
อ.ขวัญจิรา  โพธ์ิทอง 
(อ.เคก) 

วชิาภาษาไทย 

โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 





- เกดิในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลายในแผ่นดนิ

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 

- หน้าทีก่ารงาน 

  - หลวงสรวชิิต  (พระเจ้าตาก) 

  - นายด่านเมืองอุทยัธานี  (ร. ๑) 

  - พระยาพพิฒัน์โกษา (ร. ๑) 

  - เจ้าพระยาพระคลงัเสนาบดจีตุสดมภ์    

    กรมท่า (ร. ๑) 

- ถึงแก่อสัญกรรม  เม่ือ พ.ศ. ๒๓๔๘  (ร. ๑) 

 

 

เจ้าพระยาพระคลงั (หน) 



- ผลงานการประพนัธ์ 

  อเิหนาคาํฉันท์ 

  ลลิติเพชรมงกฎุ     กรุงธนบุรี   

  บทมโหรีเร่ืองกาก ี

 สามก๊ก 

 ราชาธิราช 

  ลลิติพยุยาตราเพชรพวง 

  ลลิติศรีวชัิยชาดก      ร. ๑ 

 ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกณัฑ์กมุาร  

  และกณัฑ์มทัรี 



 แต่งเป็นร่ายยาว  วธีิแต่งยกคาถาบาลขีึน้เป็นหลกั  แล้วแปลแต่ง

เป็นภาษาไทยด้วยร่ายยาว  

  

ตัวอย่าง  

 โพธิสตฺโต สมเดจ็พระบรมโพธิสัตว์ อนัสร้างสมดงึส์ปรมตัถบารม ีเม่ือจะรับวโร

รัตนเรืองศรีแปดประการ แด่สํานักนิท้าวมฆัวานเทเวศร์ กทู็ลแก่ท้าวสหัสเนตรฉะนี ้

 

     กาพย์มหาชาติ สักรบรรพ 



 เพ่ือจะนําหลกัธรรมในพระพุทธศาสนามาสอนประชาชน 



 “ชาดก”  (เป็นคาํในภาษาบาลมีาจาก  “ชาตะ”  แปลว่า  เกดิลง) 

ประวตัหิรือเร่ืองราวของพระพุทธเจ้าเม่ือคร้ังเสวยพระชาตเิป็นพระ

โพธิสัตว์  ได้ทรงบําเพญ็บารมต่ีางๆ เพ่ือทีจ่ะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 

 ชาดกม ี๒ ประเภท  คือ 

  ๑. นิบาตชาดก ถือเป็นพุทธวจันะม ี๕๕๐ เร่ือง 

 ๒. ปัญญาสชาดก   แต่งขึน้จากนิทานพืน้บ้านม ี๕๐ เร่ือง 



 มหาเวสสันดรชาดก กณัฑ์มทัรี มาจาก ………………………….… 

ซ่ึงเป็นเร่ืองหน่ึงในทศชาตชิาดก  หรือทีเ่รียกว่า พระเจ้าสิบชาต ิ มดีงันี ้

  ๑. เตมยีชาดก  เนกขัมมบารม ี
  ๒. มหาชนกชาดก  วริิยบารม ี
  ๓. สุวรรณสามชาดก  เมตตาบารม ี
  ๔. เนมริาชชาดก  อธิษฐานบารม ี
  ๕.  มโหสถชาดก  ปัญญาบารม ี
  ๖.  ภูริทตัชาดก  ขันตบิารม ี
  ๗. จันทกมุารชาดก  ขันตบิารม ี
    ๘. นารทชาดก  อุเบกขาบารม ี
   ๙.  วธุิรชาดก  สัจบารม ี
  ๑๐.  เวสสันดรชาดก  ทานบารม ี

 

ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 



๑. เตมียชาดก (บําเพ็ญเนกขัมมบารมี : การบวช) พระโพธิสัตว ์ทรงระลึก ถึง

อดีตชาติไดว้่า เม่ือเป็นพระราชา ไดก้ระทาํซ่ึงการพิพากษาลงโทษคนส้ินชีวิต ไดเ้สวย

ผลกรรมในนรก  จึงไม่ปรารถนา  เพื่อจะครองราชยส์มบติัแต่ปรารถนาในบรรพชา โดย

ทรงแกลง้ทาํเป็นคนใบ ้เป็นตน้ พระราชบิดาจึงรับสั่งให้นาํไปฝังในป่าช้าท่านจึงได้

โอกาสสอนนายสารถี แลว้เสดจ็ออกบรรพชา 

   



