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51255201   :  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คาํสาํคญั     :  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
 ปริญญา   ปันสุวรรณ์  :  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 กบัแบบปกติ.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 
อ.ดร.บาํรุง ชาํนาญเรือ,  รศ.สมพร ร่วมสุข  และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม.  434 หนา้. 
 

 การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2  ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว์ 2  กบัแบบปกติ 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ      
การเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ดว้ยเทคนิคจิกซอว์ 2 และ 3)ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้          
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย    
ราชภฏันครปฐม อ. เมือง จ. นครปฐม ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 2 ห้องเรียนไดม้าโดยการสุ่มอย่าง
ง่าย เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 และแบบปกติแบบละ 8   
แผน , แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก่อนและหลงัเรียนวรรณคดีไทย  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที
มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 การวิเคราะห์ขอ้มลูใช ้ค่าเฉลีย , ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ,     
การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มทีเป็นอิสระต่อกนั (t – test independent) และแบบกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มที
ไม่เป็นอิสระต่อกนั (t – test dependent) 
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิคจิกซอว ์2  ( X  = 30.30 , S.D. = 3.30) สูงกว่าผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบปกติ ( X  = 26.55 , S.D. = 3.25) โดยคะแนนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .05 
 2. ผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิคจิกซอว ์2 หลงัเรียน( X  = 30.30 , S.D. = 3.30) สูงกว่าก่อนเรียน  ( X  = 22.49 , S.D. = 3.62)โดยคะแนน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์
2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มาก ( X  = 4.39 , S.D. = 0.46) และนกัเรียนมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยมาก 
ต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ( X  = 4.42 , S.D. = 0.49) ประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียน ( X  = 4.39 , S.D. = 
0.51) และบรรยากาศในการเรียน ( X  =  4.34 , S.D. = 0.60)  
 
 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน        บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร             ปีการศึกษา 2553 
ลายมือชือนกัศึกษา...........................................................  
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. .................................  2. ................................. 3. .................................
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวจิยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงสมดงัตงัใจไดด้ว้ยความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือ
จากบุคคลต่าง ๆ ดงันี ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร. บาํรุง ชาํนาญเรือ    รองศาสตราจารยส์มพร 
ร่วมสุข และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ทีกรุณาให้คาํแนะนําและตรวจแก้
งานวจิยัฉบบันีจนสมบูรณ์   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์ กรุณาเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบวทิยานิพนธ ์และรองศาสตราจารยลิ์นจง จนัทรวราทิตย ์กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร. พวงเพญ็  สว่างใจ อาจารยแ์สนประเสริฐ ปานเนียม 
และอาจารยต์ลับ  ฉลาดแพทย ์ ทีกรุณาตรวจและให้ขอ้เสนอแนะเพือปรับปรุงคุณภาพเครืองมือ   
ในการวจิยั ขอขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมทุกท่านทีให้ความ
เอือเฟือแก่ผูว้ิจยัตลอดมา และนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ปีการศึกษา 2553 ทุกคนทีให้ความ
ร่วมมือในการทดลองเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี 
 ทา้ยทีสุดนีขอกราบขอบคุณ พ่อ ผูเ้ลียงดูส่งเสียให้ได้มาไกลถึงวนันี แม่ ผูเ้ป็นครูคน
แรกจบัมือให้หัดเขียน ก ไก่ และให้ความรักความห่วงใยไม่เสือมคลาย รวมทงัญาติพีน้องร่วม
สายโลหิตและพนีอ้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทีมีส่วนรับรู้และเป็นกาํลงัใจให้ผูว้ิจยั
เสมอมา   ผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ริอาภา  รัชตะหิรัญ และสุชาดา สกุลลีรุ่งโรจน์ ทีให้การช่วยเหลือ
และใหก้าํลงัใจผูว้จิยัตลอดการทาํวจิยัครังนี 
 คุณความดีอนัเกิดจากความพากเพยีรสร้างสรรคง์านวิจยัฉบบันีผูว้ิจยัขออุทิศแด่บุพการี                 
ครูบาอาจารยผ์ูป้ระสิทธิประสาทความรู้ทุกท่าน  และหวงัเป็นอยา่งยิงว่าผลการศึกษาครังนีจะยงั
ประโยชน์แก่ผูส้นใจในการศึกษาต่อไป 
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บทที  1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ภาษาเป็นเครืองมือทีสําคญัในการดาํเนินชีวิตของมนุษยท์ุกคน เนืองจากภาษาเป็น
สือกลางในการสือสารเพอืแสดงความตอ้งการ ทาํความเขา้ใจซึงกนัและกนัรวมทงัประกอบกิจการ
ต่าง ๆ ทงัทีเป็นส่วนตวั ครอบครัวและกิจกรรมในสังคมและประเทศชาติ นอกจากนีภาษายงัเป็น
เครืองมือการเรียนรู้ การบนัทึกเรืองราวจากอดีตจนถึงปัจจุบนัและยงัเป็นวฒันธรรมของชาติ 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ   และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย   เป็นเครืองมือใน                   
การติดต่อสือสารเพือสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระ 
การงานและดําเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  และเป็นเครืองมือใน      
การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพือพฒันาความรู้ กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรคใ์ห้ทนัต่อการเปลียนแปลงทางสังคม และความกา้วหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมันคงทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนียงัเป็นสือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวฒันธรรม ประเพณี ชีวทศัน์ โลกทศัน์ 
สุนทรียภาพโดยบนัทึกไวเ้ป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันลาํค่า ควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ ์และ  
สืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป (สาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ 
2552 : 1) 

 จะเห็นได้ว่านอกจากภาษาไทยจะเป็นภาษาประจาํชาติแล้ว    ในด้านสังคมและ
วฒันธรรมภาษาไทยยงัเป็นสือแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ของคนไทยมาตงัแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นดา้นประเพณี ความเชือ พิธีกรรม วิถีการดาํรงชีวิต  หรือแมก้ระทงั
สุนทรียภาพ โดยแสดงออกมาในรูปของวรรณคดีและวรรณกรรมซึงถือเป็นศิลปะทีให้คุณค่า
ทางดา้นอารมณ์ดว้ย สุนทรียภาพทางภาษาทีผูแ้ต่งเลือกสรรถอ้ยคาํอนัเกิดจากความสะเทือนใจ  เช่น 
รัก โลภ โกรธ หลง สนุกสนาน โศกเศร้า ฯลฯ มาเรียงร้อยในงานประพนัธ์  ภาษาทีใชใ้นการแต่ง
วรรณคดีนันต่างจากภาษาทีใช้ในชีวิตประจาํวนัตรงทีว่า  ภาษาวรรณคดีเป็นภาษาทีกระทบฝังใจ  
ทาํใหผู้อ่้านหรือผูฟั้งเกิดความสะเทือนอารมณ์และเป็นภาษาทีผูป้ระพนัธไ์ดจ้งใจคดัเลือกเป็นพิเศษ   
โดยมีวตัถุประสงคส์ําคญัเพือให้ผูอ้่านหรือผูฟั้งเกิดการเปลียนแปลงในจิตใจดว้ย  กล่าวคือ  เกิด
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ความรู้สึก  ความคิด  อารมณ์  หรือเห็นภาพอยา่งทีตอ้งการให้ผูรั้บรู้สึกหรือเห็น  ทงันีโดยเพ่งเล็ง
เรือง สุนทรียลกัษณ์ทางภาษา  (วภิา  กงกะนนัทน์ 2533 : 4)   เมือผูอ่้านไดอ่้านวรรณคดีวรรณกรรม
เรืองนนั ๆ ยอ่มเกิดความซาบซึงกบัความงามทางภาษาทีผูแ้ต่งสร้างขึนโดยทีวรรณคดีเป็นสิงทีนาํ    
ความงามและความละเอียดอ่อนมาสู่ชีวิตและจิตใจมิใช่เพราะว่าวรรณคดีสร้างโลกแห่งความฝัน
ใหแ้ก่ผูท้ีตอ้งการจะหนีจากชีวติ  แต่วรรณคดีช่วยให้เรามองเห็นความงามและความประณีตทีแฝงอยู ่ 
ในสิงทงัหลายในชีวิต  วรรณคดีทีเป็นวรรณศิลป์สามารถยกระดับจิตใจเราให้สูงขึน  ดว้ยเหตุนี   
เราจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาวรรณคดีในฐานะทีเป็นศิลป์  (ชตัสุณี  สินธุสิงห์ 2532 : 65) 

 การเลือกสรรถ้อยคาํอันก่อให้เกิดสุนทรียภาพของกวีนัน เป็นไปเพือการถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกทีเกิดขึนจากความสะเทือนใจในอารมณ์ต่าง ๆ  ทีเป็นเรืองธรรมดาสามัญของ  
วสิยัมนุษยป์ุถุชนทวัไป  ซึงประกอบไปดว้ยกิเลสตณัหา  เรืองราวในวรรณคดีจึงเป็นเรืองราวจาก
ชีวติมนุษย ์  พฤติกรรมของตวัละครคือภาพจริงทีเกิดขึนในชีวติมนุษย ์ รวมทงัแสดงให้เห็นผลของ
การกระทาํอนัเกิดจากความรัก  โลภ   โกรธ   หลง ซึงวรรณคดีจะใหค้วามรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทีกวี
ถ่ายทอดไวอ้ย่างตงัใจและไม่ตงัใจ นอกจากนียงัให้ขอ้คิดอันเป็นประโยชน์  ให้หยงัเห็นแก่นแท้
ของชีวิตเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยแ์ละยงัเป็นกระจกเงาบานใหญ่  สะทอ้นภาพสังคมแต่ละยุค    
แต่ละสมยัอีกดว้ย  (รืนฤทยั  สจัพนัธุ ์2523 : 3)  

 ดังนัน การศึกษาวรรณคดีจึงเป็นเสมือนการเรียนรู้เรืองราวของวิถีชีวิต วฒันธรรม   
และอารมณ์ความรู้สึกทีเกียวขอ้งหรือสะทอ้นความเป็นไปของมนุษยผ์่านภาษาทีคดัสรรคาํนํา      
มาร้อยเรียงอยา่งประณีตงดงามซึงช่วยกล่อมเกลาให้เกิดความละเอียดอ่อนทางอารมณ์  และเกิด
ความงอกงามทางสติปัญญา  ทาํให้ผูศ้ึกษาเขา้ใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย ์ และเขา้ใจสังคม
วฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนในชาติ   การศึกษาวรรณคดีนันเราจะไดเ้รียนรู้วฒันธรรมแขนง   
ต่าง ๆ   และวิถีการดําเนินชีวิตของชนในชาติอย่างละเอียดลออยิงไปกว่าทีกล่าวไว้ในวิชา
ประวตัิศาสตร์   วฒันธรรมทาํให้เขา้ใจวรรณคดีและวรรณคดีทาํให้เราเขา้ใจมนุษยใ์นวฒันธรรม
เดียวกนัไดอ้ยา่งลึกซึง  การศึกษาวรรณคดียงัถือวา่เป็นการศึกษาโลกและชีวติไดทุ้กแง่ทุกมุม  ทาํให้
เขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิด วถีิชีวติของเพอืนร่วมชาติ (ศรีวไิล  ดอกจนัทร์ 2529 : 11) รวมทงัสามารถ
นาํแง่คิดคติสอนใจทีไดจ้ากการศึกษาวรรณคดีมาเป็นประโยชน์แก่ชีวิต  ในฐานะประสบการณ์ 
โดยออ้มได ้

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการศึกษาวรรณคดีนอกจากจะเป็นการรับอรรถรส
ความงามทางภาษาแล้วแง่คิดคติสอนใจทีไดรั้บจากวรรณคดียงัเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึน 
สังคมไทยจึงให้ความสาํคญัของวรรณคดีมาตงัแต่สมยัโบราณ   จะเห็นไดจ้ากการทีคนไทยจดจาํ
วรรณคดีไดด้ว้ยวธีิการฟัง การดูจากการแสดงแลว้จดจาํคติขอ้คิดทีไดจ้ากเรืองมาสังสอนลูกหลาน   
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เมือมีระบบการศึกษาไดมี้การกาํหนดวิชาวรรณคดีไวใ้นหลกัสูตรวิชาภาษาไทยทุกฉบบัตงัแต่ชนั
ประถมศึกษาจนถึงชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย   ในการเรียนการสอนวรรณคดี   เพอืใหไ้ดผ้ลสัมฤทธิ
ตามจุดประสงคข์องหลกัสูตรครูผูส้อนตอ้งฝึกให้นกัเรียนไดพ้นิิจวรรณคดี  คือ ศึกษาวรรณคดีอยา่ง
ลึกซึง  โดยการอ่านวรรณคดีอยา่งพินิจพิเคราะห์  ทาํความเขา้ใจ   ตีความ   พิจารณาเนือหา  และ
แนวคิดแลว้สามารถประเมินค่าวรรณคดีเรืองนนั ๆ ในดา้นศิลปะการประพนัธ์   องคป์ระกอบ และ
คุณค่าได ้(จารุวรรณ  เทียนเงิน 2547 : 5) ซึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช 
2551 ไดก้าํหนดเนือหาของการศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมไว ้คือ วิเคราะห์วรรณคดีวรรณกรรม  
เพอืหาขอ้มูล แนวความคิดคุณค่าของงานประพนัธแ์ละเพอืความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทาํความ
เขา้ใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพืนบา้นทีเป็นภูมิปัญญาทีมีคุณค่าของไทย ซึงได้ถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรืองราวของสังคมในอดีตและความงามของ
ภาษาเพือให้เกิดความซาบซึงและภูมิใจในบรรพบุรุษทีได้สังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั โดย
กาํหนดไวใ้นสาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรมและกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียนไวว้่าผูเ้รียน
ตอ้งเขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  (กระทรวงศึกษาธิการ, สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 2551 : 2) 

 การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นลกัษณะของการฝึกทกัษะการอ่าน  
การเขียน  การฟังการดู  และการพูด  โดยมีหลกัการใชภ้าษาและวรรณคดีวรรณกรรมเป็นสาระที
ตอ้งแทรกประสานให้สอดคลอ้งกบัทกัษะต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมซึงการสอนวรรณคดีให้ประสบ
ความสาํเร็จนนัตอ้งอาศยัทกัษะทีสาํคญั  คือ  การอ่านเพือให้นักเรียนไดท้ราบและรู้จกัความหมาย
ของวรรณคดี  มีความรู้เนือเรืองอยา่งกระจ่างชดัทาํใหเ้กิดความคิดจินตนาการ และสุนทรียภาพจาก
เรืองทีเรียน ครูควรเริมใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรมการอ่านโดยการอ่านตวัวรรณคดีทงัเรือง  จากนัน
ควรสอนให้นักเรียนเขา้ถึงหรือวิจกัษณ์โดยครูฝึกให้นักเรียนเกิดความคิดทีจะติชม  หรือพิจารณา
ส่วนทีงาม   และส่วนทีบกพร่องว่าอยูต่รงไหน  ตวัละครตวัใดดีหรือเลวอยา่งไร  เจตนาของผูแ้ต่ง
คืออะไร   เมือครูทราบความคิดเห็นของนักเรียนแล้ว   ควรบอกความคิดเห็นของครูให้นักเรียน
ทราบด้วยเพือเป็นการชีแนวทางหรือแนวคิด   จากนันให้นักเรียนตีความหรือวินิจสารและให้
พจิารณากลวธีิ และวพิากษ ์ วจิารณ์ (บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ 2518 : 30-33)  นอกจากนีในการสอน
วรรณคดีประเภทมีเนือเรืองครูควรสอนใหน้กัเรียนพนิิจวรรณคดีดา้นต่าง ๆ คือ พินิจตวัละครอยา่ง
ละเอียด โดยเฉพาะตวัละครเอกให้สังเกตคาํพูด การกระทาํ และความคิดของตวัละคร พินิจฉาก   
เพือทาํความเข้าใจบรรยากาศของเรือง พินิจข้อคิดว่าได้ข้อคิดอะไรจากวรรณคดีทีอ่าน พินิจ
รายละเอียดของเรืองทีผูป้ระพนัธแ์ทรกไว ้เช่น ความเชือ ความเป็นอยูข่องคนสมยัก่อน พินิจความ
ไพเราะของบทประพนัธ์ เช่น การใช้คาํ การใช้เสียง หรือการใช้โวหาร การพินิจวรรณคดีจึงมี
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ความสําคัญเป็นแนวทางการศึกษาวรรณคดีเพือให้นักเรียนซาบซึงและตระหนักในคุณค่าของ
วรรณคดีในฐานะทีเป็นมรดกของชาติ  (กรมวชิาการ 2546 : 333) 

 อยา่งไรก็ตามแม้หลกัสูตรจะให้ความสาํคญัและส่งเสริมการเรียนวรรณคดีดงัทีกล่าว 
มาแลว้แต่สภาพการเรียนการสอนวรรณคดีก็ยงัประสบปัญหาหลายดา้น จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนรู้วรรณคดีได้ข้อสรุปทีสอดคล้องกันว่า การกําหนด
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกาํหนดไวก้วา้งมาก ทาํให้ครูไม่สามารถทาํความเขา้ใจไดจึ้งสอนไม่ครบ
ตามจุดมุ่งหมายอีกทงัการกาํหนดเวลาเรียนไวน้อ้ย คือ สปัดาห์ละ 4 คาบ แต่ครูตอ้งสอนให้นักเรียน
มีความรู้ความชาํนาญทงัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั โดยทีครูไม่มีใจรักวรรณคดี ไม่เห็นคุณค่า ไม่มี
ความรู้พอทงัความรู้ทางวรรณคดีโดยตรงและความรู้ประกอบการสอน เนืองจากครูภาษาไทยเกิน
ร้อยละ 70 อ่านหนงัสือนอ้ยมาก รู้จกัหนงัสือทีดีมีเนือหาเหมาะสมและมีวรรณศิลป์นอกเหนือจากที
หลักสูตรกาํหนดให้สอนนักเรียนน้อย ไม่อ่านวรรณคดีฉบบัสมบูรณ์ จะอ่านเฉพาะเรืองย่อและ 
ตอนทีใชส้อนเท่านันทาํให้ขาดความรู้ความเขา้ใจเนือหาของวรรณคดี ขาดความกระตือรือร้นใน
การสอนและการปรับปรุงวิธีสอน ไม่เน้นถึงจุดทีควรเน้น เพราะครูไม่เขา้ใจว่าการสอนวรรณคดี 
คือสอนอะไร รวมทงัไม่มีการรับฟังความคิดเห็นและไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น  (สุจริต  เพียรชอบ  : 25;  สายใจ  อินทรัมพรรย ์2522 : 9;  ศรีวิไล  ดอกจนัทร์ 2529 : 
34 และยรุฉัตร บุญสนิท 2544 : 57)  นอกจากนันครูยงัขาดความรู้และความเขา้ใจเรืองเทคนิควิธี
สอนต่างๆ เช่น การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป การสอนด้วยวิธี Storyline การจดักิจกรรมตามแนว     
วฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) การสอนแบบโครงงาน เมือครูไม่เขา้ใจวิธีสอนดงักล่าวอยา่งแทจ้ริงจึง
เน้นไปทีกิจกรรมมากกว่าทีจะให้ความสาํคญักบัเนือหาวิชานัน ทาํให้นักเรียนไม่ไดเ้ขา้ถึงเนือหา
ของวรรณคดีจริง ๆ  (จารุวรรณ เทียนเงิน 2547 : 6) 

 จากสาเหตุทีเกิดจากตวัครูดงักล่าวขา้งตน้นันส่งผลทาํให้นักเรียนขาดความสนใจและ
ขาดการฝึกนิสัยในการอ่านทีดี พืนฐานเรืองคาํศพัท์ไม่กวา้ง โดยเฉพาะศพัท์ทางวรรณคดี และ
นักเรียนมีประสบการณ์น้อย  จึงเป็นเรืองยากทีจะเข้าถึงวรรณคดี  และเห็นว่าวรรณคดีเป็น          
เรืองไกลตวัไม่เห็นความจาํเป็นทีจะตอ้งเรียนวรรณคดี   อีกทงันักเรียนในปัจจุบนัไม่มีความรัก
วรรณคดีไทยเหมือนคนในอดีต ทาํใหไ้ม่สนใจทีจะเรียนวรรณคดีไทย (ชลธิรา กลดัอยู ่ 2517 : 157) 
ทาํให้นักเรียนรู้จักวรรณคดีเฉพาะในหนังสือแบบเรียน ไม่ได้เลือกอ่านเพราะความชืนชอบ
วรรณคดีเหมือนคนในสมยัก่อน เมือถูกบงัคบัให้ท่องคาํศพัทแ์ละจดจาํคาํประพนัธ์  นักเรียนส่วน
ใหญ่จึงไม่สามารถเขา้ถึงความไพเราะของคาํประพนัธ์หรือเรืองราวทีน่าติดตาม เมือสอบเสร็จแลว้ 
ก็ลืมเลือนไปโดยไม่สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัได้ (แมน้มาศ  ชวลิต 
2537 : 97-98) 
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 การทีนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนวรรณคดีน้อยลงดังกล่าวมาแล้วขา้งตน้นัน
ส่งผลให้เกิดปัญหาในดา้นผลสัมฤทธิในการเรียนวิชาภาษาไทยตามมา กล่าวคือ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยนันแบ่งออกเป็น 5 สาระ ซึงกระบวนการในการจัดการเรียนรู้นันใช้กระบวนการ      
บูรณาการโดยเชือมโยงทกัษะทางภาษาแต่ละทกัษะเขา้ดว้ยกันคือ การฟัง การดู การพูด การอ่าน 
การเขียน หลกัภาษาและการใชภ้าษา โดยใชว้รรณกรรมหรือวรรณคดีเป็นแกน จดัหน่วยการเรียน มี
จุดมุ่งหมายเพอืใหน้กัเรียนเขา้ใจความคิดและการเชือมโยงระหวา่งความคิดไดดี้ (กรมวิชาการ 2545 
: 37) เมือนกัเรียนไม่มีนิสยัรักการอ่าน เบือหน่ายการอ่านหนังสือ อ่านแลว้ไม่เขา้ใจเรืองทีอ่าน ไม่
สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์หรือประเมินค่าเรืองทีอ่านได้ อีกทัง
นักเรียนไม่มีความสนใจทีจะเรียนหรือฝึกอ่านอย่างมีวิจารณญาณเท่าทีควรจึงทาํให้นักเรียนไม่
สามารถพฒันาความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณและไม่สามารถอ่านวรรณคดีให้เขา้ถึง
แก่นแทไ้ด้อย่างเต็มที  อีกทงัมีความรู้ความเขา้ใจวงศพัท์ในวรรณคดีน้อย อ่านวรรณคดีแล้วไม่
สามารถสรุปใจความสาํคญัของเรืองได ้ไม่สามารถวิเคราะห์ลกัษณะของตวัละคร และไม่สามารถ
วิเคราะห์คุณค่าทีไดจ้ากการอ่านวรรณคดีได ้(อุดมพร พสัถาน 2537 : 5) เมือพิจารณาผลการสอน
วิชาภาษาไทยจากการสอบ O – NET ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 รายวิชาภาษาไทย
ระดับประเทศประจาํปีการศึกษา 2551     ทีจดัสอบโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา  องค์การ
มหาชน มีผูเ้ขา้สอบจาํนวนทงัสิน 794,300 คน  มีผลการสอบดงันี 

 

ตารางที 1  ค่าสถิติพนืฐานผลการทดสอบ O – NET ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 รายวชิาภาษาไทย 
 จาํแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดบัประเทศ ปีการศึกษา 2551 
 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้ 

คะแนนเตม็ ค่าเฉลยี  
( ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

มธัยฐาน 

(Med.) 
ร้อยละของ
ค่าเฉลยี 

ท 1.1 12.00 4.72 2.42 4.00 35.00 
ท 2.1 18.00 10.10 2.91 10.00 56.11 
ท 3.1 6.00 3.97 1.62 4.00 66.16 
ท 4.1 48.00 16.38 5.93 16.00 34.13 
ท 4.2 2.00 0.62 0.92 0.00 31.00 
ท 5.1 14.00 5.30 3.08 6.00 37.86 

 

ทีมา  :  สาํนักทดสอบทางการศึกษา (องคก์ารมหาชน).  ค่าสถิติพืนฐานผลการทดสอบ O – NET     
ม. 3 จาํแนกรายมาตรฐานการเรียนรู้ระดบัประเทศ ปีการศึกษา 2551  [ออนไลน์].  เขา้ถึงเมือ 11 
ตุลาคม 2553.  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.niets.or.th> 
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 จากตารางที  พบว่ามาตรฐานการเรียนรู้ ท 5.1 วรรณคดีวรรณกรรมมีคะแนนเต็ม 14 
คะแนน นกัเรียนทาํคะแนนไดค้่าเฉลีย 5.30 ซึงตาํกว่าเกณฑก์ารผ่านครึง คือ 7 คะแนน นอกจากนี 
ยงัสังเกตไดว้่าคะแนนในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1 การอ่านก็มีค่าเฉลียคะแนนตาํกว่า  
การผา่นเกณฑ ์ซึงแสดงใหเ้ห็นว่ามาตรฐานการเรียนรู้ทงั ท 1.1 และ ท 5.1 มีความเชือมโยงโดยใช้
ทกัษะเดียวกันคือ การอ่าน จากผลคะแนนดังกล่าวจึงพอจะสรุปได้ว่านักเรียนในช่วงระดับชัน
มธัยมศึกษาตอนตน้มีทกัษะการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยตาํโดยเฉพาะทกัษะการอ่านทีเป็นทกัษะ
สาํคญัในการเรียนวชิาภาษาไทย ซึงเป็นผลมาจากปัญหาดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม เป็นโรงเรียนหนึงทีประสบปัญหาเรือง
ความสนใจในการเรียนวรรณคดีของนักเรียน เนืองจากโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ อาจส่งผลใหค้วามสนใจในการเรียนวชิาภาษาไทยโดยเฉพาะ
วรรณคดีลดน้อยลงไป แมว้่านักเรียนจะสามารถเรียนไดทุ้กรายวิชา และมีนักเรียนบางส่วนทีทาํ
คะแนนได้ดี   แต่บางส่วนก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมการเรียนรู้เท่าทีควร ทา้ยทีสุดแล้ว
นกัเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถเขา้ถึงวรรณคดีไดอ้ยา่งแทจ้ริง และเป็นการเรียนรู้ทีเกิดขึนเพียงระยะ
สนั ๆ เมือสอบแลว้ก็ลืมเลือนไป จากประสบการณ์ของผูว้ิจยั รวมทงัการสัมภาษณ์จากครูทีสอน
ภาษาไทยทีโรงเรียนแห่งนี  (โชคชยั ห่วงถนอม และศิริเพญ็ ชยัสนิท 2553)  มีความเห็นตรงกนัว่า
ในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้นกัเรียนแข่งขนักนัเรียนโดยไม่สนใจเพือนรอบขา้ง เด็กเก่งกบัเด็ก
ปานกลางก็ให้ความสนใจในการเรียนดี  แต่ไม่มีการปฏิสัมพนัธ์ในเชิงการช่วยเหลือแบ่งปันกัน
เรียนรู้ ส่วนเด็กอ่อนนันก็ไม่ใส่ใจทีจะศึกษาหาความรู้เพือพฒันาตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ       
การเรียนรู้วรรณคดีทีออกมาตาํ อีกทงับรรยากาศในชนัเรียนไม่เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั ทาํให้
นกัเรียนขาดทกัษะการอยูร่่วมกนัในสงัคม  

 จากปัญหาดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ปัญหาในการสอนวรรณคดีนนัเกิดจากสาเหตุใหญ่ 
2 ประการ คือ ครู และนักเรียน อย่างไรก็ตามปัญหาดงักล่าวล้วนเริมตน้มาจากตวัครูแลว้ส่งผล       
สู่ความสนใจในการเรียนวรรณคดีของนักเรียน เพือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวควรมีการพฒันา    
การเรียนการสอนวรรณคดีใหม้ากขึนโดยการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู เพราะครูเป็น
ผูท้ีอยูใ่กลชิ้ดนกัเรียนและปัญหาทีเกิดขึนทุกดา้น การทีนักเรียนจะบรรลุจุดประสงคข์องการเรียน
ไดน้นัจึงอยูท่ีเทคนิคการสอนของครู (จารุวรรณ เทียนเงิน 2547 : 7)  ปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการ
ไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึงกาํหนดตวัชีวดัและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรวมทงัวรรณคดีและวรรณกรรม ทาํให้
การสอนวรรณคดีมีทิศทางทีชัดเจนขึน ดงันัน ครูควรสร้างบรรยากาศและสร้างรูปแบบการจดั
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กิจกรรมการเรียนรู้ทีกระตุ้นให้ผูเ้รียนต้องการเรียนรู้  ทาํความเข้าใจวรรณคดีจนมีความรู้ใน
วรรณคดีอยา่งแทจ้ริง 

