
มัทนะพาธา 

 
บทพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี ๖ 

ผูสอน : อ.ขวัญจิรา  โพธ์ิทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   “มัทนะพาธา” เปนวรรณคดีประเภท “บทละครพูด” 

  พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว   

  รัชกาลที่ ๖ ที่แสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถทางดานอักษร

  ศาสตรของพระองค บทละครเร่ืองน้ี ไดรับยกยองจากวรรณคดี

สโมสรวา “เปนยอดของบทละครพูดคําฉันท” ดวยการเลือกถอยคําที่สื่อ

อารมณความรูสึกของตัวละครไดดีเย่ียม ตลอดจนมีการวางโครงเรื่องที่ชวนให

ติดตาม ทั้งยังสอดแทรกคติสอนใจเรื่องความรักไดอยางซาบซึ้งกินใจอีกดวย 

ผูสอน : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

ผูพระราชนิพนธ : รัชกาลท่ี ๖ 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ ๖ มีพระนามเดิมวา 

มหาวชิราวุธ เปนโอรสองคที่ ๒๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั 

รัชกาลที่ ๕  

- พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๒๓ 

- ศึกษาในประเทศไทยจนพระชนมายุได ๑๔ พรรษา ก็เสด็จไปศึกษาตอที่

ประเทศอังกฤษ ตอมาเสด็จนิวัติประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๓๘ 

เพื่อรับการสถาปนาเปนเจาฟามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

ประวัติผูพระราชนิพนธ 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- ทรงกลับไปศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนทหารบกที่แซนดเฮิซต เมื่อ พ.ศ. 

๒๔๔๓ ไดเขาศึกษาวิชาประวัติศาสตรและวิชากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัย

ออกซฟอรด  

- เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ ขณะมีพระชนมายุ ๓๐ 

พรรษา  

- สวรรคตเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ (ครองราชย ๑๕ ป พระชนมายุ 

๔๕ พรรษา)  

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

ประวัติผูพระราชนิพนธ (ตอ) 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานอักษรศาสตรเปน

เลิศ จึงทรงมีพระราชนิพนธทั้งรอยแกวและรอย

กรอง จํานวนกวา ๒๐๐ เรื่อง เชน ศกุนตลา 

รามเกียรต์ิ บทละครเร่ืองเวนิสวานิช เปนตน ใน

งานพระราชนิพนธทรงใชนามปากกาวา อัศวพาหุ 

รามจิตติ พันแหลม ศรีอยุธยานายแกวนายขวัญ 

พระขรรคเพชร นายแกว ณ อยุธยา นอยลา ทาน

ราม ณ กรุงเทพ 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ดวยพระปรีชาสามารถดานอักษร

ศาสตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว พระองคยังทรงไดรับพระราช

สมัญญานามวา “พระมหาธีรราชเจา”  

มีความหมายวา “นักปราชญผูยิ่งใหญ”  

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

• มัทนะพาธา หรือ ตํานานดอกกุหลาบ 

มีลักษณะเปนบทละครพูดคําฉันท 

จํานวน ๕ องค (ตอน) แบงเปน ๒ ภาค 

คือ ภาคสวรรคและภาคพ้ืนดิน เปนบท

พระราชนิพนธจากจินตนาการใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๖) 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

• นางเอกของเรื่องมีนามวา “มัทนา” ซึ่งมีความหมายวา “ความลุมหลง 
หรือความรัก” แทนคําวา “กุพชกะ” ที่แปลวา “ดอกกุหลาบ” บทละคร
พูดคําฉันท เรื่อง มัทนะพาธา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ทรงเริ่มพระราชนิพนธเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๔๖๖ ณ พระราชวังพญาไท 
และเสร็จสมบูรณในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ปเดียวกัน ( ๑ เดือน ๑๖ วัน ) เมื่อ
พระราชนิพนธเสร็จก็พระราชทานแกสมเด็จพระนางเจาอินทรศักด์ิศจีพระ
วรชายา  

 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

• แนวคิดของเรื่องเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรัก ความลุมหลง ความเจ็บราว

ระทมเพราะความรัก ซึ่งตัวละครทุกตัวจะตองไดรับรสดังกลาวน้ี 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 เรื่อง มัทนะพาธา ทรง
ต้ังพระทัยเพ่ือเปนหนังสืออาน
กวีนิพนธที่สนุกสนานในดาน
เน้ือหา และเปนคติสอนใจให
เห็นถึงอานุภาพของความรัก 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