๒.มหาชนกชาดก (บําเพ็ญวิริยบารมี : ความเพียร) พระโพธิสัตว ์เสวยพระชาติ เป็น

มหาชนก เดินทางไปคา้ขาย ท่ีสุวรรณภูมิ แต่เรือแตกจมลงในมหาสมุทรแมไ้ม่เห็นฝ่ัง ท่านก็

ไม่ทอ้ถอยเพียรพยายามว่ายอยู่ ในมหาสมุทรจนถึงวนัท่ี ๗ เวลานั้นนางมณีเมขลา ซ่ึงเป็น

เทพธิดาผูรั้กษามหาสมุทร ไดช่้วยเหลือนาํท่านข้ึนท่ีกรุงมิถิลา   



๓.สุวรรณสามชาดก (บาํเพญ็เมตตาบารม)ี พระโพธิสตัว ์เสวยพระชาติเป็นสุวรรณสาม

เล้ียงดูบิดามารดาผูต้าบอดอยูใ่นป่า วนัหน่ึงสุวรรณสามถูกพระเจา้ปิลยกัษย์งิดว้ยลูกศร ก็ยงัไม่

โกรธ แต่ไดก้ล่าวข้ึนว่าใครกนัหนอใชลู้กศรยิงเราเพราะเน้ือของเราก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีควรกิน หนงั

ของเรากไ็ม่มีประโยชน์ เม่ือเป็นเช่นน้ี เพราะเหตุอะไรหนอ จึงเขา้ใจวา่ เราเป็นผูค้วรยงิ  

  



๔.เนมิราชชาดก (บําเพ็ญอธิษฐานบารมี) พระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นพระเจ้า 

เนมิราช เป็นผูม้ ัน่คงในการใหท้านทรงเบญจศีลเป็นนิจ สมาทานอุโบสถทุกวนัปักษท์รงแสดง

ธรรมให้ทราบทางสวรรค ์ยงัหมู่ชนใหก้ลวันรกคร้ังนั้นมาตลีเทพบุตรไดน้าํราชรถไปรับพระ

เจา้เนมิราช เพื่อชมนรกต่าง ๆก่อน แลว้จึงข้ึนไปเท่ียวชมสวรรค์  ในกาลต่อมา เม่ือพระเกศา

หงอกแลว้ไดเ้สดจ็บรรพชาบาํเพญ็ฌานสมาบติัสวรรคตแลว้ไปสู่พรหมโลก     



๕.มโหสถชาดก (บาํเพญ็ปัญญาบารม)ี พระโพธิสตัว ์เสวยพระชาติเป็นมโหสธบณัฑิตผู ้

มีปัญญาดุจแผน่ดินนั้น รับราชการอยูป่ระจาํในราชสาํนกัของพระเจา้จูฬนี ท่ามกลางปัญหา

และอุปสรรคนานปัการ ท่านไดใ้ชปั้ญญาท่ีอบรมมาดีแลว้ เขา้แกไ้ขปัญหา ทุกอยา่งใหส้าํเร็จ

ลุล่วงดว้ยดี คร้ันเม่ือส้ินอายแุลว้ไดไ้ปเกิดในเทวโลก ตามกรรมของตน   



๖.ภูริทัตชาดก (บําเพ็ญศีลบารมี) พระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นพญานาคช่ือว่าภูริทตั 

รักษาอุโบสถศีลอยูท่ี่จอมปลวกแห่งหน่ึง แต่ถูกพราหมณ์หมองูผูรู้้มนตอ์าลมัพายนะ จบัตวัไป