 การแกปั้ญหาทีตวัครูควรเริมจาก การสาํรวจตนเองว่ามีความรู้ความเขา้ใจ ซาบซึงและ
เห็นคุณค่าวรรณคดีมากน้อยเพียงใด จากนันต้องคน้ควา้หาความรู้เพิมเติมทังความรู้เกียวกับ
วรรณคดีโดยตรงและความรู้ทีประกอบการสอนวรรณคดี เช่น ความรู้ทางดา้นสังคม วฒันธรรม 
ประเพณีและค่านิยมทีปรากฏในวรรณคดีเรืองนนั ๆ และสิงทีสาํคญัทีสุดคือ ครูตอ้งสร้างเจตคติทีดี
ในการสอน มีความรักในการสอนวรรณคดี เพราะการทีจะสอนให้นักเรียนเขา้ถึงวรรณคดี ครูตอ้ง
เป็นผูท้ีเขา้ถึงวรรณคดีก่อนแลว้จึงหาแนวทางจดัการเรียนการสอน เลือกวิธีสอนทีจะทาํให้นักเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนวรรณคดี เพราะปัจจัยสําคัญทีจะทาํให้การสอนวรรณคดีมี
ประสิทธิภาพ คือ วิธีสอน ครูตอ้งรู้จกัวิธีสอนหลายๆ แบบ และใชเ้ทคนิคช่วยสร้างการสอน เช่น 
การตงัคาํถาม การจดัการแข่งขนั หรือเล่นเกม เพือให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเกิดความ
ตอ้งการทีจะเรียนรู้  (ศรีวไิล ดอกจนัทร์ 2529 : 138) 
 สําหรับแนวทางการสอนพินิจวรรณคดีให้มีประสิทธิภาพนันมีหลายแนวทาง เช่น    
การสอนวรรณคดีด้วยการแสดงหรือการละเล่น ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความบนัเทิงและเกิดการเรียนรู้   
ไปพร้อมกนั วธีิการทีใช ้ไดแ้ก่ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร ซึงจะทาํให้นักเรียนเขา้ถึง
วรรณคดีไดดี้ยงิขึน เพราะนกัเรียนไดป้ฏิบติัตามกิจกรรมดว้ยตวัเอง ความรู้สึกคลอ้ยตามจึงเกิดขึน
โดยง่าย และการสอนวรรณคดีดว้ยวิธีการตอบสนองเป็นวิธีการเรียนรู้ทีครูตอ้งเร้าความสนใจให้
นักเรียนตอบสนองสนใจอ่าน สนใจคิดพิจารณาบทประพนัธ์ วิธีสร้างความสนใจ เช่น การตัง
คาํถามใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดหรือจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น วาดภาพ ร้องเพลงให้สอดคลอ้งกบั
วรรณคดีเรืองนัน ๆ การสอนวรรณคดีไม่ใช่เป็นการบอกหนังสือแก่นักเรียน แต่ควรส่งเสริม
ความคิด สติปัญญา อารมณ์ โดยมีหัวขอ้ทีน่าสนใจให้นักเรียนคิด และอภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็น  (สมถวลิ วเิศษสมบตัิ 2525 : 113; ธิดา โมกสิกรัตน์ 2526 : 485 และบรรเทา กิตติศกัดิ 2526 
: 12) 
 ม.ล.อัจจิมา  เกิดผล (2545 : บทคดัย่อ)  ได้วิจยัเรืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทาง   
การเรียนวิชาวรรณคดีไทยของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมทีเรียนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กับวิธีสอนแบบปกติ     
ซึงวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์เป็นการสอนทีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
ทาํงานร่วมกนัช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์  ผลวิจยัสรุปไดว้่านักเรียน
ทีเรียนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ จาํนวน 37 คน มีนักเรียนจาํนวน 21 คน         
ชอบวธีิการเรียนดว้ยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  ส่วนจารุวรรณ  เทียนเงิน (2547 : 95- 
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96) ไดว้จิยัเรือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิการพนิิจวรรณคดีไทยของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 
ทีใชว้ิธีสอนตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์กกบัวิธีสอนแบบปกติ โดยกลุ่มตวัอยา่งคือนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนอมัพวนัวิทยาลยั ซึงผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธิการพินิจวรรณคดีไทย
ของนักเรียนทีเรียนดว้ยวิธีสอนตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์กและวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยผลสัมฤทธิการพินิจวรรณคดีไทยของนักเรียนทีเรียนดว้ย
วธีิสอนตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์กสูงกวา่นกัเรียนทีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ 
 รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีให้มีประสิทธิภาพตามทีกล่าวมาเป็นวิธีการ
แกปั้ญหาทีตวัครูโดยการจดัรูปแบบของกิจกรรมทีน่าสนใจ ทาํให้นักเรียนมีความสนใจและเห็น
ความสาํคญัของวรรณคดี สามารถเรียนรู้วรรณคดีไดอ้ยา่งลึกซึงและสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนิน
ชีวติจริง ๆ ได ้ซึงเป็นลกัษณะของวธีิการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยการจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม สือการสอน และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 
และแกปั้ญหาเป็น เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิ แสวงหาความรู้และสรุปความรู้ทีได้ดว้ย
ตนเองมากทีสุด โดยให้นักเรียนไดเ้รียนเป็นกลุ่มมากขึน เนืองจากนักเรียนในวยันีเป็นช่วงวยัรุ่น 
นิยมทาํกิจกรรมกบัเพือนโดยทาํกิจกรรมกลุ่มซึงกลุ่มเพือนจะมีอิทธิพลกบัเด็กวยันี การแบ่งกลุ่ม
เพอืเรียนทาํใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั ซึงการเรียนวรรณคดีจะสัมฤทธิผล
ก็ต่อเมือไดมี้การแลกเปลียนความคิดเห็นกนั นอกจากนียงัช่วยให้ผูเ้รียนจะเกิดความสนุกสนานใน
การเรียน ซึงส่งผลให้สนใจการเรียนมากขึนและทาํให้ผูเ้รียนมีพฒันาการทางดา้นสังคมและทาง
อารมณ์ทีดียงิขึน  (กรมวชิาการ 2535 : 6-7) 
 วิธีการจดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัซึงมีส่วนช่วยในพฒันาการทางดา้นสังคม
และอารมณ์อนัจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนทีดีขึนคือ การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 
(cooperative learning) เนืองจากวธีิการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเป็นแนวคิดในการจดัการเรียนรู้
เพอืใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมให้บรรลุผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการ
ทาํงานร่วมกันปฏิบัติงานช่วยเหลือซึงกันและกันและพฒันาทักษะทางสังคม เป็นวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบันักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ 3-9 คน สมาชิกกลุ่มแต่ละ
กลุ่มคละเพศ เชือชาติ และความสามารถทางการเรียน โดยเฉพาะการคละนักเรียนทีมีความสามารถ
ทางการเรียนสูง ปานกลาง ตาํ ในแต่ละกลุ่มเป็นสัดส่วน 1 : 2 : 1   คือ  เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน 
และอ่อน 1 คน สมาชิกกลุ่มจะมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั รับฟังความคิดเห็นกนั และสมาชิกทุกคน
จะตอ้งรับผดิชอบผลงานของตนเอง  (Johnson and Johnson 1996, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 
: 102) ซึง วิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ประกอบด้วยเทคนิควิธีสอนหลายวิธีทีใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เช่น เทคนิค STAD (student teams - achievement division) หรือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ 
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เทคนิค TGT (teams - games - tournament) หรือเทคนิคทีมแข่งขนั เทคนิค TAI (team assisted 
individualized instruction) หรือเทคนิคกลุ่มช่วยสอนเป็นรายบุคคล เทคนิค CIRC (cooperative 
integrated reading and composition)หรือเรียกว่าเทคนิคการบูรณาการการอ่านและการเขียน
เรียงความเทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) และเทคนิคการศึกษาแบบกลุ่ม (group investigation) เป็นตน้ 
(วชัรา เล่าเรียนดี 2545 : 172) 
 อย่างไรก็ตามวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แต่ละเทคนิคสามารถนําไปใช้ได้
เหมาะสมกบัแต่ละรายวชิา เนือหา และวตัถุประสงค ์ดงันันเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแต่ละ
เทคนิคจึงไม่สามารถนําไปใช้ให้ประสบความสําเร็จในทุกสาระวิชาหรือทุกหน่วยการเรียนรู้ 
ครูผูส้อนหรือผูส้นใจแนวคิดหลักการ และวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้จะตอ้งศึกษาหลักการ 
แนวคิด และองคป์ระกอบอืนทีสาํคญัเกียวกบัวธีิสอนแบบร่วมมือกนัใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ก่อนนาํไปใช ้
เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจดัการเรียนการสอน คือ มีการร่วมมือกนัเรียนรู้และทกัษะทาง
สงัคม 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลเกียวกบัวิธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 ซึงเป็น
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัวิธีหนึงทีผูว้ิจยัสนใจรูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีมีความเหมาะสม
ในการนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้วรรณคดีโดยมีองคป์ระกอบทีสาํคญั 6 ประการ ดงันี 1) จดักลุ่ม
ผูเ้รียนเพือร่วมมือกันเรียนรู้   2) จัดกลุ่มผูเ้ชียวชาญในแต่ละเรืองย่อยจากทีครูกาํหนดให้หรือ        
ใหน้กัเรียนเลือกประเด็นทีน่าสนใจมากทีสุด 3) การนาํเสนอและพฒันาผูเ้ชียวชาญจากกลุ่มต่าง ๆ 
4) การแลกเปลียนความรู้ ความเขา้ใจของผูเ้ชียวชาญและละเรืองในกลุ่มเดิม 5) การวดัผลการเรียนรู้
และเก็บคะแนน กาํหนดคะแนนพฒันาของแต่ละคนภายในกลุ่ม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของ 
แต่ละกลุ่ม  และ 6) การยกยอ่งชมเชยความสาํเร็จของกลุ่มทีประสบผลสาํเร็จสูงสุดโดยการติดป้าย
นิเทศชมเชยเพอืเผยแพร่ผลงาน  (วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 121-122) 
 เทคนิคจิกซอว์ 2  นอกจากจะช่วยพฒันาการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแล้วยงัพฒันา       
การเรียนรู้รายบุคคลดว้ย เนืองจากนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะตอ้งแยกไปศึกษาหัวขอ้ทีกาํหนดให้
เขา้ใจจนเป็นผูเ้ชียวชาญ จากนันนักเรียนกลับกลุ่มเดิมเพืออธิบายแต่ละหัวขอ้ให้สมาชิกในกลุ่ม   
ฟังจนครบทุกหัวข้อ   แล้วจึงทาํแบบทดสอบ เทคนิคจิกซอว์ 2 จะมีการจัดกลุ่มผูเ้รียนคละ
ความสามารถมีสมาชิกกลุ่มละ 5-6 คน สมาชิกในกลุ่ม 1 คน ของแต่ละกลุ่มจะไดรั้บมอบหมายงาน
หรือสาระให้ศึกษาคน้ควา้ 1 เรือง หลงัจากนันสมาชิกทีไดรั้บมอบหมายงาน จากแต่ละกลุ่มจะมา
รวมกนัเป็นกลุ่ม  “ผูเ้ชียวชาญ”  มีการแลกเปลียนความรู้ประสบการณ์กนัและกนั  จนสามารถเขา้ใจ
ในทุกเรืองทีกาํหนดแล้วกลับไปสอนหรืออธิบายให้กลุ่มของตนฟัง ต่อจากนันครูจะทดสอบ
รายบุคคล คิดคะแนน คาํนวณคะแนนพฒันาแลว้เฉลียเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มทีไดค้ะแนนสูงสุดจะ
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ไดรั้บรางวลัเป็นการชืนชม  ยกยอ่ง  ประกาศผลงาน  โดยขนัตอนการเรียนการสอนจะประกอบดว้ย  
1) ขนันาํ  2) ขนัการสอน 3) ขนัการศึกษากลุ่มยอ่ย 4) ขนัการทดสอบยอ่ย  และ 5)การยกยอ่งกลุ่มที
ประสบความสาํเร็จ (Slavin 1990, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 121)  ซึงการสอนดว้ยเทคนิค
จิกซอว ์2 นนั  แตกต่างจากจิกซอวค์ือ เทคนิคจิกซอว ์2  มีการคิดคะแนนพฒันาการของกลุ่มซึงจะ
เป็น การกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และให้ความช่วยเหลือกนัมากขึนเพือ
นาํไปสู่ความสาํเร็จ ในขณะทีวธีิสอนดว้ยเทคนิคจิกซอวไ์ม่มีการคิดคะแนนพฒันาการของกลุ่มทาํ
ใหน้กัเรียนสนใจเฉพาะคะแนนของตนเองไม่ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมกลุ่มเท่าทีควร  
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัทีเกียวกบัการนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัดว้ย
เทคนิคจิกซอว์ 2  ยงัไม่พบว่ามีผูน้ํามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย  มีเพียงเทคนิค         
จิกซอว ์1 ซึงมีหลกัการเดียวกนักบัเทคนิคจิกซอว ์2 ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
รายวิชาภาษาไทยแลว้ประสบความสาํเร็จ เช่น  งานวิจยัของสุวคนธ์ ทองแมน้ (2547 : 103 - 104) 
ทาํวจิยัเรืองการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนสาํโรงทาบวิทยาคม จงัหวดัสุรินทร์ ผลการวิจยัพบว่าทกัษะการอ่าน
จบัใจความของนกัเรียนดว้ยเทคนิคจิกซอวมี์พฒันาการเพมิขึนคิดเป็นร้อยละ 33.88   และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์อยู่ในระดับมาก   
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวารุณี  พรหมคุณ (2549 : 92) ทีทาํวิจยัเรืองการพฒันาแผนการจดัการ
เรียนรู้ภาษาไทย ดา้นการอ่านจบัใจความ ชนัประถมศึกษาปีที 6 ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์โรงเรียนชุมชน
บา้นหนองคู จงัหวดัศรีสะเกษ   ผลการวิจยัพบว่า  แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการอ่านจบั
ใจความชนัประถมศึกษาปีที 6   ดว้ยเทคนิคจิกซอวมี์ประสิทธิภาพเท่ากบั 88.33/82.30  ซึงเป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 ทีตงัไว ้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาไทยดว้ยเทคนิคจิกซอว ์  
อยูใ่นระดบัมากทีสุดและงานวจิยัของพรรณิภา  พลขาง (2550 : 89) ทีทาํวจิยัเรืองผลการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทย  ดา้นการอ่านจบัใจความโดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ประกอบการเรียนแบบกลุ่ม
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ ชันประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบ้านกุดฉิม จังหวดัหนองบัวลําภู 
ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนเพิมขึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั.01    
 จากทีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ผูว้จิยัส่วนใหญ่จะนาํเทคนิคจิกซอวม์าใชใ้นการสอนการอ่าน
จบัใจความซึงก็ไดผ้ลการวิจยัทีออกมาดี   เนืองจากรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  
จิกซอวน์นัมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีแทจ้ริงอนัเกิดจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ อีกทงัยงัเป็น
การกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการจดั    
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอวน์นั  นอกจากจะใชไ้ดผ้ลดีในการจดักิจกรรมการอ่านจบัใจความแลว้
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ยงัสามารถนาํมาใชก้บัการจดัการเรียนรู้วรรณคดีทีตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านเป็นพืนฐานสาํคญัใน
การจัดการเรียนรู้ แม้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์นันจะกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ซึงกันและกัน แต่การวดัและประเมินผลนันมิได้มี  
การวดัคะแนนพฒันาการกลุ่มเช่นเดียวกบัเทคนิคจิกซอว ์2 ซึงจะช่วยกระตุน้ให้นักเรียนมีความ    
ใส่ใจในการเรียน  และมุ่งมนัทีจะเรียนใหเ้ตม็ศกัยภาพเพอืการพฒันาของตนเองและกลุ่ม อีกทงัเป็น
การสร้างทกัษะทางสังคมทีดีในการอยู่ร่วมกันให้กับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชัน
มธัยมศึกษาตอนตน้ เพราะนกัเรียนในระดบัชนันีกาํลงัอยูใ่นช่วงวยัทีมีความกระตือรือร้นและกาํลงั
กา้วเขา้สู่พฒันาการของการอยูร่่วมกนัในสังคมและเป็นพืนฐานในการเรียนการวิเคราะห์วรรณคดี
ขนัสูงในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะนําวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วย
เทคนิคจิกซอว ์2 มาใช้ในการสอนวรรณคดีสาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม โดยเปรียบเทียบกบัวิธีการสอนแบบปกติ เพือศึกษาผลสัมฤทธิการ
เรียนวรรณคดีไทยและเป็นแนวทางสาํหรับครูในการจดัการเรียนรู้วรรณคดีใหบ้รรลุเป้าหมายตามที
หลกัสูตรกาํหนด 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 ในการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนระดับชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 กับแบบปกติ ผูว้ิจยัได้ศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีผลงานวจิยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์
2  กบัวธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ดงันี 
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นแนวคิดในการจดัการเรียนรู้เพอืใหน้กัเรียนไดร่้วมกนั
เรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมให้บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการร่วมกนัปฏิบติังานแบบ
ช่วยเหลือกนั และพฒันาทกัษะทางสงัคม จึงกล่าวไดว้า่เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
แบบหนึง ซึงแนวคิดในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนีมาจากนักการศึกษาต่างประเทศ หลายท่าน 
ทีไดศึ้กษาวจิยัและทดลองรูปแบบและวธีิการจดักิจกรรมรูปแบบดงักล่าว และเป็นทีรู้จกัแพร่หลาย 
อาทิ โรเบิร์ท สลาวิน (Robert Slavin) ,  จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson) เป็นตน้   
ซึงเทคนิควธีิการต่าง ๆ เหล่านนัต่างก็มีแนวคิดหลกัการพนืฐานในการปฏิบติัทีคลา้ยคลึงกนั หากแต่
มีความแตกต่างกนัดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ในรายละเอียดปลีกยอ่ยเท่านนั  (วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 
102) 
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบันักเรียนเป็น
กลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ 3-5 คน สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มคละเพศ เชือชาติ และความสามารถ
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ทางการเรียน โดยเฉพาะการคละนักเรียนทีมีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และตาํ         
ในแต่ละกลุ่มเป็นสดัส่วน 1 : 2 : 1  คือ เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน สมาชิกกลุ่มจะมี
ปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกัน รับฟังความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกันและกัน และสมาชิกทุกคนจะต้อง
รับผดิชอบต่อผลงานของกลุ่มและผลงานของตนเอง (Johnson and Johnson 1996, อา้งถึงใน วชัรา 
เล่าเรียนดี 2548 : 102)  ซึงการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลากหลายเทคนิค เช่น เทคนิคจิกซอว ์2 
จะมีการจดักลุ่มผูเ้รียนคละความสามารถมีสมาชิกกลุ่มละ 5-6 คน สมาชิกในกลุ่ม 1 คน แต่ละกลุ่ม
จะไดรั้บมอบหมายงานหรือสาระใหศ้ึกษาคน้ควา้ 1 เรือง หลงัจากนนัสมาชิกทีไดรั้บมอบหมายงาน 
จากแต่ละกลุ่มจะมารวมกนัเป็นกลุ่ม “ผูเ้ชียวชาญ” มีการแลกเปลียนความรู้ประสบการณ์กนัและกนั
จนสามารถเขา้ใจในทุกเรืองทีกาํหนดแลว้กลบัไปสอนหรืออธิบายใหก้ลุ่มเดิมของตนฟัง ต่อจากนนั
ครูจะทดสอบรายบุคคล คิดคะแนน คาํนวณคะแนนพฒันาแล้วเฉลียเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มทีได้
คะแนนสูงสุดจะไดรั้บรางวลัเป็นการชืนชม ยกยอ่ง ประกาศผลงาน โดยขนัตอนการเรียนการสอน
จะประกอบดว้ย 1) ขนันํา 2) ขนัการสอน 3) ขนัการศึกษากลุ่มยอ่ย 4) ขนัการทดสอบย่อย  และ      
5) การยกยอ่งกลุ่มทีประสบความสาํเร็จ (Slavin 1990, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 121) 
 ส่วนวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ   คือ  การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน              
การจัดการเรียนรู้ทีอาศยัแนวการสอนจากคู่มือครูของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึง       
บุญสุพร เพง็ทา (2544 : 12, อา้งถึงใน พชัรินทร์  แจ่มจาํรูญ 2547 : 57) ไดก้ล่าวถึงการสอนแบบ
ปกติสรุปไดว้า่ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ซึงประกอบดว้ย ขนัการนาํเขา้
สู่กิจกรรม เป็นการกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความพร้อมเกิดความสนใจ ขนักิจกรรม จดักิจกรรมให้
นกัเรียนไดรั้บความรู้หลายรูปแบบ เช่นการสนทนาอภิปราย สาธิต ทดลอง ขนัสรุปและขนัประเมิน
จากการศึกษา 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 และแบบปกตินัน ผูว้ิจัยได้นํา
หลักการและวิธีดาํเนินการในการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคจิกซอว ์ 2 ตามรูปแบบของวชัรา          
เล่าเรียนดี  มาจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ดงันี  1) ขนันาํ  2) ขนัการสอน  3) ขนัการศึกษากลุ่มยอ่ย
โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มแยกไปรวมกนัเพือศึกษาหัวขอ้เดียวกนัจนเป็นกลุ่มผูเ้ชียวชาญ หลงัจากนัน
กลบัมารวมกลุ่มเดิม สมาชิกแต่ละคนอธิบายหวัขอ้ทีศึกษาใหส้มาชิกในกลุ่มเขา้ใจจนครบทุกหัวขอ้ 
4) ขนัการทดสอบย่อยโดยทาํแบบทดสอบหลงัการปฏิบติังานกลุ่ม และ 5) ขนัการยกยอ่งกลุ่มที
ประสบความสาํเร็จ สาํหรับการจดัการเรียนรู้แบบปกตินันมีขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงันี  
1) ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 2) ขนัสอน 3) ขนัสรุป  และ 4) ขนัการวดัและและเมินผล   
 จากแนวคิดและผลการวจิยั ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัแผนภาพที 1 
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แผนภาพที 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพอืเปรียบเทียบผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 กบัวธีิแบบปกติ 
 2.  เพอืเปรียบเทียบผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
 3.  เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
 
 

กลุ่มทดลอง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วย

เทคนิคจิกซอว์ 2
มีขนัตอนการจดัการเรียนรู้ดงันี
1. ขนันาํ  
2. ขนัการสอน  
3. ขนัแบ่งกลุ่มทาํกิจกรรมโดยแต่ละ
สมาชิกกลุ่มแยกไปรวมกันเพือศึกษา
หัวข้อเดียวกันจนเป็นกลุ่มผูเ้ชียวชาญ 
หลัง จากนันกลับมารวมก ลุ่ม เ ดิ ม 
สมาชิกแต่ละคนอธิบายหัวขอ้ทีศึกษา
ให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจจนครบทุก
หัวขอ้  
4.  ขั น ก า ร ท ด ส อ บ ย่ อ ย โ ด ย ทํ า
แบบทดสอบหลงัการปฏิบติังานกลุ่ม  
5. ขั น ก า ร ย ก ย่ อ ง ก ลุ่ ม ที ป ร ะ ส บ
ความสาํเร็จ 

กลุ่มควบคุม
การจัดการเรียนรู้

แบบปกติ
มีขนัตอนการจดั
การเรียนรู้ดงันี
1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียน  
2. ขนัสอน  
3. ขนัสรุป 
4.ขนัการวดัและ 
ประเมินผล
 

ผลสัมฤทธิการเรียน
วรรณคดีไทย

ความคิดเห็นของนกัเรียน
ทีมีต่อการจดักิจกรรม

การเรียนรู้
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คาํถามของการวิจัย 

 1.  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค
จิกซอว ์2 มีผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยสูงกวา่นกัเรียนทีจดัการเรียนรู้แบบปกติหรือไม่ 
 2.  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค
จิกซอว ์2 มีผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
 3.  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 อยูใ่น
ระดบัใด 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1.  ผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 สูงกว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทยทีจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ 
 2.  ผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 หลงัเรียนดว้ย
เทคนิคจิกซอว ์2 สูงกวา่ก่อนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ประชากร 

  ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 
3 หอ้งเรียน  มีนกัเรียนจาํนวน134 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 
2 หอ้งเรียน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling)โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มและ
จบัสลากเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง คือ ห้อง ม. 2/2  จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2  
และกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง คือ หอ้ง ม. 2/3 จดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

ตัวแปรทีศึกษา 
 ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษา 
 1.  ตวัแปรตน้ (independent variable) ไดแ้ก่ วธีิการจดัการเรียนรู้ จาํแนกเป็น 
  1.1  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
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  1.2  การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 2.  ตวัแปรตาม (dependent variable) จาํแนกเป็น 
  2.1  ผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
  2.2  ความคิดเห็นของนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2  
 

ขอบเขตของเนือหา 
 การจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยสําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ดาํเนินการตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที 5 
วรรณคดีวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็นวจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอยา่งเห็นคุณค่า และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 วรรณคดีทีใช้สอน   คือ  บทละครเรืองรามเกียรติ   ตอน   นารายณ์ปราบนนทก                   
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก   และศิลาจารึกหลักที 1   ของ                 
พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช ซึงเป็นวรรณคดีทีอยูใ่นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรือง วรรณคดี
สําหรับจดัการเรียนการสอนภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน   ผูว้ิจัย
กาํหนดใหน้กัเรียนศึกษาวรรณคดีในดา้น 
 1.  องคป์ระกอบของวรรณคดี 
  1.1  รูปแบบ 
  1.2  โครงเรืองและเหตุการณ์ในเรือง 
  1.3  ตวัละคร 
  1.4  ฉาก 
  1.5  บรรยากาศ 
  1.6  สารัตถะของเรือง 
 2.  ศิลปะการประพนัธ ์
  2.1  โวหารภาพพจน์ 
  2.2  รสวรรณคดี 
  2.3 การใชค้าํและเสียง 
 3.  คุณค่าของวรรณคดี 
  3.1  คุณค่าดา้นวรรณศิลป์ 
  3.2  คุณค่าดา้นสงัคม 
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ระยะเวลาในการทดลอง 

 ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลอง 2 สปัดาห ์สปัดาห์ละ 8 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 16 คาบ
โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจาํนวน 2 คาบ รวม 18 คาบ ดําเนินการทดลองใน        
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  การเรียนวรรณคดีไทย หมายถึง การศึกษาวรรณคดีไทย ทีมีขนัตอนตงัแต่การศึกษา
จุดมุ่งหมายของการแต่ง องคป์ระกอบ การพิจารณาเนือหาและแนวคิด ศิลปะการประพนัธ์ และ
คุณค่าวรรณคดี เพอืฝึกทกัษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเห็นคุณค่าของวรรณคดี และนาํความรู้  
ทีไดไ้ปปรับประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
 2.  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 หมายถึง การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนัโดยครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 4 -6 คน คละความสามารถแบบ
เก่ง ปานกลาง  และอ่อน เป็นสัดส่วน 1 : 2 :1  สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะไดรั้บมอบหมายให้แยกไป
ศึกษาในหวัขอ้ทีกาํหนดใหแ้ลว้นาํความรู้มาถ่ายทอดใหก้บัสมาชิกในกลุ่มเดิม การประเมินผลจะมี
การคิดคะแนนทงัรายบุคคลและนาํคะแนนแต่ละคนมาคิดเป็นคะแนนพฒันาการของกลุ่ม โดยมี
ขนัตอนการเรียนการสอนประกอบดว้ย 1) ขนันาํ 2) ขนัการสอน 3) ขนัการศึกษากลุ่มยอ่ย 4) ขนั
การทดสอบยอ่ย  และ 5) การยกยอ่งกลุ่มทีประสบความสาํเร็จ 
 3.  การจดัการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจดัการเรียนรู้ทีมีทงัการบรรยาย อภิปราย 
ซกัถาม และการใชสื้อประกอบการสอน ซึงมีขนัตอนในการสอนคือ ขนันาํเขา้สู่บทเรียน ขนัสอน 
ขนัสรุป และขนัการวดัและและเมินผล   
 4.  ผลสัมฤทธิการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนทีได้จากการทาํแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทย ทีผูว้ิจยัสร้างขึนเป็นขอ้สอบแบบปรนัยจาํนวน 40 ขอ้     
40 คะแนน ใชส้าํหรับทดสอบก่อนเรียน (pre - test) และทดสอบหลงัเรียน (post - test) 
 5.  ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทีมี ต่อการจัด   
การเรียนรู้วรรณคดีไทยดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 ในดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศใน
การเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ 
 6.  นักเรียน หมายถึง ผูท้ีก ําลังศึกษาในระดับชันมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

บทที  2  
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การวิจัยเรือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 กบัแบบปกติ” ผูว้ิจยัได้ศึกษา
ค้นควา้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง เพือเป็นพืนฐานสําหรับการดําเนินการวิจัย 
ตามลาํดบัดงันี 
 1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 2.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พุทธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 3.  ความรู้ทวัไปเกียวกบัวรรณคดี 
  3.1  ความหมายของวรรณคดี 
  3.2  ความสาํคญัและคุณค่าของวรรณคดี 
  3.3  องคป์ระกอบของวรรณคดี 
  3.4  การพนิิจวรรณคดี 
  3.5  หลกัการพนิิจวรรณคดี 
  3.6  การสอนการพนิิจวรรณคดี 
 4.  การสอนวรรณคดีไทย 
  4.1  จุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีไทย 
  4.2  วธีิสอนวรรณคดีไทย 
  4.3  ขอ้เสนอแนะในการสอนวรรณคดีไทย 
  4.4  แนวทางการจดัการเรียนรู้วชิาวรรณคดี 
 5.  ความรู้เกียวกบัวธีิสอน 
  5.1  วธีิสอนแบบร่วมมือ 
  5.2  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์
  5.3  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
  5.4  การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

7 
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 6.  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
  งานวจิยัเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์1 และจิกซอว ์2  
 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 วิสัยทัศน์ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติ
ใหเ้ป็นมนุษยท์ีมีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก  ยึดมันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข       
มีความรู้และทกัษะพนืฐาน รวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพืนฐานความเชือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 หลักการ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน มีหลกัการทีสาํคญัดงันี 
 1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพอืความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม     
บนพนืฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
 2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษา
อยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 
 3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอาํนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถิน 
 4.  เป็นหลักสูตรทีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทังด้านสาระการเรียนรู้เวลา และการจัด        
การเรียนรู้ 
 5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 6.  เป็นหลกัสูตรสาํหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยัครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 จุดหมาย 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา              
มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพือให้เกิดกบั
ผูเ้รียนเมือจบการศึกษาขนัพนืฐาน ดงันี 
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 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
 2.  มีความรู้ความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและ
มีทกัษะชีวติ 
 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยัและรักการออกกาํลงักาย 
 4.  มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมันในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา
สิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 
 สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ซึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดนัน จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
สมรรถนะทีสาํคญั 5 ประการ ดงันี 
 1.  ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพือ
แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทงัการเจรจาต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆการเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสือสารทีมีประสิทธิภาพ   
โดยคาํนึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสงัคม 
 2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอยา่งสร้างสรรค์  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพือนาํไปสู่การสร้าง    
องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพอืการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.  ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
ต่าง ๆ ทีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมบนพนืฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 
เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อตนเอง สงัคม และสิงแวดลอ้ม 
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 4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ 
ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง การทาํงาน และ
การอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและ
ความขัดแยง้ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พงึประสงค ์ทีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยเีพือการพฒันาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสือสาร การทาํงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกตอ้งเหมาะสม   และ           
มีคุณธรรม 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานกาํหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เกณฑ์ในการกําหนดคุณภาพของผูเ้รียนเมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน ในทีนีขอเสนอสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 สาระที 1 การอ่าน 

 มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และคิดเพือนําไปใช้ตัดสินใจ 
แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ และมีนิสยัรักการอ่าน 

 สาระที 2 การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1    ใชก้ระบวนการเขียน เขียนสือสาร เขียนเรียงความ  ยอ่ความ และ

เขียนเรืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 สาระที 3 การฟัง   การดู   การพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1    สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  

ความคิด  และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
 สาระที 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1     เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลียนแปลงของ

ภาษา  และพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัิของชาติ 
 สาระที 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1     เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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 หลกัสูตรไดมี้การกาํหนดคุณภาพของผูเ้รียนภาษาไทยเมือจบชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ไว้
ดงันี 
 1.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะได้ถูกตอ้ง เขา้ใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  จบัใจความสาํคญัและรายละเอียดของสิงทีอ่านแสดง
ความคิดเห็นและข้อโตแ้ยง้เกียวกับเรืองทีอ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด ย่อความ      
เขียนรายงานจากสิงทีอ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลาํดับความอย่างมีขนัตอน และ   
ความเป็นไปได้ของเรืองทีอ่าน   รวมทงัประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลทีใช้สนับสนุนจากเรือง        
ทีอ่าน 
 2.  เขียนสือสารดว้ยลายมือทีอ่านง่าย ชดัเจน ใชถ้อ้ยคาํไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามระดบั
ภาษา เขียนคาํขวญั คาํคม คาํอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวตัิ 
อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่าง ๆ  เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ  แบบกรอกสมัครงาน         
เขียนวเิคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็นโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล เขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้และเขียนโครงงาน 

 3.  พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิงทีได้ฟังและดู นําขอ้คิดไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั พดูรายงานเรืองหรือประเด็นทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ 
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวตัถุประสงค ์และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล 
น่าเชือถือ มีมารยาทในการฟัง ดู และพดู 

 4.  เข้าใจและใช้ราชาศัพท์ คําบาลีสันสกฤต คําภาษาถิน  คําภาษาต่างประเทศ            
คาํทบัศพัทแ์ละศพัทบ์ญัญติัในภาษาไทย วเิคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้าง
ของประโยครวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาทีเป็นทางการ กึงทางการ และไม่เป็นทางการ          
แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย ์และโคลงสีสุภาพ 

 5.  สรุปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน วิเคราะห์ตวัละครสาํคญั วิถีชีวิตไทย 
และคุณค่าทีไดรั้บจากวรรณคดี วรรณกรรม และบทอาขยาน พร้อมทงัสรุปความรู้ ขอ้คิด เพือนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 นอกจากนีหลกัสูตรยงัมีการกาํหนดเนือหาสาระการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
โดยนักเรียนต้องวิเคราะห์วรรณคดีวรรณกรรมเพือศึกษาขอ้มูล แนวความคิด คุณค่าของงาน
ประพนัธ์ และเพือความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทาํความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก       
เพลงพืนบ้านทีเป็นภูมิปัญญาทีมีคุณค่าของไทย  ซึงได้ถ่ ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรืองราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษา เพือให้เกิดความ
ซาบซึงและภูมิใจในบรรพบุรุษทีไดส้ังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั โดยมีการกาํหนดเป็นตวัชีวดั
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และสาระแกนกลางไวแ้ยกเป็นระดับชนั ซึงชนัมธัยมศึกษาปีที 2 มีการกาํหนดตวัชีวดัและสาระ
แกนกลางของสาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรมไวด้งันี 
 

ตารางที 2  ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม ระดบั 
 ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
 

ชัน ตัวชีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
 

ม.2 

 
 
 
 
 

1. สรุปเนือหาวรรณคดีและ 
วรรณกรรมทีอ่านในระดบัทียากขึน 
 
 
 
 
 
 

 วรรณคดีและวรรณกรรม 
ทีเกียวกบั 

ศาสนา 
ประเพณี 
พธีิกรรม 
สุภาษิต คาํสอน 
เหตุการณ์ประวตัิศาสตร์ 
บนัเทิงคดี 
บนัทึกการเดินทาง 

2. วเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดี 
 วรรณกรรมและวรรณกรรม 
ทอ้งถินทีอ่าน พร้อมยกเหตุผล 
ประกอบ 
3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ 
วรรณกรรมทีอ่าน 
4. สรุปความรู้และขอ้คิดจาก 
การอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 วเิคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจาก 
วรรณคดี วรรณกรรม และ 
วรรณกรรมทอ้งถิน 
 

5. ท่องจาํบทอาขยานตามทีกาํหนด 
และบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตาม 
ความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองทีมี 
คุณค่า 

บทอาขยานตามทีกาํหนด 
บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ 

    การเรียนรู้ภาษาไทย 

 รายวิชา ท 22102 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปีที 2  

 เวลา 4 คาบ/สัปดาห์ ค่านําหนัก 1.5 หน่วยกิต 

 คาํอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักเกณฑ์และฝึกทกัษะการอ่านเรืองราวจากสารประเภทต่าง ๆ อภิปราย
แสดงความคิดเห็น ขอ้โตแ้ยง้จากเรืองทีอ่าน วิเคราะห์ขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น และมีวิจารณญาณใน
การอ่าน เขียนรายงานจากการค้นคว้า การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์        
แสดงความคิดเห็น พดูรายงานการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
  ศึกษาวเิคราะห์คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คาํราชาศพัท ์ฝึกทกัษะการแต่งบท
ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ พนิิจคุณค่าวรรณคดี ท่องจาํบทอาขยานทีกาํหนดและบทร้อยกรอง 
ทีมีคุณค่าตามความสนใจโดยใชท้กัษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด การสืบคน้หาขอ้มูล
ความรู้ การคิดวเิคราะห์ การสงัเคราะห์และการวิจารณ์ การอภิปรายเพือให้เกิดการเรียนรู้ ความคิด        
ความเขา้ใจ สามารถนาํเสนอสือสารสิงทีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีวิจารณญาณ 
และเห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และ
มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ตัวชีวัด 

 1.  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เกียวกบัเรืองทีอ่าน 
 2.  วเิคราะห์และจาํแนกขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลสนบัสนุน และขอ้คิดเห็นจากบทความทีอ่าน 
 3.  ระบุขอ้สงัเกตการชวนเชือ การโนม้นา้ว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 
 4.  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ 
 5.  เขียนจดหมายกิจธุระ 
 6.  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้ในเรืองทีอ่าน
อยา่งมีเหตุผล 
 7.  พดูรายงานเรืองหรือประเด็นทีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การดู และการสนทนา 
 8.  แต่งบทร้อยกรอง 
 9.  ใชค้าํราชาศพัท ์
                10.  รวบรวมและอธิบายความหมายของคาํภาษาต่างประเทศทีใชใ้นภาษาไทย 
                11.  สรุปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่านในระดบัทียากขึน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



24 

 12. วเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทอ้งถิน ทีอ่านพร้อมยก
เหตุผลประกอบ 
 13.  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมทีอ่าน 
 14.  สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 15.  ท่องจาํบทอาขยานตามทีกาํหนดและบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 

3.  ความรู้ทัวไปเกียวกับวรรณคดี 
 3.1  ความหมายของวรรณคดี 

        วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นศิลปะทีใช้ภาษาเป็นสือในการสร้างสรรค์ คาํว่า 
วรรณคดี ไดมี้ผูใ้หนิ้ยามไวห้ลายท่าน ทงัในความหมายอยา่งกวา้งและความหมายอยา่งแคบ ดงันี
  วทิย ์ ศิวะศริยานนท ์(  : ) ให้ความหมายของวรรณคดีไวว้่า  “บทประพนัธ์ที
รัดรึงตรึงใจผูอ่้าน ปลุกมโนคติ (imagination) ทาํให้เพลิดเพลินและเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ละม้าย
คลา้ยคลึงกบัอารมณ์ของผูป้ระพนัธ”์

  พระยาอนุมานราชธน (  : 8)  ให้ความหมายของวรรณคดีไวว้่า “วรรณคดี คือ
ความรู้สึกนึกคิดของกวี ซึงถอดออกมาจากจิตใจให้ปรากฏเป็นรูปหนังสือ มีถ้อยคาํเหมาะเจาะ
เพราะพริง เร้าใจใหผู้อ่้านหรือผูฟั้งเกิดความรู้สึก”
  รืนฤทัย  สัจจพนัธ์ (  : )  ให้ความหมายของวรรณคดีไวเ้ป็น  นัย คือ 
ความหมายอยา่งกวา้ง และความหมายอยา่งแคบวา่ 
 

         วรรณคดีในความหมายอยา่งกวา้งหรือความหมายทวัไป หมายถึง เอกสารทวัไปทีเขียนขึน 
เพือแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือสือความเขา้ใจและอธิบายสิงต่าง ๆ กล่าวอีกนัยหนึง 
หมายถึง หนงัสือและขอ้เขียนทุกประเภท 
          วรรณคดีในความหมายอยา่งแคบหรือความหมายทางวิชาการ หมายถึง เรืองทีแต่งขึนอย่าง
มีศิลปะในการแต่ง มีความเหมาะเจาะกลมกลืน ทงัรูปแบบและเนือหา มีการวางโครงเรืองทีดี 
เลือกใช้ค ําประพนัธ์ที สอดคล้องกับเนือความ มีท่วงทาํนองการเขียนทีประกอบกันให้เกิด   
สุนทรียรสในการอ่าน ชวนให้ติดตาม เป็นหนังสือทีสร้างความบนัเทิง เริงอารมณ์ ก่อให้เกิด
ความนึกคิด และจินตนาการ ดว้ยภาพพจน์ ดว้ยการยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบดว้ยกวีโวหาร อุปมา 
อุปไมย  ฯลฯ  ทาํให้ตระหนักถึงคุณค่าของความงาม และย ังให้ความรู้ให้ข้อคิดอันเป็น
คุณประโยชน์ หรือเป็นเครืองสังวรให้เห็นโทษ ทงัยงัเป็นภาพสะทอ้นให้ผูอ่้านไดรู้้จกัลกัษณะ
ชีวิตและสังคมหลายแง่หลายมุมขึน 
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  ศรีวิไล  ดอกจนัทร์ (  : ) ให้ความหมายของวรรณคดีไว ้สรุปไดว้่า หมายถึง 
หนังสือทีเรียบเรียงด้วยถ้อยคาํเกลียงเกลาไพเราะ กระตุน้ให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ทังยงัเป็น
หนงัสือทีสอดแทรกคุณค่าต่าง ๆ และสารัตถประโยชน์ไวอี้กดว้ย 

  พระวรเวทยพ์ิสิฐ (  : 4) ได้ให้ความหมายของวรรณคดีไวว้่า “วรรณคดี คือ 
หนังสือทีมีลักษณะเรียบเรียงถ้อยคาํเกลียงเกลา เพราะพริง มีรสปลุกมโนคติ (imagination) ให้
เพลิดเพลิน กระทบกระเทือนอารมณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามอารมณ์ของผูป้ระพนัธ์” 
  กล่าวโดยสรุป วรรณคดี คือ หนงัสือทีกวแีต่งขึนโดยใชศิ้ลปะทางภาษาในการแต่ง
อยา่งประณีต งดงาม  ทาํให้ผูอ่้านเกิดความประทบัใจ เกิดมโนภาพ เกิดอารมณ์ และไดรั้บความรู้ 
คติสอนใจจากทีผูแ้ต่งไดส้อดแทรกไวใ้นเรือง 
 

 3.2  ความสําคญัและคุณค่าของวรรณคดี 
  วรรณคดีเป็นผลงานทีมนุษยส์ร้างขึน  ดว้ยความงามทางภาษาทีมีความสาํคญัใน
การใชแ้สดงความคิด ความรู้สึก และคติแง่คิดสอนใจต่าง ๆ อีกทงัมีคุณค่าเหมาะแก่การศึกษา ซึงมี
ผูรู้้ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัและคุณค่าของวรรณคดีไวด้งันี 
  ศรีวไิล ดอกจนัทร์ (  : ) กล่าวถึงความสาํคญัของวรรณคดีไว ้  ดา้น คือ 
  .  วรรณคดีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 
  . วรรณคดีเป็นงานสร้างสรรคข์องมนุษย ์
  .  วรรณคดีเป็นศิลปะแขนงหนึง 
  .  วรรณคดีเป็นผลรวมของประสบการณ์มนุษย ์
  .  วรรณคดีเป็นการสือสารและถ่ายทอดวฒันธรรม 
  .  วรรณคดีเป็นเครืองสาํเริงอารมณ์และสิงบนัเทิงอยา่งหนึง 
  .  วรรณคดีเป็นกระจกสะทอ้นชีวติและสงัคม 
  .  วรรณคดีเป็นบ่อเกิดของศิลปะและวรรณกรรม 
  .  วรรณคดีมีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ ค่านิยม อารมณ์และสติปัญญาของผูค้นใน
สงัคม 
      .  วรรณคดีเป็นวชิาหนึงทีนกัเรียนตอ้งเรียนในระบบโรงเรียน 
  ดนยา วงศธ์นะชยั (  : ) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดี สรุปไดด้งันี 
  .  คุณค่าทางอารมณ์ ก่อให้เกิดความสนุกสนานบนัเทิงใจ ทาํให้ผูอ้่านสะเทือน
อารมณ์ในทางใดทางหนึง 
  .  คุณค่าทางสติปัญญาใหค้วามรู้ในดา้นต่าง ๆ เช่น สงัคม วฒันธรรม เกิดการหยงั
เห็นชีวติและโลก 
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  .  คุณค่าทางศีลธรรม ช่วยผดุงศีลธรรมในสังคมของตน ไม่บ่อนทาํลายความ 
สงบสุขในสงัคม หรือฉุดใหส้งัคมเสือมทรามลง 
  จากคุณค่าทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า  วรรณคดีมีความสําคัญให้คุณค่าแก่ผู ้อ่าน            
ทงัทางดา้นอารมณ์ สงัคม สติปัญญา และศีลธรรม 
  