วัตถุประสงคในการพระราชนิพนธ 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 “ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาใหมืดมน 

ไมยินและไมยล   อุปสรรคคะใดใด 

ความรักเหมือนโคถึก  กําลังคึกผิขังไว 

ก็จะโลดจากคอกไป  บยอมอยู ณ ที่ขัง 

ถาหากปลอยไว   ก็ดึงไปดวยกําลัง 

ยิ่งหามก็ยิ่งคลั่ง   บหวนคิดถึงเจ็บกาย” 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ความรักเปนอารมณธรรมชาติอยางหน่ึงของมนุษยมีทั้งคุณและเปน

โทษ ความรักที่อยูบนพ้ืนฐานของความบริสุทธ์ิจริงใจและความมีเหตุผลยอม

นําพาผูเปนเจาของความรักไปในทางที่ถูกที่ควร แตถาความรักน้ันเปนเพียง

อารมณอันเกิดจากความหลงใหลในรูปกายภายนอกความช่ืนชมตามกระแส

และความหลงผิด ความรักก็จะกอใหเกิดโทษจึงมีผูเปรียบเปรยวา “ความรัก

ทําใหคนตาบอด” ดวยบทพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวในเรื่องมัทนพาธา ซึ่งไดแสดงใหเห็นภาพของความลุมหลงอันเกิด

จากความรักและทุกขสาหัสอันเกิดจากความรักไดเปนอยางดีสมกับช่ือเรื่องวา 

มัทนพาธา ที่แปลวา ความบาดเจ็บแหงความรัก 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

ลักษณะคําประพันธ 

๑. กาพย ๓ ชนิด ไดแก 

 - กาพยยานี ๑๑ 

 - กาพยฉบัง ๑๖ 

 - กาพยสุรางคนางค ๒๘ 

๒. ฉันท ๒๑ ชนิด เชน 
 - วิชชุมมาลาฉันท ๘   

 - อินทรวิเชียรฉันท ๑๑  

 - อุปชาติฉันท ๑๑  

 - ภุชงคประยาตฉันท ๑๒  

 - อินทวงศฉันท ๑๒  

 - วสันตดิลกฉันท ๑๔  



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

แผนผังกาพยยานี ๑๑ 

  สิบเอ็ดบอกความนัย   หนึ่งบาทไซรของพยางค 

     วรรคหนาอยาเลือนราง    จํานวนหาพาจดจํา 

     หกพยางคในวรรคหลัง         ตามแบบตั้งเจาลองทํา 

     สัมผัสตามชี้นํา                  โยงเสนหมายใหเจาด ู

     สุดทายของวรรคหนึ่ง         สัมผัสตรึงสามนะหนู 

     หกหาโยงเปนคู                 เรงเรียนรูสรางผลงาน 

                                                 อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์ 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

แผนผังกาพยฉบัง ๑๖  

  อามัทนาโฉมฉาย   เฉิดชวงดังสาย 

วิชชุประโชติอัมพร 

 ไหนไหนก็เจาสายสมร   มาแลวจะรอน 

จะรนและรีบไปไหน 

 

                          มัทนะพาธา  



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

กาพยสุรางนางค ๒๘  

  แนะมายาวิน     เหตุใดยุพิน     จึ่งเปนเชนนี้ ? 

ดูรามมะเมอ     เผลอเผลอฤดี     ประดุจไมมี     ชีวิตจิตใจ 

             มัทนะพาธา  



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พยางคท่ีออกเสียงหนัก มีวิธีการสังเกตดังนี้ 

๑. พยางคท่ีมีมาตราตัวสะกดในทุกมาตรา (ไดแก แม กก กด กบ กง กน กม เกย และ

เกอว)  เชนไมบรรทัด ขาวของ เล็กนอย 

๒. พยางคท่ีประสมดวยสระเสียงยาวเทานั้น ไมมีตัวสะกดก็ได เชน เวลา วารี ศาลา 

๓. พยางคท่ีประสมดวย อํา ไอ ใอ เอา จัดเปนคําครุเพราะมีตัวสะกด เชน ดํา ให เขา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

กอนจะเรียนฉันทลักษณของฉันท  มารูจักคําครุ-ลหุ 

คําครุ (คะ-รุ) แทนดวยสัญลักษณไมหันอากาศ  



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พยางคท่ีออกเสียงเบา มีวิธีการสังเกตดังนี้ 

