรของบุคคลในเร่ือง 

                      สงครามคราน้ีหนกั  ใจเจบ็ ใจนา 

                            เรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บ  อกโอ ้

                           ลูกตาย ฤ ใครเก็บ  ผฝีาก พระเอย 

                         ผจีดัเทง้ท่ีโพล ้ ท่ีเพลใ้ครเผา 

                         ๑.ความคบัแคน้       ๒. ความเปล่าเปล่ียว 

                        ๓.ความหวาดหวัน่                    ๔. ความเศร้าโศก 

              ๓๕. ขอ้ความในลิลิตตะเลงพา่ยท่ีวา่ 

                  “เสียดายแผน่ดินมอญ           พลนัมอด มว้ยแฮ 

                           เหตุ บ่ มีมือผู ้           อ่ืนตา้นทานเขขญ็” 

               พระมหาอุปราชาทรงปริวิตกในเร่ืองใด 

                         ๑.มอญจะตแ้งล่มสลายเพราะไม่มีผูก้ลา้หาญสู้ศึกได ้

                           ๒พม่าตอ้งเขา้ท่ีอบัจนเพราะปราศจากกองทพัท่ีเขม้แขง็ 

                           ๓มอญตอ้งหลุดพน้จากอาํนาจพม่าเพราะพม่าไม่มีนายทพัท่ีเขม้แขง็ 

                          ๔พม่าตอ้งเส่ือมสลายเพราะไม่มีผูป้กครองท่ีเขม้แขง็ท่ีสามารถปกป้องตนได ้

              ๓๖. “งามสองสุริยะราชลํ้า  เลอพิศ นาพอ่ 

            พา่งพชัรินทรไพจิตร                           ศึกสร้าง 

           ฤารามเร่ิมรณฤทธ์ิ                                         รบราพณ์ แลฤา 



 

 

          ทุกเทศทุกทิศอา้ง                                        อ่ืนไทไ้ป่เทียม” 

          บทประพนัธ์น้ีไม่ไดก้ล่าวถึงใคร 

                            ๑.พระอิศวร              ๒. พระอินทร์ 

                             ๓. พระราม                ๔. ทศกณัฐ์ 

                ๓๗. ขอ้ใดกล่าวถึงวธีิบาํรุงขวญัทหาร 

                            ๑. เคล่ือนพลตามเกล็ดนาค ตากเตม็ท่งแถวเถ่ือน 

                           ๒. ธใหโ้หรหามหุติฤกษ ์ ซ่ึงจะเบิกพยหุยาตรา 

                           ๓. ด่วนเดินโดยโขลนทวาร  พวกพลหาญแห่หนา้ 

                           ๔. องคอ์ดิศวรสองกษตัริย ์ คอยนฤขตัรพิชยั 

                 ๓๘. คาํประพนัธ์ต่อไปน้ีใหค้วามรู้สึกเด่นชดัท่ีสุดตามขอ้ใด 

 “...สรรแต่หาญสารตวัเห้ียม เทียมชา้งมารทานชา้งหม่ืน ฟ้ืนโถมศึก ฝึกทนศร ร่อนงา ส่ายร่ายเงย    

เศียร เรียนเชิงสู้รู้ชนสาร ร่านบา้แทงบ่ถอย ร้อยคชหนีร่ีข้ึนหนา้ ขา้ศึกยลขนสยอง ร้องบนัเทิงเริงบุกทพั สรร

อลงัการสารอลงกต บทจรคลาดบาทจรคลา ดาพยหุะยนืด่ืนพยหุยทุธ์ ดุจพสุธาพงั ดัง่พสุธาพก ยกคชผาย

ยา้ยคชพล...” 