 3.3  องค์ประกอบของวรรณคดี 

  วรรณคดี มีลักษณะเฉพาะทีแสดงให้เห็นเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ซึงมีผูรู้้ได้ให้
คาํอธิบายองคป์ระกอบของวรรณคดีไว ้ดงันี 
  สุทธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์(  : ) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของวรรณคดี สรุปไดว้่า 
วรรณคดีมีองคป์ระกอบหลกัคือ 
       .  ภาษา มีทงัการใชถ้อ้ยคาํและระดบัของภาษา 
       2.  รูปแบบ ซึงหมายถึงวิธีการเขียนของแต่ละบุคคล ซึงแบ่งได้  ลักษณะ คือ 
รูปแบบของลกัษณะการประพนัธแ์ละรูปแบบซึงเป็นขนบนิยมในการดาํเนินเรือง 
        .  สารัตถะหรือแนวคิดของเรือง ก็คือลกัษณะอนัเป็นวิสัยธรรมดาธรรมชาติของ
โลกและมนุษยท์ีผูแ้ต่งมองเห็น และมุ่งหมายจะแสดงลักษณะนันออกมาให้ปรากฏแก่ผูอ่้าน 
สารัตถะของเรืองจึงเป็นสารทีผูแ้ต่งสือมายงัผูอ่้าน แสดงใหเ้ขา้ใจวา่วถีิทางแห่งโลกก็เป็นเช่นนี 
       .  กลวธีิทางศิลปะจะทาํให้วรรณคดีมีชีวิตชีวา มีความถูกตอ้งและสมจริง และมี
ความเป็นตวัของตวัเอง 
  วิภา  กงกะนันทน์ (  : )  กล่าวถึงองค์ประกอบของวรรณคดี สรุปได้ว่า 
วรรณคดีประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ทีสาํคญัและสมัพนัธก์นั  ส่วน จะขาดส่วนหนึงส่วนใดมิไดค้ือ  
       .  ภาษา คือ ภาษาทีใชใ้นการดาํเนินเรือง 
       .  เนือหา ซึงประกอบดว้ยเรืองราวหรือขอ้คิด และอาจจะมีคนหรือตวัละคร เวลา 
สถานทีและทศันะ 
       .  รูปแบบ คือ รูปแบบการแต่ง 
  สายทิพย ์นุกูลกิจ (  : ) ได้กล่าวถึงองคป์ระกอบของวรรณคดี สรุปได้ว่า 
องคป์ระกอบของวรรณคดีมีอยู ่  ส่วน คือ 
       .  ภาษา เป็นเครืองมือในการถ่ายทอดความนึกคิด อารมณ์และจินตนาการ ทาํให้
ผูอ่้านวรรณคดีเขา้ใจแลเกิดความซาบซึง 
       .  เนือหา หมายถึง เรืองราว ตวัละคร ฉากและทศันะของผูแ้ต่ง 
       .  รูปแบบ แบ่งตามรูปแบบการประพนัธ์อออกเป็น  ประเภท คือ ร้อยแก้ว    
ร้อยกรอง และรูปแบบอืน ซึงจดัเขา้ประเภทร้อยแกว้หรือร้อยกรองไม่ได ้
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  จากองค์ประกอบของวรรณคดีทีนักวิชาการกล่าวถึง เห็นได้ว่าคล้ายกัน  คือ 
วรรณคดีตอ้งมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย  อยา่ง คือ  ภาษา  เนือหา  และรูปแบบ 
 

 3.   การพินิจวรรณคดี 
  การศึกษาการพินิจวรรณคดี ผูอ่้านจาํเป็นตอ้งทราบถึงหลกัการพินิจวรรณคดี เพือ

เป็นแนวทางในการพินิจวรรณคดี นักวรรณคดีหลายท่านไดใ้ห้ความหมายและหลักในการพินิจ
วรรณคดีไวด้งันี 
  กมัพุชนาฏ  เปรมกมล  และบรรเทา  กิตติศกัดิ (  : 5) ได้กล่าวถึงการพินิจ
วรรณคดีสรุปไดว้า่ การพนิิจวรรณคดีคือการวจิารณ์หนงัสือเบืองตน้ เพอืใหท้ราบวา่หนังสือเล่มนัน
มีเนือเรืองเป็นอยา่งไร มีประโยชน์อยา่งไร มีคุณค่าอยา่งไร มีขอ้คิดเห็นอยา่งไร ชอบหรือไม่ชอบ
ดว้ยเหตุผลใด การทีจะพินิจวรรณคดีได ้ผูพ้ินิจวรรณคดีจะตอ้งอ่านหนังสือโดยตลอด เพือเขา้ใจ
จุดมุ่งหมายของวรรณคดี ประเภทของวรรณคดี มีหลกัในการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีพอสมควร 
จึงจะวนิิจฉยัสาระหรือตีความวรรณคดีได ้
  ดนยา วงศธ์นะชยั (2529 : ) ไดก้ล่าวถึงการอ่านอยา่งพนิิจวา่ “การอ่านวรรณคดี
เพือให้ได้คุณค่าทังอารมณ์และความคิด  ควรจะเป็นการอ่านอย่างพินิจโดยมีขนัตอนตังแต่          
การตีความ การพจิารณาเนือหา และแนวคิด และการประเมินค่า” 
  ประเทิน  มหาขนัธ ์(  : ) ไดก้ล่าวถึงการอ่านอยา่งพนิิจพเิคราะห์วา่ “การอ่าน
อยา่งพินิจพิเคราะห์ก็คือ การคิดอยา่งรอบคอบโดยใชว้ิจารณญาณอยา่งลึกซึง แต่เป็นการคิดทีมีต่อ
เรืองราวทีได้อ่านจากหนังสือ ผูอ่้านจะตอ้งใช้วิจารณญาณในการตดัสินความคิดของผูเ้ขียนว่า
เป็นไปในลกัษณะใด มากกวา่การทีจะเห็นดีเห็นชอบไปกบัความคิดของผูเ้ขียนโดยสินเชิง” 
  จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้่าการพินิจวรรณคดี หมายถึง การศึกษาวรรณคดี
โดยมีขนัตอนตงัแต่การตีความ การวิเคราะห์ การพิจารณาเนือหา แนวคิด และประเมินค่า เพือให้
เขา้ถึงคุณค่าทางอารมณ์ และแนวคิดทีแฝงไวใ้นวรรณคดี 
 

 3.   หลักการพินิจวรรณคดี 
  วรรณคดีเป็นศิลปะทีตอ้งอาศยัความรู้ ความคิด จินตนาการ และความอ่อนไหวของ
อารมณ์ ในการเขา้ถึงคุณค่า และความงามอย่างแทจ้ริง  ดังที  วิทย ์ ศิวะศิริยานนท์ (  : ) 
กล่าวว่า “เรายงัจะตอ้งศึกษาวรรณคดีในฐานะเป็นศิลปะเป็นของงามอีกด้วย เราตอ้งพิจารณา       
จบัความงามนันให้ไดอ้ย่างบริบูรณ์ และเสพรสอนัโอชะแห่งวรรณคดีจนจิตใจเราซ่านกาํซาบไป
ดว้ยความงามนนั” ดงันนั ในการอ่านวรรณคดีเพือให้ไดคุ้ณค่าทงัทางอารมณ์และความคิด จึงควร
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เป็นการอ่านอยา่งพินิจ โดยมีขนัตอนตงัแต่การตีความ การพิจารณาเนือหาและความคิด และการ
ประเมินค่า ซึง ดนยา  วงศธ์นะชยั (2529 : ) เสนอหลกัการอ่านวรรณคดีอยา่งพนิิจไวด้งันี 
  .  การตีความ อ่านโดยพยายามเขา้ถึงรสของวรรณคดีดว้ยความสํานึกทางเสียง 
ความสาํเหนียกทางกายภาพ และดว้ยการสาํรวจความหมายทุกแง่ทุกมุมอยา่งระมดัระวงั นับเป็น
ลาํดบัขนัของการอ่านทีจะทาํให้ผูอ่้านเขา้ถึงความหมายทงัระดบัตืนและระดบัลึกได ้และนาํไปสู่
ความเขา้ใจ “สาร” ของวรรณคดีเรืองนนั ๆ  
  . การพจิารณาเนือหาและแนวคิด วรรณคดีโบราณเป็นผลงานทีสร้างขึนในสมยั
ทีห่างกบัยคุสมยัของผูอ่้านในปัจจุบนั ในการพิจารณาเนือหาและแนวคิดของเรือง ผูอ่้านควรทาํใจ
ใหส้อดคลอ้งกบัเรือง และยอมรับเงือนไขของกว ีและนาํประสบการณ์มาช่วยในการตีความ  
  .  การประเมินค่า ควรรู้จกัรูปแบบของคาํประพนัธ์ เพือวินิจฉัยไดว้่าเนือหาและ
รูปแบบของงานชินนนัเหมาะสมหรือสอดคลอ้งเพยีงใด ในการแสดงความคิดของกว ีเพอืจะวนิิจฉัย
ว่าเป็นภาษาทีประณีต งดงาม และสือความหมายไดดี้เพียงใด ผูป้ระเมินค่าจะตอ้งตระหนักดีถึง
ลักษณะของภาษาทีใช้ในวรรณคดี และจะตอ้งแสดงเหตุผลให้เด่นชัดด้วยว่าสํานวนภาษานัน         
ดีอยา่งไร 
  ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ  ( 17 : ) กล่าวถึงหลักใหญ่สําหรับการวิจารณ์
วรรณคดีสรุปไดด้งันี 
  . วิเคราะห์ ได้แก่ การแยกแยะส่วนต่าง ๆ   ออกดูให้ถีถ้วนทีสุดทีจะทาํได ้       
โดยคาํนึงถึงรูปแบบของงานนัน ๆ ดว้ย เช่น ถา้เป็นบทละครรํา ประเภทละครนอก ก็จะตอ้งดูว่า        
เนือเรืองเป็นอยา่งไร ลกัษณะนิสยัของตวัละครแต่ละตวัเป็นอยา่งไร วธีิบรรยายเรืองอาศยัแบบฉบบั
ใด กลอนดีหรือไม่ ทีว่าดีนนัเพราะเหตุใด มีอะไรทีน่าประทบัใจบา้ง เราไม่พอใจตอนไหน หรือ   
ตวัละครตวัไหน ไม่พอใจการกระทาํอนัใดในเรืองบา้ง เป็นตน้  
  . วินิจฉัยสาร หรือวินิจสาร  ได้แก่   การตีความ   หรือ  interpretation   ใน
ภาษาองักฤษนนัเอง ธรรมดาผูท้ีจะสือสารแก่กนัไดจ้ะตอ้งมีอะไรบางอยา่งเสมอกนั เช่น ความรู้ วยั 
ประสบการณ์ จินตนาการ ถา้ผูส่้งสารห่างไกลจากผูรั้บสารเป็นอนัมาก การสือสารยอ่มมีขึนไม่ได้
เหมือนพูดคนละภาษา ดังนัน ผูรั้บสารจึงจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจกบัขนบประเพณีเชิงวรรณคดี
ของชุมชนและทาํความเขา้ใจไปถึงพนืหลงัของเหตุการณ์ทีเกิดขึนในหนงัสือเล่มหนึง ๆ 
  . วิจารณ์ หมายถึง พิจารณา ในขนัทีกาํลังศึกษากันอยูนี่หมายถึง การพิจารณา
กลวธีิการแต่งของผูแ้ต่งเป็นประการสาํคญั นอกเหนือจากการพจิารณาเนือหาและการตีความ 
  . วิพากษ์ ไดแ้ก่  การประเมินคุณค่าของหนังสือว่าดีไม่ดีอยา่งไร เพราะเหตุใด
โดยอาศยัขอ้มูลและเหตุการณ์แวดลอ้มมาประกอบการพจิารณา 
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  สายทิพย ์ นุกูลกิจ (ม.ป.ป. : )  ไดก้ล่าวถึงหลกัการวิจารณ์วรรณคดีของ ไอ.เอ.    
ริชาร์ด (I.A. Richard) นกัวจิารณ์วรรณคดีแนวสุนทรียศาสตร์ สรุปไดด้งันี 
  ในการศึกษาวรรณคดีโบราณ การถอดใจความเป็นการทาํลายรสความทางศิลปะ
ของวรรณคดีอยา่งสินเชิง เพราะทุกคาํและทุกเสียง เมือประกอบกนัขึนมาเป็นบทประพนัธ์ ยอ่มมี
รสของวรรณคดีแฝงอยูค่าํหนึงหรือเสียงหนึง มีส่วนผสมของความหมายชนิดต่าง ๆ ซึงแยกไดเ้ป็น 
4 ชนิด คือ 
  .  ความหมายตามเนือหา (sense) คาํจะก่อให้ผูอ่้านเกิดความคิดบางประการ
เกียวกบัขอ้ความหนึง ๆ 
  .  ความรู้สึกของผูอ่้าน (feeling) เป็นความรู้สึกของผูอ้่านทีมีต่อขอ้ความทีกล่าว
ออกมา ความรู้สึกนีมีความหมายกวา้งขวางมาก กล่าวคือ เมืออ่านคาํประพนัธ์หนึง ผูอ่้านจะมีทงั
อารมณ์ ทศันคติ ความปรารถนา และความรู้สึกเพลิดเพลินหรือไม่เพลิดเพลินดว้ย 
  .  นาํเสียงหรือทัศนคติของผูแ้ต่ง (tone) เป็นนําเสียงทีแสดงออกมายงัผูอ่้าน 
นาํเสียงนีจะแฝงอยูใ่นคาํ หรือเสียงหนึง ๆ โดยผูแ้ต่งรู้สึกตวัหรือไม่รู้สึกตวัก็ได ้
  .  จุดมุ่งหมายของผูแ้ต่ง (intention) อาจเป็นความตงัใจของผูแ้ต่งซึงแสดงออกมา
ในคาํประพนัธด์ว้ยความสาํนึก คือตงัใจทีจะแต่งเช่นนนัหรืออาจจะแสดงความตงัใจโดยอาํนาจของ
จิตใตส้าํนึกก็ได ้
  ความหมายทงั  ประการนี มีปรากฏอยูใ่นคาํประพนัธ์ทุกภาษาและมีความสาํคญั
อย่างยิงในวรรณคดี ถ้าหากผูอ่้านมุ่งแปลเอาแต่ใจความจะกล่าวถึงความหมายไม่ได้ครบทัง             
สีประการ ถา้ผูอ่้านตระหนักถึงความหมายทงัสีประการดังกล่าว ผูอ่้านจะพบว่าแม้คาํประพนัธ์    
สัน ๆ ก็มีรสทางวรรณคดีลึกซึงและกวา้งขวาง สามารถนาํมาวิเคราะห์และวิจารณ์ความหมายได ้
มากมาย 
  สาํหรับวธีิการศึกษาวรรณคดีนนั ไอ.เอ. ริชาร์ด ไดเ้สนอแนะหลกัการศึกษาวิจารณ์
วรรณคดีโดยทวัไป ดงันีคือ 
  .  ผูอ่้านไม่ควรเสนอขอ้มูลเกียวกับประวติัศาสตร์ โบราณคดี ตาํนานสถานที 
การเมือง ฯลฯ ทีปรากฏในวรรณคดี เพราะสิงเหล่านีเป็นเพียงส่วนประกอบทีมีความสําคญัน้อย   
ถา้จะเปรียบกบัความสาํคญัของรสความงามทางศิลปะในวรรณคดี 
  .  ควรนาํขอ้มูลความรู้จากภายนอกมาช่วยในการพินิจ ความรู้ทีเสนอไดแ้ก่ วิชา
จิตวิทยา ส่วนภาษาศาสตร์นัน อาจนําความรู้เกียวกับเสียง (phonetics) คาํ (morphology) และ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประโยค (syntax) มาใชใ้นการพนิิจวรรณคดีได ้
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  3.  ผู ้อ่านจะต้องเสนอบทวิจารณ์อย่างรัดกุม  มี เหตุผล  มีระเบียบแบบแผน 
เหมือนกบัการเสนอความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
  . ผูอ่้านจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของคาํแต่ละคาํทุก ๆ คาํ และ    
อาจรวมไปถึงทุก ๆ เสียง ทุก ๆ จงัหวะและความเคลือนไหวในบทประพนัธ์หนึง ๆ อยา่งละเอียด 
โดยวเิคราะห์ลึกลงไปว่า คาํ เสียง จงัหวะ และความเคลือนไหวหนึง ๆ ให้ความรู้สึก แสง สี เสียง 
ภาพพจน์ จินตนาการ ฯลฯ แก่ผูอ่้านอยา่งไร ลึกซึงเพยีงใด มีลาํดบัขนั (levels) ของความหมายกีขนั 
  .  ผูอ่้านไม่ควรวจิารณ์วรรณคดีในแง่เคร่งครัดกบัแบบแผนทางฉันทลกัษณ์ หรือ 
ขอ้บงัคบัอืน ๆ ทีนักวิจารณ์แผนโบราณกาํหนดไว ้เพราะสิงเหล่านีเป็นส่วนประกอบปลีกย่อย        
มีความสาํคญันอ้ย เมือเทียบกบัรสความงามทางศิลปะของวรรณคดี 
  .  การพนิิจวรรณคดีถือว่าเป็นศิลปะอยา่งหนึง เพราะทาํเพือธาํรงและเทิดทูนไว้
ซึงศิลปะ การถอดคาํประพนัธ์เป็นการทาํลายศิลปะอยา่งรุนแรงทีสุด เพราะการอ่านบทประพนัธ์
มิใช่การอ่านเอาเรือง แต่เป็นการอ่านเอารส 
  .  เมือพินิจตามลาํดบัขนัแล้ว ผูอ่้านอาจตดัสินหรือประเมินคุณค่าทางวรรณคดี
ชินนนั ๆ ไดว้า่มีคุณค่าหรือไม่ อยา่งไร แง่ไหน หรือถา้ไม่มีคุณค่า ก็ควรแสดงเหตุผลไวด้ว้ยว่าไม่ดี
อยา่งไร ขอ้สาํคญัทีสุดผูว้จิารณ์ตอ้งวางตวัเป็นกลาง เพือจะไดต้ดัสินวรรณคดีนัน ๆ อยา่งยติุธรรม
ทีสุด 

  จากหลักการศึกษาวรรณคดีของนักวิจารณ์ทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปหลักการพินิจ
วรรณคดีไดด้งันี 
  .  ทาํความเขา้ใจเนือเรืองวรรณคดีทีอ่าน 
  . ตีความ ทาํความเขา้ใจความหมายทีซ่อนเร้นอยู ่คน้หาเจตนาของผูแ้ต่ง ว่าผูแ้ต่ง
ตอ้งการแสดงอะไรออกมา 
  .  วเิคราะห์ แยกแยะองคป์ระกอบของเนือเรือง ดูความสมจริงในการดาํเนินเรือง 
วิธีบรรยายเรือง การสร้างฉาก ลักษณะนิสัยตัวละคร และเหตุการณ์ในเรือง รวมถึงวิเคราะห์      
ความไพเราะของคาํ ความหมาย รส และอารมณ์ของบทประพนัธ ์
  . พจิารณาแนวคิดสาํคญัของเรือง การนาํแนวคิดมาปรับประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
  . ประเมินคุณค่าของวรรณคดี มีคุณค่าหรือไม่ อยา่งไร อยา่งมีเหตุผล 
 

 3.   การสอนการพินิจวรรณคดี 
  ในการเรียนการสอนวรรณคดี ครูควรสอนให้นักเรียนได้อ่านวรรณคดีอยา่งพินิจ
พิจารณาให้เห็นคุณค่า จุดดี จุดดอ้ยของวรรณคดี   กรมวิชาการ (  : 333) ไดก้ล่าวถึงการสอน
วรรณคดี สรุปได้ดงันี ในการเรียนการสอนวรรณคดีประเภทมีเนือเรือง ครูควรให้นักเรียนไดรั้บ
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การฝึกใหพ้นิิจตวัละครอยา่งละเอียด โดยเฉพาะตวัละครเอก ให้สังเกตคาํพูด ความคิด การกระทาํ
ของตวัละครทุกตวั และทาํความเขา้ใจว่าเหตุใดตวัละครจึงทาํเช่นนัน และพิจารณาว่าตวัละคร    
ต่าง ๆ นัน มีความเกียวกนัเชือมโยงกนัอยา่งไร นอกจากนีควรพิจารณาฉากในเรือง ฉาก หมายถึง 
เวลา และสถานทีทีเรืองเกิดขึน การเขา้ใจฉากจะทาํใหบ้รรยากาศของเรืองเพมิขึนดว้ย 
  เมือใหน้กัเรียนอ่านวรรณคดีประเภทมีเนือเรืองจบไปตอนหนึง ๆ ควรให้นักเรียน
ไดพ้นิิจดว้ยวา่ไดข้อ้คิดอะไร จากตอนทีอ่านนนั การส่งเสริมให้นักเรียนคิด ครูอาจช่วยดว้ยการตงั
คาํถามก็ได ้นกัเรียนอาจคิดต่างกนัหรือต่างจากครู ครูควรให้อิสระในการคิด แต่ควรให้นักเรียนคิด
โดยมีเหตุผลประกอบวา่เหตุใดจึงคิดไดเ้ช่นนนั 
  นอกจากขอ้คิดจากเรืองทีอ่าน ครูควรใหน้กัเรียนสงัเกตรายละเอียดต่าง ๆ ของเรือง
ทีอ่านว่ามีสิงใดทีต่างจากปัจจุบนั ผูป้ระพนัธ์ได้สอดแทรกสิงใดไวบ้า้ง เช่น ความคิด ความเชือ 
ความเป็นอยู่ของสมยัก่อน เพือจะได้มีหัวขอ้ในการสนทนาเปรียบเทียบความแตกต่างของสมัย       
ทีอ่านในเรืองกบัสมยัปัจจุบนั 
  ยงัมีอีกสิงหนึงทีครูควรแนะให้นักเรียนพินิจ คือ การพินิจบทประพนัธ์ พินิจว่า    
คาํประพนัธบ์ทใด วรรคใดทีนกัเรียนชืนชอบเป็นพเิศษ อาจชอบความกระชบัของบทร้อยกรอง คือ 
เขียนสัน ๆ มีเนือความคมคาย ใช้คาํน้อยได้ความมาก มีเสียงของคาํไพเราะ มีการเลียนเสียง
ธรรมชาติ มีการเปรียบเทียบน่าสนใจ มีขอ้คิด ให้นักเรียนเลือกตามความพอใจ พร้อมทังชีแจง     
แก่เพอืน ๆ ได ้วา่เหตุใดจึงชอบคาํประพนัธบ์ทนนัหรือวรรคนนัเป็นพเิศษ 
  นอกจากการพินิจบทประพันธ์ ครูอาจให้นักเรียนทํากิจกรรมการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์เช่น นําเรืองมาเขียนใหม่เป็นบทละครสันง่าย ๆ สําหรับแสดงในกลุ่ม หรือนาํมาเป็น
ขอ้ความประกอบภาพ หรือจดัทาํเป็นการ์ตูนแบบช่อง ๆ มีภาพและขอ้ความ การเรียนวรรณคดีจึง
สามารถบูรณาการกบัวชิาอืน ๆ ได ้เช่น ศิลปะ การวาดภาพ ดนตรี การร้องเพลง นาฏศิลป์ การร่าย
ราํต่าง ๆ วรรณคดีบางเรืองอาจนาํมาแสดงละคร ถา้มีโอกาสควรจดัให้นักเรียนไดดู้และแสดงความ
คิดเห็นเชิงเปรียบเทียบเรืองวรรณคดีจากการอ่านและการดู ก็จะทาํใหเ้กิดความคิดกวา้งขวางขึน 

 

4.  การสอนวรรณคดีไทย  

 4.1  จุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีไทย 

      ในการเรียนการสอนวรรณคดีไทยให้ได้ผลนัน  ครูต้องทราบจุดมุ่งหมายของ     
การสอนเพือให้การสอนบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเกิดประสิทธิภาพ ซึงผูรู้้และนักการศึกษาได้
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีไวห้ลายท่านดงันี
      ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (  : - )  ได้เสนอความคิดไวว้่า   การเรียน    
การสอนวรรณคดีประการแรก ควรให้นักเรียนได้ทราบถึงประวตัิของวรรณคดี เพือทีจะไดรู้้ว่า
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วรรณคดีของชาติมีววิฒันาการมาอยา่งไร มีงานชินเอกอะไรบา้งและงานนนัไดรั้บการยกยอ่งเพราะ
เหตุใด เพือให้นักเรียนเกิดความภูมิใจ ประการทีสอง ควรให้นักเรียนไดเ้รียนวรรณคดีหลายแบบ 
เพือให้รู้เนือเรือง  โดยสรุปและสามารถพิจารณารายละเอียดของวรรณคดีจนเห็นคุณค่าได ้  
ประการสุดทา้ย ตอ้งมุ่งให้นักเรียนรู้จกัวรรณคดีนัน ๆ มีส่วนสวยงามและส่วนบกพร่องตรงไหน 
โดยฝึกใหน้กัเรียนเกิดความคิดทีจะติหรือชม 
  ประภาศรี  สีหอาํไพ (  : - )  ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสอนวรรณคดี
ว่าควรเน้นให้ผูเ้รียนเกิดมโนทศัน์ มีความรู้เนือเรืองทีกระจ่างชัด มีความรู้ และเข้าใจเกียวกับ     
ฉนัทลกัษณ์ สามารถถอดคาํประพนัธไ์ด ้เกิดความคิด จินตนาการ และสุนทรียภาพจากเรืองทีเรียน 
มีวิจารณญาณ รู้จักวิจารณ์ เปรียบเทียบ และสามารถเรียนรู้วฒันธรรม ความเชือ ประเพณีจาก
วรรณคดี 
    สุจริต   เพียรชอบ  และสายใจ อินทรัมพรรย์ (  : - )  ได้กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายในการสอนวรรณคดีว่า การสอนวรรณคดีเพือให้นักเรียนได้รู้จกัความหมายของ
วรรณคดีรู้จกัลกัษณะขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของคาํประพนัธ์ทีใช ้มีทกัษะในการอ่านให้เห็นคุณค่าของ
วรรณคดี เขา้ถึงอรรถรส สามารถวจิารณ์นิสยัและการกระทาํของตวัละครได้ 
      สมถวิล  วิเศษสมบัติ (  : - )  กล่าวว่า การสอนวรรณคดีควรมุ่งให้
นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวรรณคดี และภาคภูมิใจในผลงานวรรณคดีของบรรพบุรุษให้เห็น
สภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรมทีปรากฏในวรรณคดี ให้มีจินตนาการ เกิดความคิดริเริม
สร้างสรรค ์และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้
      ม.ล.อจัจิมา  เกิดผล (  : - ) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีว่า 
ควรให้ผูเ้รียนเห็นความสาํคญัของวรรณคดีทงัในดา้นประโยชน์ตน และประโยชน์ส่วนรวม รู้จกั
รูปแบบท่วงทาํนอง และลีลาของวรรณคดี รู้จกัสังเกตลักษณะนิสัยของตัวละครในเรืองแล้ว
เปรียบเทียบกบัชีวติจริง สามารถนาํส่วนดีไปใชแ้ละไม่ทาํตามในส่วนทีไม่ดี 
      พวงเล็ก  อุตระ (  : ) ไดก้ล่าวว่า ความมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีเพือให้
เห็นคุณค่าของวรรณคดีและงานประพนัธท์ีใชภ้าษาอยา่งมีรสนิยมในฐานะเป็นวฒันธรรมของชาติ 
คือ ให้เกิดความซาบซึงในรสแห่งความไพเราะของวรรณคดี อนัประกอบด้วย เสียง รสของคาํ     
รสของความ เขา้ใจภาษาทีใชใ้นวรรณคดีซึงเป็นภาษาทีกวเีลือกสรรคาํทีไพเราะ และมีอาํนาจ 
      จากจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนวรรณคดีไทยทีท่านผูรู้้กล่าวมาแลว้ จะเห็นไดว้่า 
มีสาระส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน โดยสรุปไดว้่า การสอนวรรณคดีไทยจะตอ้งสอนให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของวรรณคดีไทยในแง่ของศิลปะ สุนทรียภาพ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความรู้ต่าง ๆ  
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 4.2  วิธีสอนวรรณคดีไทย 

      การสอนวรรณคดีไทยนัน ควรใช้วิธีการหลาย ๆ วิธีโดยไม่เน้นแบบครูบรรยาย   
แต่เพยีงผูเ้ดียว หรือแบบใหน้กัเรียนท่องจาํ แต่ควรจะให้นักเรียนไดค้ิด และใชเ้หตุผลในการศึกษา
คน้ควา้  ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (  : - )  กล่าวไวส้รุปไดว้่า วรรณคดีถ่ายทอดออกมา
ให้ประจกัษด์ว้ยภาษา และวรรณคดีเป็นศิลปะประเภทหนึงทีแสดงออกโดยอาศยัความงามความ
ไพเราะเป็นเครืองมือ ดา้นทีสาํคญัทีสุดของวรรณคดี คือ ดา้นอารมณ์ และประสบการณ์ของมนุษย ์
การเรียนวรรณคดีจะตอ้งเรียนใหรู้้วา่ภาษาของเรามีการพฒันาการไปทีระดบัใด ภาษาสามารถแสดง
พฒันาการทางอารมณ์ขนัประณีตและวจิิตรไดอ้ยา่งไร และเนือหาทีภาษาถ่ายทอดออกมาทาํให้เกิด
ความเขา้ใจจิตใจมนุษยใ์นระดบัทีประณีตลึกซึง การทีผูเ้รียนวรรณคดีจะสามารถรับรู้สิงดงักล่าว
จาํเป็นอย่างยงิทีจะตอ้งมีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ประวติัศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิรุกติศาสตร์ 
และอืน ๆ ควบคู่กนัไปดว้ย 
      สุจริต  เพยีรชอบ (  : - )  ไดเ้สนอความคิดว่า ในอดีตเด็กมีโอกาสใกลชิ้ด
และซาบซึงกบัวรรณคดีมากกว่าในปัจจุบนั เพราะในอดีตมีสิงรืนเริงบนัเทิงใจไม่มากเท่าปัจจุบนั
วรรณคดีจึงอยูใ่นชีวิตประจาํวนัจนเด็กเรียนรู้และซาบซึงไปโดยไม่รู้สึกตวั แต่ปัจจุบนัวรรณคดี
ไม่ไดเ้ป็นสิงบนัเทิงใจเพียงอยา่งเดียวของเด็กอีกต่อไป เพราะเด็กไดมี้โอกาสเรียนรู้วรรณคดีจาก
หนงัสือเรียนเท่านนั แต่มีโอกาสเรียนรู้สิงอืน ๆ เพอืความบนัเทิงอีกมากมาย เมือเป็นเช่นนีครูจึงตอ้ง
มีบทบาทอย่างยิงในการเรียนการสอนวรรณคดี บทบาทของครูก็คือ ปลูกศรัทธาให้แก่ผูเ้รียน       
หาแนวร่วมด้วยการให้นักเรียน ผูป้กครอง ประชาชน และชุมชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมสวม
วญิญาณประชาสัมพนัธ์ คือ จดักิจกรรมเพือการประชาสัมพนัธ์อยา่งสมาํเสมอ เลือกสรรกิจกรรม 
คือ นาํกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งหลากหลายมาใชใ้นการเรียนการสอนวรรณคดี นาํเขา้สู่ชุมชน หมายถึง 
จดักิจกรรมเกียวกบัวรรณคดีในชุมชนหรือผา่นทางสือชนิดต่าง ๆ ฝึกฝนคนรุ่นใหม่ให้เยาวชนไดมี้
โอกาสทาํกิจกรรมทีเกียวขอ้งกับวรรณคดีให้มากขึน และสืบสานวรรณคดีไทยดว้ยนาฏการ คือ  
การจดัใหมี้การร้องราํทาํเพลง หรือการแสดงละครทีเกียวกบัวรรณคดี 
  สรุปได้ว่า การเรียนการสอน วรรณคดีไทยเป็นการศึกษาเพือศิลปะ คือ มุ่งเน้น   
การคน้หาความงาม ความไพเราะ หรือ สุนทรียภาพจากการใชภ้าษาและเนือหาว่ามีความประณีต
และวจิิตรอยา่งไร โดยการใชรู้ปแบบวธีิสอนทีหลากหลาย 
 

 4.3  ข้อเสนอแนะในการสอนวรรณคดีไทย 

      ในการสอนวรรณคดีไทยนนัมีนกัการศึกษาและผูรู้้ไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวห้ลายท่าน
ดงัต่อไปนี 
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  ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (  : - )  กล่าวถึงการสอนวรรณคดีสรุปไดว้่า 
ครูควรเริมใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรมการอ่านโดยการอ่านตวัวรรณกรรมทงัเรือง จากนนัควรสอนให้
นักเรียนเข้าใจวรรณคดีหรือวิจักษณ์โดยครูฝึกให้นักเรียนเกิดความคิดทีจะติชม หรือพิจารณา     
ส่วนทีงาม และบกพร่องว่าอยูต่รงไหน ตวัละครตวัใดดีหรือเลวอยา่งไร เจตนาของผูแ้ต่งคืออะไร 
เมือครูทราบความคิดเห็นของนกัเรียนแลว้ครูควรบอกความคิดของครูใหน้กัเรียนทราบดว้ยเพือเป็น
การชีแนวทางหรือแนวความคิดจากนันให้นักเรียนตีความหรือวินิจสารและให้พิจารณากลวิธีและ
วพิากษว์จิารณ์ 
  ประภาศรี  สีหอาํไพ (  : - )  กล่าวถึงวธีิการสอนวรรณคดีว่า เนือหาทีจะ
สอนได้แก่ มโนทศัน์ เนือหา ฉันทลกัษณ์ คาํศพัท ์การตีความบทประพนัธ์ สุนทรียภาพ การอ่าน
ทาํนองเสนาะ ซึงครูจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน ส่วนในการสอนนัน     
ตอ้งให้ผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมโดยใชค้วามคิดพิจารณาดว้ยตนเองเป็นสาํคญั และใชสื้อการสอนให้
เหมาะสมกบัเนือหา 
  สมถวลิ วเิศษสมบตัิ (  : - ) ไดเ้สนอแนวทางการสอนวรรณคดีว่าครูควร
วางแผนอย่างละเอียด หาหนังสืออ่านประกอบ เตรียมเกร็ดความรู้และจัดกิจกรรมในบทเรียน       
ตังจุดมุ่งหมายไว้เป็นเชิงพฤติกรรมคือจุดประสงค์ การเรียนรู้ แล้วจัดกิจกรรมการสอนให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สอนเด็กให้มีวิจารณญาณ โดยยวัยุให้เด็กคิด อภิปรายและ
ตดัสินใจโดยใชเ้หตุผลทีถูกตอ้งและควรใหท้ราบถึงประวติัความเป็นมาของเรือง เช่น ผูแ้ต่งคือใคร 
แต่งสมยัใด เป็นตน้ 
  ม.ล.อจัจิมา เกิดผล (2536 : 92) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการสอนวรรณคดีไวว้่า ครูควร
เขา้ใจเนือหาทีแทจ้ริงของวรรณคดีทีจะนาํมาสอน จดัหากิจกรรมเกมประกอบการสอน หาเทคนิค
ใหม่ๆ ทีทาํใหก้ารเรียนการสอนไม่น่าเบือ ควรยกตวัอยา่งในปัจจุบนัทีนกัเรียนสามารถเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เปิดโอกาสให้นักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ไม่บงัคบัให้นักเรียนท่องบทประพนัธ์ต่าง ๆ   
แต่ควรชีให้เห็นลีลาและความไพเราะของบทประพนัธ์ แล้วให้นักเรียนเลือกท่องบททีนักเรียน
ประทบัใจแทน รวมทงักระตุน้ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นรู้จกัวิจารณ์ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอื้น 
  ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ  (2545 : 8)   กล่าวถึงแนวทางการสอนวรรณคดีสรุปไดว้่า  
ตอ้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนเคยชินกบัสิงสวยงาม ความไพเราะลึกซึง เพราะการเคียวเข็ญให้นิยมตามครู 
จะไม่ทาํให้เกิดความซาบซึงในสุนทรียภาพทีแทจ้ริงขึนมาได้ เด็กตอ้งเกิดความซาบซึงในความ
ไพเราะงดงามนันขึนมาได ้จึงควรสอนให้นักเรียนรู้จกัรสไพเราะของวรรณคดีและรู้จกัความสุข
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ความเพลิดเพลินจากการอ่านวรรณคดีเพือเป็นพืนฐานสําคญัสําหรับการเรียนวรรณคดีให้ลึกซึง
ต่อไป 
  จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ในการสอนวรรณคดี ครูผูส้อนตอ้งกาํหนด
จุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เนือหาทีจะสอนควรประกอบด้วย  เนือเรือง มโนทัศน์  ฉันทลักษณ์        
ความไพเราะ  การตีความ ความรู้ในเนือเรือง การอ่านทาํนองเสนาะ และใชกิ้จกรรมทีหลากหลาย 
 