๑. พยางคท่ีไมมีเสียงพยัญชนะสะกด 

๒. พยางคท่ีประสมดวยสระเสียงสั้นเทานั้น เชน แพะ แกะ นะคะ ชิชะ 

๓. รวมถึง บ ณ ธ ก็ เพราะเปนพยางคท่ีออกเสียงสั้นและไมมีเสียง

พยัญชนะสะกดขา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

คําลหุ (ละ-หุ) แทนดวยสัญลักษณสระอุ 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ลองวิเคราะหคาํ ครุ-ลหุ จากบทประพันธที่กําหนด นักเรียนเขียนลงใน

สมุดตนเอง 

 แดชนประสบสันต  สิริพลันพระพรชยั 

 

เพียงผองประสานใจ   ลุสวรรค ณ แดนดิน 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

ฝกสมองประลองปญญา 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

วิชชุมมาลาฉันท ๘  

  อันเวทอาถรรพณ  ที่พันผูกจิต 

แหงนางม่ิงมิตร   อยูบัดนี้นา 

มัทนะพาธา  



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

อินทรวิเชียรฉันท ๑๑ 

  ดูกอนสุชาดา มะทะนาวิไลศรี 

ยามองคสุเทษณมี  วรพจนประการใด 

นางจงทํานูลตอบ  มธุรส ธ ตรัสไว 

เขาใจมิเขาใจ  ฤก็ตอบพะจีพลัน 

มัทนะพาธา  



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

อุปชาติฉันท ๑๑ 

  วิมลมนัสผอง บ มิหมองหทัยใส 

ปญญาสุชาญชัย  สุรสิทธิปรีชา 

สามารถฉลาดนัก วรลักษณสุเมธา 

ประกอบสุกิจจา  อดิการสมานใจ  



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

เลาเรื่องยอ มัทนะพาธา 

ภาคสวรรค 

ภาคพื้นดิน 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

บทวิเคราะห 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑.๑ รูปแบบ  การเลือกถอยคําและรูปแบบของฉันทลักษณ

เหมาะสมกับเน้ือหา  ทําใหผูอานเกิดความรูสึกคลอยตาม 

สัมผัสถึงอารมณของตัวละคร  เชน ฉากที่สุเทษณกริ้วนาง

มัทนา ก็ใชกมลฉันท ซึ่งมีคําครุ-ลหุ เทากัน แตข้ึนตนดวยคํา

ลหุ จึงมีทํานองกระแทกกระทั้นแสดงอารมณโกรธไดอยางดี 

 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๑. คุณคาดานเน้ือหา 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑.๒ องคประกอบของเรื่อง 

 - สาระสําคัญ สาระหรือแกนเรื่องมี ๒ ประการ คือ 

ตองการนําเสนอตํานานของดอกกุหลาบ เพราะยังไมปรากฏ

ตํานานในเทพนิยายมากอน และตองการแสดงความ

เจ็บปวดที่เกิดจากความรัก และความรักมีอนุภาพย่ิงใหญ 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๑. คุณคาดานเน้ือหา (ตอ) 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 - โครงเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวไมไดใชเรื่องตัดตอนหรือลอกเลียนจากวรรณคดี

เรื่องใด พระองคใชจินตนาการของพระองคเองทั้งสิ้น ปม

ปญหาของเรื่องน้ีคือ สุเทษณหลังรักนางมัทนา แตไมไดรับ

ความรักตอบ จึงโกรธและสาปใหนางเปนดอกกุหลาบ 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๑. คุณคาดานเน้ือหา (ตอ) 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑.๓ วิเคราะหตัวละคร 

 - สุเทษณ เปนคน
หมกมุนในตัณหาราคะ เจา
อารมณ เอาแตใจตนเอง และ
ไมคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๑. คุณคาดานเน้ือหา (ตอ) 

สุเทษณ. เหวยจิตระเสน มึงบังอาจเลน ลอกูไฉน? 

จิตระเสน. เทวะ, ฃาบาท จะบังอาจใจ ทําเชนนั้นไซร ได 

 บพึงมี. 

สุเทษณ. เชนนั้นทําไม พวกมึงมาให พรกูบัดนี้, วาประสงคใด ให

 สมฤดี? มึงรูอยูนี่ วากูเศราจิต เพราะไมไดสม จิตที่ใฝชม, 

 อกกรมเนืองนิตย. 

จิตระเสน. ตูฃาภักดี ก็มีแตคิด เพ่ือใหทรงฤทธิ์ โปรดทุกขณะ. 