เท่ียวแสดงละคร หาเงินตามสถานท่ีต่าง ๆ พญานาคก็ไม่มีความแคน้เคืองคิดจะทาํลายชีวิต

พราหมณ์หมองูนั้น เพราะความท่ีตนรักษาอุโบสถศีลเม่ือส้ินชีวติแลว้ไปเกิดในเทวโลก  



๗.จันทกุมารชาดก (บําเพ็ญขันติบารมี : อดทน อดกลั้น) พระโพธิสัตว ์เสวยพระชาติ

เป็นพระจนัทกุมาร ราชโอรสของพระเจา้เอกราชแห่งเมืองปุปวดี พระราชบิดาทรงเช่ือคาํของ

ปุโรหิต จึงทรงรับสั่งใหจ้บัพระจนัทกุมารพร้อมดว้ยคนอ่ืนอีกมาก นาํไปบูชายญั แต่ทา้วสักก

เทวราชได้เสด็จมาช่วยชีวิตไว ้แม้ถูกระทาํอย่างน้ี พระโพธิสัตว์ก็โกรธพระราชบิดาและ

ปุโรหิต จากนั้นไดข้ึ้นครองราชย ์ส้ินชีวติแลว้ไปเกิดในเทวโลก 



๘.นารทชาดก (บาํเพญ็อุเบกขาบารม ี: วางใจเฉย,เป็นกลาง) พระโพธิสัตว ์เสวยพระชาติ 

เป็นทา้วมหาพรหมช่ือว่านารทะ คร้ังนั้นพระเจา้องัคต มีความเห็นผิดว่านรกไม่มีสวรรคไ์ม่มี 

เป็นตน้ ในเวลานั้น ทา้วมหาพรหมลงมาแสดงโทษแห่งความเห็นผิดใหพ้ระเจา้องัคติสดบั ทาํ

ใหพ้ระองคท์รงคลายจากมิจฉาทิฏฐิเม่ือสวรรคตแลว้ จึงไปเกิด ในสวรรค ์  



๙.วธุิรชาดก (บาํเพญ็สัจจบารม ี: ความจริง) พระโพธิสตัวเ์สวยพระชาติ เป็นอาํมาตย ์ช่ือ

วา่วธุิระ เป็นผูส้อนอรรถธรรมแด่ พระเจา้ธนญัชยัโกรัพยะแห่งกรุงอินทปัตถ ์ พระเจา้ธนญัชยั

โกรัพยะทรงเล่นสกาพา่ยแพต่้อปุณณกยกัษเ์วลานั้นปุณณกยกัษถ์ามวธุิรบณัฑิตวา่ ท่านเป็น

ทาสหรือมิไดเ้ป็นทาส ของพระราชา ท่านตอบดว้ยสจัจวาจาวา่ “เป็นทาส” จึงถูกปุณณกยกัษ์

จบัตวัไป แต่ ถา้ตอบวา่ มิไดเ้ป็นทาส กจ็ะไม่ถูกปุณณกยกัษจ์บัตวัไป   



๑๐.เวสสันดรชาดก (ทานอุปบารม)ี พระโพธิสตัว ์เสวยพระชาติ เป็นพระเวสสนัดร 

พระองคท์รงพอพระทยัในการบริจาคทานโดยท่ีสุดแมชี้วติกใ็หเ้ป็นทาน ดงัท่ีตรัสวา่ “เม่ือคร้ัง 

เรามีอาย ุ๘ ปี นัง่อยูบ่นปราสาท มีความคิดท่ีจะใหท้านวา่ ถา้ใครๆ มาขอ ซ่ึงดวงหทยั ดวงตา 

เน้ือและเลือด กบัเรา เรากจ็ะให”้ ดงันั้นพระองค ์ไดท้รงบริจาคมหาทานและรักษาอุโบสถ

ศีล ตลอดพระชนมาย ุสวรรคตแลว้ ไปสู่สวรรคช์ั้นดุสิต 

   



มหาเวสสันดรชาดก ประกอบด้วย  ๑๓ กณัฑ์ดงันี ้

 

  

 

กณัฑ์ จํานวนพระคาถา สํานวนทีไ่ด้รับเลือก เพลงประจํากณัฑ์ 

๑. ทศพร ๑๙ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า  

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

สาธุการ 

๒. หิมพานต์ ๑๓๔ ตวงพระธาตุ 

๓. ทานกณัฑ์ ๒๐๙ สํานักวดัถนน พญาโศก 

๔. วนปเวสน์ ๕๗ รัชกาลที ่๔ พระยาเดนิ 

๕. ชูชก ๗๙ พระเทพมุนี (ด้วง) วดัสังข์กระจาย เซ่นเหล้า 

๖. จุลพน ๓๕ รัชกาลที ่๔ คุกพาทย์,รัวสามลา 

๗. มหาพน ๘๐ พระเทพโมล ี(กลิน่) เชิดกลอง 



มหาเวสสันดรชาดก ประกอบด้วย  ๑๓ กณัฑ์ดงันี ้

 