 4.4  แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาวรรณคดี 
  กรมวชิาการ (  : ) ไดเ้สนอวธีิสอนวรรณคดีสรุปไดด้งันี 
  .  อ่านเข้าใจ การอ่านเข้าใจนับเป็นขันตอนแรกในการสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรม ซึงครูตอ้งเตรียมการสอนโดยอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมทีจะสอนนันให้เขา้ใจ และ
การจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนเขา้ใจดว้ย ดงันี 
        .   เขา้ใจเรือง สามารถจบัใจความสาํคญัและรายละเอียดของเรืองได ้สามารถ
ตอบคาํถามไดว้า่ เรืองนนัคือเรืองอะไร กล่าวถึงใคร ทาํอะไร ทีไหน เมือไร ทาํอยา่งไร และผลของ
การกระทาํนนัเป็นอยา่งไร 
        .   เข้าใจศัพท์ คือ สามารถเข้าใจความหมายของศัพท์ยากหรือศัพท์ต่าง         
ยคุสมยั 
  . ได้เสียงเสนาะ การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือ
ร้อยกรองลว้นมีเสียงเสนาะของบทประพนัธ ์หากจะยกตวัอยา่งใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงความสาํคญัของ
เสียงก็ทาํไดโ้ดยยกตวัอยา่งขอ้ความมาสักประโยค แลว้ครูอ่านออกเสียงแตกต่างกนัเป็นอ่านออก
เสียงธรรมดา กบัอ่านออกเสียงตามอารมณ์ของขอ้ความ นกัเรียนจะพบว่า เสียงเสนาะของขอ้ความ
นนัอยูท่ีลีลาการอ่านออกเสียงใหเ้หมาะสมกบัขอ้ความ 
  .  เจาะแนวคิดสําคญั การสอนให้นักเรียนสามารถจบัแนวคิดสําคญัของเรือง 
(theme) ได้ จะตอ้งให้นักเรียนอ่านเขา้ใจเสียก่อน แล้วจากนันสามารถทีจะประมวลเรืองทีอ่าน
ทงัหมดเพือวิเคราะห์ดูว่าสาระต่าง ๆ ทงัหลายของเรืองทีอ่าน ต่างมุ่งสู่ประเด็นเดียวกันอยา่งไร  
หากสามารถวเิคราะห์และจบัสาระทีหลากหลายของเรืองไดว้่า ทา้ยทีสุดแลว้สาระเหล่านนัมุ่งสู่ผล
อยา่งเดียวกนัก็แสดงว่าผูอ่้านมีศกัยภาพในการอ่านสูงในระดับทีสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยสารได ้
สามารถทีจะเชือมโยงสาระหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรือง และสามารถอธิบายสาระหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ เหล่านันไดอ้ย่างมีเหตุผล การสอนจบัแนวคิดสาํคญัอาจทาํไดโ้ดยครูคอยช่วยกระตุน้หรือ
แนะวิธีคิดพิจารณาสาระสาํคญัให้นักเรียนคน้พบดว้ยตนเองไดโ้ดยง่าย ก็จะทาํให้นักเรียนภูมิใจ 
จากนันจึงกระตุน้ให้คิดต่อว่า สาระสาํคญัเหล่านีมุ่งสู่ผลอยา่งเดียวกนัคืออะไร ทงันีอย่าลืมชีให้
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นักเรียนเขา้ใจว่าสาระสําคญัอาจมีไดห้ลายประเด็น แต่แนวคิดสําคญัจะตอ้งมีเพียงประเด็นเดียว
เท่านนั 
  .  หมนัวิเคราะห์วินิจฉัย การสอนให้นักเรียนรู้จกัวิเคราะห์วินิจฉัย คือ การสอน
ใหน้กัเรียนสามารถแยกแยะและพจิารณาเรืองทีอ่านไดท้งัรูปแบบ เนือหา กลวิธีและการใชภ้าษาว่า
แต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียดอยา่งไร 
  .  ใส่ใจวพิากษว์จิารณ์ การสอนใหน้กัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นต่อเรืองทีอ่าน
มีความสําคัญ เมือสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยรายละเอียดต่าง ๆ และสามารถแสดงให้เห็นความ
ประสานสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่านนัไดอ้ยา่งมีเหตุผลเชือมโยงเขา้ดว้ยกนั เพือแสดง
ความคิดเห็นของตนประกอบไดอ้ยา่งกลมกลืนแลว้ ก็เรียกไดว้่า รู้วิพากษว์ิจารณ์ การสอนในขนันี
หากมุ่งทีจะให้นักเรียนเขียนบทวิจารณ์อาจจะเป็นเรืองยากเกินไป แต่ครูผูส้อนสามารถเลือกใช้
กลวิธีการสนทนา ซักถาม หรือใช้บทบาทสมมุติ เช่น สมมุติว่า ถ้านักเรียนเป็นตวัละครนัน ๆ 
นักเรียนจะหาทางออกของปัญหาอยา่งไร เหตุใดจึงเลือกทางออกเช่นนนั แลว้ร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นต่อเรืองทีอ่าน ก็นบัไดว้า่เป็นการสอนการวจิารณ์ในระดบัหนึง 
  .  ประสานกิจกรรม หากครูผูส้อนรู้จกัเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ใชป้ระกอบการเรียน
การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม จะทาํให้การเรียนการสอนสนุกและน่าสนใจยงิขึน นอกจากนี   
ยงัช่วยให้นักเรียนเขา้ใจและจาํเนือหาได้ดียงิขึนดว้ย กิจกรรมในการสอนวรรณคดี เช่น กิจกรรม
บทบาทสมมุติ กิจกรรมการแสดงละคร กิจกรรมขบัร้องฟ้อนรํา กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมคน้ควา้ 
กิจกรรมทายปัญหา 

  .  สมัพนัธเ์นือหา การเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมให้สัมพนัธ์เนือหา
อืน ๆ ทงัในวิชาเดียวกันและต่างวิชา เช่น สอนให้สัมพนัธ์กับราชาศัพท์ สอนให้สัมพนัธ์กับ      
หลกัภาษา สอนใหส้มัพนัธก์บัเนือหาวชิาประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์  

 

4.5 บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

  บทละครเรืองรามเกียรติ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเล่ม 3 ( 2548 : 185 )  ระบุวา่เป็นรามเกียรติฉบบั
ทียาวทีสุดในประวติัวรรณคดีไทย ในหอพระสมุดมีต้นฉบับสมุดไทยดาํซึงเขา้ใจว่าอาจเป็น
ตน้ฉบบัเดิมทีทรงพระราชนิพนธอ์ยูถึ่ง 102 เล่ม  

  สมพร สิงห์โต (2520 : 100 - 103) ไดว้ิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการแต่ง และรูปแบบ
คาํประพนัธข์องบทละครเรืองรามเกียรติ ไวด้งันี 
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  จุดมุ่งหมายในการแต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไดท้รง
พระราชนิพนธเ์รืองรามเกียรติขึนเมือ วนัจนัทร์ ขึน 2 คาํ เดือนอา้ย ปีมะเส็ง จุลศกัราช 1159 (พ.ศ.
2340) ก่อนทีจะเริมเรืองมีความตอนหนึงกล่าวถึงพระราชประสงคข์องพระองคไ์วด้งันี 

   “ภูธรดาํริดาํรัส  จดจองทาํนองทาํนุก ไตรดายคุนิทาน 
 ตาํนานเนืองเรืองรามเกียรติ เป็นปรปักษย์กัษพิ์นาศ ดว้ยพระราชโวหาร 
 ปานสุมาลยัเรียบร้อยสร้อยโสภิต พิกสิตสาโรช  โอษฐสุ์คนธ์วิมลหืนหอม 
 ถนอมถนิมประดบัโสตร  ประโยชน์ฉลองเฉลิม เจิมจุฑาทิพยป์ระสาท 
 ประกาศยศเอกอา้ง   องคบ์พิตรเจา้ชา้ง  เผอืกผูค้รองเมืองฯ” 
 ขอ้ความดังกล่าวแสดงให้เห็นจุดมุ่งหมายในการแต่งรามเกียรติทีชัดเจน คือ ทรง

รวบรวมนิทานเรืองรามเกียรติเขา้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัเพือเป็นการเฉลิมฉลองหรือสมโภชการ
สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทงัเป็นการประกาศพระเกียรติยศของพระองค์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม
แมว้่ารามเกียรติจะเป็นบทละคร แต่คงมิได้มุ่งเพือจะแต่งไวส้าํหรับเล่นละครเป็นประการแรก ห 
ากประสงคจ์ะรวบรวมเรืองราวรามเกียรติของเก่าทีกระจดักระจายอยูแ่ละสืบต่อกนัมาดว้ยการเล่า
นนัใหเ้ป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัไปจนจบบริบูรณ์ทงัเรือง เพอืเป็นฉบบัสาํหรับพระนคร 

 รูปแบบคาํประพันธ์ พระราชนิพนธเ์รืองรามเกียรติในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช แต่งเป็นกลอนบทละคร มีการกาํหนดเพลงร้องและเพลงหน้าพาทยก์าํกบัไวต้าม
แบบหนงัสือบทละครโดยทวัไป แต่มีลกัษณะเด่นในการประพนัธค์ือ 

   1. จาํนวนคาํในแต่ละวรรคอยูใ่นระหวา่ง 6-7 คาํ 
   2. สมัผสัในเป็นสมัผสัอกัษรมากกวา่สมัผสัสระ 
   3. มีบทการสระสรง ทรงเครืองและบทชมมากมาย 
 บทละครเรืองรามเกียรติ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

เหมาะทีจะใชอ่้านเพราะมีความไพเราะในการเล่นคาํ เล่นสัมผสั ไดร้ายละเอียดชดัเจนเหมือนการ
อ่านนิยายหรือนิทาน 

 บทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก เป็นวรรณคดีทีเสนอให้เลือกเรียน 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง วรรณคดีสําหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตาม
หลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน พ.ศ. 2544 ซึงสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ( 2548 : 
188 ) กล่าวว่า เป็นเรืองสัน ๆ แทรกอยูต่อนตน้เรือง เมือดาํเนินเรืองมาถึงตอนทีมเหสีทงัห้าของ
ทา้วลสัเตียนทรงครรภ ์และมเหสีสีองคป์ระสูติโอรสแลว้ คงเหลือแต่นางรัชดาทียงัไม่ไดท้รงครรภ ์
เรืองก็ตดัมาทีนนทกบนสวรรค์ว่า “มาจะกล่าวบทไป ถึงนนทกนาํใจกลา้หาญ” แลว้เล่าเรืองไป    
จนจบ จนนนทกสินชีพบนสวรรคแ์ลว้ลงมาเกิดในโลกมนุษยเ์ป็นโอรสนางรัชดา เรืองเล่ากลบัมาที
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นางรัชดาอีกครังหนึงว่า “เทวีมีราชบุตรา คือว่านนทกมากาํเนิด เกิดเป็นพระโอรสา ชือทศกัณฐ์
กุมารา  สิบเศียรสิบหน้ายสิีบกร” ซึงมีเนือหาทีสนุกสนาน ให้แง่คิดสอนใจและมีการใชศิ้ลปะใน
การประพนัธท์ีงดงาม 

 

 4.6  ศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

  ศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช เป็นวรรณคดีทีเสนอให้เลือกเรียน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง วรรณคดีสําหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตาม
หลักสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2544 เนืองจากมีลกัษณะสําคญัคือเป็นวรรณคดีเล่มแรกทีมี   
การบนัทึกดว้ยอกัษรไทย เรียกอกัษรทีใชจ้ารึกว่า ลายสือไทย ซึงจุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ (2551 : 74) 
กล่าววา่ ลายสือไทยเป็นอกัษรทีพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช กษตัริยอ์งคท์ี 3 แห่งอาณาจกัรสุโขทยัได้
ทรงประดิษฐข์ึนเมือ พ.ศ. 1826 (ม.ศ.1205) และไดโ้ปรดให้จารึกเรืองราวในสมยัของพระองคด์ว้ย
ลายสือไทยทีทรงประดิษฐ์ขึนในจารึกหลกัที 1 จารึกพ่อขุนรามคาํแหง เมือ พ.ศ. 1835 ดงัปรากฏ
ขอ้ความในดา้นที 4 บรรทดัที 8-11 ดงันี 

    “เมือก่อนลายสือไทยนีบ่มี 
   ๑๒๐๕ ศกปีมะแม พ่อขุนรามคาํแหงหาใคร่ใจ 
   ในใจ แลใส่ลายสือไทยนี ลายสือไทยนีจึงมีเพื 
   อขุนผูน้นัใส่ไว”้ 
  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ( 2548 : 71-72 ) กล่าวถึง ลกัษณะ

ของศิลาจารึกหลกัที 1  และเนือเรืองในศิลาจารึกไวด้งันี 
  ลักษณะของศิลาจารึก เป็นแท่งศิลารูปสีเหลียมยอดแหลมปลายมน สูง 1 เมตร 11 

เซนติเมตร มีถอ้ยจารึก 4 ดา้น ดา้นที 1 และดา้นที 2 มีจารึกดา้นละ 35 บรรทดั ดา้นที 3 และดา้นที 4 
มีจารึกดา้นละ 27 บรรทดั 

  เนือเรืองในศิลาจารึกมี 3 ตอน คือ 
   ตอนที 1 นบัตงัแต่ดา้นที 1 บรรทดัที 1 ถึง 18 เป็นพระราชประวติัของพ่อ
ขนุรามคาํแหงมหาราช ซึงใชส้รรพนามบุรุษที 1 แทนพระองคว์่า “กู” เนือความในตอนนีระบุพระ
นามของพระราชบิดา พระราชมารดา พระเชษฐา ต่อดว้ยเกียรติประวติัในการรบกบัขุนสามชนเจา้
เมืองฉอดในรัชสมยัของพระราชบิดา ครันพระราชบิดาสวรรคตแลว้ก็ทรงประพฤติปฏิบติัพระองค์
ดว้ยความจงรักภกัดีต่อพระเชษฐา คือ พ่อขุนบานเมือง เมือพระเชษฐาสวรรคตพระองคก์็เสด็จขึน
ครองราชย ์
   ตอนที 2 นับตังแต่ด้านที  1 บรรทัดที 18 ถึงด้านที 3 บรรทัดที 10 
เนือความตอนนีและตอนที 3 สันนิษฐานว่าผูแ้ต่งไม่ใช่บุคคลเดียวกนักบัผูแ้ต่งขอ้ความตอนที 1 มี
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เนือหาพรรณนาถึงเหตุการณ์บา้นเมืองและความเจริญรุ่งเรืองในสมัยพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 
กล่าวถึงการคา้ขายเสรี กฎหมายมรดก ระเบียบการฟ้องร้องคดีศาล การร้องทุกขโ์ดยตรงต่อพระเจา้
แผ่นดิน การจดัสาธารณูปโภค สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองสุโขทยั ต่อจากนันไดบ้รรยายถึงวิถีชีวิต
ของคนไทยในสมยันนัทีนิยมทาํบุญถือศีลดว้ยความศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
   ตอนที 3 นับตังแต่ด้านที  3 บรรทัดที 10 ถึงด้านที 4 บรรทัดสุดท้าย 
เนือความกล่าวถึงพระราชกรณียกิจทีสาํคญัของพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชว่า เมือ พ.ศ. 1835 พ่อขุน
รามคาํแหงมหาราชไดโ้ปรดให้ช่างสกดัหินเป็นพระแท่นชือ มนังคศิลาบาตรประดิษฐานกลางดง
ตาล  วันธรรมสวนะพระสงฆ์ใช้เป็นธรรมาสน์แสดงธรรมแก่ประชาชน  ส่วนวันธรรมดา              
พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชทรงใชเ้ป็นบลัลงักป์ระทบัวา่ราชการ ต่อจากนันกล่าวถึงเหตุการณ์สาํคญั
ยงิทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมไทยคือ เมือ พ.ศ. 1826 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชไดท้รงประดิษฐ์
ตวัอักษรไทยตามแบบทีใช้จารึกบนหลักศิลานี นอกจากนียงับนัทึกว่าพระองคท์รงมีความรอบรู้
เฉลียวฉลาด กลา้หาญ เขม้แข็งอดทนจนหาใครเปรียบไดย้าก ทรงสามารถปราบปรามขา้ศึกและ
ขยายอาณาเขตไดก้วา้งขวาง บา้นเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ และทรงปกครองประชาชนโดยธรรม  

 

5. ความรู้เกียวกับวิธีสอน 

 การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เป็นวธีิการสอนทีเน้นให้ผูเ้รียนไดล้งมือศึกษา
หาความรู้ดว้ยตนเอง ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มและเกิดทกัษะในการทาํงานร่วมกนั และเกิดการเรียนรู้
ทีถาวร ไดมี้ผูรู้้ใหค้วามหมายและหลกัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไวด้งันี 

 5.1  การเรียนแบบร่วมมือ 
  5. .1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ (cooperative learning)  
      คาํว่า “cooperative learning” มีนักการศึกษาหลายท่าน ไดค้วามหมายเป็น
ภาษาไทยไวห้ลายคาํ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนแบบร่วมมือกนัเป็นกลุ่ม การเรียนแบบ
ทาํงานรับผิดชอบร่วมกัน การเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นตน้ สําหรับผูว้ิจยัจะใช้ คาํว่า       
“การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ” นกัการศึกษาหลายท่านใหค้วามหมายไวด้งันี 

   วรรณทิพา  รอดแรงคา้ (  : ) ใหค้วามหมายว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
คือ การทีนกัเรียนมีปฏิสมัพนัธร่์วมกนัในการทาํงานช่วยเหลือเกือกูลสนับสนุนความสาํเร็จของกนั
และกนั โดยทีนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะมีความรับผดิชอบของตน และช่วยเหลือกนัในดา้นทีอ่อน 
ทุกคนตระหนกัในการทาํงานดว้ยตนเอง 
     อรพรรณ  พรสีมา (  : 137)  ให้ความหมายว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(cooperative learning) เป็นวิธีการเรียนทีจดัสภาพแวดลอ้มให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
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เล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกทีมีความสามารถแตกต่างกัน แต่ละคนตอ้งมีส่วนร่วมที
แทจ้ริงในการเรียนรู้และในความสาํเร็จของกลุ่ม 

   นรินทร์  กระพีแดง (  : )  ได้ให้ถึงความหมายของการเรียนแบบ
ร่วมมือว่า หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ทีจัดให้นักเรียนเรียนด้วยกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ
ประมาณ -  คน สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถคละกนั มีบทบาทหน้าทีรับผิดชอบแตกต่างกัน   
ทาํกิจกรรมร่วมกนัโดยอาศยัทกัษะกระบวนการกลุ่ม มีเป้าหมายร่วมกนัคือ ความสาํเร็จของกลุ่ม 

   ปิยฉัตร  ขาวแก้ว (  : )   ให้ความหมายว่า การเรียนแบบร่วมมือ 
หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน ให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กทีสมาชิกของ
กลุ่มมีความแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และความสาํเร็จของกลุ่ม โดยการแลกเปลียนความ
คิดเห็น ช่วยเหลือพงึพาซึงกนัและกนั ความสาํเร็จของสมาชิกแต่ละคนคือความสาํเร็จของกลุ่มไป
พร้อม ๆ กนั 

   วชัรากรณ์  กองมณี (  : )  ใหค้วามหมายวา่ หมายถึงการเรียนทีผูเ้รียน
มีปฏิสมัพนัธแ์ละร่วมมือกนัรับผดิชอบผลทีเกิดขึนจากการเรียนในกลุ่ม เพือให้เกิดความสาํเร็จจาก
การจดัสภาพแวดลอ้มในชนัเรียน 

   จอห์นสนั และจอห์นสัน (Johnson and Johnson 1991 : 3) ไดก้ล่าวว่าการเรียน
แบบร่วมมือกนัเป็นกลุ่ม หมายถึง การเรียนทีมีปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มนักเรียน เช่น มีการอภิปราย 
การช่วยเหลือกนัแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั 
    สลาวนิ (Slavin 1995 : 3) ไดก้ล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้ที
นักเรียนตอ้งเรียนรู้ร่วมกนั รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยทีกลุ่มจะประสบความสําเร็จได ้ 
เมือสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นันคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นที
นนัเอง 
    ไมลลิ์ส (Millis 1998 : 65) ให้ความหมายการเรียนร่วมมือว่ามีลกัษณะทาง
จิตวทิยาดงันี 
   เคารพความรู้เดิมของผูเ้รียน 
   เชือวา่ผูเ้รียนทุกคนสามารถประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ดา้นวชิาการ 
   มองวา่ การเรียนรู้คือกระบวนการทางสงัคม 
   เชือวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างและลงมือปฏิบตัิ 

   เลดโลว ์(Ledlow  : 89 - 90) ไดใ้หค้วามหมายการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า
เป็นกระบวนการทีผูเ้รียนทาํงานร่วมกันและช่วยเหลือกนัในกลุ่มยอ่ย เพือให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย 
ทงันีมีความแตกต่างไปจากการทาํงานกลุ่มแบบเดิม 
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   นกัเรียนทาํงานและเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ย ( -  คน) 
   ออกแบบลกัษณะงานเหมาะสมกบัการทาํงานแบบกลุ่ม 
   มีการพงึพาอาศยักนัในทางบวก เป็นการรับรู้ว่าไม่มีใครสาํเร็จไดถ้า้คนใน
กลุ่มไม่สาํเร็จ 
   สมาชิกทุกกลุ่มมีส่วนรับผดิชอบในการเรียนรู้ (ทุกคนในกลุ่มทาํกิจกรรม) 
   การสนใจและเวลาในชันเรียนเกียวขอ้งกบัทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์/
ทกัษะการสร้างความร่วมมือ 
   ผูส้อนเปลียนบทบาทจาก “พระเอกหน้าชนัเรียน” เป็น “ผูชี้แนะ” (เปลียน
บทบาทจากกการถ่ายทอดความรู้มาเป็นผูชี้แนะดา้นวชิาการและการจดัชนัเรียน) 
   ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ดังกล่าว
ขา้งตน้สรุปไดว้า่ เป็นการจดักิจกรมการเรียนการสอน ทีแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ประมาณ -6 คน 
สมาชิกแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกนั ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ช่วยเหลือซึงกนัและกนั 
มีเป้าหมายร่วมกนัคือความสาํเร็จของกลุ่ม 

  5.1.   หลกัการและแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson 1991 : 3, อา้งถึงใน ฐิติมา 

อุ่นใจ  : 36)ไดก้ล่าวถึงหลกัการพนืฐานของการเรียนแบบร่วมมือไว ้  ประการคือ  
   .  การพึงพาอาศัยซึงกันและกันในทางบวก (positive interdependent)     
ทุกคนในกลุ่มทาํงานอยา่งมีเป้าหมายร่วมกนั มีการทาํงานร่วมกนั โดยทีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมใน
การทาํงานนันมีการแบ่งปันวสัดุอุปกรณ์ในการทาํงาน ทุกคนมีบทบาทและประสบผลสําเร็จ
ร่วมกนัสมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนจะประสบผลสาํเร็จไดก้็ต่อเมือสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ประสบความสาํเร็จดว้ย 
   .  การมีปฏิสัมพนัธ์แบบส่งเสริมกนั (face to face promotive interaction)
เป็นการปรึกษาหารือกันอย่างใกลชิ้ด มีการพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกัน สมาชิก
ตอ้งให้ความสนใจเอาใจใส่ทีจะรับฟัง และเสนอความคิดเห็นต่อกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิก
เสนอแนวความคิดใหม่ ๆ เพอืเลือกสิงทีดี ถูกตอ้งและเหมาะสม 
   .  ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (individual accountability) จะ
ช่วยทาํใหก้ลุ่มมีสมัฤทธิผลสูงสุด การประเมินผลอาจจะประเมินไดจ้ากผลการทดสอบของสมาชิก
แต่ละคน หรือการสุ่มตวัอยา่งเลือกสมาชิกในกลุ่มเป็นตวัแทนรายงานผลของกลุ่ม 
   .  การใชท้กัษะระหว่างบุคคลและทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม (interpersonal 
and small group skills) เป็นทกัษะสาํคญัทีจะทาํใหก้ารทาํงานของกลุ่มประสบความสาํเร็จ นักเรียน
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ควรจะไดรั้บการฝึกทกัษะเหล่านี ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้าํ การตดัสินใจ การสร้างความไวเ้นือเชือใจ 
การสือสาร การแกปั้ญหาความขดัแยง้ ซึงจุดนีเป็นหลกัการหนึงทีทาํให้วิธีการสอนโดยการเรียน
แบบร่วมมือ แตกต่างจากการสอนโดยการเรียนเป็นแบบเดิมทีเคยใชม้านาน ทกัษะการทาํงานกลุ่มนี
เอง ทีจะทาํให้นักเรียนช่วยเหลือเอืออาทร ในการถ่ายทอดความรู้ทีจะมีส่วนร่วมในการทาํงานให้
กลุ่มไดรั้บความสาํเร็จ 
   .  กระบวนการกลุ่ม (group process) หมายถึง การให้นักเรียนมีเวลาและ
ได้มีกระบวนการในการวิเคราะห์ว่า กลุ่มทาํงานได้เพียงใด สามารถใช้ทกัษะทางสังคมและ           
มนุษยสัมพนัธ์ได้เหมาะสม กระบวนการกลุ่มนีจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มทาํงานได้ผล ในขณะที
สมัพนัธภาพระหวา่งกลุ่มก็จะเป็นไปดว้ยดี กล่าวคือ กลุ่มจะมีความเป็นอิสระ โดยสมาชิกในกลุ่ม
สามารถจดักระบวนการกลุ่ม และสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตวัของพวกเขาเอง ทงันี ขอ้มูลป้อนกลบั
จากครูหรือเพอืนนกัเรียนทีเป็นผูส้งัเกตจะช่วยใหก้ลุ่มดาํเนินการไดดี้และมีประสิทธิภาพมากขึน 

   จอห์นสัน และจอห์นสัน  (Johnson and Johnson 1991 : 5,  อ้างถึงใน           
อรพรรณ  พรสีมา  : ) เสนอวา่ การเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ ควรมีลกัษณะดงันี 
   . แบ่งนัก เ รียนในห้องเ รียนออกเป็นกลุ่ มย่อย  ๆ  แต่ละก ลุ่มย่อย
ประกอบดว้ย สมาชิกทีมีความรู้ความสามารถคละกนัประมาณ -  คน 
   .  สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มต่างมีเป้าหมายทีจะทาํให้คะแนนผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนโดยเฉลียของกลุ่มสูงขึน 
   .  สมาชิกแบ่งงานหรือหน้าทีความรับผิดชอบ ความสําเร็จของสมาชิก   
ทุกคนถือเป็นความสาํเร็จของกลุ่ม 
   .  สมาชิกทุกคนต่างยอมรับและไวว้างใจซึงกนัและกนั แต่ละคนยอมรับ
ในบทบาทและผลงานของสมาชิกในกลุ่ม เสมือนหนึงเป็นผลงานของตนเอง และพร้อมทีจะยอมรับ
ในความสามารถ จุดเด่น และจุดดอ้ยของเพอืนสมาชิก 
   .  สมาชิกของกลุ่มต่างช่วยเหลือ แลกเปลียน และให้ความร่วมมือแก่กัน
และกนันกัเรียนเก่งจะใหก้าํลงัใจนักเรียนอ่อน และกระตุน้ให้เพือนขยนัมากขึน เพือจะไดป้ระสบ
ความสําเร็จทางการเรียน และเมือได้พยายามมากแล้วแต่ผลสัมฤทธิทางการเรียนไม่เพิมสูงขึน     
เขาก็ยงัไดรั้บการยอมรับจากเพอืนในกลุ่ม นกัเรียนแต่ละคนตอ้งรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
และการเรียนรู้ของเพอืนในกลุ่ม 
            สลาวิน  (Slavin  : 15, อา้งถึงใน กิงดาว กลินจนัทร์  : 17)   ได้
กล่าวถึง องคป์ระกอบสาํคญัในการทาํกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ไวด้งันี 
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   .  เป้าหมายกลุ่ม (group goal) ในการดําเนินกิจกรรมกลุ่มแต่ละกลุ่ม
สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งมีการตงัเป้าหมายของกลุ่ม และยอมรับในเป้าหมายนัน ซึงเป้าหมายดงักล่าว
อาจได้แก่ การทาํงานสําเร็จ การได้รับรางวลัหรือคะแนน การมีชือเสียงเป็นทียอมรับของกลุ่ม    
เป็นตน้ สิงเหล่านี สมาชิกจะตอ้งมีความตระหนกัเป็นอยา่งมาก เพอืจะใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย 
   .  ความรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม (individual accountability) สมาชิก
ตอ้งมีการยอมรับและตระหนักในเรืองความสาํเร็จของตน ซึงสิงเหล่านีจะมีผลผลกัดนัให้กลุ่มได้
พบกบัความสาํเร็จตามเป้าหมาย กล่าวคือสมาชิกตอ้งรับรู้ว่า คะแนนความสาํเร็จของกลุ่มเกิดจาก
การรวบรวมคะแนนความสําเร็จของสมาชิกทีแต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้ทาํเป็นส่วน ๆ 
งานวจิยัทีเกียวกบัการเรียนแบบร่วมมือพบวา่ งานทีแบ่งใหรั้บผดิชอบนนัตอ้งมีทงัความยากและง่าย
จึงจะมีผลต่อความสาํเร็จของกลุ่ม 
   .  ปัจจยัทีเป็นตวัจูงใจ (incentive) ในการทาํงานร่วมกนั อาจมีการสร้าง
แรงจูงใจ โดยการให้รางวลักลุ่ม เพือสนับสนุนกิจกรรมทาํงานร่วมกัน และการแบ่งสัดส่วน        
การไดรั้บรางวลัจะช่วยใหส้มาชิกกลุ่มเรียนรู้ทจีะทาํใหก้ลุ่มไปถึงเป้าหมาย 
           จากทีกล่าวมาข้างตน้ สามารถสรุปได้ว่า หลักการสําคญัของการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  คือ  การจัดให้นักเรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยสมาชิกแต่ละคนมี
ความสามารถทีแตกต่างกันไป ซึงทุกคนมีการยอมรับและเขา้ใจกัน มีการกาํหนดเป้าหมายใน      
การทาํงานร่วมกนัมีความรับผดิชอบและช่วยเหลือซึงกนัและกนั  

  5.1.3   ทกัษะพนืฐานของผูเ้รียนในการเรียนแบบร่วมมือ 
       จอห์นสัน และจอห์นสัน  (Johnson and Johnson  : 6, อ้างถึงใน
พรรณรัศมิ  เง่าธรรมสาร  : 35-36)  ไดก้าํหนดลกัษณะสาํคญัเบืองตน้ของการเรียนแบบร่วมมือ
ไวด้งันี 
   .  สมาชิกกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน “อยู่ด้วยกันหรือตาย
ดว้ยกนั” ช่วยกนัทาํงานทีไดรั้บมอบหมายให้สาํเร็จ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั แบ่งขอ้มูล อุปกรณ์
ระหวา่งสมาชิกกลุ่ม 
   .  สมาชิกกลุ่มมีปฏิสมัพนัธ์ (interaction) ต่อกนั อภิปรายและแลกเปลียน
ความคิดเห็นซึงกนัและกนั 
   .  สมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีความรับผิดชอบในตัวเองต่องานทีได้รับ
มอบหมาย จุดมุ่งหมายทีสาํคญั คือ การทีแต่ละคนทาํงานอยา่งมีความสามารถ 
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   .  สมาชิกกลุ่มมีทกัษะในการทาํงานกลุ่ม (small group skills) และมี             
มนุษยสมัพนัธท์ีดี ครูสอนทกัษะการทาํงานกลุ่ม และประเมินการทาํงานกลุ่มของนักเรียน การทีจดั
ใหน้กัเรียนทีขาดทกัษะการทาํงานกลุ่มมาทาํงานกลุ่มร่วมกนั จะไม่ประสบความสาํเร็จ 
            จอห์นสนั และจอห์นสัน (Johnson and Johnson 1991 : 15, อา้งถึงใน สุจินต ์        
วิศวธีรานนท ์2537 : 264-265) ไดเ้สนอหลกัการพืนฐานดา้นทกัษะของผูเ้รียน  โดยการเรียนแบบ
ร่วมมือวา่ ประกอบไปดว้ยทกัษะพนืฐาน  ระดบั ดงันี 
   . ทกัษะการร่วมมือกนัระดบัที  (forming skills) เป็นทกัษะพืนฐานทีใช้
ในการเริมตน้กลุ่มร่วมมือ ซึงมีลกัษณะเป็นขอ้ตกลงในการทาํงานแบบร่วมมือกนั ตวัอยา่งเช่น 
         .  แยกเขา้กลุ่มโดยไม่ส่งเสียงดงั และเริมตน้พูดคุยทกัทายกบัสมาชิก
ในกลุ่ม 
         .  อยูป่ระจาํกลุ่ม 
         .  พดูดว้ยนาํเสียงเบาทีพอไดย้นิกนัภายในกลุ่ม 
         .  ชกัชวนสมาชิกแต่ละคนใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม 
         .  หลีกเลียงการตงัขอ้สงัเกตทีจะทาํใหส้มาชิกในกลุ่มรู้สึกไม่ดี 
   .  ทกัษะการร่วมมือกนัระดบัที  (functioning skills) เป็นทกัษะทีส่งเสริม
ความสมัพนัธใ์นการทาํงานร่วมกนั ตวัอยา่งเช่น 
        .  ต้องทาํความเขา้ใจวตัถุประสงค์ เวลาทีได้รับ และกระบวนการ
ขนัตอนในการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ 
         .  สนบัสนุนความคิดและการทาํงานร่วมกนั 
         .  ออกปากขอความช่วยเหลือ ขอขอ้มูล และขอใหเ้พอืนสมาชิกภายใน
กลุ่มช่วยชีแจงในสิงทีไม่เขา้ใจ 
         .  เรียนรู้ทีจะถ่ายทอดขอ้ความ และสรุปแนวคิดของเพอืน 
         .  เรียนรู้ทีจะแสดงความคิดเห็นเกียวกบังานทีไดรั้บมอบหมายและ
กระบวนการทาํงานกลุ่ม 
   .  ทกัษะการร่วมมือกนัระดบัที  (formulating skills) เป็นทกัษะเกียวกบั
การทาํความเขา้ใจแนวคิดและกระบวนการทีกาํหนดในบทเรียน กระตุน้ใหเ้กิดการหาเหตุผล ทกัษะ
การร่วมมือกนัระดบันี จะช่วยขยายขอบเขตการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตวัอยา่งของทกัษะไดแ้ก่ 
         .  ผูเ้รียนแต่ละคนสรุปสาระสาํคญัจากเอกสารทีอ่านแลว้อ่านสาระนนั
ใหเ้พอืนฟัง 
         .  ผูเ้รียนคนอืนช่วยแกไ้ขและปรับปรุงใหถู้กตอ้งและชดัเจน 
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         .  ผูเ้รียนแนะวธีิการจาํขอ้เทจ็จริงหรือประเด็นสาํคญัใหก้นัและกนั 
         .  ชกัชวนใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
   .  ทกัษะการร่วมมือกนัระดบัที  (fermenting skills) เป็นทกัษะทีช่วยใน
การปรับแนวคิด (reconceptualize) และขยายความคิดในระดับนี โครงสร้างของกลุ่มมันคง          
มากพอทีจะเสนอขอ้คิดเห็นทีแตกต่างกนัให้ผูเ้รียนอภิปรายไดแ้ลว้หรือเสนอสถานการณ์ทีทา้ทาย
ความคิดใหผู้เ้รียนคิดอยา่งลึกซึง มีการวเิคราะห์แนวคิดรวบรวมขอ้มูลเพมิเติม และมีการไดโ้ตเ้ถียง
แบบสร้างสรรค์เกียวกับขอ้สรุป การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ทักษะทีช่วยส่งเสริมการร่วมมือ    
ระดบันีไดแ้ก่ 
         .  วจิารณ์ความคิดเห็น ไม่วจิารณ์ตวับุคคล 
         .  ทาํความเขา้ใจถึงขอ้ขดัแยง้ภายในกลุ่ม 
         .  สงัเคราะห์แนวคิดทีแตกต่างกนัใหอ้ยูใ่นประโยคเดียวกนั 
         .  ถามคาํถามทีใหผู้ต้อบขยายความใหช้ดัเจนมากขึน 
         .  หาคําตอบหลาย ๆ คําตอบ แล้วเลือกคําตอบทีดีทีสุดสําหรับ
สถานการณ์ 
    สรุปได้ว่า ทักษะทีจาํเป็นในการเรียนแบบร่วมมือ เพือให้ประสบ
ผลสาํเร็จในการเรียน มีหลายทกัษะ เช่น ทกัษะในการเป็นผูน้ํา ทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม ทกัษะ
การร่วมมือ ทกัษะการติดต่อสือสาร ความมีมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะในการอภิปรายหรือแสดงความ
คิดเห็น ทกัษะในการสรุปแนวคิดหรือสาระสาํคญั 

  5.1.4   ความสาํคญัและประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ 
       การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือมีประโยชน์และความสําคัญต่อ
นกัเรียนทงัในดา้นสงัคมและวชิาการ ดงัทีนกัการศึกษาไดอ้ธิบายไวด้งันี 
   บุญชม  ศรีสะอาด (  : )  ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการเรียนแบบร่วมมือ
ไวว้า่ผูเ้รียนไดร่้วมกนัเรียน เกิดการเรียนรู้ไดดี้ การซกัถามทาํใหเ้กิดความกลา้ และได้ทราบคาํตอบ
ในเรืองทีตนสนใจหรือยงัไม่กระจ่าง การอธิบายใหเ้พอืนฟังจะทาํใหผู้อ้ธิบายมีความแม่นยาํในเรือง
ทีเรียนมากขึน เพือน ๆ ทีฟังเกิดความเขา้ใจอย่างชัดแจง้ ผูเ้รียนได้พฒันาการทาํงานกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน คนอ่อนได้เรียนรู้จากคนทีเก่งกว่า ซึงจะมีความตังใจช่วยเพือน ๆ เพือ
ยกระดบัผลงานของกลุ่มใหสู้งขึน ซึงจะส่งผลกบัสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
   กนกพร  แสงสวา่ง (  : )  กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือช่วยให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ ไดด้งันี 