สุเทษณ. กูไมพอใจ ! ไลคนธรรพไป บัดนี้เทียวละ. อยามัวรอร้ัง 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 - มัทนา เปนคน

ซื่อตรง ไมมีเลหเหลี่ยม 

ไมพูดปด ปากตรงกับใจ  

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๑. คุณคาดานเน้ือหา (ตอ) 

      ฟงถอยดํารัสมะธุระวอน ดนุนี้ผิเอออวย 

 จักเปนมุสาวะจะนะดวย บมิตรงกะความจริง. 

 อันชายประกาศวะระประทาน ประดิพัทธะแดหญิง, 

 หญิงควรจะเปรมกะมะละยิ่ง ผิวะจิตตะตอบรัก; 

 แตหากฤดีบอะภิรม  จะเฉลยฉนั้นจัก 

 เปนปดและลวงบุรุษะรัก ก็จะหลงละเลิงไป. 

 ตูฃาพระบาทสิสุจริต  บมิคิดจะปดใคร, 

 จึ่งหวังและมุงมะนะสะใน วรเมตตะธรรมา. 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๑.๔ ฉากและบรรยากาศ ในเรื่องปรากฏฉาก
ที่เปนวิมานของสุเทษณ มีนางฟานางสวรรคมาบําเรอ
ขับกลอมถงายงานสอดคลองกับลักษณะนิสับของสุ
เทษณที่หมกมุนในตัณหาราคะ 

 ๑.๕ กลวิธีการแตง ดําเนินเรื่องโดยใชวิทยา
ธรมายาวินเปนผู เลาเ ร่ืองราวในอดีตของสุเทษณ  
และใชวิธีการแตงโดยตัวละครโตตอบกันเปนคําฉันท  

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๑. คุณคาดานเน้ือหา (ตอ) 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒.๑ การสรรคํา คือ การเลือกใชคําที่ส่ืออารมณและความคิดไดอยางลึกซึ้งและ

งดงาม มีการสลับตําแหนงคําเพื่อใหเกิดความไพเราะ 

สุเทษณ.  พี่รักและหวังวธจุะรกั และ บ ทอด บ ทิ้งไป. 

มัทนา.  พระรักสมัคณพระหทยั ฤจะทอดจะทิ้งเสีย? 

สุเทษณ.  ความรักละเหี่ยอุระระทด เพราะมิอาจจะคลอเคลีย. 

มัทนา.  ความรักระทดอุระละเหี่ย ฤจะหายเพราะเคลียคลอ? 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๒. คุณคาดานวรรณศิลป 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒.๒ การใชเสียง คือ การเลือกใชคําที่มีเสียงสัมผัสกันแพรวพราว เชน สัมผัส

สระ และสัมผัสพยัญชนะภายในวรรค เชน  

แมคิดขัดขืน ฝนมนตรคาถา ขอใหนิทรา เขาสึงถึงใจ. 

มาเถิดนางมา อยาชาเช่ืองชอย ตูฃาน้ีคอย ตอนรับทรามวัย. 

อานางโศภา อยาชามาไว ตูฃาสั่งให โฉมตรูรีบจร. 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๒. คุณคาดานวรรณศิลป (ตอ) 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒.๓ การใชโวหาร 
คือ การเลือกใชอุปมา
โวหารในการชมความ
งามของนางมัทนา 
และบอกรายละเอียด
ดวยการใชพรรณนา
โวหาร เชน  

 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๒. คุณคาดานวรรณศิลป (ตอ) 
  งามผิวประไพผอง กลทาบสุภาสุพรรณ, 

  งามแกมแฉลมฉัน  พระอรุณแอรมละลาน, 

  งามเกศะดําขํา  กลน้ําณทองละหาน, 

  งามเนตรพินิจปาน  สุมณีมะโนหะรา; 

  งามทรวงสลางสอง  วรถันสุมนสุมา- 

  ลีเลิดประเสริฐกวา  วรุบลสะโรชะมาศ; 

  งามเอวอนงคราว  สุรศิลปชาญฉลาด 

  เกลากลึงประหนึ่งวาด วรรูปพิไลยพะวง; 

  งามกรประหนึ่งงวง  สุระคชสุเรนทะทรง, 

  นวยนาฏวิลาศวง  ดุจะรําระบําระเบง; 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓.๑ ความเชื่อ 

 - ความเชื่อเร่ืองชาติภพ เชน ตอนที่นางมัทนาไดปลงพระชนมตนเองใน
ชาติที่ผานมา และไดมาเกิดในสวรรคในภพใหม  

  วาพลางยุพาชัก วรขัคคะแพรวพราย 

  แทงตรงพระทรวงตาย เฉพาะพักตรพระภูมี. 