  

 

กณัฑ์ จํานวนพระคาถา สํานวนทีไ่ด้รับเลือก เพลงประจํากณัฑ์ 

๘. กุมาร ๑๐๑ เจ้าพระยาพระคลงั (หน) โอดเชิดฉ่ิง 

๙. มทัรี ๙๐ ทยอยโอด 

๑๐. สักกบรรพ ๔๓ รัชกาลที ่๔ กลม,เหาะ,กระบองกนั 

๑๑. มหาราช ๖๙ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า  

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

 

กราวนอก 

๑๒. ฉกษตัริย์ ๓๖ ตระนอน 

๑๓. นครกณัฑ์ ๔๘ กลองโยน 



เร่ืองย่อมหาเวสสันดรชาดก ประกอบด้วย  ๑๓ กณัฑ์ดงันี ้

 มูลเหตุของการเทศน์เร่ือง  มหาเวสสันดรชาดก 

               มูลเหตุทีเ่กดิเทศน์มหาชาตน้ัินมาจาก ฝนโบกขรพรรษ  ซ่ึงเป็น

ฝนพเิศษ  มสีีแดงประดุจนํา้คร่ัง  เวลาตกลงมา ใครต้องการให้เปียกจึงเปียก 

ใครไม่ต้องการให้เปียกกไ็ม่เปียก  เม่ือตกลงมาแล้วไม่ขังอยู่แต่จะซึมลงไป

ในดนิทนัท ี



 ฝนโบกขรพรรษนี ้ ตกเม่ือคราวพระพุทธเจ้าเสดจ็ไปโปรดพระราช

บิดาและพระญาตวิงศ์ทีเ่มืองกบิลพสัด์ุ  แล้วทรงแสดงอทิธิปาฏิหาริย์ปราบ

พยศพระญาตวิงศ์ผู้ใหญ่ทีแ่สดงความกระด้างกระเด่ืองไม่ยอมกราบไหว้

พระองค์  จึงทรงบันดาลให้เกดิฝนโบกขรพรรษตกลงมาจนทําให้พระญาติ

เหล่าน้ันละทฐิิมานะ  ถวายมนัสการแด่พระองค์โดยทั่วกนั  พระสงฆ์สาวกเห็น

อศัจรรย์จึงทูลถามขึน้  พระองค์ทรงตรัสว่า “ ฝนนีเ้คยตกมาก่อน  เม่ือเรา

เสวยพระชาตเิป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ ”  



     ๑. กณัฑ์ทศพร   เป็นกณัฑ์ทีพ่ระอนิทร์ประสาท

พรแก่นางผุสด ีก่อนทีจ่ะจุตลิงมาเป็นพระราช

มารดาของพระเวสสันดร โดยให้พร ๑๐ ประการ 



พร ๑๐ ประการ ทีพ่ระอนิทร์ประทานให้พระนางผสุสด ี

๑. ให้ได้อยู่ในปราสาทของพระเจ้าสีวรีาชแห่งกรุงสีพ ี

๒. ให้มจีักษุดาํดุจนัยน์ตาของลูกเน้ือทราย 

๓. ให้มคีิว้โก่งดาํสนิท 

๔. ให้มพีระนามว่าผสุสด ี

๕. ให้มพีระโอรสทีฝั่กใฝ่ในการบริจาคทาน 

๖. เม่ือเวลาทรงครรภ์มใิห้ครรภ์ปรากฏนูนเหมือนสตรีสามญั 

๗. ให้มถีันอนังาม เวลาทรงครรภ์มใิห้ดาํและหย่อนยาน 

๘. ให้มเีกศาสนิท 

๙. ให้มผีวิงาม 

๑๐. ให้มอีาํนาจปลดปล่อยนักโทษได้ 

 