   . การพฒันาดา้นกระบวนการเรียนรู้ 
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   . การพฒันาดา้นบุคลิกภาพ 
   . การพฒันาดา้นสงัคม 

        .  การพฒันาดา้นอารมณ์ ความเชือและทศันคติต่อตนเอง บุคคลอืน และ
ต่อสงัคมในเชิงสร้างสรรค ์
   วรรณทิพา รอดแรงคา้ (  : - ) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือว่ามีผล
ทางดา้นพทุธิพสิยัและจิตพสิยั คือ  
        ดา้นพทุธิพสิยั 
   . มีความคงทนในการเรียนรู้ นาํเอาสิงทีเรียนรู้แลว้ไปใช ้เกิดการถ่ายโยง
ขอ้เทจ็จริง มโนคติ และหลกัการ  
   .  มีความสามารถทางภาษา 
    .  สามารถแกปั้ญหาได ้
   . มีทกัษะความร่วมมือในการทาํงาน 
   . มีความคิดสร้างสรรค ์
   .  เกิดความตระหนกัและใชค้วามคิดของตนเอง   
   . มีความสามารถในการแสดงบทบาททีไดรั้บมอบหมาย 
        ดา้นจิตพสิยั 
   . มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
   . มีความสนุกสนานและเกิดความพอใจทีจะเรียนรู้ 
   . มีเจตคติทีดีต่อโรงเรียน 
   .  ลดอคติและความลาํเอียง 
   . ยอมรับวฒันธรรมและประเพณี และยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
   . พฒันาทกัษะระหวา่งบุคคล 

   อรพรรณ  พรสีมา (  : )  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบ
ร่วมมือไวด้งันี 
       .  การเรียนแบบร่วมมือช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีดี นักเรียน
ในกลุ่มทุกคนจะช่วยเหลือ แลกเปลียน และให้ความร่วมมือซึงกันและกันในบรรยากาศทีเป็น
กนัเองและเปิดเผยสมาชิกในกลุ่มทุกคนกลา้ถามคาํถามทีตนเองไม่เขา้ใจ บรรยากาศเช่นนี นาํไปสู่
การอภิปราย ซกัถามทงัในชนัเรียนและนอกชนัเรียน อนัจะนาํไปสู่การเรียนรู้แบบไร้พรมแดน 
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        . เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย การทาํ
ความเขา้ใจความคิดรวบยอดหรือหลักการทีสาํคญันัน ครูอาจแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย เพือเปิด
โอกาสให้ นักเรียนได้พูดคุย อภิปราย และซักถามจนเกิดความเขา้ใจอย่างแจ่มชัด คนทีเรียนไว
สามารถช่วยเหลือคนเรียนชา้ เพอืใหต้ามเพอืนไดท้นั 
        .  เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือช่วยลดปัญหาวินัยในชันเรียน ทุกคนใน
ห้องเรียนแบบร่วมมือจะให้กาํลงัใจ ยอมรับ ร่วมมือ และช่วยเหลือซึงกนัและกนั สมาชิกในกลุ่ม 
ทุกคนจะรับผิดชอบในความสาํเร็จของกลุ่ม จึงจาํเป็นตอ้งร่วมมือพฒันา เสริมสร้างพฤติกรรมที   
พงึประสงคใ์ห้เกิดขึนในกลุ่ม การขาดเรียน พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง และการโตเ้ถียงในชนัเรียน  
จึงไม่ปรากฏใหเ้ห็น 
   .  เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือจะช่วยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิทาง  
การเรียนเฉลียของทงัชนั การทีนกัเรียนเก่งช่วยเหลือนกัเรียนชา้ นักเรียนจะเรียนรู้ความคิดรวบยอด
ของหัวขอ้ทีกาํลังเรียนอยู่ได้อย่างชัดเจนยิงขึน ในขณะเดียวกันนักเรียนทีเรียนช้าย่อมจะเรียนรู้
ความคิดรวบยอดจากเพือน ซึงใช้ภาษาใกล้เคียงกันได้ง่ายขึนกว่าเรียนจากครู ซึงอาจใช้ภาษา
วชิาการชนัสูงและเขา้ใจยาก 
        .  เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือส่งเสริมให้นักเรียน ไดพ้ฒันาความคิดเชิง
สร้างสรรคไ์ดศึ้กษาคน้ควา้ ทาํงานและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีอิสระทีจะเลือกยทุธศาสตร์ 
การเรียนรู้ของตนเอง ซึงจะทาํใหผู้เ้รียนมีอิสระในการตดัสินใจดว้ยตนเอง 
        .  นกัเรียนทีมีประสบการณ์ในการเรียนแบบร่วมมือส่วนใหญ่มีทกัษะใน
การบริหาร การจดัการ การเป็นผูน้ํา การแก้ปัญหา มนุษยสัมพนัธ์และการสือความหมายดีกว่า
นกัเรียนทีไม่มีประสบการณ์ในการเรียนแบบร่วมมือ ทกัษะดงักล่าวถูกพฒันาขึนจากการทีนักเรียน
ไดท้าํงาน อภิปราย ซกัถาม ช่วยเหลือ แลกเปลียน และใหค้วามร่วมมือซึงกนัและกนั 
        . เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือช่วยเตรียมผูเ้รียนให้ออกไปใชชี้วิตในโลก
ของความเป็นจริง ซึงเป็นโลกทีตอ้งอาศยัความร่วมแรงร่วมใจมากกว่าการแข่งขนัแบบเผชิญหน้า 
ห้องเรียนแบบร่วมมือ จะสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตจริงในอนาคตของผูเ้รียน ภายหลังสําเร็จ
การศึกษา 
   ศกัดิชยั  นิรัญทว ี และไพเราะ พุม่มนั (  : ) กล่าววา่ การดาํเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งมีประสิทธิภาพจะช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะใน
ดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอื้น การแกปั้ญหา การตดัสินใจ การแสวงหาความรู้ใหม่ การยอมรับซึงกนั
และกนั และการสือความหมาย สิงเหล่านีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุขพร้อม ๆ กับ  
การพฒันาความดีงาม ความรู้ ความสามารถไปดว้ยกนั 
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   นรินทร์  กระพแีดง (  : )  กล่าวว่า  การเรียนแบบร่วมมือมีประโยชน์
ทีสาํคญัดงัต่อไปนี 
        . การพฒันาผูเ้รียน 
    .  การพฒันาดา้นกระบวนการเรียนรู้ 
    .  การพฒันาดา้นบุคลิกภาพ 
    .  การพฒันาดา้นสงัคม 
    .  การพฒันาดา้นอารมณ์ 
        .  การพฒันาดา้นการเรียนการสอน 
    .  นาํไปใชส้อนไดใ้นหลายระดบั 
    .  นาํไปใชส้อนไดห้ลายวชิาและหลายเนือหา 
    .  ช่วยลดปัญหาวนิยัในชนัเรียน 
    .  ช่วยลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในกลุ่มผูเ้รียน 
        . การพฒันาสงัคม 
    .  เตรียมผูเ้รียนในการออกไปสู่สงัคมภายนอก 
    .  ฝึกทกัษะการบริหาร การจดัการ การเป็นผูน้าํและการแกปั้ญหา 
    .  ฝึกทกัษะพนืฐานการทาํงานร่วมกนั 
   ปิยฉตัร  ขาวแกว้ (  : ) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถพฒันา
ผูเ้รียนได้ทงัทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจดักิจกรรมให้เหมาะสมตามหลกัการ
และขนัตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   จนัทรา  ตนัติพงศานุรักษ์ (  : )  กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือมี
ประโยชน์ ต่อนกัเรียนดงันี 
        .  สร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างสมาชิก เพราะทุกคนร่วมมือในการ
ทาํงานกลุ่ม ทุก ๆ คนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกนั ทาํใหเ้กิดเจตคติทีดีต่อการเรียน 
        . ส่งเสริมใหส้มาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นลงมือทาํอยา่งเท่าเทียมกนั 
        . ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จักช่วยเหลือซึงกันและกัน เด็กเก่งได้มีโอกาส
ช่วยเหลือ และแสดงนาํใจ ส่วนเด็กอ่อนเกิดความซาบซึงในนาํใจของเพอืนสมาชิกดว้ยกนั 
        . ทาํให้รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น การร่วมคิด การระดมความคิด 
นาํขอ้มูลของสมาชิกมาพจิารณาร่วมกนั เพอืหาคาํตอบทีเหมาะสม เป็นการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการตดัสินใจร่วมกนั 
        . ส่งเสริมทกัษะทางสงัคม ผูเ้รียนปรับตวัในการอยูร่่วมกนั มีความเขา้ใจกนั 
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        . ส่งเสริมทกัษะการสือสาร การทาํงานเป็นกลุ่ม ทาํงานร่วมกบัผูอื้นได้
        ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ความสาํคญัและประโยชน์ของ
การเรียนแบบร่วมมือ คือสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการ
เรียนรู้ทกัษะทางสังคม เป็นการเรียนรู้อย่างกวา้งขวาง ทาํให้มีความเขา้ใจลึกซึง ส่งเสริมให้เห็น
คุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง ทาํใหผู้เ้รียนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
  5.1.5  รูปแบบของการเรียนแบบร่วมมือ 
       บุษบา  โชคช่วยชู  (  : - )  ได้ทาํการศึกษาและเสนอรูปแบบของ
การเรียนแบบร่วมมือทีนิยมใชก้นัในปัจจุบนัวา่มี  รูปแบบ ดงันี 
            . Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
    สลาวิน  (Slavin 1995 : 35)   ไดพ้ฒันาการเรียนแบบร่วมมือนี จาก
รูปแบบ Student Teams Learning (STL) ทีมหาวิทยาลัยฮอบกินส์ (John Hopkins University)      
การเรียนแบบนี สมาชิกกลุ่มมี  คน ระดบัสติปัญญาต่างกนั เช่น เก่ง  คน ปานกลาง  คน และ
อ่อน  คน ครูกาํหนดบทเรียนและงานของกลุ่มไวแ้ลว้ ครูสอนบทเรียนให้นักเรียน ทงัชนัแลว้ให้
กลุ่มทาํงานตามทีกาํหนด นักเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกัน เด็กเก่งช่วยและตรวจงานของเพือนให้
ถูกตอ้งก่อนนาํส่งครู นักเรียนต่างคนต่างทาํขอ้สอบแล้วเอาคะแนนทุกคนมารวมกนัเป็นคะแนน
ของกลุ่ม ครูจดัลาํดบัของคะแนนทุกกลุ่มปิดประกาศใหทุ้กคนทราบ 
            .  Teams-Games-Tournament  (TGT) 
    สลาวิน (Slavin 1995 : ) พฒันาการเรียนแบบร่วมมือนีจาก Student 
Teams Learning (STL) เพอืใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะวชิาทวัไป และทุกระดบัการศึกษา วิธีนีจดักลุ่ม
เช่นเดียวกบั STAD หลงัจากครูสอนบทเรียนแต่ละบทแลว้ กลุ่มจะตอ้งเตรียมสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ใหพ้ร้อมสาํหรับการแข่งขนัตอบคาํถามทีครูจะใหมี้ขึนในวนัต่อไป โดยมีการช่วยสอนและถามกนั
ในกลุ่มตามเนือหาในเอกสารทีครูแจกให้ โดยปกติการแข่งขนัจะมีสัปดาห์ละครัง ประกอบดว้ย
คาํถามสัน ๆ เกียวกบับทเรียนทีครูสอนไปแลว้และทีปรากฏในเอกสาร ใชเ้วลาแข่งขนัประมาณ 
ครังละ  นาที ในการแข่งขนัครูจะจดัให้นักเรียน ทีมีผลการเรียนในระดับเดียวกนัแข่งขนักัน    
โดยจัดให้นักเรียนทีได้คะแนนสูงสุด คนแรก ในการแข่งขนัครังก่อนได้แข่งขนัและคนทีได้
คะแนนรองลงไปแข่งขนัชุดละ  คน ตามลาํดบั คะแนนทีสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนทาํไดจ้ะนาํมา
รวมเป็นคะแนนของกลุ่ม เมือเสร็จการแข่งขนั แต่ละครัง ครูจะออกจุลสารประจาํห้องลงประกาศ
ชมเชยผูท้ีทาํคะแนนไดสู้งสุด และกลุ่มทีทาํคะแนนไดม้ากทีสุด 
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            . Team Assisted Individualization (TAI)  
    สลาวนิ (Slavin 1995 : ) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือนีโดย
นํารูปแบบการเรียนของ STAD และ  TGT มาปรับเข้าด้วยกัน  เพือพัฒนาให้เหมาะกับวิชา
คณิตศาสตร์ใช้สําหรับระดับประถมศึกษาปีที -  วิธีนีสมาชิกของกลุ่มมี  คน มีระดับความรู้
ต่างกนั ครูเรียกเด็กทีมีความรู้ระดบัเดียวกนัของแต่ละกลุ่มมาสอน ความยากง่ายของเนือหาวิชาทีจะ
สอนแตกต่างกนั เด็กกลบัไปยงักลุ่มของตนและต่างคนต่างทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย แต่ช่วยเหลือ
ซึงกนัและกนัเมือเรียนจบหน่วยการเรียนแต่ละหน่วย ครูจะทดสอบเด็ก ใชข้อ้สอบแตกต่างกนัใน
แต่ละสปัดาห์ ทุกคนสอบขอ้สอบโดยไม่มีการช่วยเหลือกนั ครูนับจาํนวนบทเรียนทีเด็กแต่ละกลุ่ม
ทาํได ้กลุ่มใดทาํไดม้ากกว่าเกณฑท์ีครูกาํหนดไว ้กลุ่มนันจะไดร้างวลั และเพิมคะแนนเป็นพิเศษ 
ใหก้บักลุ่มทีทาํแบบฝึกหดัไดถู้กทุกขอ้ 
            .  Cooperative Integrate Reading and Composition (CIRC) 
    สลาวิน (Slavin 1995 : ) ไดพ้ฒันาการเรียนรูปแบบนีขึนใชส้ําหรับ
วชิาอ่านเขียนและทกัษะอืน ๆ ทางภาษาสาํหรับชันประถมศึกษาปีที -  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก  คน 
ครูแบ่งนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกเป็น  กลุ่ม คือ กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน กลุ่มละ  คน จบัคู่กนั ครูแยก
สอนทีละกลุ่ม ขณะทีครูสอนกลุ่มหนึง กลุ่มทีเหลือจะจบักลุ่มทาํงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 
อ่านให้เพือนฟัง ทาํนายว่าเรืองทีอ่านจะจบลงอย่างไร เล่าเรืองยอ่ให้เพือนฟัง ตอบคาํถามทา้ยบท 
ฝึกจดจาํและสะกดคาํ คน้หาความหมายของศพัทต์่าง ๆ ทีปรากฏในทอ้งเรือง จากนนัใหเ้ด็กเก่งและ
อ่อนจบัคู่กนัทาํงาน กิจกรรมทีกระทาํมกัจะเป็นสรุปจุดสาํคญัของทอ้งเรือง ฝึกอ่านเพือความเขา้ใจ 
จดัทาํโครงร่างของเรียงความ เขียนเรียงความและทบทวนเรียงความหรือเรืองทีเขียน เพือปิด
ประกาศหน้าห้องหรือในห้องเรียน เด็กจะเรียนตามแผนการสอนทีครูกาํหนดให้และฝึกปฏิบติั 
ทดลองสอบก่อนสอบจริงเด็กจะไม่ทาํการทดสอบจนกวา่ทุกคนประเมินกนัแลว้ว่าพร้อมทีจะสอบ 
เด็กคู่ใดทําคะแนนเฉลียทังทางการอ่านและเขียนได้สูงกว่าเกณฑ์ทีครูกําหนดให้จะได้รับ             
การประกาศชมเชย 
           . Jigsaw  
    สลาวิน (Slavin 1995 : ) ไดพ้ฒันาการเรียนรูปแบบนีขึนใชส้ําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที -  วธีินีกลุ่มหนึงนกัเรียนจะมี  คน ความรู้ต่างระดบักนัสมาชิกแต่ละ
คนไปเรียนร่วมกบัสมาชิกลุ่มอืน ๆ ในหวัขอ้ทีแตกต่างกนัออกไป แลว้ทุกคนกลบัมา กลุ่มของตน
เพอืสอนเพอืนในสิงทีตนไดไ้ปเรียนร่วมกบัสมาชิกของกลุ่มอืน ๆ การประเมินเป็นรายบุคคลรวม
เป็นคะแนนของกลุ่ม 
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        .  Jigsaw 2 
    สลาวนิ (Slavin 1995 :15) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนจากการผสมผสาน
ของ Jigsaw และ SLT วธีินีใชใ้นขนัตน้ของการศึกษาดา้นสังคม หรือวิชาอืนทีตอ้งเรียนจากเนือหา
ในหนงัสือ  สมาชิกในกลุ่มมี -  คน นกัเรียนทุกคนเรียนบทเรียนเดียวกนั สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
ให้ความสนใจในหัวขอ้ย่อยในบทเรียนต่างกัน ใครทีสนใจในหัวขอ้เดียวกันจะไปประชุมกัน
คน้ควา้และอภิปรายแลว้กลบัมาทีกลุ่มเดิมของตน สอนเพอืนในเรืองทีตนเองไปประชุมกบัสมาชิก
ของกลุ่มอืนมา จบบทเรียนมีการทดสอบ ผลของคะแนนกลุ่มทีพฒันาขึนไดค้ะแนนมาตรฐานที
กาํหนดจะไดรั้บรางวลั 
        .  Learning Together  
    จอห์นสนั และจอห์นสนั (Johnson and Johnson 1991 : 12) กล่าวว่าวิธีนี
สมาชิกในกลุ่มมี -  คน ระดบัความรู้ต่างกนั ใชส้าํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที -  ครูสอน
ทงัชัน เด็กแต่ละกลุ่มทาํงานตามทีครูมอบหมาย คะแนนของกลุ่มพิจารณาจากผลงานของกลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มมีปฏิสมัพนัธต์่อกนั มีความรับผดิชอบในตวัเองต่องานทีไดรั้บมอบหมาย สมาชิกกลุ่มมี
ทกัษะในการทาํงานกลุ่ม ครูสอนทกัษะการทาํงานกลุ่มและประเมินการทาํงานของกลุ่มของ
นกัเรียน 

        .  Group Investigation 
    จอห์นสนั และจอห์นสนั (Johnson and Johnson 1991 : 15) กล่าวว่าวิธีนี
สมาชิกในกลุ่มมี -  คน แต่ละกลุ่มเลือกหวัขอ้เรืองทีตอ้งการคน้ควา้ สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานกนัทาํ 
กลุ่มเสนอผลงานหรือรายงานต่อหนา้ชนั การใหร้างวลัหรือคะแนนใหเ้ป็นกลุ่ม 
    อรพรรณ  พรสีมา (  : - )  ได้ศึกษาและเสนอตวัอยา่งเทคนิค
การเรียนแบบร่วมมือทีอาจนาํมาประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทย ดงันี 
         . การเล่าเรืองรอบวง (round robin) เป็นเทคนิคทีเปิดโอกาสให้นักเรียน
ทุกคนในกลุ่มเล่าประสบการณ์ความรู้สิงทีตนกาํลงัศึกษา สิงทีตนประทบัใจใหเ้พอืน ๆ ในกลุ่มยอ่ย
ฟังทีละคนโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนใชเ้วลาเท่า ๆ กนัหรือใกลเ้คียงกนั ในบางครังอาจเป็น
เรืองราวเกียวกบัสิงทีไดท้าํหรือเรืองราวทีตนเองตงัใจจะทาํ การเล่าเรืองรอบวงจะช่วยพฒันาทกัษะ
การสือความหมายของผูเ้รียน 
         . มุมสนทนา (corners) เป็นเทคนิคทีช่วยสร้างความสามคัคีในชนัเรียน 
ขนัตอนการเรียนเริมด้วยการจดัให้นักเรียนแต่ละกลุ่มย่อย เขา้ไปนังตามมุมหรือจุดต่าง ๆ ของ
ห้องเรียน นักเรียนในกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่ม จะช่วยกนัคิดหาคาํตอบสาํหรับโจทยปั์ญหาต่าง ๆ ทีครู
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ยกขึนมาหลงัจากนนั จะเปิดโอกาสให้สมาชิกในมุมใดมุมหนึงอธิบายเรืองราวทีตนศึกษาให้เพือน
ในมุมอืนฟัง 
         . คู่ตรวจสอบ (pairs check) เป็นเทคนิคทีแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
ยอ่ยกลุ่มละ  หรือ  คน สมาชิกในกลุ่มจบัคู่ทาํงาน เมือไดรั้บโจทยปั์ญหาหรือแบบฝึกหัดจากครู 
นกัเรียนคนหนึงจะเป็นคนแกโ้จทยห์รือตอบปัญหา และอีกคนหนึงทาํหนา้ทีเสนอแนะวิธีแกปั้ญหา
หลงัจากทีทาํโจทยข์อ้ที  เสร็จ นักเรียนคู่นนัจะสลบัหน้าทีกัน  คือให้คนทีแก้โจทยข์อ้ทีผ่านมา   
ทาํหนา้ทีเป็นคนสอน และใหค้นทีเคยทาํหนา้ทีเสนอแนะไปทาํหน้าทีแกโ้จทยปั์ญหา เมือแกโ้จทย์
ปัญหาครบแต่ละขอ้ แต่ละคู่จะนาํคาํตอบมาแลกเปลียนและตรวจสอบกบัคาํตอบในคู่อืน ๆ ในกลุ่ม 
         . คู่คิด (think-pair share) เป็นเทคนิคทีเริมตน้จากครูตงัโจทยค์าํถามให้
นกัเรียนในชนัตอบ แต่ก่อนทีนกัเรียนจะตอบครู นักเรียนจะตอ้งคิดหาคาํตอบของตนเองก่อนหลงั
จากนนัใหน้าํคาํตอบของตนเองไปอภิปรายกบัเพือนอีกคนหนึงทีนังติดกบัตน เมือมนัใจว่าคาํตอบ
ของตนถูกตอ้งหรือดีทีสุดแลว้ จึงนาํคาํตอบนนัมาเล่าใหเ้พอืนทงัชนัฟัง 
         . เพือนเรียน (partners) นักเรียนจับคู่เพือช่วยเหลือกันเรียนและทาํ
ความเข้าใจในเนือหาทีเป็นความคิดรวบยอดทีสําคัญ ในบางครังคู่หนึงอาจไปขอคาํแนะนํา 
คาํอธิบายจากคู่อืน ๆ ทีคาดวา่จะมีความเขา้ใจในเรืองดงักล่าวไดดี้กวา่ และเช่นเดียวกนั เมือนกัเรียน
คู่นนัเกิดความเขา้ใจ ทีแจ่มชดัแลว้ก็จะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนคู่อืน ๆ ต่อไป 
         . ปริศนาความคิด (jigsaw) เป็นกิจกรรมทีครูมอบหมายให้สมาชิกใน
กลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาในบทเรียนหรือเอกสารทีกําหนดให้ สมาชิกแต่ละคนจะถูก
กาํหนดให้ศึกษาเนือหาคนละตอนแตกต่างกัน นักเรียนทีศึกษาหัวขอ้เดียวกนัจากทุก ๆ กลุ่มจะ
รวมกนัเป็นกลุ่มผูมี้ประสบการณ์ หลงัจากทีทุกคนศึกษาเนือหาจนเขา้ใจและร่วมมือกนัคิดหาวิธี
อธิบายให้เพือนนักเรียนในกลุ่มประจาํของตนฟังแล้ว นักเรียนแต่ละคนจะกลบัมายงักลุ่มประจาํ
ของตน สมาชิกทีไดรั้บมอบหมายให้ศึกษาหน้าตน้ ๆ หรือโจทยข์อ้แรกจะเป็นคนเล่าเรืองทีตน
ศึกษาใหส้มาชิกคนอืน ๆ ในกลุ่มฟังทาํเช่นเดียวกนันีโดยการเรียงลาํดบัไปจนถึงหน้าสุดทา้ยหรือ
โจทยข์อ้สุดทา้ยจึงขอให้สมาชิกคนใดคนหนึงสรุปเนือหาของสมาชิกทุกคนเขา้ด้วยกัน ครูควร
ทดสอบความเขา้ใจในเนือหา ทีเรียนในช่วงสุดทา้ยของการเรียนและใหร้างวลั 
         . กลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) นักเรียนในห้องแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย 
แต่ละกลุ่มยอ่ยร่วมกนัศึกษาเรืองใดเรืองหนึง โดยสมาชิกแต่ละคนจะแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบกนั 
หลงัจากสมาชิกแต่ละคนทาํงานทีตนไดรั้บมอบหมายสาํเร็จ สมาชิกในกลุ่มจะนาํผลงานมารวมกนั
เป็นงานกลุ่ม อาจมีการอ่านทบทวนและบูรณาการภาษาเพือให้ผลงานราบรืนและต่อเนืองก่อนนาํ 
ผลงานเสนอหน้าชนั ความสาํเร็จของกลุ่มคือความสาํเร็จของสมาชิกทุกคน ขอ้ดีของกลุ่มร่วมมือ 
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คือสมาชิกทุกคนมีส่วนช่วยในการแกปั้ญหาของกลุ่มทีมีความหลากหลาย ผูท้ีเรียนชา้จะไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากเพอืน ผูท้ีเรียนเก่งจะไดช่้วยเหลือเพอืน ทาํใหต้นเองเขา้ใจมากขึนจึงเป็นวิธีทีช่วยเพิม
ผลสมัฤทธิทางการเรียนของกลุ่ม กิจกรรมแบ่งออกเป็น  ขนัตอน ผูเ้รียนแต่ละคนมีหัวขอ้ยอ่ย แต่
ละทีมมีบทบาทต่าง ๆ กนัทีจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายของชนั เป็นกิจกรรมทีเกียวกบัการคิดระดบัสูง
ทงัการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นวิธีการทีสามารถไปใช้สอนกับวิธีใด  ก็ได้มีขันตอนดังนี             

) นักเรียนเป็นศูนยก์ลางในการอภิปรายการเรียน )สร้างทีม ) หัวขอ้ทีเลือก/แบ่งงาน ) เลือก
หัวขอ้ย่อย ) ศึกษาหัวขอ้ย่อย ) นําเสนอหัวขอ้ย่อยในกลุ่ม ) เตรียมทีมทีจะมาเสนอผลงาน     
หนา้ชนัเรียน ) ทีมเสนอผลงาน และ ) ประเมินผล 
         . การร่วมมือกนัแข่งขนั (teams games-tournament : TGT) เทคนิคการ
เรียนแบบร่วมมือกนัแข่งขนั กระทาํโดยแบ่งนกัเรียนเป็น  กลุ่ม ใหมี้ความรู้ เพศ ความสามารถคละ
กนักลุ่มที  และกลุ่มที  เป็นกลุ่มแข่งขนั ซึงจะมีสมาชิกกลุ่มจาํนวนเท่า ๆ กนั ส่วนกลุ่มที  เป็น
กลุ่มผูมี้ประสบการณ์ เมือเริมเรียน ทุกกลุ่มจะศึกษาเนือหาทีไดรั้บมอบหมายให้แตกฉานหลงัจาก
นนัสมาชิกทุกคนในกลุ่มที  และกลุ่มที  จะช่วยกันตงัคาํถามโดยไม่จาํเป็นตอ้งเขียนตอบแล้ว
นาํไปมอบใหก้บัผูป้ระสานงานของกลุ่มที  ในขณะเดียวกนัสมาชิกทุกคนในกลุ่มที  หรือกลุ่มที  
ก็จะทบทวนคาํถามใหก้บัสมาชิกในกลุ่มของตน เมือครบกาํหนดเวลา ผูป้ระสานงาน   กลุ่มที  จะ
เรียกผูแ้ทน จากกลุ่มที  และกลุ่มที  สลบักนัออกมาจบัฉลากคาํถามทีกลุ่มที  และกลุ่มที  เขียน
ขึนมา แลว้ตอบคาํถาม โดยใหก้ลุ่มที  เป็นกลุ่มเฉลย ถา้ตอบถูกจะไดค้ะแนน         ขอ้ละ  และมี
การรวมคะแนนเมือสินสุดการแข่งขนั กลุ่มทีไดค้ะแนนสูงกว่าจะได้รับคาํชมเชย ส่วนกลุ่มทีได้
คะแนนตาํกวา่จะไดรั้บการใหก้าํลงัใจ สรุปผลการทาํกิจกรรม สิงทีไดเ้รียนรู้ และขอ้เสนอแนะ ครู
อธิบายเพมิเติมในส่วนทีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ 
         . ร่วมกันคิด (numbers heads together) ร่วมกันคิดเป็นกิจกรรมที
เริมต้นด้วย ครูถามคาํถามแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มย่อยช่วยกันคิดหาคาํตอบ 
หลงัจากนนัครูจึงเรียกใหน้กัเรียนคนใดคนหนึงจากกลุ่มใดกลุ่มหนึงตอบคาํถาม เหมาะสาํหรับการ
ทบทวนหรือตรวจสอบความเขา้ใจ มีขนัตอนของการเรียนเป็น  ขนัตอน คือ 
        ขนัตอนที  แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  คน ประกอบดว้ยผูท้ีเรียน
เก่ง  คน ผูท้ีเรียนปานกลาง  คน ผูท้ีเรียนอ่อน  คน แต่ละคนมีหมายเลขประจาํตวั 
        ขนัตอนที  ถามคาํถาม/มอบหมายงานใหท้าํ 
        ขนัตอนที  ใหผู้เ้รียนอภิปรายในกลุ่มยอ่ยจนมนัใจว่าสมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนเขา้ใจคาํตอบ 
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        ขันตอนที   ครูถามคําถามโดยเรียกหมายเลขประจําตัวผู ้เรียน 
หมายเลขทีครูเรียกจะเป็นผูย้กมือตอบคาํถาม 
         การเรียนแบบร่วมมือได้รับการพฒันาหลายรูปแบบหรือหลายเทคนิค 
แต่ละรูปแบบยดึหลกัการพนืฐานเดียวกนัคือ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มนักเรียนมีความสามารถต่างกนั 
นักเรียนพึงพาอาศยักนัในการเรียนรู้ ฝึกความรับผิดชอบ และสามารถจดัรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบผสมผสานกันคือ กาํหนดเนือหาในการเรียนทีมุ่งผลสัมฤทธิทางวิชาการ โดยอาศยั
ทกัษะกระบวนการทางสงัคม 
  5.1.6  บทบาทของครูกบัการจดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 
       การเรียนแบบร่วมมือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ทีเน้นการปฏิบัติโดยยึด
นกัเรียนเป็นสาํคญับทบาทของครูมีความสาํคญัทีจะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถพฒันาการเรียน
ของตนไดดี้ยงิขึน นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงบทบาททีสาํคญัของครูไว ้ดงันี 
           พรรณรัศมิ เง่าธรรมสาร (  : 37) ไดก้ล่าวถึงบทบาทหน้าทีของครูผูส้อน
ใจกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือไวว้่า  บทบาทของครูเปลียนจากเป็น              
ผูค้วบคุมชนั เป็นเพียงผูแ้นะนาํให้นักเรียนใช้ขอ้มูลทงัหลาย ดาํเนินการบรรลุตามจุดประสงค์ที
ตอ้งการ ครูเป็นเพยีงผูจ้ดับรรยากาศให้เอืออาํนวยต่อการเรียนของนักเรียน ผลงานวิจยัไดชี้ให้เห็น
วา่นกัเรียน จะเรียนไดดี้ในบรรยากาศทีเป็นกนัเอง ทีทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือครูก็สามารถ 
ทาํผดิได ้ครูและนักเรียนและเปลียนความคิดเห็น ความรู้สึกซึงกนัและกนั ครูเป็นบุคคลสาํคญัใน
การสร้างบรรยากาศเช่นนี ซึงอาจกระทาํโดย 
   .  ให้งานทีท้าทายความสามารถของนักเรียนมากกว่าทีจะเป็นงานที
แข่งขนักนั 
   .  ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเลือกและตดัสินใจในงานทีทาํ 
   .  นบัถือความคิดและสนใจความรู้สึกของนกัเรียน 
   . เห็นว่าความคิดเห็นของนักเรียนมีความหมายและมีคุณค่า  ถึงแม้ว่า        
จะเป็นความคิดทีจาํกดั 
   .  ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกซึงความคิดของตนเอง ซึงอาจจะออกมา
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวาดภาพระบายสี การแสดงบทบาทสมมติ ละคร การเขียนบรรยายและ
อืน ๆ 
   .  ยอมรับความผดิพลาดของนกัเรียน 
   . เผยแพร่ขอ้เขียนหรือผลงานของนักเรียนในรูปแบบของจดหมายข่าว 
หนงัสือของหอ้ง หรือหนงัสือพมิพข์องโรงเรียน 
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   . กระตุน้ส่งเสริมทกัษะทางดา้นความคิดแก่นักเรียนโดยใชแ้หล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ และสือการสอน เช่น หนงัสืออา้งอิงทงัหลาย ภาพยนตร์ วารสาร 
            ชูศรี  สนิทประชากร (  : - )  ไดก้ล่าวถึงบทบาทสาํคญัของครูผูส้อน
ในการจดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือไวด้งันี ครูจะตอ้งตงัจุดมุ่งหมายในการสอนทงัดา้นวิชาการ
และอืน ๆ (academic and collaborative skills objective) ไวด้้วย ซึงจุดมุ่งหมายส่วนหลังนีเป็น
ลกัษณะการทาํงานร่วมกนัว่าตอ้งการให้มีลกัษณะอยา่งไร อาจจะเป็นการทาํงานกลุ่มหรือการเขา้
สงัคม (social objective) นอกจากการทีครูตงัจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชดัเจนแลว้ ครูควรเอาใจ
ใส่ในเรืองของการจดักลุ่มดว้ย ซึงเรืองการจดักลุ่มนีนับว่าเป็นสิงสาํคญัอยา่งยงิในการเรียนแบบ
ร่วมมือ เพราะการจดักลุ่มทีไม่เหมาะสมนันจากการวิจยัพบว่าส่งผลต่อการเรียนรู้อยา่งยงิ ครูควร
พิจารณา องค์ประกอบของการจดักลุ่มลักษณะใด กลุ่มอาจจดัเป็นกลุ่มเดียวกัน (homogeneous) 
หรือลกัษณะคละกนั (heterogeneous) ลกัษณะดงักล่าวไดแ้ก่ เพศ อาย ุเชือชาติ สีผิว ความสามารถ 
หรืออืน ๆ จะจดัแบบใดอยา่งไรขึนอยูก่บัดุลยพินิจของครูว่า ตอ้งการจุดหมายอืน ๆ อะไรอีกบา้ง 
นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายทางวชิาการ เช่น 
   .  การจดักลุ่มจะจดัอยา่งไร เช่น 
 
        .  การจดักลุ่มแบบ  คน  
 
 
        .  การจดักลุ่มแบบ  คน  
 
    
         .  การจดักลุ่มแบบ  คน  
 

    
   