                    ๑. ฮึกเหิม             ๒. คึกคกั 

                   ๓. หวาดหวัน่ ๔. สยดสยอง 

               ๓๙. ขอ้ใดสะทอ้นความเช่ือท่ีแตกต่างจากขอ้อ่ืน 

                   ๑. หากเทพสังหรณืให ้      ธิราชรู้เป็นกล 

                    ๒. พลบกยกเอาอุต-       ดมโชค ชยันา 

                    ๓. โหรคคระหึมฆอ้งชยั กึกกอ้ง 

                   ๔. ของทิพยเ์ทพห่อนหาย เอมอ่ิม 

                ๔๐  สงครามคราน้ีหนกั ใจเจบ็ ใจนา 

                       เรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บ อกโอ ้

                       ลูกตาย ฤ ใครเก็บ               ผฝีาก พระเอย 

                       ผจีดัเทง้ท่ีโพล ้             ท่ีเพลใ้ครเผา 

              ลกัษณะทางวรรณศิลป์ขอ้ใดไม่ปรากฎในคาํประพนัธ์ขา้งตน้ 

              ๑. การซํ้ าคาํ              ๒. การเล่นเสียง 



 

 

              ๓. การใชภ้าพพจน์ ๔. การสร้างงอารมณ์สะเทือนใจ 

   ๔๑. การรกระทาํขอ้ใดไม่เก่ียวกบัความเช่ือ 

๑.เบิกโขลนทวารโดยกระทรวง ปวงละวา้เซ่นไก่ 

๒. ปุโรหิตฟันไมข้่มนาม ทาํตามตาํราพิชยัยทุธ์ 

๓. ฉายจอมปลวกปราบราบลง  ใหเ้ตียนตรงป้อมปืนในพารา 

๔. ธใหโ้หรหามหุติฤกษ์ ซ่ึงจะเบิกพยหุยาตรา 

๔๒. ขอ้ใดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยท่ี์สืบทอดมาจนปัจจุบนั 

๑. ลว้นยงยทุธเช่ียวชาญ หาญหกัศึกบมิยอ่  ต่อสู้ศึกบมิหยอน 

๒. เพิ่มบาํเหน็จเสร็จไซร้  ธใหเ้ชิญพระอยัการศึก  ปรึกษาโทษขนุทพั 

๓. หวงัผดุงบวรรัตน ตรีเยศ ยนืนา 

ทาํนุกพระศาสน์เก้ือ ก่อสร้างแสวงผล 

             ๔. รู้เชิงพิชยัชาญ ชุมค่าย ควรนา 

                อาจจกัรอนรณแผว้  แผกแพพ้งัหนี 

             ๔๓. คาํประพนัธ์ต่อไปน้ีแสดงพระอจัฉริยภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในฐานะผูน้าํตามขอ้

ใด 

           “ฝ่ายเราแตกยน่ยบั จกัส่งทพัไปทาน พอพลอยฉานสองชํ้า ค ํ้าบ่อยูบ่่หยดุ ชอบถอยรุดอยา่ร้ังใหศึ้ก      

พลั้งเสียเชิง โดยละเลิงใจอาจ” 

                 ๑.ความพร้อมสู้ศึกในทุกสถานการณ์ 

                ๒. การตดัสินพระทยัอยา่งมีวจิารณญาณ 

                ๓. ความรอบคอบและเด็ดเด่ียวในการทาํสงคราม 

                ๔. การเส่ียงเขา้เผชิญอนัตรายในสถานการณ์คบัขนั 

              ๔๔. คาํวา่ เพญ็ ในขอ้ใดแตกต่างจากขอ้อ่ืน 

                        ๑. อา้จอมจกัรพรรดิผูเ้พญ็ยศ ๒. กาํหนดพรุกเพญ็แทพ้นัธนาไวแ้ล ้

                        ๓. พนูเพิ่มพระสมภารเพญ็ภพ พระนา  ๔. สรรเป็นรูปอุรเคนทร์เพญ็พะพานแผเ่ศียร 

               ๔๕. เหตุผลของสมเด็จพระวนัรัตวดัป่าแกว้ขอ้ใดท่ีทาํใหส้มเด็จพระนเรศวรทรงงดโทษประหาร

ชีวติแก่เหล่าทหาร 

                       ๑. ไวเ้พื่อผดุงเดชเจา้ จอมปราณ ๒. ก่อเกิดราชรําบาญ ใหม่แม ้



 

 