     ๒ . กณัฑ์หิมพานต์ เป็นกณัฑ์ทีพ่ระเวสสันดร

บริจาคทานช้างปัจจัยนาค ประชา ชนชาวเมือง    

สีพโีกรธแค้น จึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกต 



     ๓. กณัฑ์ทานกณัฑ์ เป็นกณัฑ์ทีพ่ระเวสสันดร

ทรงแจกสัตสดกมหาทาน คือ การแจกทานคร้ัง

ยิง่ใหญ่ ก่อนออกจากพระนคร 

  มหาสัตตสดกทาน  คือ  การให้ทานคร้ัง

ยิง่ใหญ่  อนัได้แก่  ช้าง  ม้า  รถ  โคนม  นารี  ทาสี  

ทาสา  อย่างละ ๗๐๐ 



     ๔.กณัฑ์วนปเวศน์  เป็นกณัฑ์ทีเ่สดจ็ถึงเขา

วงกต ได้พบศาลาอาศรม ซ่ึงท้าววษิณุกรรม

เนรมติให้ พระเวสสันดร พระนางมทัรี ชาลี

และกณัหา จึงทรงผนวชเป็นฤาษีพาํนักใน

อาศรมสืบมา 



     ๕. กณัฑ์ชูชก  เป็นกณัฑ์ทีชู่ชกได้นาง

อมติดามาเป็นภรรยา และหมายจะได้โอรส

และธิดาพระเวสสันดรมาเป็นทาส 



     ๖. กณัฑ์จุลพน  เป็นกณัฑ์ทีพ่รานเจตบุตร

หลงกลชูชก และช้ีทางอาศรมจุตดาบส ชูชกได้

ชูกลกัพริกขิงแก่พรานเจตบุตร อ้างว่าเป็นพระ

ราชสาส์นของพระเจ้ากรุงสัญชัย จึงได้พาไป

ยงัต้นทางทีจ่ะไปอาศรมฤาษี 



     ๗. กณัฑ์มหาพน  เป็นกณัฑ์ป่าใหญ่ ชูชก 

หลอกล่อจุตฤาษีให้บอกทางสู่อาศรมพระเวสสันดร 



     ๘. กณัฑ์กมุาร  เป็นกณัฑ์ทีพ่ระเวสสันดรทรง

ให้ทานสองโอรสแก่เฒ่าชูชก 



     ๙. กณัฑ์มทัรี  เป็นกณัฑ์ทีพ่ระนางมทัรีทรงได้

ตดัความห่วงหาอาลยัในสายเลือด อนุโมทนาทาน

โอรสทั้งสองแก่ชูชก 



     ๑๐. กณัฑ์สักกบรรพ  เป็นกณัฑ์ทีพ่ระอนิทร์

จําแลงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมทัรี       

แล้วถวายคืนพร้อมถวายพระพร ๘ ประการ 



     พร ๘ ประการ ที่พระอนิทร์ประทานให้แก่พระเวสสันดร 

๑. ให้บิดาเสดจ็มารับพระองค์กลบัไปครองราชย์ในนคร 

๒. ให้ได้ปลดปล่อยนักโทษท้ังหมด 

๓. ให้ได้ช่วยเหลือคนยากจนให้บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ 

๔. อย่าให้ลุอาํนาจสตรีให้พอใจแต่พระชายาของพระองค์ 

๕. ให้กมุารท้ังสองมีมายุยืนนานและเป็นกษัตริย 
     สืบราชสมบัติ 

๖. ให้ฝนแก้วท้ัง ๗ ประการ ตกในนครสีพเีม่ือพระองค์เสดจ็ 
     กลบัไป 

๗. ให้ได้บริจาคทรัพย์แก่คนยากจน ด้วยสมบัติใน 
     ท้องพระคลงัอนัไม่รู้หมดส้ิน 

๘. เม่ือส้ินพระชนม์แล้ว ให้ได้ไปเกดิในสวรรค์ช้ันดุสิต และ 
     ในพระชาติต่อมาให้ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็น 
     พระพทุธเจ้า 