     
       .  การจดักลุ่มแบบ  คน  
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   2.  สมาชิกของกลุ่มใครจะเป็นผูเ้ลือก  ให้ครูเลือกหรือนักเรียนเลือกเอง    
แต่โดยทวัไปจากการวจิยัพบวา่ การเรียนรู้จะดีถา้ครูเป็นผูเ้ลือกให ้
   .  ระยะเวลาทีกลุ่มอยูด่ว้ยกนัควรยาวนานแค่ไหนการเรียนรู้จึงจะประสบ
ผลดีควรพจิารณาตามความเหมาะสม 
   . การเตรียมเอกสารหรืออุปกรณ์สาํหรับผูเ้รียน ว่าควรมีชุดเดียวสาํหรับ
ของกลุ่มเพอืใชร่้วมกนัหรือจดัแบ่งเป็นหลายส่วนหลายชุด แยกตามสมาชิกกลุ่มแลว้มาร่วมกนัใช ้  
ทีหลงัก็แลว้แต่ครูวา่แบบไหนจะเหมาะสม 
            นอกจากเรืองของกลุ่มและเรืองของอุปกรณ์ (material) สําหรับการเรียน   
การสอนแลว้ การทีครูกาํหนดบทบาทของสมาชิกกลุ่ม (role assignments) นับว่าเป็นสิงสาํคญัมาก
เพราะทุกคนจะตอ้งรับรู้และเรียนรู้เพือเป็นจุดมุ่งหมายของการเรียนร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มจึงควร
ตอ้งมีหน้าทีและบทบาทโดยเสมอภาคกัน ซึงถา้ครูไม่กาํหนดบทบาทหน้าทีให้กับนักเรียนแล้ว 
นกัเรียนบางคนในกลุ่มอาจจะไม่ทาํอะไรเลย ซึงจะเกิดปัญหาและความขดัแยง้อยูเ่สมอ เช่น กรณี
ปัญหานักเรียนมารายงาน หรือฟ้องครูว่าใครทาํใครไม่ทาํ ใครเอาเปรียบในกลุ่ม ซึงเป็นการไม่
ยตุิธรรมในการให้คะแนนทีจะตอ้งเท่ากันทุกคนในกลุ่ม การให้บทบาททีเหมาะสมนีจะช่วยลด
ปัญหาต่าง ๆ ได ้
            งานของกลุ่มนันครูอาจใช้วิธีการทดสอบหรือาจถามจากสมาชิกคนใด     
คนหนึงซึงยอ่มส่งผลรวมถึงคนอืน ๆ ดว้ย เพราะเขาจะเป็นตวัแทนของกลุ่ม ครูอาจประเมินซักถาม
การได้มาซึงผลงาน วิธีทาํงานของกลุ่มแล้วจึงให้คะแนน แต่อยา่งไรก็ตามวิธีตดัสินด้วยคะแนน
อาจจะใชไ้ดไ้ม่เหมาะสมทุกกรณี ครูอาจใชก้ารใหร้างวลัอืน ๆ ควบคู่ไปดว้ย อยา่งไรก็ตามบทบาท
ของครูทีสาํคญัก็คือ ครูควรกาํกบัดูแลใหค้วามสนใจกระบวนการทาํงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพใช้
วธีิการช่วยเหลือ แนะนาํเสริมทกัษะต่าง ๆ ทีทาํใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียนจากกลุ่ม
เอง และสุดทา้ย ควรวดัผลทงัในดา้นวชิาการ และคุณภาพของผูเ้รียนทีใชว้ธีิการเรียนแบบร่วมมือ 
            บุษบา โชคช่วยชู (  : ) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของครูผูส้อนในการเรียน
แบบร่วมมือวา่ ครูควรมีบทบาททีสาํคญัอยู ่  บทบาทคือ 
   .  บทบาททางตรง คือ การให้ความรู้นักเรียนในเรืองของบทบาทหน้าที
ความรับผิดชอบ การฝึกทกัษะทางสังคมเพืองานกลุ่มมีประสิทธิภาพ ติดตามดูพฤติกรรมของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่มว่าอยูใ่นบทบาททีถูกตอ้งเหมาะสมเพียงใด ตลอดจนให้ความรู้เพิมเติมใน
ส่วนทีนกัเรียนไม่ไดอ้ภิปราย ซึงเป็นเรืองหรือจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไวใ้นการสอนแต่ละครัง รวมทงั
เก็บผลงานของนกัเรียนมาศึกษาปัญหาขอ้บกพร่องเพอืปรับปรุงแกไ้ขในชวัโมงต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



57 

   .  บทบาททางออ้ม คือ ครูคอยติดตามสังเกตการณ์ทาํงานของแต่ละกลุ่ม 
คอยให้คาํแนะนําเมือเด็กมีปัญหาและพยายามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทาํงาน หากมีปัญหา 
การไม่ยอมรับสมาชิกคนใดคนหนึงของกลุ่ม ครูตอ้งพยายามช่วยเหลือดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพือให้เกิด
การยอมรับใหไ้ด ้ครูตอ้งคอยใหก้าํลงัใจและใหค้าํชมเชยแก่นกัเรียน เมือนกัเรียนสามารถทาํงานได้
ประสบผลสาํเร็จ 
            ฐิติมา  อุ่นใจ (  : )  ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครู   ในกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือไวด้งันี 
   .  การตงัจุดมุ่งหมายในการสอนทงัในดา้นวิชาการ และทกัษะทางสังคม
หรือพฤติกรรมทีคาดหวงัจาการทาํงานกลุ่ม 
   2.  การจดักลุ่มหรือองคป์ระกอบของกลุ่ม ควรจดัใหมี้ลกัษณะคละกนั 
   .  การกาํหนดจาํนวนสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาทีกลุ่มอยู่ด้วยกัน จดัให้มี
เอกสารหรืออุปกรณ์ทีใชร่้วมกนั 
   . การกาํหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่มให้ชัดเจน เช่น เป็นผูน้ํากลุ่ม      
ผูส้รุป ผูต้รวจสอบ ผูช่้วย ผูชี้แนะ ผูห้าขอ้มูล และผูส้งัเกต เป็นตน้ 
   . จดัใหเ้ด็กไดร่้วมกนัมีผลงานทีตอ้งร่วมมือกนัทาํ โดยครูตอ้งพจิารณาทงั
วธีิการทาํงานและผลงานของกลุ่ม 
   . วดัผลทงัในดา้นวชิาการและทกัษะทางสงัคม หรือพฤติกรรมการทาํงาน
กลุ่มของนักเรียน เปลียนแปลงบทบาทของครูจากผูถ้่ายทอดขอ้มูลมาเป็นผูแ้นะนาํให้นักเรียนใช้
ขอ้มูล 
   .  จดับรรยากาศให้เอืออาํนวยต่อการเรียนของนักเรียน เช่น บรรยากาศที
เป็นกนัเอง ใหก้ารยอมรับนกัเรียน เป็นตน้ 
            สุมณฑา  พรหมบุญ (  : )  กล่าวถึงบทบาทของครูในการเรียนแบบ
ร่วมมือไวด้งันี 
   .  ครูควรแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็นกลุ่มย่อย ซึงอาจประกอบด้วย
สมาชิกกลุ่มละ -  คน แต่ละกลุ่มควรประกอบดว้ยสมาชิกทีมีความสามารถ เพศ ฐานะครอบครัว 
และเชือชาติคละกนั  
   . ควรเลือกใช้เก้าอีทีมีนําหนักเบาเพือสะดวกในการจดักลุ่ม การเลือน   
เขา้หากนัเพอืแลกเปลียนความคิดเห็น อุปกรณ์และวสัดุกบัสมาชิกคนอืน ๆ ของกลุ่ม นอกจากนัน
การจดัเกา้อีของกลุ่มก็ควรให้ครูสะดวกในการทีจะสังเกตและติดตามความกา้วหน้าในการทาํงาน
ของกลุ่ม 
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   .  ครูควรชีแจงกรอบกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม และช่วยให้นักเรียน
ทุกคนเขา้ใจขอ้กาํหนดเกียวกบัวธีิการเรียนแบบร่วมมือ 
   .  ครูต้องสร้างบรรยากาศทีเสริมสร้างการแลกเปลียนความคิดเห็น 
อุปกรณ์และวสัดุการเรียน และส่งเสริมใหมี้การแลกเปลียนความคิดเห็น และแบ่งหน้าทีรับผิดชอบ
ใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่ม 
   .  ครูควรทําหน้าที เ ป็นทีปรึกษาของทุกกลุ่มย่อยและคอยติดตาม
ความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของกลุ่มและสมาชิกของแต่ละกลุ่มย่อย ครูตอ้งเคลือนไหวไปรอบ ๆ 
ชนัเรียน เพอืใหส้ามารถสงัเกตความกา้วหนา้ของกลุ่มไดอ้ยา่งทวัถึง 
   .  ครูควรยกยอ่งเมือเห็นนักเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่ม รางวลัและคาํชมเชยที
ใหแ้ก่นกัเรียน ควรตงัอยูบ่นพนืฐานความสาํเร็จของกลุ่ม 
   .  ครูเป็นผูก้ ําหนดว่านักเรียนควรทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่มนานเพียงใด 
งานวิจยัส่วนใหญ่ชีให้เห็นว่านักเรียนควรทาํงาน และเรียนร่วมกนัในกลุ่มเดิมติดต่อกนัอยา่งน้อย
หนึงภาคเรียนจึงจะเกิดผลดี ทงันีเพอืใหส้มาชิกเรียนรู้และสร้างความไวว้างในซึงกนัและกนั 
   .  ครูควรรวมกนัเป็นทีมในการนาํเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือมาใช้ใน
โรงเรียน ครูในทีมควรช่วยเหลือร่วมมือกนั แลกเปลียนความคิดเห็นและอุปกรณ์ซึงกนัและกนัใน
การพฒันาสือการเรียนการสอนและการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการนาํเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือมาใชใ้นโรงเรียน 
   .  ครูทีใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือตอ้งตระหนักเสมอว่า เราสามารถ
สร้างบรรยากาศทีส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ได ้แต่ไม่สามารถเรียนแทนนกัเรียนได ้
   กนกพร แสงสวา่ง (  : - ) กล่าวถึงบทบาทของครูในการจดักิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมือไว ้ดงันี 
   .  บทบาทของผูว้างแผน 
        .  ครูควรกาํหนดหรือตงัเป้าหมายวางแผนไวอ้ย่างชดัเจน ทงัในดา้น
ผลสมัฤทธิทางการเรียนและทกัษะทางสงัคม 
        .  กาํหนดจาํนวนสมาชิก บทบาทและพฤติกรรมของสมาชิกภายใน
กลุ่มทุกคนอยา่งชดัเจน 
        .  จดับรรยากาศการเรียนทีเอือต่อกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ อาทิ 
สือการเรียนการสอน การจดัหอ้งเรียน และบรรยากาศความเป็นมิตรภายในหอ้งเรียนเป็นตน้ 
   .  บทบาทของผูใ้หค้าํปรึกษาและชีแนะแนวทาง 
        .  การยอมรับในความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59 

        .  ใหก้ารเสนอแนะแนวทาง และช่วยแกไ้ขปัญหาทีเกินความสามารถ
ของนกัเรียน 
        .  การยอมรับความผิดพลาดในตวันักเรียนและตวัครูเอง โดยถือเป็น
เรืองปกติทีสามารถปรับปรุงแกไ้ขได ้
   .  บทบาทดา้นการวดัและประเมินผล 
        .  ครูควรกําหนดจุดประสงค์หรือเป้าหมายทีต้องการวัดและ
ประเมินผลโดยคาํนึงถึงความรู้ด้านวิชาการและทกัษะทางสังคม หรือบทบาทและพฤติกรรม      
การทาํงานร่วมกนัของกลุ่มควบคู่กนัไป 
        .  การวดัและประเมินผล ครูอาจประเมินทังเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม 
        .  การวดัและประเมินผล ครูควรวดัและประเมินผลทงัในรูปผลงาน 
วธีิการปฏิบติัทงัในรายบุคคลและรายกลุ่ม 
            นรินทร์  กระพีแดง (  : - )  ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจดั
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือไว ้ดงันี 
   .  บทบาทของผูว้างแผน 
        .  กาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน 
        .  กาํหนดขนาดของกลุ่ม 
        .  กาํหนดผูเ้รียนในแต่ละกลุ่ม 
        .  การจดัหอ้งเรียนและบรรยากาศการเรียน 
   .  บทบาทในการอธิบายและชีแนะแนวทาง 
        .  อธิบายเกียวกับงานทีได้รับมอบหมายให้ผู ้เ รียนเข้าใจ    เช่น           
เป้าหมายความรับผดิชอบ เกณฑก์ารประเมิน 
        .  อธิบายความร่วมมือระหวา่งกลุ่ม 
        .  ชีแนะแนวทางเกียวกบัพฤติกรรมการร่วมมือและทกัษะการร่วมมือ 
   . บทบาทในการติดตามผูเ้รียน 
        .  สงัเกต คอยดูแลผูเ้รียนขณะปฏิบตัิงาน 
        .  ใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนเกียวกบังานเมือเกิดปัญหา 
        .  สรุปบทเรียน 
        .  ใหแ้รงเสริมในการทาํงาน 
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   4. บทบาทในการประเมินผล 
         .  ประเมินปริมาณและคุณภาพของงานทงัรายบุคคลและรายกลุ่ม 
        .  ประเมินการเรียนรู้ทงัดา้นวชิาการและดา้นทกัษะ 
        .  ประเมินกระบวนการทาํงานของกลุ่ม 
             ปิยฉตัร ขาวแกว้ (  : - ) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูในการสอนโดย
การเรียนแบบร่วมมือ ไวด้งันี  
   .  ครูจะตอ้งตงัจุดมุ่งหมายในการสอนทงัดา้นวิชาการและด้านอืน ๆ ไว้
ดว้ย เช่น ทกัษะการทาํงานกลุ่ม การทาํงานร่วมกนั และการเขา้สงัคม เป็นตน้ 
   .  ครูควรกาํหนดสมาชิกในกลุ่มอยา่งเหมาะสมและจดักลุ่มนักเรียนคละ
กนัทงัความสามารถ ความสนใจ เพศ ฐานะทางครอบครัว และเชือชาติ 
   .  กาํหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่มให้ชัดเจน เช่น บทบาทผูน้ํากลุ่ม       
ผูส้รุป ผูต้รวจสอบ และผูก้ระตุน้เตือน เป็นตน้ 
   .  ควรสร้างบรรยากาศใหเ้อืออาํนวยต่อการเรียนรู้ ช่วยชีแนะแหล่งขอ้มูล 
รวมทงัแลกเปลียนความคิดเห็น ความรู้สึกกบันกัเรียนอยา่งเป็นกนัเอง 
   .  ครูควรสนใจทงักระบวนการทาํงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ เน้นการให้
ความร่วมมือกนั แนะนาํเสริมทกัษะต่าง ๆ ทีจะทาํใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนจากกลุ่ม 
   . การวดัและประเมินผลควรคาํนึงความรู้ทางวชิาการและทกัษะทางสงัคม
หรือบทบาทและพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั โดยพิจารณาทงัรายบุคคลและเป็นกลุ่มควบคู่กนัไป 
รางวลัหรือคาํชมเชยทีใหแ้ก่นกัเรียน ควรตงัอยูบ่นพนืฐานความสาํเร็จของกลุ่ม 
           บทบาทของครูในการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือคือ ตงัจุดมุ่งหมายใน
การสอน กาํหนดจาํนวนสมาชิกและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
สนใจการทาํกิจกรรมกลุ่มโดยเน้นความร่วมมือเพือให้นักเรียนประสบผลสาํเร็จจากการเรียนจาก
กลุ่มและดาํเนินการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยพจิารณาทงัรายบุคคลและกลุ่มควบคู่กนัไป 
รางวลัหรือคาํชมเชยควรตงัอยูบ่นพนืฐานของความสาํเร็จของกลุ่ม 
  5.1.7  บทบาทและพฤติกรรมของนกัเรียนทีเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือ 
       การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ นกัเรียนจะมีบทบาทสาํคญัใน
การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั เพือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการเรียน สุรศกัดิ หลาบมาลา 
(  : ) กล่าวถึงบทบาทของนกัเรียนในการเรียนแบบร่วมมือไวด้งันี 
   .  นักเรียนตอ้งเขา้ใจว่าการทาํงานของตนเองนัน เพือให้บรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่ม เช่น ไดรั้บคาํชมหรือประกาศชมเชยร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
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   .  นักเรียนทุกคนตอ้งเขา้ใจดีว่าผลงานของตนเป็นส่วนหนึงของผลงาน
กลุ่ม โดยวิธีนีนักเรียนจะรู้สึกสบายใจทีจะขอความช่วยเหลือหรือถามเพือหรือช่วยเหลือเพือนใน
กลุ่ม ในกรณีทีต่างคนต่างเรียน ต่างคนต่างสอบ นักเรียนจะรู้สึกละอายทีจะถามเพือน และเพือน 
บางคนก็ไม่เตม็ใจทีจะอธิบายอยา่งแจ่มแจง้เพราะคะแนนเป็นของแต่ละคนไม่เกียวขอ้งกนั 
       อรพรรณ  พรสีมา (  : ) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของนักเรียนในการเรียน
แบบร่วมมือไวด้งันี 
   1.  นกัเรียนตอ้งไวว้างใจซึงกนัและกนั และพฒันาทกัษะการสือความหมาย
ของตนใหดี้ 
   .  ในการทาํกิจกรรมการเรียนแต่ละกิจกรรม สมาชิกของกลุ่มคนหนึง
จะตอ้งประสานงาน คนหนึงจะทาํหน้าทีเป็นเลขานุการกลุ่ม ส่วนสมาชิกทีเหลือทาํหน้าทีเป็น        
ผูร่้วมทีม สมาชิกแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บมอบหมายหนา้ทีรับผดิชอบ ทุกคนในกลุ่มตอ้งเขา้ใจเรืองที
กาํลงัเรียนและสามารถตอบคาํถามไดเ้หมือนกนัทุกคน จะไม่มีสมาชิกคนใดของกลุ่มถูกทอดทิง      
ผูป้ระสานงานกลุ่มตอ้งกระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนเสริมสร้างความสาํเร็จของกลุ่ม 
   .  นักเรียนควรให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของเพือนสมาชิกทุกคน 
สมาชิกในกลุ่มอาจวิจารณ์ความคิดเห็นของเพือนได้ แต่จะไม่วิจารณ์ตวับุคคล และควรเป็นไป   
เพอืความชดัเจนในความคิดเห็น 
   4.  นักเรียนเป็นผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพือน ๆ ในกลุ่ม
นักเรียนจะร่วมทาํกิจกรรม การกาํหนดเป้าหมายของกลุ่ม แลกเปลียนความรู้และอุปกรณ์ การให้
กาํลังใจซึงกันและกัน และการดูแลให้ทุกคนได้ปฏิบติัตามบทบาทและหน้าที และการช่วยกัน
ควบคุมเวลา 
           ขอ้คิดของนักการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการ
สอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เป็นหน้าทีของนักเรียน เพือให้มีทกัษะใน
การทาํงานร่วมกบัผูอื้น ให้ความช่วยเหลือซึงกนัและกนั รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น วิจารณ์
ความคิดเห็นไดแ้ต่ไม่วจิารณ์ตวับุคคล ทงันี เพอืใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่มร่วมกนั 
 

 5.2  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 

  5.2.   ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) 
       การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือทีมีผูรู้้ไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงันี 
   สุรีย ์ บาวเออร์ (  : - )  ไดส้รุปเทคนิคของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) ไวด้งันี อารอนสัน (Aronson) และคณะพฒันาเทคนิคนี การปฏิบติัอาจ
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กระทาํไดห้ลายแบบ อาทิ กลุ่มอาจจะประกอบดว้ย -  คน การแบ่งกลุ่มคาํนึงถึงความสามารถ เพศ 
และเชือชาติทีแตกต่างกนั เทคนิคนีมีการแบ่งเนือหาออกเป็นหัวขอ้ยอ่ย ๆ และให้สมาชิกในแต่ละ
กลุ่มไปศึกษา จากนันสมาชิกแต่ละกลุ่มทีศึกษาหัวขอ้เดียวกนัจะพบปะกันเพือปรึกษาอภิปราย
ร่วมกนั (expert group) หลงัจากปรึกษากนัสินสุดแลว้ สมาชิกแต่ละกลุ่มจะกลบัไปยงักลุ่มของตน
และสรุปผลให้สมาชิกในกลุ่มฟัง ส่วนการทดสอบจะทาํหลังจากการสอนสินสุดลงแล้ว โดยที
นกัเรียนแต่ละคนจะตอ้งทาํแบบทดสอบทีครูเตรียมไว ้และคะแนนของแต่ละคนทีไดจ้ะขึนอยูก่บั
ความสามารถในการตอบคาํถาม 
       นาตยา  ปิลนัธนานนท ์(  : - )  ไดก้ล่าวถึง ความหมายการเรียน
แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) ไวว้่า เป็นแนวทางกิจกรรมโดยเอาแนวคิดการต่อภาพ
จิกซอว ์(Jigsaw) มาใชโ้ดยผูส้อนแบ่งนกัเรียนใหห้อ้งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ -  คน แต่ละกลุ่มให้มี
สมาชิกเท่ากนัทุกกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มมีความสามารถคละกนั ผูส้อนจะกาํหนดงานแยกเป็นส่วน ๆ 
เท่ากบัจาํนวนสมาชิกทีมีอยูข่องแต่ละกลุ่ม ใหส้มาชิกแต่ละคนทาํงานของตนไป 
       สุมณฑา  พรหมบุญ (  : 70-71)  ไดก้ล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือ โดย
ใชเ้ทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) ไวว้า่ เป็นกิจกรรมทีครูมอบหมายใหส้มาชิกในกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มศึกษา
เนือหาในบทเรียนหรือเอกสารทีกาํหนดให้ สมาชิกแต่ละคนจะถูกกาํหนดให้ศึกษาเนือหาคนละ
ตอนแตกต่างกนั คนเรียนเร็วและอ่านเร็วอาจจะใหศึ้กษาเนือหามากกว่าคนเรียนชา้อ่านชา้ นักเรียน
ทีศึกษาหัวขอ้เดียวกนัจากทุก ๆ กลุ่มจะร่วมกนัเป็นกลุ่มผูมี้ประสบการณ์ หลงัจากทีทุกคนศึกษา
เนือหาจนเขา้ใจ และร่วมกนัคิดหาวิธีอธิบายให้เพือนักเรียนในกลุ่มประจาํของตนฟังแลว้นักเรียน
แต่ละคนจะกลบัมายงักลุ่มทีประจาํของตน สมาชิกทีไดรั้บมอบหมายใหศึ้กษาหนา้ตน้ ๆ หรือโจทย์
ขอ้แรกจะเป็นคนเล่าเรืองทีตนศึกษาใหส้มาชิกคนอืน ๆ ในกลุ่มฟัง ทาํเช่นเดียวกนันี การเรียงลาํดบั
ไปจนถึงหน้าสุดทา้ยหรือโจทยข์อ้สุดทา้ย จึงขอให้สมาชิกคนใดคนหนึงสรุปเนือหาของสมาชิก  
ทุกคนเขา้ดว้ยกนั ครูควรทดสอบความเขา้ใจในเนือหาทีเรียนในช่วงสุดทา้ยของการเรียนและให้
รางวลั 
       กนกพร  แสงสวา่ง (  : 26-27)  ไดก้ล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจิกซอวว์า่ หมายถึง เป็นการจดัใหผู้เ้รียนทีมีความแตกต่างกนักลุ่มละ -  คน เรียนรู้ร่วมกนั
โดยผูส้อนแบ่งบทเรียนเป็นเรืองย่อย ๆ เมือได้รับมอบหมายให้ผูเ้รียนแบ่งภารกิจไปศึกษาเรือง   
ยอ่ย ๆ และนาํผลการศึกษามาเสนอต่อกลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์หมายถึง 
การจดักระบวนการเรียนการสอนของครู โดยแบ่งเนือหาออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ ให้ผูเ้รียนศึกษาเป็น
กลุ่ม ๆ ประมาณกลุ่ม -  คน ซึงสมาชิกภายในกลุ่มจะมีความแตกต่างกนัไปในดา้นต่าง ๆ เช่น เพศ 
เชือชาติ และความสามารถในด้านการเรียนรู้ ทงันีสมาชิกภายในกลุ่มจะมีบทบาทหน้าทีทีจะตอ้ง
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รับผิดชอบแตกต่างกนัไป ซึงสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งรับผิดชอบหน้าทีของตนเองเท่า ๆ กับความ
รับผดิชอบต่อกลุ่มดว้ยการแลกเปลียนความคิดเห็น ช่วยเหลือพงึพาซึงกนัและกนั ซึงจะเป็นผลให้
การทาํงานของกลุ่มบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 
       นรินทร์  กระพีแดง (  : )  ไดก้ล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจิกซอว ์หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ -  คน 
นักเรียนในกลุ่มมีความสามารถคละกัน เรียนรู้ร่วมกนั ผูส้อนกาํหนดให้แต่ละคนในกลุ่มศึกษา
เนือหายอ่ย ๆ แตกต่างกนั โดยไปศึกษาร่วมกบัสมาชิกของกลุ่มหลกัอืน ๆ ทีไดรั้บผิดชอบในหัวขอ้
ยอ่ยเดียวกนั ซึงเรียกว่ากลุ่มผูมี้ประสบการณ์ แล้วนําผลการศึกษามาอธิบายให้เพือนนักเรียนใน 
กลุ่มหลกัของตนฟัง นกัเรียนทุกคนรับผดิชอบต่อกลุ่มของตนร่วมกนั 
       ปิยฉตัร  ขาวแกว้ (2542 : )  กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค
จิกซอว ์ (Jigsaw) เป็นการจดัใหผู้เ้รียนทีมีความสามารถแตกต่างกนั กลุ่มละ -  คน เรียนรู้ร่วมกนั
โดยครูแบ่งบทเรียนออกเป็นเรือยย่อย ๆ เท่ากับจาํนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม สมาชิกแต่ละกลุ่ม
แบ่งหวัขอ้ในการศึกษาคนละหวัขอ้ แลว้ใหส้มาชิกทีศึกษาหัวขอ้เดียวกนัของทุกกลุ่มไปศึกษาและ
อภิปรายร่วมกนัจนเกิดความเขา้ใจดีแลว้ จึงกลบัไปรายงานผลให้สมาชิกในกลุ่มฟังทีละหัวขอ้จน
ครบถว้น เมือจบบทเรียนครูจะทาํการทดสอบความรู้และใหร้างวลัเป็นการเสริมแรง 
     สลาวิน (Slavin 1995 : )  ไดก้ล่าวถึงความหมายการเรียนแบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) ไวว้่า การเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์ไดรั้บการพฒันา
โดยอารอนสัน (Aronson) ซึงมีลักษณะคล้ายกับจิกซอว ์  แต่มีลักษณะสาํคญัแตกต่างกันหลาย  
ประการ คือ วธีิสอนโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์นกัเรียนจะไดอ้่านเนือหาทีแตกต่างกนัไปจากเพอืน ๆ ใน
กลุ่มใชเ้วลานอ้ยกวา่การเรียนแบบจิกซอว ์  ทงันีเพราะจิกซอว ์  มีเนือหาสันกว่า นักเรียนศึกษาได้
เพยีงบางส่วนเท่านนั การเรียนแบบจิกซอว ์เนือหาทีใชศึ้กษาจะถูกเขียนเรียงเป็นบทยอ่ย ๆ ขึนมา
ใหม่เพอืใหเ้ขา้ใจง่าย ซึงตรงกนัขา้มกบัจิกซอว ์  เนือหาทีใชใ้นการศึกษามีความสัมพนัธ์กนัไม่ถูก
แบ่งเนือหายอ่ย ๆ  
   จากขอ้ความดังกล่าวสรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์ 
(Jigsaw) เป็นการจดัการเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ -  คน จดัผูเ้รียนทีมีความสามารถคละกัน
จดัเป็น  กลุ่ม เรียกว่า “กลุ่มบา้น” (home group) และ “กลุ่มผูมี้ประสบการณ์” (expert group) 
สมาชิกของแต่ละกลุ่มศึกษาหัวขอ้ทีไดรั้บมอบหมายในกลุ่มผูมี้ประสบการณ์ (expert group) แลว้
นาํความรู้ไปอธิบายให้เพือนในกลุ่มบา้น (home group) ฟัง เป็นการเรียนทีส่งเสริมความร่วมมือ
และถ่ายทอดความรู้ระหวา่งเพอืนในกลุ่ม การประเมินผลรวมคะแนนเป็นของกลุ่ม ครูอาจเสริมแรง
ดว้ยรางวลัหรือประกาศชมเชย 
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  5. .2   ขนัตอนการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) 
       การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์ (Jigsaw) 
มีหลักการพืนฐานเหมือนกับการจดัการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบอืน ๆ แต่เทคนิคจิกซอว  ์จะมี
ขนัตอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างจากการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบอืน ๆ อยูบ่า้ง
ซึงขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยเทคนิคจิกซอว ์ มีดงันี 
            สุเทพ บุญซอ้น (  : - ) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) ไวด้งันี 
   . ครูแบ่งหัวขอ้ทีจะเรียนเป็นหัวขอ้ยอ่ย ๆ ให้เท่ากบัจาํนวนสมาชิกของ
นกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
   . จัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละประมาณ   คน โดยให้สมาชิกของกลุ่มมี
ความสามารถคละกนั กลุ่มนีเรียกวา่ “กลุ่มประจาํ”  
   3. มอบหมายให้สมาชิกแต่ละคน อ่าน/ศึกษาหัวขอ้ย่อยทีจดัแบ่งไว ้เช่น   
ในกลุ่ม A มีสมาชิกเป็น A1, A2, A3 และ A4 
        นกัเรียน A1 อ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยที  
        นกัเรียน A2 อ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยที 2 
        นกัเรียน A3 อ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยที 3 
        นกัเรียน A4 อ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยที 4 
        กลุ่มอืนทีเหลือก็ดําเนินการมอบหมายความรับผิดชอบในลักษณะ
เดียวกนั 
   .  ให้นักเรียนทีอ่านหัวข้อ/เรืองเดียวกัน แยกออกมารวมกันเป็นกลุ่ม
ชวัคราวเพอือภิปราย ซกัถามและทาํกิจกรรมร่วมกนัใหเ้กิดความรอบรู้ในหัวเรืองนัน ๆ กลุ่มใหม่นี
เรียกวา่ “กลุ่มผูมี้ประสบการณ์” (expert group หรือ master group) ในกรณีเช่นนี ถา้มีกลุ่มประจาํอยู ่
 กลุ่ม คือกลุ่ม A, B, C, D และ E  

        กลุ่มผูมี้ประสบการณ์กลุ่ม ที  ก็จะประกอบดว้ยสมาชิก A1, B1, C1, 
D1และ E1  
        กลุ่มผูมี้ประสบการณ์กลุ่ม ที 2 ก็จะประกอบดว้ยสมาชิก A2, B2, C2, 
D2และ E2 
   .  มอบหมายหนา้ทีใหน้กัเรียนในกลุ่มผูมี้ประสบการณ์ เช่น 
        นกัเรียนคนที  อ่านคาํถาม/คาํสงั/คาํชีแจง 
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         นักเรียนคนที  จดบนัทึกขอมูลสาํคญัทีกาํหนดให้ และอธิบายว่ากลุ่ม
จะตอ้งทาํอยา่งไร 
        นกัเรียนคนที  และ  หาคาํตอบ/เหตุผล/อธิบาย 
        นกัเรียนคนที  สรุปทบทวนและตรวจสอบคาํตอบอีกครัง 
        เมือนกัเรียนทาํแต่ละขอ้เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนหมุนเวียนเปลียนหน้าทีกนั
จนครบทุกขอ้ 
   .  นักเรียนใน “กลุ่มผูมี้ประสบการณ์” แยกตวักลบัไปยงักลุ่มประจาํของ
ตน แล้วผลัดกนัอธิบายความรู้ทีได้จากการทาํกิจกรรม (ในขอ้ ) ให้เพือนสมาชิกของกลุ่มฟัง
ตามลาํดบัหวัขอ้ยอ่ย โดยเริมจากหวัขอ้ทีง่ายหรือเป็นความรู้พนืฐานก่อน 
   .  นักเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบยอ่ย (quiz) เพือวดัความรู้ของทุกหัวขอ้
ยอ่ย (เป็นการสอบเดียว) แลว้นาํคะแนนของสมาชิกแต่ละคนมารวมกนัเป็น “คะแนนของกลุ่ม” 
   .  กลุ่มทีไดค้ะแนนรวม (หรือค่าเฉลีย) สูงสุด จะไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย 
อาจจะเขียนติดประกาศไวท้ีบอร์ดของหอ้ง และบนัทึกสถิติไวเ้พอืมอบรางวลัเป็นระยะ ๆ 
            นรินทร์  กระพีแดง (  : )  กล่าวว่า การเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค 
จิกซอว ์(Jigsaw) มีลกัษณะธรรมชาติทีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการใชก้ระบวนการกลุ่มผสม
กบัความสามารถส่วนบุคคลทีทุกคนตอ้งแสดงออกร่วมกนั เพือให้บรรลุเป้าหมายทงัของส่วนตวั
และส่วนรวมไปพร้อม ๆ กนั โดยกาํหนดขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็นขนัตอน
ดงันี 
   .  นาํสู่เรือง 
   . แบ่งกลุ่มประจาํ 
   . เขา้กลุ่มผูมี้ประสบการณ์ 
   . รายงานผลการศึกษา 
   .  วเิคราะห์ผลงาน 
   . ทดสอบ 
   . ประกาศผลและมอบรางวลั 
              กรมวิชาการ  (  : - )  ได้เสนอขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียน    
การสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์ (Jigsaw) สรุปไดด้งันี 
   . ครูบอกวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้แก่นกัเรียนวา่ ในการเรียนครังนีนักเรียน
จะร่วมมือกนัเรียนเพอืใหมี้ความรู้ความเขา้ใจอยา่งไร 
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   . ครูสอนเนือหาและอภิปรายร่วมกับนักเรียนเพือทบทวนความรู้เดิม
เกียวกบัเรืองทีจะเรียน 
   . จัดนักเรียนในห้องเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  -  คน  โดยให้นักเรียนใน           
แต่ละกลุ่มเป็นนกัเรียนทีมีผลสมัฤทธิทางการเรียนแตกต่างกนัทงัเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
   . มอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํการศึกษาเรืองทีครูเตรียมไว ้
   . นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดแบ่งเนือหาเป็นเรืองย่อย และแบ่งภารกิจให้
สมาชิกในกลุ่มไปศึกษาเรืองยอ่ยเหล่านนัร่วมกบัสมาชิกกลุ่มอืน ๆ 
   . หลงัจากการศึกษาคน้ควา้ นักเรียนมาพบกลุ่มเพือรายงานผลการศึกษา
และสรุปความรู้เกียวกบัเรืองทีแต่ละคนรับผดิชอบ 
   . ทดสอบความรู้เป็นรายบุคคล และคาํนวณคะแนนรายบุคคลเฉลียเป็น
ของกลุ่ม 
   . สรุปผลงาน ผลของการทดสอบ และการเสริมแรงจากครู 
   ขอ้ความดงักล่าวสรุปไดว้า่ การเรียนการสอนด้วยเทคนิคจิกซอว ์ (Jigsaw ) 
เป็นการจดัการเรียนการสอนทีมีลาํดบัขนัตอนคือ ครูบอกวตัถุประสงคใ์นการเรียน ครูสอนเนือหา
เพือทบทวนความรู้เดิม แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ มอบหมายให้ทาํกิจกรรมโดยอาศยั
ทกัษะความร่วมมือ สรุปรายงาน ทดสอบโดยรวมคะแนนเป็นของกลุ่ม รับรางวลัหรือติดประกาศ
ชมเชยกลุ่มทีมีคะแนนดีทีสุด 
 

 5.3  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 (Jigsaw 2)  
  การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 (Jigsaw 2) (Slavin 1990, อา้งถึงใน วชัรา  

เล่าเรียนดี 2548 : 186) เป็นเทคนิคทีมีการปรับปรุงจากเทคนิคจิกซอว ์ ตามความคิดของอารอนสัน
(Aromson 1979, quoted in Mattingly and Vansickle 1991)   ซึงเทคนิคจิกซอว ์คะแนนจากการ
ทดสอบของนกัเรียนแต่ละคนจะไม่นาํมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่มหรือผลงานของกลุ่ม แต่เทคนิค
จิกซอว ์2 ของสลาวนิ จะกาํหนดเกณฑ ์คือ ผลงานของทุกคนเฉลียรวมกนัเป็นผลงานกลุ่ม ซึงเป็น
ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่มในเวลาเดียวกนั นันคือ สมาชิกทุกคนมีโอกาสไดค้ะแนน
ผลสาํเร็จเท่าเทียมกนั ถึงแมว้า่จะมีคะแนนสอบต่างกนัตามเทคนิคจิกซอว ์1 และจิกซอว ์2 จะมีกลุ่ม
นกัเรียนคละความสามารถเช่นเดียวกนั มีสมาชิกกลุ่มๆ ละ 5-6 คน สมาชิกในกลุ่ม 1 คนของแต่ละ
กลุ่มจะไดรั้บมอบหมายงานหรือสาระใหศึ้กษาคน้ควา้ จากนนัสมาชิกทีไดรั้บมอบหมายงานจากนนั
แต่ละกลุ่มจะมารวมกนัเป็นกลุ่ม “ผูเ้ชียวชาญ” (expert) มีการศึกษาแลกเปลียนความรู้ประสบการณ์
กนัและกนั จนสามารถเขา้ใจทุกเรือง แลว้กลบัไปสอนหรืออธิบายใหก้ลุ่มของตนเองฟัง ต่อจากนัน
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ครูจะทดสอบเป็นรายบุคคล คิดคะแนนคาํนวณคะแนนพฒันาแลว้เฉลียรวมเป็นคะแนนกลุ่ม ๆ ที
ไดค้ะแนนพฒันาสูงสุดจะไดรั้บรางวลัเป็นการชืนชมยกยอ่ง ประกาศผลงาน    เป็นตน้  
  5.3.1  องคป์ระกอบของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบจิกซอว ์2  

   สลาวิน (Slavin 1990, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2548 : 186)  ไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบจิกซอว ์2 ไวด้งันี 

   1.  จดักลุ่มผูเ้รียนเพอืร่วมมือกนัเรียนรู้  
   2. จดักลุ่มผูเ้ชียวชาญในแต่ละเรืองยอ่ยจากทีครูกาํหนด 
   3. การนาํเสนอและพฒันาผูเ้ชียวชาญจากกลุ่มต่างๆ  
   4. การแลกเปลียนความรู้ ความเขา้ใจ ผูเ้ชียวชาญแต่ละเรืองในแต่ละกลุ่ม 
   5. การวดัผลการเรียนรู้และเก็บคะแนน กาํหนดคะแนนพฒันาของแต่ละ

คนภายในกลุ่มและเปรียบเทียบผลสมัฤทธิของแต่ละกลุ่ม 
   6. การยกยอ่งชมเชยความสาํเร็จของกลุ่มทีประสบความสาํเร็จสูงสุด โดย