                      ๓. พนูเพิ่มพระสมภาร เพญ็ภพ พระนา ๔. วายบ่หวงัตนแก ้ชอบไดไ้ป่มี 

             ๔๖. ขอ้ใดมีการใชภ้าพพจน์ 

                         ๑. คดันานตน์ฤราสร้าง ราคิน 

                           คือระเบียบรัตนอินทนิล คาดไว ้

                   ๒.พระพึงพิเคราะห์ผู ้ ภกัดี ท่านนา 

            คือระเบียบรัตนอินทนิล คาดไว ้

          ๓ เกรงกระลบัก่อรงค ์ ร่ัวหลา้ 

           คือใครจกัคุมคง        ควรคู่ เข็ญแฮ 

         ๔ เพื่อพระเดโชชนะ    ศึกนํ้า 

          คือองคอ์มิตรพระ    จกัมอด เมือเฮย 

          ๔๗. ขอ้ใดพรรณนาภาพเคล่ือนไหวไดช้ดัเจนท่ีสุด 

          ๑. บเห็นถา้ต่อรบ รู้วา่ทบบทาน รู้วา่ราญบมิรอด คิดเททอดครัวแตก แหกหนีหนา้อยา่พะ 

          ๒. เขาก็มละบา้นเมือง เปลืองเปล่าผูห้มู่ชน ชวนกนัซนกนัซุก บุกป่าดงป่าแดง แฝงเอาเหตุเอาผล 

         ๓. ขบัทวยกลา้เขา้แทง ขบัทวยแขงเขา้ฟัน สองฝ่ายยนัยนืยทุธ์ อุดอึงโห่เอาฤกษษ ์เอิกอึงโห่เอาชยั 

         ๔. พุง่หอกใหญ่คะควา้ง ขวา้งหอกชกัคะไขว ่ไล่คะคคลุกบุกบนั เง้ือดาบฟันฉะฉาด ง่างา้วฟาดฉะฉบั 

 

         ๔๘.”คือสมิทธิมาตงค ์หน่ึงอา้ง” คาํท่ีเป็นตวัดาํ คือ 

                    ๑. ชา้งคีรีเมขล์  ๒. ชา้งเจา้พระยาไชยานุภาพ 

                    ๓. ชา้งเอราวณั  ๔. ชา้งพลายพทัธกอ 

          ๔๙. พระเจา้หงสาวดีในหนงัสือลิลิตตะเลงพา่ย คือ 

                    ๑. บุเรงนอง  ๒. นนัทบุเรง 

                 ๓. มงัสามเกียด  ๔. มงัรายกะยอชวา 

          ๕๐. ลลิลิต คือ คาํประพนัธ์ประเภทใด 

                 ๑. กาพพยส์ลบัโคลง              ๒. ร่ายและโคลงแต่งสลบักนั 

                ๓.ร่ายสลบัโคลงสุภาพ  ๔. ร่ายและโคลงกระทูแ้ต่งสลบักนั 

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

 



 

 

เฉลยข้อสอบ บทที่ ๒ 

ลลิติตะเลงพ่าย 
๑. ตอบ ขอ้ ๑ นิมิตบอกเหตุ ความมีชยัต่อศตํรู 

อธิบาย ขอ้ ๑ น้ีไดก้ล่าวถึงพระสุบินนิมิตของสมเด็จพระนเรศวร ซ่ึงถือวา่เป็นลางบอกเหตุ 

และเป็นลางบอกเหตุในทางดีวา่พระองคจ์ะทรงมีชยัชนะต่อศตัรู 

๒. ตอบ ขอ้๔ ชกัจูงโดยโวหาร 

๓. อธิบาย โคลงขา้งตน้น้ีมีเน้ือความวา่ 

๔. “การรบดว้ยการชนชา้ง จะส้ินสุดกนัในคราวน้ี นบัแต่น้ีไปจะไม่ไดพ้บเห็นอีกการทาํยทุธหตัถีกนั

ของกษตัริย ์คงจะมีแต่เราสองคนพี่นอ้งน้ีเท่านั้น ตราบฟ้าดินส้ินสลาย” 

สมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงชกัจูงโดยโวหารเพื่อโนม้นา้วใจ ใหพ้ระมหาอุปราชา 

มาทาํยทุธหตัถีดว้ยกนั 

      ๑.ตอบ ขอ้๔ พระตรีโลลกนาถแผว้ เผด็จมาร 

             ๒.เฉกพระราชสมภาร พี่นอ้ง 

      อธิบาย  โคลงขา้งตน้น้ีเป็นการเปรียบเทียบ การกระทาํของพระนเรศวรวา่เป็นเช่นเดียวกบัพระพุทธเจา้ท่ี