  ตายแลวกําเนิดใน  สุรภพพิศิษฎนี้; 

  ฝายองคพระภูมี  ก็บําเพ็ญพะลีกรรม, 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๓. คุณคาดานสังคม 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 - ความเชื่อเรื่องการทาํบุญ จะไดเกิดในสวรรค เชน ตอนที่สุเทษณ

ยังเปนมนุษยไดทําพลีกรรม เมื่อตายไปจึงไดเกิดในสวรรค  

  ทรงธรรมล้ํามะนุษ ฤทธิรุทมหาศาล 

 บําเพ็ญพะลีการ   ทุกอยางงามตามวิสัย 

  ครั้นถึงเวลาควร  ภูมิศวรจากไผท 

 เสด็จสุราลัย   เสวยสุขในแดนสรวง 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๓. คุณคาดานสังคม 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 - ความเชื่อเรื่องผลของกรรม เชน ตอนที่นางมัทนาไมรับรักสุเทษณ

เพราะเคราะหกรรมเมื่อชาติกอนที่สุเทษณไดเคยจะประหารชีวิตพระราชบิดา

ของนาง แตนางขอไถชีวิตพระราชบิดาได และก็ปลงพระชนมตัวเอง ผลกรรม

จึงสงผลแกสุเทษณ เชน    

  แตกรรมพระทําไว ณพระชาต์ิอดีตมา 

  ของขัดและขวางหนา  บมิใหพระสมจินต. 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๓. คุณคาดานสังคม 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓.๒ สะทอนใหเห็นธรรมชาติของมนุษย ตรงตามพุทธวัจนวา “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข” 
เหมือนความรักของตัวละคร 

 - สุเทษณรักนางมัทนา ไมสมหวังในความรัก 

 - มัทนารักพระราชบิดา รักของนางมัทนาเปนความรักที่แทจริงที่แสดงตอพระราช
บิดา เนื่องจากขอไถชีวิต และตนเองก็ปลงพระชนมตนเอง  

 - นางจันฑีรักทาวชัยเสน เปนรักที่มีแตความใคร อิจฉาริษยา โกรธแคนเมื่อถูกแยง
คนรัก  

 - ทาวชัยเสนรักนางมัทนา เปนความรักที่ลุมหลงเนื่องจากเจอกันคร้ังแรกก็พากลับ
เขาเมืองทั้งที่ตนเองมีมเหสีอยูแลว แตความรักก็ไมสมหวังเนื่องจากความริษยาของนางจันฑี
และคําสาปของสุเทษณ  

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๓. คุณคาดานสังคม 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓.๓ ขอคิดสําหรับนําไปใชในการดําเนนิชีวิต  

 กวีไดกําหนดใหนางมัทนาถูกสาปเปน

ดอกกุหลาบ ซึ่งมีหนามแหลมคมและดอก

สวยงาม เปรียบไดกับ ผูหญิงที่มีความสวยแต

จะตองฉลาดและปกปองตนเองจากความรัก

ของผูชายใหได เพ่ือที่จะไดไมทุกขกับความรัก

เหมือนตัวละครในเรื่อง  

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

๓. คุณคาดานสังคม 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑. นักเรียนคิดวาพฤติกรรมการแสดงความรักของสุเทษณที่กระทําตอ 

นางมัทนาเหมาะสมหรือไม อยางไร  

๒. นักเรียนคิดวาลักษณะของกุหลาบเหมือนกับลักษณะของหญิงสาวอยางไร 

๓. จงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักของตัวละครในวรรณคดีเร่ือง 

“มัทนะพาธา” วาเหตุใดจึงเกิดความทุกข  

๔. เพราะเหตุใดวรรณคดีเร่ือง มัทนะพาธา จึงไดรับการยกยองจากวรรณคดี

สโมสรใหเปนสุดยอดของบทละครพูดคําฉันท 

๕. นักเรียนไดรับขอคิดและประโยชนอยางไรจากการศึกษาเร่ืองมัทนะพาธา 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

คําถามประจําหนวยการเรียนรู (๕ คะแนน)  



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ผูสอน : : อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 

อยาลืมอานทบทวนนะคะ 
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