ติดบอร์ดชมเชยเพอืเผยแพร่ผลงาน 
  5.3.2  ขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบจิกซอว ์2  
   สลาวนิ  (Slavin 1990, อา้งถึงใน  วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 186)  ไดก้ล่าวถึง

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิคจิกซอว ์2 มีขนัตอนดงันี 
   1.  ขนันาํ เป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน เป็นการสร้างแรงจูงใจใน

การเรียนรู้และแจง้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนทีเป็นเป้าหมายในการสอนแต่ละครัง 
ทบทวนความรู้เดิมหรือมโนคติทีจาํเป็นในการเรียนความรู้ใหม่ แนะนาํระเบียบการเรียนร่วมกัน
เป็นกลุ่ม บทบาทและหน้าทีของสมาชิกในกลุ่มการช่วยเหลือกนัในกลุ่มเพือจะทาํให้กลุ่มประสบ
ความสาํเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายของกลุ่ม 

   2.  ขันการสอน  เป็นการเสนอหัวข้อเรืองในการเรียนแก่ผู ้เ รียน  โดย         
การเตรียมเนือหาและสือการสอนทีเหมาะสมประกอบการเรียนการสอน เพือให้ผูเ้รียนทราบถึง
หลักการ มโนคติความคิดรวบยอดของการเรียนรู้ในแต่ละครังก่อน โดยการใชว้ิธีการสอนแบบ
บรรยาย อภิปราย สาธิต การใชค้าํถาม กรณีตวัอยา่ง ข่าวและเหตุการณ์สาํคญั 

   3.  ขนัการศึกษากลุ่มย่อย ครูแบ่งหัวขอ้เรืองทีจะศึกษาออกเป็นประเด็น
ยอ่ยเพอืใหน้กัเรียนทราบวา่ ตนศึกษาหวัขอ้ใดแลว้ใหส้มาชิกในกลุ่มแต่ละคนแยกไปศึกษาร่วมกบั
สมาชิกกลุ่มอืน ๆ ทีสนใจในหัวขอ้เดียวกันให้เขา้ใจอย่างแจ่มชัด จนสามารถเป็นผูเ้ชียวชาญได ้
จากนันให้กลับมากลุ่มเดิมอธิบายเนือหาทีตนเองไปศึกษาให้เพือนสมาชิกในกลุ่มเขา้ใจ โดย       
ผลดักนัอธิบาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



68 

   4.  ขนัการทดสอบย่อย ผูเ้รียนจะต้องได้รับการทดสอบย่อยจากการทาํ
แบบทดสอบและคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนของแต่ละกลุ่ม ซึงใน
การทดสอบผูเ้รียนทุกคนจะทาํขอ้สอบตามความสามารถของตนโดยไม่มีการช่วยเหลือซึงกนัและ
กนั การคิดคะแนนในการพฒันาตนเองและกลุ่ม ซึงเป็นคะแนนทีไดจ้ากการเปรียบเทียบคะแนน   
ทีสอบไดก้บัคะแนนพนืฐาน (base score) โดยคะแนนทีไดจ้ะเป็นคะแนนความกา้วหน้าของผูเ้รียน
ซึงผูเ้รียนจะทาํไดห้รือไม่จะขึนอยูก่บัความขยนัทีเพมิขึนจากครังก่อน หรือไม่ผูเ้รียนทุกคนมีโอกาส
ได้คะแนนสูงสุดเพือช่วยกลุ่ม หรืออาจจะไม่ได้เลยถ้าหากได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนฐานเกิน       
10 คะแนน 

   5.  การยกยอ่งกลุ่มทีประสบความสาํเร็จ กลุ่มจะไดรั้บรางวลัเมือคะแนนถึง
เกณฑท์ีครูตงัไว ้โดยกาํหนดรางวลัไดแ้ก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มยอดเยยีม  

  5.3.3 วธีิคิดคะแนนกลุ่มและคะแนนพฒันา 
   ในการทดสอบแต่ละครังผูเ้รียนแต่ละคนจะไดค้ะแนนพฒันา จากนนัก็จะนาํ

คะแนนของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัแลว้คิดเป็นคะแนนเฉลียของกลุ่ม ถา้กลุ่มใดไดค้ะแนนเฉลีย
สูงถึงเกณฑท์ีกาํหนดครูจะใหร้างวลั การทีกลุ่มจะประสบความสาํเร็จไดน้ันตอ้งขึนอยูก่บัคะแนน
ของสมาชิกทุกคน สลาวิน (Slavin) ไดใ้ห้แนวปฏิบติัการคิดคะแนนพฒันาไวด้งันี ให้นาํคะแนน
แบบทดสอบของแต่ละคนไปเทียบกบัคะแนนฐาน (base score) แลว้คิดเทียบเป็นคะแนนพฒันาตาม
เกณฑก์าํหนดไว ้จากนันนาํคะแนนพฒันาของสมาชิกในกลุ่มมารวมกนัแลว้นาํมาคิดเป็นคะแนน
เฉลียของกลุ่ม ถา้กลุ่มใดไดค้ะแนนสูงถึงเกณฑท์ีกาํหนดก็จะไดรั้บรางวลัซึงเป็นเครืองหมายแห่ง
ความสาํเร็จ การคิดคะแนนทาํไดโ้ดยการนาํระดบัผลการเรียนในวชิาเดียวกนัของภาคเรียนทีผ่านมา
หรือคะแนนจากการทดสอบในหน่วยการเรียนทีผา่นมา แลว้นาํมาเฉลียเป็นคะแนนฐานโดยในการ
สอบแต่ละครัง จะตอ้งมีคะแนนเตม็เท่ากนั คือ 100 คะแนน เช่น ถา้แพรไหมทาํการทดสอบ 4 ครัง 
ไดค้ะแนนดงันี 80, 86, 79 และ 92 คะแนนตามลาํดบั แพรไหมจะมีคะแนนฐาน 84 คะแนนแลว้นาํ
คะแนนฐานไปเทียบคิดหาคะแนนพฒันา (improvement points) โดยมีเกณฑด์งัตารางที  
 

ตารางที 3  เกณฑก์ารคิดคะแนนพฒันา (improvement points) 
 

คะแนนจากการทดสอบ คะแนนพฒันา 
ตาํกวา่คะแนนมาตรฐานมากกวา่ 10 คะแนน 
ตาํกวา่คะแนนฐาน 1 – 10 คะแนน 
เท่ากบัคะแนนฐานหรือมากกวา่ 1 – 10 คะแนน 

สูงกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 10 คะแนน 

0 
10 
20 
30 

 

ทีมา  :  Slavin 1995, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี,  เทคนิคการจดัการเรียนการสอนและการนิเทศ 
(นครปฐม : ม.ป.ท., 2545), 196. 
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   ในการทดสอบแต่ละครัง ผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งรู้คะแนนฐานของตนเองก่อน
แลว้คาํนวณวา่ตนเองจะตอ้งทาํคะแนนอีกเท่าไรถึงจะไดค้ะแนนพฒันาตามทีคาดหวงัไว ้ซึงคะแนน
พฒันาของแต่ละคนขึนอยูก่บัความพยายามทีจะทาํคะแนนการทดสอบให้มากกว่าคะแนนพืนฐาน 
เพอืผลประโยชน์ของตนเองและของกลุ่ม ถา้กลุ่มใดไดค้ะแนนสูงหรือถึงเกณฑท์ีกาํหนดก็จะไดรั้บ
รางวลัซึงเป็นเครืองหมายแห่งความสาํเร็จ โดยใหเ้กณฑก์ารคิดคะแนนดงันี 
 

ตารางที 4  เกณฑก์ารกาํหนดกลุ่มทีไดรั้บรางวลั 
 

คะแนนพฒันาเฉลียของกลุ่ม ระดบัการพฒันา 
0 – 15 
16 – 25 
26 – 30 

กลุ่มเก่ง 
กลุ่มเก่งมาก 
กลุ่มยอดเยยีม 

 

ทีมา  :  Slavin 1995, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี,  เทคนิคการจดัการเรียนการสอนและการนิเทศ 
(นครปฐม : ม.ป.ท., 2545), 196. 
 
  การหาคะแนนฐานของนกัเรียนในการเรียนแบบร่วมมือกนั ครูผูส้อนและนักเรียน
ตอ้งทราบและคิดคะแนนฐานของนักเรียนแต่ละคนไว ้เพือการพฒันาปรับปรุงการเรียนรู้ของ
นักเรียนแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพ เพือให้ทราบผลการเรียนของแต่ละคนว่ามีความกา้วหน้าขึน
หรือไม่ เพียงใดและเพือเป็นฐานในการคาํนวณคะแนนพฒันาและคะแนนความก้าวหน้าต่อไป 
คะแนนฐานของนกัเรียนแต่ละคนอาจไดม้าจากผลการเรียนในภาคเรียนทีผ่านมาในช่วงนัน ๆ หรือ
จากคะแนนในกลุ่มวิชานัน ๆ ในปีการศึกษาทีผ่านมา แต่ถา้เป็นคะแนนตลอดปีการศึกษาควรนํา
คะแนนมาเฉลียก่อน 
 

 5.4  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ การสอนตามคู่มือครู กล่าวคือเป็นการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีอาศยัแนวการสอนจากคู่มือครูของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึง บุญสุพร เพง็ทา (2544 : 12, อา้งถึงใน พชัรินทร์  แจ่มจาํรูญ 2547 : 57) ได้
กล่าวถึงการสอนแบบปกติสรุปไดว้า่ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซึงประกอบดว้ย ขนัการนาํเขา้
สู่กิจกรรม เป็นการกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความพร้อมเกิดความสนใจ ขนักิจกรรม จดักิจกรรมให้
นกัเรียนไดรั้บความรู้หลายรูปแบบ เช่นการสนทนาอภิปราย สาธิต ทดลอง ขนัสรุปและขนัประเมิน
จากการศึกษา 
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  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2544 : 21-27)  ไดเ้สนอแนะขนัตอนการสอน
ตามคู่มือครูซึงเป็นการสอนแบบปกติ ดงันี 
  1.  ระยะเริมตน้ หรือนาํเขา้สู่บทเรียน 
   ระยะเริมตน้นี ครูมีหนา้ทีเตรียมนกัเรียนให้พร้อมก่อนทีจะเรียน ปลุกเร้าความ
สนใจ กระตุน้ใหอ้ยากรู้อยากเห็นดว้ยกลวธีิต่างๆ  
  2.  ระยะดาํเนินการสอน หรือ ขนัสอน 
   ระยะดาํเนินการสอนเป็นระยะสาํคญัทีทาํให้นักเรียนรู้สิงใหม่ มีขอ้เสนอแนะ  
ทีครูผูส้อนภาษาไทยน่าจะพจิารณาในระยะดาํเนินการสอนดงันี 
   2.1 ครูตอ้งปลูกฝังให้นักเรียนมีอุปนิสัยรักการอ่าน ครูอาจใช้กุศโลบายได้
หลายทาง เช่น 
    2.1.1 สงัใหน้กัเรียนอ่านล่วงหนา้ 
    2.1.2 ซกัถามเรืองราว หรือเนือหาตามทีกาํหนด 
    2.1.3 ใหน้กัเรียนสรุปหวัขอ้สาํคญัส่งครูเป็นขอ้เขียน 
    2.1.4 แยกนกัเรียนทีอ่านหนงัสือมากบันกัเรียนทีไม่ไดอ่้าน แลว้มอบหมาย
งานใหท้าํแตกต่างกนั 
    2.1.5 ใหน้กัเรียนทาํบนัทึกผลการอ่านของตน 
    2.1.6 จดักิจกรรมกลุ่มอภิปรายถึงเนือความทีกาํหนดใหอ่้าน ชีใหเ้ห็นว่าผูท้ี
ไม่อ่านมาก่อนยอ่มไม่สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได ้
    2.1.7ให้นักเรียนทุกคนเขียนทังค ําถามและคําตอบเกียวกับเรืองที
กาํหนดใหอ่้าน 
   2.2  หากนกัเรียนไดอ่้านหนงัสือมาแลว้ ให้ทาํกิจกรรมในหนังสือเรียนซึงตอ้ง
ซกัถามความเขา้ใจ ดงันี 
    2.2.1 ใหน้กัเรียนอ่านคาํสังหรือคาํถามในกิจกรรมนัน ๆ ให้เขา้ใจ อาจให้
นกัเรียนสรุปอีกครังวา่กิจกรรมนนั ๆ สงัใหท้าํอะไร 
    2.2.2 กิจกรรมทุกขอ้ตอ้งใชค้วามคิดและทกัษะทางภาษาทงัสิน ซึงจะทาํให้
เกิดการเรียนรู้ใหม่ 
    2.2.3 ให้นักเรียนเข้าใจว่ากิจกรรมไม่ใช่ข้อสอบ  แต่กิจกรรมมีไว้ให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้เป็นขนัตอน 
   2.3  การส่งเสริมใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมในหนงัสือเรียน มีขอ้ทีครูควรคาํนึงถึง 
    2.3.1 ไม่ควรขา้มกิจกรรมใดโดยคิดวา่ไม่สาํคญัหรือไม่จาํเป็น 
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    2.3.2 การตอบคาํถามในกิจกรรมควรยาํให้นักเรียนทราบว่าคาํตอบบางขอ้
อาจมีหลากหลาย บางขอ้ตอ้งสังเกตเงือนไขทีกาํหนดไวแ้ละบางขอ้มุ่งให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น 
    2.3.3 ครูควรอ่านกิจกรรมแต่ละตอนใหเ้ขา้ใจและอธิบายให้ชดัเจนก่อนให้
นกัเรียนลงมือทาํ 
    2.3.4 กิจกรรมหลายขอ้อาจค่อนขา้งยาก ครูไม่จาํเป็นตอ้งรีบเร่งเฉลย
คาํตอบ ควรใหโ้อกาสนกัเรียนหาคาํตอบเอง หรือช่วยกนัหาเป็นกลุ่ม 
   2.4  การฝึกให้นักเรียนรู้จักแสดงออก ต้องคาํนึงถึงการสือสาร 2 ทาง คือ        
ฟังแลว้ตอ้งแสดงความคิดเห็นดว้ยหรือไม่ 
  3.  ระยะสรุป หรือขนัสรุป 
   ระยะสรุปในการเรียนการสอนแต่ละคาบ ครูผูส้อนมีความสาํคญัมาก ครูผูส้อน
จะมองขา้มไม่ได ้สิงทีครูควรกาํหนดเสมอ ๆ ก่อนยติุการสอนคือ 
   3.1  สรุปใหน้กัเรียนฟังว่าสาระสาํคญัทีไดเ้รียนมา หรือไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั
มาในคาบนนัๆ มีอะไรบา้ง ใหน้กัเรียนจดลงไวอ้ยา่งสันๆ นักเรียนอาจมาซักถามเพิมเติมนอกเวลา
หรือในคาบเรียนหนา้ได ้
   3.2  ให้นักเรียนคนใดคนหนึงเป็นผูส้รุป หรือให้หลาย ๆ คนช่วยกนัสรุปก็ได้
วา่นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรมาบา้งใน 1 คาบหรือ 2 คาบทีผ่านมา ครูควรขดัเกลาให้ตามสมควรและ
ใหน้กัเรียนจดลงสมุดไว ้
   3.3  ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบล่วงหน้าว่าความรู้ และทกัษะทีนักเรียนไดเ้รียนรู้
มาแลว้นนัจะนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อเนืองกบับทเรียนต่อไปไดอ้ยา่งไร 
   3.4  ครูควรฝากขอ้คิด สุภาษิต คาํคม หรือบทกวีสัน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัเรืองที
เรียนและจาํง่ายใหแ้ก่นกัเรียน 
   3.5  ในระยะนีครูอาจสงัใหน้กัเรียนเตรียมตวัล่วงหนา้บทเรียนครังต่อไป 
  4.  ขนัการวดัและประเมินผล  
   ขนัการวดัและประเมินผลนี ผูส้อนจะตอ้งวดัผลการจดัการเรียนรู้ทีผูเ้รียน
ไดรั้บวา่มีผลสมัฤทธิเป็นอยา่งไร โดยใชเ้ครืองมือต่างๆ ตามจุดประสงคท์ีตงัไว ้เช่น แบบทดสอบ 
แบบสงัเกตพฤติกรรม เกณฑก์ารใหค้ะแนนชินงาน แบบสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
   จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติทีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ สามารถสรุป
ขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้4 ขนั คือ 1) ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 2) ขนัสอน 3) ขนัสรุป  และ
4) ขนัการวดัและประเมินผล 
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. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 การวจิยัในครังนีผูว้จิยัไดร้วบรวมผลงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
จิกซอวแ์ละจิกซอว ์2 ดงันี 
 งานวิจัยในประเทศ 

 สุวคนธ์ ทองแมน้ (2547 : 103 - 104) ทาํวิจยัเรือง “การพฒันาทกัษะอ่านจบัใจความ 
ดว้ยเทคนิค   จิกซอว ์(Jigsaw) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนสาํโรง
ทาบวทิยาคม จ.สุรินทร์” โดยมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ พฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้ เรืองการอ่านจบัใจความดว้ยเทคนิคจิกซอวท์ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 เพือ
ศึกษาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการ
เรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอว์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม อําเภอสําโรงทาบ สํานักงาน เขตพืนทีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1        
ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2547 จาํนวน 40 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนรู้
เรืองการอ่านจบัใจความ ด้วยเทคนิคจิกซอว ์แบบทดสอบยอ่ยทา้ยแผน และแบบสอบถามความ   
พงึพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์ผลการวิจยัพบว่า 
ผลการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความของนักเรียนดว้ยเทคนิคจิกซอวมี์พฒันาการเพิมขึนคิดเป็น
ร้อยละ 33.88 แผนการจดัการเรียนรู้เรืองการอ่านจบัใจความดว้ยเทคนิคจิกซอวก์ลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปีที  1 ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.36/83.44 และมีดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากบั .6716 นนัคือผูเ้รียนมีความรู้เพมิขึนร้อยละ 67.16 หลงัจากการเรียนตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์ และนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการเรียนตามแผน         การจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอวอ์ยูใ่นระดบัมาก 

 วารุณี  พรหมคุณ (2549 : 91 - 92)  ทาํวิจยัเรือง  “การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้
ภาษาไทย   ดา้นการอ่านจบัใจความ ชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองคู ดว้ยเทคนิค
จิกซอว์ (Jigsaw)” ซึงมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน           
จบัใจความ ชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 เพือหาดชันีประสิทธิผลของ
แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย และเพอืศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีมี
ต่อแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนชุมชน
บา้นหนองคู สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จงัหวดัศรีสะเกษ ภาคเรียน ที 2     
ปีการศึกษา 2548 จาํนวน 24 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิก
ซอว ์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน และแบบวดัความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจยั
พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการอ่านจบัใจความชนัประถมศึกษาปีที 6 ดว้ยเทคนิค 
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จิกซอว  ์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.33/82.30 ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีตงัไว ้ แผนการจัด        
การเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจบัใจความ ชันประถมศึกษาปีที 6 ดว้ยเทคนิคจิกซอวมี์ดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากบั .6987 และนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย อยูใ่นระดบัมากทีสุด 
 พรรณิภา  พลขาง (2550 : 87 - 89)  ทาํวิจยัเรือง  “ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย ดา้นการอ่านจบัใจความโดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือดว้ย
เทคนิคจิกซอว ์ชนัประถมศึกษาปีท ี5 โรงเรียนบา้นกุดฉิม จงัหวดัหนองบวัลาํภู”  ซึงมีวตัถุประสงค์
เพอืพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความ โดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ประกอบการเรียน
แบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์ชนัประถมศึกษาปีที 5 ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 เพือ
หาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความ โดยใช้แผนผงัมโนทศัน์
ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์ชันประถมศึกษาปีที 5 เพือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ดา้นการอ่านจบัใจความ  โดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์
ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์ชนัประถมศึกษาปีที 5 และเพือศึกษาความ
คงทนในการอ่านจบัใจความ โดยใช้แผนผงัมโนทัศน์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือด้วย
เทคนิคจิกซอว ์ชนัประถมศึกษาปีที 5 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนบา้น
กุดฉิม สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาหนองบวัลาํพู เขต 1 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 1 
หอ้งเรียน จาํนวน 16 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการอ่าน
จับใจความ  โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการอ่านจบัใจความ โดยใช้แผนผงัมโน
ทศัน์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์ผลการวจิยัพบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้
ทีสร้างขึน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.31/89.76 ซึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ทีตงัไว ้ดชันีประสิทธิผลของ
แผนการจดัการเรียนรู้เท่ากบั .7835 แสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหน้าในบทเรียน ร้อยละ 78.35 และ
นกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนเพิมขึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.01 

 วชัรา  เวชบรรพต (2550 : 109 - 110) ทาํวิจยัเรือง “ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เรือง
การอ่านจบัใจความนิทานพืนบา้นโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี”  ซึงมีวตัถุประสงค์เพือพฒันา
แผนการจดั การเรียนรู้เรืองการอ่านจบัใจความนิทานพืนบา้น โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิคจิกซอวท์ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 
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โรงเรียนบา้นม่วงสวา่งสามคัคี อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาอุดรธานี 
เขต 1  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 31 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือ แผนการจดัการ
เรียนรู้เรืองการอ่านจบัใจความนิทานพนืบา้นโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอวแ์ต่ละ
แผน มีแบบทดสอบทา้ยแผน แบบทดสอบสัมฤทธิทางการเรียน  ผลการศึกษาพบว่า แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เรืองการอ่านจบัใจความนิทานพนืบา้น โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค
จิกซอวก์ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีที 2 ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.91/85.05 และมีดชันีประสิทธิผลเท่ากบั .5982 แสดงวา่ นกัเรียนมีความกา้วหน้าในการเรียนร้อย
ละ 59.82  

 ศศิธร ช่วยสงค ์(2551 : 88) ทาํวิจยัเรือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและทกัษะการคิดพืนฐานของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 ทีไดรั้บการ
จดั  การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) กบัแบบปกติ”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและทกัษะการคิดพืนฐานของ
นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 ก่อนและหลังทีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค  
จิกซอวก์บัแบบปกติ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบา้นเขาฝ้าย อาํเภอ    
สิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2550 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ แผน 
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอวแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย และแบบทดสอบทกัษะการคิดพืนฐาน ผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและทกัษะการคิดพืนฐานของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 หลงัไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอวสู์งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และกลุ่มทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์     
มีผลสมัฤทธิทางการเรียนภาษาไทยและทกัษะการคิดพืนฐานสูงกว่ากลุ่มทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01   
 อารดา  กนัทะหงส์ (2546 : 68 - 69)  ทาํวิจยัเรือง “การใชเ้ทคนิคการต่อชินส่วนในการ
อ่านวรรณคดีเพือส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษและความฉลาดทางอารมณ์”  ซึงมี
วตัถุประสงคเ์พือเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษและความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักศึกษาก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เทคนิคการต่อชินส่วนในการอ่านวรรณคดี โดยมีกลุ่ม
ตวัอยา่งคือนักศึกษาชันปีที 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทีลงทะเบียนเรียนวิชาวรรณคดีสําหรับเด็ก เครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือ แผน   
การสอนทีใชเ้ทคนิคการต่อชินส่วนในการอ่านวรรณคดี แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษ และแบบทดสอบวดัความฉลาดทางอารมณ์  ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาทีเรียนโดยใช้
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เทคนิคการต่อชินส่วนในการอ่านวรรณคดี มีคะแนนความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษสูงกว่า
ก่อนการทดลอง และนักศึกษาทีเรียนโดยใชเ้ทคนิคการต่อชินส่วนในการอ่านวรรณคดี มีคะแนน
ความฉลาดทางอารมณ์สูงกวา่ก่อนการทดลอง 
 งานวิจัยในต่างประเทศ 

 แม็ธธิงส์ และแวนส์ลิคส์ (Mattingly and Vansickle 1991 : 118, อา้งถึงใน  ศรีสมวงษ ์           
สุขคนัธรักษ ์2548 : 74-75) ทาํวิจยัเรือง การเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้แบบจิกซอว ์2 (Jigsaw 2) และ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา โดยศึกษาวิจยักบันักเรียนระดบั 9 จาํนวน 2 ห้องเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทีได้รับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบจิกซอว์ 2 มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มทีไดรั้บการสอนแบบดงัเดิมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 ฮอลิเดย ์ (Holliday 1995, อา้งถึงใน กลัยาณี  พลศกัดิ 2543 : 57) ไดศ้ึกษาผลการสอน
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบจิกซอว์ 2 (Jigsaw 2) ทีมีผลต่อผลสัมฤทธิและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม ในการเรียนสังคมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า การเรียนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ทาํให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนดีขึน ไม่ส่งผลต่อเพศแต่ส่งผลต่อเรืองอารมณ์และ
ความรู้สึก 
 สเตปคา (Stepka 1999 : 109-A) ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบการใชว้ิธีการเรียนแบบร่วมมือ  
ชนัเรียนแบบจิกซอว์กับวิธีเรียนแบบบรรยายในชันเรียนระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัยชุมชน      
แห่งหนึง เพือศึกษาถึงสิงทีเหมือนกันของวิธีการเรียนทัง 2 แบบ  และศึกษาว่ากลุ่มใดมีผล           
การปฏิบติังานทีดีกวา่เมือวดัผลตอนสินสุดการเรียนผลสมัฤทธิทีเกิดขึน ผลการวิจยัพบว่านักศึกษา
กลุ่มทีใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือใช้เทคนิคจิกซอวมี์ค่าคะแนนสูงกว่านักศึกษานักศึกษาทีใช้วิธี  
การเรียนแบบบรรยาย การประเมินทัศนคติทงัรายกลุ่มและรายบุคคลพบว่านักศึกษาทีใช้วิธี         
การเรียนแบบร่วมมือใชเ้ทคนิคจิกซอว ์ มีทศันคติเป็นไปในทางบวกมากกว่าการใชว้ิธีเรียนแบบ
บรรยาย 
 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งในขณะนียงัไม่พบว่ามีงานวิจยัในประเทศทีนําวิธี   
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและ
วรรณคดีไทย นอกจากเทคนิคจิกซอวเ์ท่านนั อยา่งไรก็ตามทงัเทคนิคจิกซอวแ์ละจิกซอว ์2  ต่างก็มี
ลกัษณะทีคล้ายคลึงและสอดคลอ้งกันหากแต่เทคนิคจิกซอว ์2 มีวิธีการวดัผลและประเมินผลที
แตกต่างจากเทคนิคจิกซอวเ์มือศึกษางานวจิยัทงัภายในและต่างประเทศสามารถสรุปไดว้่า นักเรียน
ทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอวมี์ผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนทีดีขึนและ
สามารถพฒันาทกัษะทางสงัคมใหก้บันกัเรียน โดยทีนกัเรียนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัมีปฏิสัมพนัธ์ทีดี
และมีการช่วยเหลือซึงกนัและกัน   อีกทงัเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน การเรียนรู้ได้
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ศึกษาหาความรู้ตามความเหมาะสม    มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตัว เองและกลุ่ม   
ความสาํเร็จของกลุ่มจะเป็นแรงจูงใจใหน้ักเรียนแต่ละคนมีโอกาสประสบความสาํเร็จ ในการเรียน
ซึงสามารถพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนวรรณคดีใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

บทที  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรือง  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 กบัแบบปกติ ”  เป็นการวิจยัเชิง
ทดลอง (experimental research)  โดยมีวตัถุประสงคค์ือ1) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2  
กบัแบบปกติ 2) เพอืเปรียบเทียบผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 และ3) เพือศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค     
จิกซอว ์2 มีขนัตอนการวจิยั ดงันี 
 .  ขนัเตรียมการ 
  .   ศึกษาคน้ควา้  ตาํรา  เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
  .   กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 .   ขนัสร้างและหาคุณภาพเครืองมือ 
  .   แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
  .   แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
  .3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิการเรียนก่อนและหลงัเรียนวรรณคดีไทยระดบัชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 
  .4  แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค              
จิกซอว ์2  
 .   ขนัดาํเนินการทดลอง 
 .   ขนัวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 รายละเอียดของการดาํเนินการทดลองตามขนัตอน  มีดงันี 
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. ขนัเตรียมการ 

 .   ศึกษาค้นคว้า  ตํารา  เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง ดงันี 
  . .   ตาํรา เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัวรรณคดีและการสอนวรรณคดี 
  . .   ตาํรา เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิคจิกซอว ์2  
  . .3   ตาํรา เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
  . .4   ตาํรา เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
  . .5   ตาํรา เอกสารทีเกียวขอ้งกับการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการเรียน
วรรณคดีไทย 
  . .6  ตาํรา เอกสารทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

 .    กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  . .   ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 
3 ห้องเรียน  มีนักเรียน จาํนวน 34 คน โดยการจดัห้องเรียนเป็นแบบคละความสามารถและ            
มีความรู้พนืฐานวชิาภาษาไทยไม่แตกต่างกนั 
  1.2.2   กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ทีกาํลงัศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม จาํนวน  หอ้งเรียน จาํนวน 94 คน  โดยมีขนัตอนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งดงันี 
   1. สุ่มหอ้งเรียน จาํนวน 2 หอ้งจาก 3 ห้อง ทีมีผลสัมฤทธิรายวิชาภาษาไทย
ของภาคเรียนทีผ่านมาไม่แตกต่างกัน จาํนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
   2.  สุ่มนกัเรียน 2 หอ้ง โดยการจบัสลากเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องคือห้อง ม. 2/2 
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง คือห้อง ม.2/3 ใชว้ิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

. ขันสร้างและหาคุณภาพเครืองมือ 

 .   เครืองมือทีใช้ในการทดลอง 
  การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือในการทดลองมีดงันีคือ 
  2.1.1  แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2  
  2.1.2  แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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  2.1.3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการเรียนก่อนและหลงัเรียนวรรณคดีไทย เป็น
แบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้  
  2.1.5  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 15 ขอ้ 
 

 .   การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

  .2.   แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 จาํนวน 8 แผน   
แผนละ 100 นาที  มีขนัตอนการสร้างดงันี 
   .2. .   ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม พทุธศกัราช 2551   
   .2. .   ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัวรรณคดีและการสอนวรรณคดี 
   .2. .   ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยเน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  และการนําวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 มาใช้เป็นแนวใน    
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 .2. .   สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 
จาํนวน  8  แผน ๆ ละ  2  คาบ ๆ ละ  50  นาที  โดยมีรายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ดังนี     
1) สาระการเรียนรู้  ) ตวัชีวดั  ) จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ) กิจกรรมการเรียนรู้   ) เนือหาสาระ      
) สือ/แหล่งเรียนรู้  ) การวดัและการประเมินผล  และ ) บนัทึกหลงัการสอน   ซึงแต่ละแผนนัน  
มีขนัตอนในการสอนตามรูปแบบของวชัรา เล่าเรียนดี (2548 : 186) ดงันี 

  1. ขนันาํ เป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน สร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้และแจง้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนทีเป็นเป้าหมายในการสอนแต่ละครัง 
ทบทวนความรู้เดิมหรือมโนคติทีจาํเป็นในการเรียนความรู้ใหม่ แนะนาํระเบียบการเรียนร่วมกัน
เป็นกลุ่ม บทบาทและหน้าทีของสมาชิกในกลุ่มการช่วยเหลือกนัในกลุ่มเพือจะทาํให้กลุ่มประสบ
ความสาํเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายของกลุ่ม 

  2. ขนัการสอน เป็นการเสนอหัวขอ้เรืองในการเรียนแก่ผูเ้รียน โดย
การเตรียมเนือหาและสือการสอนทีเหมาะสมประกอบการเรียนการสอน เพือให้ผูเ้รียนทราบถึง
หลักการ มโนคติความคิดรวบยอดของการเรียนรู้ในแต่ละครังก่อน โดยการใชว้ิธีการสอนแบบ
บรรยาย อภิปราย สาธิต การใชค้าํถาม กรณีตวัอยา่ง ข่าวและเหตุการณ์สาํคญั 

  3.  ขนัการศึกษากลุ่มย่อย ครูแบ่งหัวขอ้เรืองทีจะศึกษาออกเป็น       
4 ประเด็นยอ่ย เพือให้นักเรียนทราบว่า ตนศึกษาหัวขอ้ใดแลว้ให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนแยกไป
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ศึกษาร่วมกับสมาชิกกลุ่มอืนๆ ทีสนใจในหัวขอ้เดียวกันให้เขา้ใจอย่างแจ่มชัด จนสามารถเป็น
ผูเ้ชียวชาญได ้จากนันให้กลบัมากลุ่มเดิมอธิบายเนือหาทีตนเองไปศึกษาให้เพือนสมาชิกในกลุ่ม
เขา้ใจ โดยผลดักนัอธิบาย 

  4.  ขนัการทดสอบย่อย ผูเ้รียนจะต้องได้รับการทดสอบย่อยจาก   
การทาํแบบทดสอบและคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนของแต่ละกลุ่ม 
ซึงในการทดสอบผูเ้รียนทุกคนจะทาํขอ้สอบตามความสามารถของตนโดยไม่มีการช่วยเหลือซึงกนั
และกัน การคิดคะแนนในการพฒันาตนเองและกลุ่ม ซึงเป็นคะแนนทีได้จากการเปรียบเทียบ
คะแนนทีสอบไดก้บัคะแนนพนืฐาน(base score) โดยคะแนนทีไดจ้ะเป็นคะแนนความกา้วหน้าของ
ผูเ้รียนซึงผูเ้รียนจะทาํไดห้รือไม่จะขึนอยูก่บัความขยนัทีเพิมขึนจากครังก่อน หรือไม่ผูเ้รียนทุกคน 
มีโอกาสไดค้ะแนนสูงสุดเพอืช่วยกลุ่ม หรืออาจจะไม่ไดเ้ลยถา้หากไดค้ะแนนน้อยกว่าคะแนนฐาน
เกิน 10 คะแนนดงักล่าวรายละเอียดไวแ้ลว้ในบทที 2 

  5. การยกย่องกลุ่มทีประสบความสาํเร็จ กลุ่มจะไดรั้บรางวลัเมือ
คะแนนถึงเกณฑท์ีครูตงัไว ้โดยกาํหนดรางวลัไดแ้ก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มยอดเยยีม  
    รายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
จาํนวน 8 แผน  มีดงันี 
 

ตารางที 5  รายละเอียดแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
 

แผนที เนือหาสาระ วรรณคดีทีใช้สอน เวลา(นาที) 
1 รูปแบบคาํประพนัธ ์ รามเกียรติ , ศิลาจารึก 100 
2 เนือหาของวรรณคดี รามเกียรติ , ศิลาจารึก 100  
3 แก่นเรือง และโครงเรือง รามเกียรติ 100 
4 ตวัละคร รามเกียรติ 100 
5 ฉากและบรรยากาศ รามเกียรติ , ศิลาจารึก 100 
6 ศิลปะการประพนัธ ์ รามเกียรติ , ศิลาจารึก 100 
7 การพนิิจคุณค่าของวรรณคดี รามเกียรติ , ศิลาจารึก 100 
8 การพนิิจคุณค่าวรรณคดี รามเกียรติ , ศิลาจารึก 100 
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   .2. .  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ด้านการใช้ภาษาและเนือหา จากนันปรับปรุงและแก้ไขแผนการจดัการ
เรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารย ์ทีปรึกษาวทิยานิพนธ ์
   2.2.1.6 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ ต่อผู ้เ ชียวชาญ   จํานวน   ท่าน  
ประกอบดว้ย ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค
จิกซอว์ 2 และผูเ้ชียวชาญด้านการวดัและประเมินผล  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
เทียงตรงของเนือหา (content  validity) โดยพจิารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค ์ 
เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (index  of  item  objective  congruence : IOC)   (บุญธรรม   
กิจปรีดาบริสุทธิ  : )  
   ซึงมีเกณฑก์ารประเมิน   ดงันี 
   +  หมายถึง   แน่ใจว่าเนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 
   -  หมายถึง   แน่ใจวา่เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

  โดยคาํนวณจากสูตร 
  

     IOC = 
N

R  
 

    เมือ   IOC =  ค่าความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเนือหา หรือ      
                                                                    ระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์
     R  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทงัหมด 
     N =  จาํนวนผูเ้ชียวชาญทงัหมด 
 

  โดยค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.50  แสดงว่ามีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ระหวา่งองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ ไดค้่าความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00 
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   .2. .7  ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคําแนะนําของ
ผูเ้ชียวชาญ    ท่าน ในเรืองการใชภ้าษา ลกัษณะการจดักิจกรรม และการวดัและประเมินผลทา้ย
แผน 
   .2. .8    นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีแกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็นเครืองมือการวจิยั 
   จากขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพ 

ขนัตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทีได้รับการสอนโดยใช้วธีิการเรียนแบบร่วมมือ 

ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 

 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน ม.2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ปีพุทธศกัราช 2551 

 
ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัวรรณคดีและการสอนวรรณคดี 

 
ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้   โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  และการนาํวิธีการเรียน
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 