ทรงปราบพระยามารไดส้าํเร็จ 

            ๔.ตอบ ขอ้ ๒ หสัดีรณเรศอา้ง  อวสาน น้ีนา 

      อธิบาย หสัดี แปลวา่ ชา้ง รณเรศ แปลวา่ การสู้รบ รวมเป็น หสัดีรณเรศ หมายถึง 

    การรบโดยใชช้า้ง ซ่ึงไดแ้ก่ การกระทาํยทุธหตัถี 

        ๕.ตอบ ขอ้ ๑ ผูเ้สวยศวรรรเยศ 

         อธิบาย คาํวา่ ผูเ้สวยศวรรเยศ หมายถึงผูมี้ทรัพย ์ทาํใหไ้ดรั้บเกียรติ สรรเสริญ และ ความสุข 

        ๖.ตอบ ขอ้ ๓. 

        แสนเศิกห่อนหาญราญ รอฤทธ์ิ พระฤา ขอ้ความน้ี ควรตีความวา่ขา้ศึกท่ียกมา 

      นบัแสนก็ไม่อาจตา้นทานพระบรมเดชานุภาพของพระองคไ์ด ้



 

 

       ๗.ตอบ ขอ้๑ สงครามซ่ึงเสด็จครา  น้ีใหญ่ หลวงแฮ 

        แทจ้กัถึงยทุธ์สู้ ศึกชา้งสองชน 

     อธิบาย เป็นคาํทาํนายของโหรหลวง ท่ีกล่าวทูลทาํนายพระสุบินนิมิตของสมเด็จ 

      พระนเรศวรวา่ศึกคร้ังน้ีใหญ่หลวงนกัถึงจกัต้ิงทาํยทุธหตัถี 

    ๘.ตอบขอ้ ๓ ไล่โรมรอนทวยสยาม หลามเหลือหลัง่คัง่คบั ซบัซอ้นแทรกสับสน ยล บ เป็นทพัเป็นกอง 

   อธิบาย ขอ้ความในขอ้ ๓ แสดงลกัษณะท่ีขาดความมีระเบียบวนิยัของกองทพั โดยมีความสับสน ไม่เป็น

หมู่เป็นพวก ขาดความเรียบร้อย 

    ๙. ตอบ ขอ้๒ รามือลงก่อนไซร้ 

อธิบาย พระราชดาํรัสของสมเด็จพระนเรศวรท่ีตรัสตอบมนตรี “ธก็ตรัสตอบมนตรีตรองคดีดูแผก ฝ่ายเรา

แตกยน่ยบั จกัส่งทพัไปทาน” แสดงวา่พระองคไ์ม่ทรงเห็นดว้ย 

      ๑๐.ตอบ ขอ้ ๔ คํ้าบ่อยูห่ยดุ = ต่อสู้ไม่หยดุไม่หยอ่น 

     อธิบาย คํ้าบ่อยูบ่่หยดุ ควรตีความวา่ ไม่อาจตา้นทานกาํลงัทพัท่ีกาํลงัรุกไล่มาได ้

     ๑๑.ตอบขอ้๒เพื่อหาทางหนีทีไล่ 

      อธิบาย หลงัจากท่ีทพัหนา้ฝ่ายไทยปะทะกบัพม่าแลว้ล่าถอยมาเพราะกาํลงัทพัท่ีกาํลงัรุกไล่มาได ้

    ๑๑.ตอบ ขอ้ ๒ เพื่อหาทางหนีทีไล่ 

อธิบาย หลงัจากท่ีทพัหนา้ฝ่ายไทยปะทะกบัพม่าแลว้ล่าถอยมาเพราะกาํลงันอ้ยกวา่สมเด็จพระนเรศวรจึง

ทรงปรึกษากบัทหารวา่ “ถว้นทุกนายทุกมูล ทัว่ทุกขนุหมู่มาตย ์คาดความคิดทั้งมวล ควรยศใดใครเห็น จกั

เข่นเข็ญใหม้อด จกัขอดเข็ญใหม้ว้ย ดว้ยถ่ายเทเล่ห์ไหน วานเขือไขอยา่อาํ”พระองคท์รงปรึกษาเพื่อหาทาง