     ๑๑. กณัฑ์มหาราช   เป็นกณัฑ์ทีเ่ทพเจ้าจําแลง

องค์ทาํนุบํารุงขวญัสองกมุาร ก่อนเสดจ็นิวตัถึง

มหานครสีพ ี



     ๑๒. กณัฑ์ฉกษัตริย์   เป็นกณัฑ์ทีท่ั้งหกกษัตริย์

ถึงวสัิญญีภาพสลบลงเม่ือได้พบหน้ากนั ท้าวสักกะ

เทวราชได้ทรงบันดาลให้ฝนตกประพรมหก

กษัตริย์ 



     ๑๓. กณัฑ์นครกณัฑ์   เป็นกณัฑ์ทีห่กกษัตริย์นํา

พยุหโยธาเสดจ็นิวตัพระนคร พระเวสสันดรขึน้

ครองราชย์แทนพระราชบิดา 





















































 เน่ืองจากเร่ืองทีนํ่ามาเรียนนีเ้ป็นเร่ืองเล่าในลกัษณะบรรยายโวหาร  ในส่วนที่

หยบิยกมาเป็นตวัอย่างจากเน้ือเร่ืองจริง  ได้ยกจากตอนพระอจุตฤาษีบอกเส้นทางไป

เขาวงกตแก่ชูชก  ซ่ึงได้พรรณนาโดยใช้คาํอลงัการ  และสัมผสัแพรวพราว  เช่น 
 

 "แลถนัดในเบื้องหน้าโน้น  กเ็ขาใหญ่  ยอดเยีย่มโพยมอย่างพยบัเมฆ  มี

พรรณเขียวขาวดาํแดงดูดเิรก  ดัง่รายรัตนนพมณีแนมน่าใคร่ชม  คร้ันแสงพระสุริยะ

ส่งระดมกดู็เด่นดัง่ดวงดาว  วาวแวววะวาบ ๆ ทีเ่วิง้วุ้ง  วจิิตรจํารูญรุ่งเป็นสีรุ้งพุ่งพ้น

เพิง่คคันัมพรพืน้นภากาศ  บ้างกก่็อเกดิก้อนประหลาดศิลาลายและละเล่ือม ๆ ทีง่อกงํา้

เป็นแง่เงือ้ม..." 



  สํานวนทีม่าจากเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกที่ใช้ในปัจจุบัน  เช่น 

  ชักแม่นํา้ทั้งห้า  หมายถึง  พูดจาหว่านล้อมด้วยคาํยกยอ  ดงัทีชู่ชกจะกล่าว

ขอสองกมุารต่อพระเวสสันดรกไ็ด้พูดจาชักแม่นํา้ทั้งห้า (คงคา ยมุนา อจิรวด ีสรภู 

และมหิ)  มาเปรียบเทยีบเสียก่อนแล้วจึงย้อนขอในภายหลงั 
  

 ตปีลาหน้าไซ  หมายถึง  ตหีรือกระทุ่มนํา้ตรงหน้าไซให้ปลาแตกต่ืนหนีไป

จากไซทีด่กัไว้  เป็นการทาํทาํทีข่ัดขวางผลประโยชน์ที่ควรมีควรได้อยู่แล้ว  เสมือน

ตอนทีชู่ชกตสีองกมุารต่อหน้า  ทาํให้พระเวสสันดรโกรธเคือง 



 ๑. การทาํความดต้ีองทําเร่ือยไป  ทุกชาตทุิกภพต่อเน่ืองไม่ขาดสาย 

 ๒. ในเร่ืองมหาชาตไิด้แสดงตวัอย่างของพระชาตทิี่ยิง่ใหญ่ด้วยทศบารม ี 

 ๓. คุณค่าของมหาชาตเิป็นเร่ืองทีป่ระจักษ์ชัดในศรัทธาของ

พุทธศาสนิกชนมายาวนาน 

 ๔. การทาํบุญจะให้ทาํเสร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานจิต  

   



 ๕. แสดงให้เห็นถึงความเช่ือ  ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่

กบัสังคมไทย 

 ๖. สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีทางศาสนาทีสํ่าคญัเกีย่วกบัการทําบุญ  

ฟังเทศน์มหาชาตใิห้จบวนัเดยีวครบบริบูรณ์ ทั้ง ๑๓ กณัฑ์  

 ๗. มหาชาตใิสนแต่ละท้องถิ่นมกัจะแสดงให้เห็นถึงลกัษณะวถิีชีวติ  

ความเป็นอยู่  ความเช่ือได้อย่างชัดเจน 
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