หนีทีไล่นัน่เอง 

       ๑๒.ตอบ ขอ้๒ ความรอบรู้ในยทุธวธีิการศึก 

      อธิบาย เม่ือพระองคท์รงทราบวา่ไทยปะทะกบัพม่าจึงทรงวางแผนใหถ้อยร่นเพื่อใหพ้ม่ารีบติดตาม ซ่ึง   

พม่าจะติดตามอยา่งเสียขบวน ไดโ้อกาสจึงยกกาํลงัเขา้ตีในท่ีสุด ผลปรากฏวา่ไทยเป็นฝ่ายมีชยั 



 

 

     ๑๓.ตอบ ขอ้๑ ข้ีขลาด 

     อธิบาย พระมหาอุปราชาแมจ้ะไม่ทรงพระประสงคจ์ะสู้รบกบัสมเด็จพระนเรศวร แต่ก็ไม่ทรงข้ีขลาดใน

ยามสู้รบไดสู้้รบอยา่งกลา้หาญ จนส้ินพระชนมใ์นสนามรบ 

       ๑๔.ตอบ ขอ้๔ ความกลวับิดาผดิหวงั 

อธิบาย ขอ้ความต่อไปน้ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่พระมหาอุปราชาทรงกลวัพระราชบิดาผดิหวงั คือ 

             “แมพ้ระเสียเอารส แก่เส้ียน 

            จกัเจบ็อุระระทด             ทุกขใ์หญ่ หลวงนา 

     ถนดัดัง่พาหาเห้ียน              หัน่กล้ิงไกลองค”์ 

       ๑๕.ตอบ ขอ้๒ อุปลกัษณ์ 

      อธิบาย ขอ้ ๒ เป็นการเปรียบเส้ียนเป็นศตรูท่ีทาํให้เดือดร้อน 

        ๑๖. ตอบ ขอ้ ๒ ต่ืนฟ้า  

       อธิบาย ต่ืนฟ้าเป็นกวีโวหารแบบภาพพจน์ และเป็นภาพพจน์แบบบุคคลวตั ดาลมหาวาตะ  ต่ืนฟ้า   

แปลวา่ เกิดพายใุหญ่พดัข้ึน 

       ๑๗. ตอบ ขอ้ ๑ ใชค้าํตายแทนคาํเอกหลายแห่ง 

       อธิบาย ใชค้าํตายแทนคาํเอกหลายแห่ง ไดแ้ก่คาํวา่ วากย ์ มหา พดั จรัส 

       ๑๘.ตอบ ขอ้ ๓ หาว 

        อธิบาย หาวเป็นคาํนามแปลวา่ ทอ้งฟ้า 

         ๑๙. ตอบ ขอ้๓ บาทท่ี ๓ 

        อธิบาย บาทท่ี ๓ คือ ทรหึงทรหวลพะ-  พานพดั  หาวแฮ 

        ทั้งหมดไม่มีคาํบาลีสันสกฤตปนอยูเ่ลย 

         ๒๐. ตอบ ขอ้ ๒ งามสองสุริยราชลํ้า  เลอพิศ นาพอ่ 



 

 

        พา่งพชัรินทรไพจิตร  ศึกสร้าง 

     อธิบาย ใชอุ้ปมาโวหาร แตกต่างจากขอ้อ่ืนไ ซ่ึงเป็นบรรยายโวหาร 

    โดยใชค้าํวา่ พา่ง ซ่ึงแปลวา่ เปรียบเหมือน แตกต่างจากขอ้อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นบรรยายโวหาร 

      ๒๑.ตอบ ขอ้๒ ไป่เร่ิมฤทธ์ิแผว้  เผอืดกลา้แกลนหนี 

       อธิบาย คาํวา่ เผอืดกลา้ หมายถึง มีความกลา้หาญลดลงซ่ึงเป็นความหมายในทางลบ 

        ในขณะท่ี ขอ้ ๑, ๒, ๓ มีความหมายในทางบวก 

       ๒๒. ตอบ ขอ้ ๔ มงกุฎทรงเทริดเกศ อยา่งอิศเรศรามญั  สรรเป็นรูปอุรเคนทร์ 

      อธิบาย กล่าวถึงลกัษณะมงกุฎของพระมหาอุปราชา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