 
สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 

 
เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง  การใช้
ภาษาและความเทียงตรงของเนือหาจากนนัปรับปรุงและแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํ
ของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
เสนอแผนการจดัการเรียนรู้  ต่อผูเ้ชียวชาญ    ท่าน เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงของเนือหา 
 โดยพิจารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)ระหว่างจุดประสงค ์ เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ปรับปรุงและแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ   

 
นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีแกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็นเครืองมือการวิจยั 

 

 แผนภาพที   ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2  
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  .2.    แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  มีขนัตอนการสร้าง ดงันี 
   2.2.2.1    ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ปี พ.ศ. 2551 
   .2. .     ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัวรรณคดีและการสอนวรรณคดี 
   .2. .     ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ          
   .2. .     สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  จาํนวน 8 แผน ๆ ละ 2  คาบ 
คาบละ 50 นาที  โดยมีรายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ดงันี  1) สาระการเรียนรู้   ) ตวัชีวดั   
) จุดประสงคก์ารเรียนรู้   ) กิจกรรมการเรียนรู้   ) เนือหาสาระ   ) สือ/แหล่งเรียนรู้   ) การวดั
และการประเมินผล  และ ) บนัทึกหลงัการสอน ซึงมีขนัตอนดงันี 

 1. ขนันําเขา้สู่บทเรียน ครูใช้กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงนําเขา้สู่
บทเรียน เช่นเกม สนทนา ซกัถาม เพลง การพดูคุย เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน 

 2. ขันสอน  ครูนําเสนอเนือหาใหม่โดยการอธิบาย ซักถาม           
การบรรยาย การอภิปรายประกอบการใช้สือได้แก่ วสัดุการอ่าน  ใบความรู้ หนังสือเรียน 
ภาพประกอบและใบงาน เป็นตน้ 

 3. ขนัสรุป ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปเนือหาสาระทีเรียนมาดว้ย
การตอบคาํถาม ซกัถามหรือทาํแบบฝึกหดั 

 4. ขนัการวดัและประเมินผล เป็นการทดสอบว่านักเรียนไดบ้รรลุ
ไปตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม
การตอบคาํถามและการตรวจแบบทดสอบ 

 

ตารางที 6  รายละเอียดแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

แผนที เนือหาสาระ วรรณคดีทีใช้สอน เวลา (นาที) 
1 รูปแบบคาํประพนัธ์ รามเกียรติ   ศิลาจารึก 100 

2 เนือหาของวรรณคดี รามเกียรติ   ศิลาจารึก 100  
3 แก่นเรือง และโครงเรือง รามเกียรติ 100 
4 ตวัละคร รามเกียรติ 100 
5 ฉากและบรรยากาศ รามเกียรติ   ศิลาจารึก 100 
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ตารางที 6  (ต่อ) 
 

แผนที เนือหาสาระ วรรณคดีทีใช้สอน เวลา (นาที) 
6 ศิลปะการประพนัธ์ รามเกียรติ   ศิลาจารึก 100 

7 การพินิจคุณค่าของวรรณคดี รามเกียรติ   ศิลาจารึก 100 
8 การพินิจคุณค่าวรรณคดี รามเกียรติ   ศิลาจารึก 100 

 

   .2. .  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือ
ตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาและเนือหา  จากนันปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัด                 
การเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
   2.2.2.6 เสนอแผนการจัดการ เ รียน รู้ต่อผู ้เ ชี ยวชาญจํานวน   ท่าน  
ประกอบดว้ย ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้และผูเ้ชียวชาญดา้นการวดั
และประเมินผล  เพอืตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงของเนือหา โดยพิจารณาหาค่าดชันี
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์  เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ   : )   
    ซึงมีเกณฑก์ารประเมิน   ดงันี 
    +   หมายถึง  แน่ใจวา่เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
       หมายถึง ไม่แน่ใจวา่เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 
    -    หมายถึง แน่ใจวา่เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  โดยคาํนวณจากสูตร 
  

    IOC = 
N

R  
 

   เมือ  IOC =  ค่าความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเนือหา หรือ      
                                                                           ระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์
     R  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทงัหมด 
      N =  จาํนวนผูเ้ชียวชาญทงัหมด 
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   โดยค่า  IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งระหวา่งองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ ซึงผลการทดสอบไดค้่าความสอดคลอ้ง
เท่ากบั 1.00 
   .2. .7 ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคําแนะนําของ
ผูเ้ชียวชาญ  ท่าน ในดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมและการวดัและประเมินผล 
   .2. .8  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มควบคุม 
   จากขันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติสามารถสรุปได ้       
ดงัแผนภาพ 

ขนัตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัม.2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ปี พ.ศ.2551 

 
ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัวรรณคดีและการสอน

วรรณคดี 
 

ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ   จาํนวน  8  แผน  แผนละ    คาบ คาบละ  50  นาที 
 

เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกต้องการใน
ภาษาและความเทียงตรงของเนือหาจากนนัปรับปรุงและแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํ
ของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
เสนอแผนการจดัการเรียนรู้  ต่อผูเ้ชียวชาญ    ท่าน  เพือตรวจสอบความถกูตอ้งและความเทียงตรงของเนือหา

โดยพิจารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)ระหว่างจุดประสงค ์ เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ปรับปรุงและแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ   
 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มควบคุม 
 
แผนภาพที 3   ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  
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  . .3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน (ก่อนและหลงัเรียนวรรณคดีไทย) 
เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จาํนวน 4  ขอ้ เพอืใชท้ดสอบก่อนและหลงัเรียน  
โดยมีขนัตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดงันี 
   . .3.    ศึกษาศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ปี พ.ศ. 2551 
   . .3.    ศึกษาวิธีการเขียนและสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิจากตาํรา
และเอกสารต่าง ๆ 
   . .3.    วิเคราะห์เนือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้เรืองการจดัการเรียนรู้
วรรณคดีไทย 
   . .3.    จดัทาํตารางวเิคราะห์ขอ้สอบดงัต่อไปนี 
 

ตารางที 7 วเิคราะห์ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิก่อนและหลงัเรียนวรรณคดีไทย 
 

เนือหาสาระ ตวัชีวดั 

พฤตกิรรมการเรียนรู้ 

รวม 

(ข้อ) รู้จ
ํา 

เข้า
ใจ 

นํา
ไป
ใช้  

วเิค
ราะ

ห์ 

สัง
เคร

าะห์
 

ปร
ะเม

นิค่
า 

รูปแบบคาํ
ประพนัธ์ 

นกัเรียนเขา้ใจรูปแบบคาํ
ประพนัธ์ของวรรณคดีทีศึกษา
ได ้

2 1 - - - - 3 

เนือหาของ
วรรณคดี 

นกัเรียนเขา้ใจเนือหาของ
วรรณคดีทีศึกษา 3 - - - - - 3 

แก่นเรือง และ
โครงเรือง 

นกัเรียนเขา้ใจโครงเรืองและ
วิเคราะห์แก่นเรืองได ้

3 3 - - - - 6 

ตวัละคร นกัเรียนสามารถพินิจตวัละคร
จากวรรณคดีทีศึกษาได ้ 3 - - 4 - 2 9 

ฉากและ
บรรยากาศ 

นกัเรียนสามารถพินิจฉากและ
บรรยากาศของวรรณคดีทีศึกษา
ไดถู้กตอ้ง 

- 2 - 2 - - 4 
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ตารางที 7 (ต่อ) 
 

เนือหาสาระ ตวัชีวดั 

พฤตกิรรมการเรียนรู้ 

รวม 

(ข้อ) รู้จ
ํา 

เข้า
ใจ 

นํา
ไป
ใช้ 

วเิค
ราะ

ห์ 

สัง
เคร

าะห์
 

ปร
ะเม

นิค่
า 

ศิลปะการ
ประพนัธ์ 

นกัเรียนพินิจศิลปะการประพนัธ์
ไดถู้กตอ้ง - 2 - 3 - - 5 

การพินิจคุณค่า
ของวรรณคดี 

นกัเรียนซาบซึงและเห็นคุณค่า
ของวรรณคดีสามารถบอก
แนวคิดทีไดจ้ากการศึกษา
วรรณคดีและนาํไปประยกุตใ์ช้
ในชีวิตจริง 

- 2 3 3 - 2 10 

รวม(ข้อ) 11 10 3 12 - 4 40 
 
   . .3.  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย  เป็น
แบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จาํนวน 80 ขอ้  ใหค้รอบคลุมตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ 
   . .3.  เสนอแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
วรรณคดีต่ออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือตรวจสอบการใชภ้าษา  ความถูกตอ้งของขอ้คาํถาม  
จากนนัปรับปรุงและแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก่อนและหลงัเรียนวรรณคดี  ตามคาํแนะนาํ
ของอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
   . .3.7 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิการเ รียนวรรณคดีไทยต่อ
ผูเ้ชียวชาญจาํนวน    ท่าน  ประกอบดว้ยผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ผูเ้ชียวชาญดา้นการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2  และผูเ้ชียวชาญด้านการวดัและประเมินผล  
เพอืตรวจสอบการใชภ้าษา ความถูกตอ้งของขอ้คาํถาม โดยพจิารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
     ซึงมีเกณฑก์ารประเมิน   ดงันี 
    +  หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
     หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือไม่ 
    -  หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
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 โดยคาํนวณจากสูตร 
 

      IOC = 
N

R  
 

     เมือ  IOC  =  ค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์
        R  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทงัหมด 
              N  = จาํนวนผูเ้ชียวชาญทงัหมด 
 

   โดยค่า  IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและจุดประสงค  ์(พฤติกรรมทีตอ้งการ) ซึงผลการทดสอบไดค้่าความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 0.94 โดยมีค่าสูงสุดเท่ากบั 1.00 และค่าตาํสุด เท่ากบั .33 
   . .3.8  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยไปทดลองใช ้
(try out) กบันักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจาํนวน 30 
คน ทีเคยเรียนวรรณคดีเรืองศิลาจารึกหลกัที 1 และรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทกแลว้  
   . .3.9  ตรวจคาํตอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยโดย
ขอ้ทีตอบถูกให ้  คะแนน  ขอ้ทีตอบผดิหรือไม่ตอบได ้  คะแนน 
   . .3. 0 นาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติรายขอ้เพือหาประสิทธิภาพ  
แบบทดสอบมีคุณภาพตามเกณฑ์ คือ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง.  - .80 และมีค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) ระหว่าง.21 – 1.00 จาํนวน 39 ขอ้ ซึงยงัไม่ครบตามจาํนวนขอ้สอบทีกาํหนดไวต้าม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ทงันีผูว้ิจยัดาํเนินการปรับแกข้อ้สอบทียงัไม่ได้มาตรฐานจาํนวน 1 ขอ้ 
จากนนันาํไปใหอ้าจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ปรับแกอี้กครังหนึง ก่อนทีจะนาํไปใชท้ดสอบกบักลุ่ม
ตวัอยา่งจริงต่อไป 
   . .3. 1 นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยไปหาค่าความ
เชือมนั (reliability) โดยใชสู้ตร KR  20 ของคูเดอร์ และริชาร์ดสัน (Kuder and Richardson) ไดค้่า
ความเชือมนั เท่ากบั .71 
   2.2.3.12 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย จาํนวน 40  
ขอ้  ทีไดป้รับปรุงตามเกณฑแ์ลว้ ไปใชท้ดสอบก่อนเรียน (pre - test) หลงัเรียน (post -test)    
   จากขันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย 
สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพ 
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ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทย 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัม.2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ปี พ.ศ.2551 
 

ศึกษาเอกสารทีเกียวกบัการเขียนและสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิจากตาํราและเอกสารต่าง ๆ  

 
วิเคราะห์เนือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้เรืองการจดัการเรียนรู้

วรรณคดีไทยและทาํตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ 
 

สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทยเป็นขอ้สอบปรนยัชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 80 ขอ้ 

 
เสนอแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทยต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งการในภาษาและความเทียงตรงของเนือหาจากนนัปรับปรุงและแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวรรณคดีไทยตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
เสนอแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทยต่อผูเ้ชียวชาญ    ท่าน  เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเทียงตรงของเนือหาโดยพิจารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดา้นการใชภ้าษา ความถูกตอ้ง 

ของขอ้คาํถาม 
 

นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทยไปทดลองใช ้(try out) กบั 
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

 
นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทยมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ หาค่าความยากง่าย (p) 
ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชือมนั (reliability) ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เลือกขอ้สอบทีมีประสิทธิภาพ

จาํนวน 40 ขอ้ 
 
 
 
 
แผนภาพที 4   ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทย 

นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
ทีปรับปรุงตามเกณฑ ์ไปใชท้ดสอบก่อนเรียน (pre - test) 
และหลงัเรียน (post - test) 
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  . .4   แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิกซอว ์2     
   . .4.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) จากเอกสารและตาํราทีเกียวขอ้ง 
   . .4.   สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อวิธีการเรียน
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี 
    ส่วนที 1  การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโดยมีลักษณะเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ 5 4 3 2 1 วดัความคิดเห็นดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ดา้น
บรรยากาศการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert)   
    ส่วนที 2    ข้อเสนอแนะของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 มีลกัษณะเป็นขอ้คาํถามปลายเปิด 
   . .4.   เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพอืตรวจดูความถูกตอ้งและเหมาะสม  จากนันปรับปรุงและแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นตาม
คาํแนะนาํของอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
   . .4.4 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน  
ประกอบดว้ย ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ผูเ้ชียวชาญดา้นการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2  
และผูเ้ชียวชาญด้านการวดัและประเมินผล   เพือตรวจสอบความเหมาะสมและหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคใ์นการถาม    
   ซึงมีเกณฑก์ารประเมิน   ดงันี 
    +  หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
      หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือไม่ 
    -  หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
  โดยคาํนวณจาก   
 
 

    IOC = 
N

R  
 
 

    เมือ  IOC =  ค่าความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเนือหา หรือ      
                                                                   ระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์
     R  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทงัหมด 
      N =  จาํนวนผูเ้ชียวชาญทงัหมด 
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  โดยค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์ไดค้่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.95 โดยมีค่าสูงสุดเท่ากบั 1.00 และ
ค่าตาํสุดเท่ากบั .66 
 

   . .4.5 คดัเลือกข้อคาํถามทีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ .  ขึนไป     
เก็บไว ้และปรับปรุงขอ้คาํถามทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตาํกวา่ .  ใหมี้ความถูกตอ้ง   
   . .4.6 นําแบบสอบถามทีได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว  ไปทดลองใช้กับ         
กลุ่มตวัอยา่งทีเป็นกลุ่มทดลอง 
   จากขันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 สามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งันี 
 

ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคดิเห็นทมีีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 

 
ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม

ความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 (rating scale) 

 
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย

เทคนิคจิกซอว ์2 
 

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความเหมาะสม
ถูกตอ้งในการใชภ้าษาจากนนัปรับปรุงและแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่อผูเ้ชียวชาญ    ท่าน  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งโดยพิจารณาหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง(IOC)ระหว่างคาํถามและจุดประสงคก์ารถาม 
 

ปรับปรุงและแกไ้ขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ  โดยวิเคราะห์
จากค่า (IOC) 

 
นาํแบบสอบถามทีแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มทดลอง 

 

แผนภาพที 5  ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



92 
 
.  ขนัดําเนินการทดลอง 

 3.1 รูปแบบการวิจัย 

  การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลองเชิงทดลอง (experimental research) โดยใช้
แบบแผนการวจิยัแบบการทดลองทีแทจ้ริง (Randomized  Control - Group Pretest Posttest Design)  
ซึงมีรูปแบบ ดงันี  (มาเรียม นิลพนัธุ ์2549 : 145) 
 

แผนภาพที 6    แบบแผนการทดลอง (Experimental Research) 
 

กลุ่มทดลอง (E) O1 X O2 
กลุ่มควบคุม (C) O3 ~X O4 

 

   E     คือ กลุ่มทดลอง (experimental group) 
   C       คือ กลุ่มควบคุม (control group) 
   O1 , O3   คือ การทดสอบก่อนเรียน (pretest) 
   O2 , O4  คือ การทดสอบหลงัเรียน (posttest) 
   X    คือ วธีิการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2    
                  ~X      คือ วธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

 .  การดําเนินการทดลอง 

  3.2.1 ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองโดยใหก้ลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองทาํแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิก่อนเรียน (pre - test) ดว้ยขอ้สอบชุดเดียวกนัจากนนัจึงสอนโดยใชเ้นือหาเดียวกนั
และใชร้ะยะเวลาในการสอนเท่ากนั  คือ กลุ่มละ  8  แผน แผนละ  2  คาบ  คาบละ    นาที แต่ใช้
วธีิของการสอนทีแตกต่างกนั  
  . .2 กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิหลงัเรียน (post - 
test)  ด้วยแบบทดสอบวดัความรู้หลังเรียนวรรณคดี เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ              
4 ตวัเลือก จาํนวน  ขอ้  กาํหนดเวลา 5  นาที   
  3.2.3 กลุ่มทดลองทาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 
ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2      
 

.  ขันวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยันาํขอ้มูลทีไดท้งัหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติ   เพือทดสอบสมมติฐานและเพือสรุป
การทดลองดงันี 
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 4.1  การวเิคราะห์คุณภาพเครืองมือดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ค่าความยากง่าย 
ค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความเชือมนั  
 4.2 วเิคราะห์ผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 กบัแบบปกติโดยใช ้  ค่าเฉลีย   ( X )  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกนั  (t – test  Independent) 
 4.3 วเิคราะห์ผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 โดยใชค้่าเฉลีย   ( X ),ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และค่า
ทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั(t – test dependent) 
 4.4 วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อ
การจัดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 โดยใช้ค่าเฉลีย ( X ),ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน  (S.D.),การวิเคราะห์เนือหา (content  analysis)  และนําไปเทียบกบัเกณฑ์ (มาเรียม       
นิลพนัธ ์2549 : 196)   ดงันี  

ค่าเฉลียคะแนน     ระดับความคดิเห็น 

1.00 – 1.49          นอ้ยทีสุด 
1.50 – 2.49          นอ้ย 
2.50 – 3.49          ปานกลาง 
3.50 – 4.49          มาก 
4.50 – 5.00          มากทีสุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 กบัแบบปกติ มีวตัถุประสงคเ์พือ
เพอืเปรียบเทียบผลสมัฤทธิการเรียนรู้วรรณคดีไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 กบัแบบปกติ เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิคจิกซอว ์2 และเพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 

 ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงันี 
 ตอนที 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย  ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 กบัแบบปกติ 
 ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
 ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดั    
การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2  
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ตอนที 1   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2  

 ทีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 กับแบบปกติ  
 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 กบัแบบปกติ โดยทดสอบค่า (t - test) แบบกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่มอิสระต่อกนั (t – test independent) ดงัตารางที 8 

 

ตารางที 8   ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  
ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 กบัแบบปกติ 
 

วิธีการจัดการเรียนรู้ n คะแนนเต็ม  S.D. t Sig  
จิกซอว ์2 47 40 30.30 3.30 

4.10* .00 
แบบปกติ 47 40 26.55 3.25 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 
  จากตารางที 8 พบว่าคะแนนสอบวดัผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยหลังเรียนของ
นกัเรียนทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 มีค่าเฉลีย ( ) เท่ากบั 30.30 
และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3.30 ส่วนนกัเรียนทีเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติมีค่าเฉลีย ( ) เท่ากบั 26.55 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3.25 เมือตรวจสอบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลียพบวา่ผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียนของนักเรียนทีเรียน
ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 สูงกว่านักเรียนทีเรียนด้วยวิธีการจัด         
การเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

ตอนที 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2  
 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 โดยทดสอบค่า       
(t - test) แบบกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มอิสระต่อกนั (t – test dependent) ดงัตารางที 9  
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ตารางที 9  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  
 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
 

กลุ่มทดลอง n คะแนนเตม็  S.D.  t Sig 

ทดสอบก่อนเรียน 47 40 22.49 3.62 
- 12.940* .00 

ทดสอบหลงัเรียน 47 40 30.30 3.30 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 
  จากตารางที 9 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยก่อนเรียนของนักเรียน   
ทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 มีค่าเฉลีย ( ) เท่ากบั 22.49 และ   
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.62 ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย      
หลังเรียน มีค่าเฉลีย ( ) เท่ากับ 30.30 และมีค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.30 เมือ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย พบว่าผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที
เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

ตอนที 3   ผลการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 

 แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 จาํแนกเป็นภาพรวมและรายดา้นจาํนวน 3 ดา้นคือ ดา้นกิจกรรม
การจดัการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้ โดย
วเิคราะห์ค่าเฉลีย ( ) และระดบัความคิดเห็น ดงัตารางที 10 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 97 

ตารางที 10 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 กลุ่มทดลองทีมีต่อ 
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
 

ข้อ รายการ  S.D ผลการวเิคราะห์ ลาํดับท ี

1 นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดั 
การเรียนรู้ 4.68 .56 มากทีสุด 1 

2 นกัเรียนสามารถรับและใหค้วามช่วยเหลือ
เพอืนได ้ 4.36 .36 มาก 6 

3 นกัเรียนทาํงานเสร็จตามเวลาโดยการร่วมมือ
กนัของนกัเรียนทุกคน 4.38 .64 มาก 5 

4 นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนเอง
อยา่งเตม็ที 4.21 .72 มาก 9 

5 นกัเรียนไดช่้วยเหลือกนัและยอมรับซึงกนั 
และกนั 

4.45 .72 มาก 3 

 รวมด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 4.42 .49 มาก 1 

6 ช่วยใหบ้รรยากาศในการเรียนตืนเตน้น่าสนใจ 4.23 .76 มาก 8 
7 ทาํใหน้กัเรียนมีโอกาสแลกเปลียนแสดงความ

คิดเห็นมากขึน 
4.34 .79 มาก 7 

8 ทาํใหน้กัเรียนสนิทสนมคุน้เคยกบัเพอืน 
มากขึน 4.45 .87 มาก 3 

9 ช่วยใหน้กัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนานและ 
ไม่เครียด 

4.34 .79 มาก 7 

 รวมด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.34 .60 มาก 3 

10 ช่วยใหน้กัเรียนไดรู้้จกัเพอืนมากขึนและรู้จกั 
การทาํงานร่วมกบัผูอื้น 4.59 .62 มากทีสุด 2 

11 ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้สึกทีดีต่อการเรียน
วรรณคดี 4.34 .73 มาก 7 
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ตารางที 10  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ  S.D ผลการวเิคราะห์ ลาํดับท ี

12 ช่วยใหน้กัเรียนเขา้กนักบัเพอืนไดดี้และ
ร่วมกนัทาํงานไดส้าํเร็จ 4.45 .67 มาก 3 

13 ช่วยใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก 3.98 .74 มาก 10 
14 นกัเรียนสามารถสรุปสาระสาํคญัของเนือหา

ได ้ 4.68 .52 มากทีสุด 1 

15 นกัเรียนมีความรู้สึกทีดีต่อเพอืนและ 
มีเพอืนร่วมหอ้งมากขึน 4.40 .83 มาก 4 

 รวมด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้ 4.39 .51 มาก 2 

รวมทุกด้าน 4.39 .46 มาก 
 
 จากตารางที 10 พบวา่ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 กลุ่มทดลองทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีมีค่าเฉลีย 
( ) เท่ากบั 4.39  ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั .46 เมือพิจารณาความคิดเห็นรายดา้น
พบว่า แต่ละดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากเท่ากนัโดยดา้นกิจกรรมการจดัการเรียน มีค่าเฉลีย ( ) 
เท่ากบั 4.42 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั .49 รองลงมา คือ ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจาก
การเรียนรู้ มีค่าเฉลีย ( ) เท่ากับ 4.39 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .51 และด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้มีค่าเฉลีย ( ) เท่ากบั 4.34 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั .60 
ตามลาํดับ เมือพิจารณารายละเอียดพบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้และนักเรียน
สามารถสรุปเนือหาของบทเรียนได ้อยูใ่นระดบัมากทีสุด เท่ากนั มีค่าเฉลีย ( ) เท่ากบั 4.68 ค่า
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั .56 และ .52 รองลงมา คือช่วยให้นักเรียนไดรู้้จกัเพือนมาก
ขึนและรู้จกัการทาํงานร่วมกับผูอื้นอยู่ในระดับมากทีสุด  มีค่าเฉลีย ( ) เท่ากับ 4.59 ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั .62 และทาํให้นักเรียนสนิทสนมคุน้เคยกบัเพือนมากขึนกบัช่วย
ใหน้กัเรียนเขา้กนักบัเพอืนไดดี้และร่วมกนัทาํงานไดส้าํเร็จ อยูใ่นระดบัมากเท่ากนั  มีค่าเฉลีย ( ) 
เท่ากบั 4.45 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั .87 และ .67  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที  5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 กับแบบปกติ เป็นการวิจัย      
เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (experimental research)  ดาํเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบ   
การทดลองทีแทจ้ริง (Randomized  Control – Group Pretest Posttest Design) โดยมีวตัถุประสงค์
เพือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ทีจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2  กบัแบบปกติ 2) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 และ 3) เพอืศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม       
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 3 หอ้งเรียน มีนกัเรียน จาํนวน 34 คน โดยการจดัห้องเรียน
เป็นแบบคละความสามารถและมีความรู้พืนฐานวิชาภาษาไทยไม่แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้น
การวิจยั คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2  ทีกาํลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2553  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จาํนวน    ห้องเรียน  
จาํนวน 94 คน  โดยมีขนัตอนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มห้องเรียนจาํนวน 2 ห้องจาก 3 ห้อง ที
มีผลสมัฤทธิรายวิชาภาษาไทยของภาคเรียนทีผ่านมาไม่แตกต่างกนัจาํนวน 2 ห้อง  ดว้ยวิธีการสุ่ม
อยา่งง่าย (simple random sampling)โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มจากนันสุ่มนักเรียน 2 ห้องโดย
การจบัสลากเป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้ง คือหอ้ง ม. 2/2 จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
และกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง คือ ม.2/3  ใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ตวัแปรตน้คือการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ตวัแปรตามคือผลสัมฤทธิการ
เรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 และความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2  
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยทีจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 และแผนการจดั   การเรียนรู้วรรณคดีไทยแบบปกติ ทีผ่าน
การตรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 1.00 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
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ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จาํนวน 40 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั .94 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 มีค่า
อาํนาจจาํแนก (r)  ระหว่าง 0.20 – 1.00 และมีค่าความเชือมนั 0.71 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั จาํนวน 15 ขอ้ ประเมินในดา้นกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้ มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง IOC เท่ากบั 0.95 และแบบสอบถามความคิดเห็นนกัเรียนโดยใชค้าํถามปลายเปิด  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใชใ้นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 กับแบบปกติ   
ใชสู้ตร t – test แบบ independent การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิการเรียนรู้วรรณคดีไทยก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของนกัเรียนทีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 ใชสู้ตร  t – test 
แบบ dependent และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดั  
การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 โดยใชก้ารหาค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) สรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี 
  

สรุปผลการวิจัย 

 1.  ผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยหลังเรียนของนักเรียนทีเรียนด้วยการจัด          
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 สูงกว่านักเรียนทีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้         
แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 2.  ผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 กลุ่มทดลองทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เมือพิจารณาความคิดเห็น   
รายด้านพบว่าแต่ละด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเท่ากัน คือ ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
รองลงมาคือดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียน และดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 
 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัเรืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 กบัแบบปกติ สามารถนาํไปสู่
การอภิปรายผลไดด้งัต่อไปนี 
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 1. จากผลการวิจยัทีพบว่า ผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยหลังเรียนของนักเรียนที
เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 สูงกว่านักเรียนทีเรียนด้วยวิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ทงันีอาจเนืองมาจากการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 กับการจดัการเรียนรู้แบบปกตินันเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที
แตกต่างกัน กล่าวคือการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 เป็นเทคนิคการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกัน  ซึงมีหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดกลุ่มผูเ้รียนแบบคละ
ความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพอืเขา้กลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้ แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4-5 คน 
ซึงสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งช่วยเหลือกนัในการแกปั้ญหาการเรียนรู้ร่วมกนั เพอืให้งานบรรลุเป้าหมาย 
โดยครูผูส้อนมีหน้าทีแนะนําคอยให้ความช่วยเหลือชีแนะแหล่งขอ้มูล และจดัหาสืออุปกรณ์ให้
ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามสามารถในการเรียนอยา่งเต็มที จึงทาํให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการทาํงานกลุ่ม
และการช่วยเหลือพงึพาอาศยักัน อีกทงัการนาํคะแนนพฒันาของแต่ละคนภายในกลุ่มมารวมกัน
แลว้เฉลียมาเป็นคะแนนกลุ่ม เพือเป็นกลุ่มพฒันาทียอดเยยีม ทาํให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม  ในการทีจะทําให้กลุ่มของตนประสบ
ความสาํเร็จเพอืทีจะไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งชมเชย ดว้ยความสามารถและวยัทีให้เคียงกนัของ
นกัเรียนในกลุ่ม จากกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 ดงัทีกล่าวมานีจึง
อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทยทีสูงขึน นอกจากนียงัมีปัจจยัทีส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ตระหนกัในความรับผดิชอบของตนเองและกลุ่ม อาจเป็น
เพราะการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 มีการจดักลุ่มนักเรียนทีมีความสามารถ
ทางการเรียนแตกต่างกนัเขา้กลุ่มเดียวกนัเรียกว่า “กลุ่มบา้น” โดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะเลือก
หวัขอ้ทีตนเองสนใจคนละ 1 หวัขอ้ จากนนัสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนแยกกนัไปศึกษาร่วมกบัสมาชิก
กลุ่ม อืน ๆ ทีสนใจหัวขอ้เดียวกันให้เขา้ใจอย่างแจ่มชัดจนสามารถเป็นผูเ้ชียวชาญเรียก “กลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญ” จากนนักลบัมากลุ่มเดิม อธิบายเนือหาทีตนเองไปศึกษาให้เพือนสมาชิกในกลุ่มเขา้ใจ 
โดยผลดักนัอธิบาย ต่อจากนันครูจะทดสอบเป็นรายบุคคล คิดคะแนนคาํนวณคะแนนพฒันาแลว้
เฉลียรวมเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มทีไดค้ะแนนสูงสุดจะไดรั้บรางวลัเป็นการชืนชมยกยอ่งสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของสลาวิน  (Slavin 1990,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2545 : 186)  ทีว่า การจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนัจะช่วยพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนและทกัษะทางสังคมของผูเ้รียนได้  ทุก
สาระการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุรพล พยอมแยม้ (2544 : 98-99) ทีว่ากลุ่มเพือนร่วมวยั
จะช่วยเหลือกนัในระหวา่งการเรียนทีมีผลต่อการเรียนของเด็กใหดี้ขึน เนืองจากกลุ่มเพือนร่วมวยัที
มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัสวนใหญ่ชวยเหลือเกือกูลกนัในการเรียน ตงัใจเรียน จะมีแรงจูงใจให้สมาชิก
คนอืนในกลุ่มปฏิบติัตนไปในทางทีดีและประสบความสําเร็จในการเรียนไปพร้อม ๆ กัน  ซึง
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวคนธ์  ทองแมน้ (2547 : 103 - 104)  ทีปรากฏว่าผลการพฒันาทกัษะ
การอ่านจับใจความของนักเรียนด้วยเทคนิคจิกซอว์มีพฒันาการเพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 33.88 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรรณิภา พลขาง (2550 : 87 - 89) ทีศึกษาเรืองผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย ดา้นการอ่านจบัใจความโดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือดว้ย
เทคนิคจิกซอว ์   ชนัประถามศึกษาปีที 5  ซึงผลการวิจยัพบว่า  แผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.31/89.76 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีตงัไว ้ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จดัการเรียนรู้ เท่ากบั .7835 แสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหน้าในบทเรียน ร้อยละ 78.35 และนักเรียน
มีผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนเพิมขึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และ
งานวิจยัของศศิธร ช่วยสงค์ (2551 : 88) ทีพบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและทกัษะการคิดพนืฐานของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอวสู์งกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .01 และกลุ่มทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์มีผลสัมฤทธิทางการ
เรียนภาษาไทยและทักษะการคิดพืนฐานสูงกว่ากลุ่มทีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 เมือพิจารณาวิธีการจดัการเรียนรู้แบบปกติแลว้พบว่ากิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้แตกต่างจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว ์2 กล่าวคือลักษณะ
กิจกรรมการเรียนรู้เนน้การบรรยายเนือหาของบทเรียนโดยครูเป็นผูท้ีมีบทบาทมากทีสุดในชนัเรียน
และนักเรียนมีหน้าทีในการจดบนัทึกและดาํเนินตามกิจกรรมต่าง ๆ ทีครูจดัให้ นอกจากนีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติไม่มีการจดันกัเรียนเขา้ทาํงานกลุ่มโดยคละความสามารถทีแยกเป็นเด็ก
เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน แมว้า่จะมีการจดักิจกรรมกลุ่มแต่นกัเรียนจะเลือกกลุ่มกนัเอง นักเรียนทีมี
ความสามารถมากหรือปานกลางก็จะจบักลุ่มอยูด่ว้ยกนั ปฏิเสธทีจะให้นักเรียนทีเรียนอ่อนเขา้กลุ่ม
ดว้ย หรือนกัเรียนมกัจะเลือกทีจะอยูก่ลุ่มเดียวกบัเพอืนสนิท ทาํใหเ้กิดปัญหาในการแบ่งกลุ่มกรณีที
บางกลุ่มมีจาํนวนนกัเรียนมากหรือน้อยเกินไป จากสถานการณ์ที กล่าวมานี ทาํให้การจดักิจกรรม
ไม่หลากหลายและทวัถึง กล่าวคือเมือครูบรรยายหรือยกตวัอย่างความรู้ทีเกียวขอ้งกับการพินิจ
วรรณคดีไทย นกัเรียนบางส่วนจะตงัใจเรียนแต่บางส่วนจะชวนกนัพูดคุยหรือเล่นกนัเนืองจากขาด
แรงจูงใจในการเรียนและไม่เห็นความสําคญัในศกัยภาพของตนเอง ทา้ยทีสุดแล้วส่งผลให้ไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการพนิิจวรรณคดีเท่าทีควร  และมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทย
ตาํกว่าผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนทีจดั  การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก
ซอว ์2  
 2.  จากผลการวิจยัทีพบว่า ผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนทีเรียนดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 103 

สถิติทีระดบั .05 ทงันีอาจเนืองมาจากการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 เป็นวธีิ การจดัการเรียนรู้ทีแปลกใหม่ในการเรียนวรรณคดีไทยสาํหรับ
นกัเรียน กล่าวคือ  มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีมีความเหมาะสมในการนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
วรรณคดีโดยมีองคป์ระกอบทีสาํคญั 6 ประการ ดงันี 1) จดักลุ่มผูเ้รียนเพือร่วมมือกนัเรียนรู้ 2) จดั
กลุ่มผูเ้ชียวชาญในแต่ละเรืองยอ่ยจากทีครูกาํหนดให้หรือให้นักเรียนเลือกประเด็นทีน่าสนใจมาก
ทีสุด 3) การนาํเสนอและพฒันาผูเ้ชียวชาญจากกลุ่มต่าง ๆ  4) การแลกเปลียนความรู้  ความเขา้ใจ
ของผูเ้ชียวชาญแต่ละเรืองใน กลุ่มเดิม 5) การวดัผลการเรียนรู้และเก็บคะแนน กาํหนดคะแนน
พฒันาของแต่ละคนภายในกลุ่ม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของแต่ละกลุ่ม  และ 6) การยกย่อง
ชมเชยความสําเร็จของกลุ่มทีประสบผลสําเร็จสูงสุดโดยการติดบอร์ดชมเชยเพือเผยแพร่ผลงาน   
(วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 121-122)  จากรูปแบบการจดักิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นในการจดักลุ่ม
นกัเรียนทีเรียกวา่ “กลุ่มบา้น” โดยคละความสามารถแบบ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน ในสัดส่วน 1 : 
2 :1   เมือจดักลุ่มไดด้งันีแลว้นกัเรียนทุกคนจะทราบบทบาทของตนเองภายในกลุ่มคือตอ้งออกไป
ศึกษาในหัวขอ้ทีตนเองสนใจพร้องกบัสมาชิกของกลุ่มอืนในฐานะ “ผูเ้ชียวชาญ” ตรงจุดนีจะเป็น
แรงกระตุน้ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตวัเอง นักเรียนทีมีความสนใจในการเรียนน้อยก็จะมีความ
มานะพยายามในการเก็บเกียวความรู้ให้ไดม้ากทีสุด  เพือทีจะนาํความรู้นันมาอธิบายถ่ายทอดให้
เพอืนทีอยูใ่น “กลุ่มบา้น” ไดใ้นขณะเดียวกนันกัเรียนทีมีความสามารถมากก็จะใหก้ารยอมรับเพือน
ทุกคนในกลุ่มเพราะตอ้งรับการถ่ายทอดความรู้จากเพอืน  นบัเป็นการสร้างความสามคัคี  และสร้าง
ทกัษะการทาํงานกลุ่มการช่วยเหลือพงึพาอาศยักนั นอกจากนีลกัษณะสาํคญัของการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 จะมีการนาํคะแนนพฒันาของแต่ละคนภายในกลุ่มมารวมกนัแลว้
เฉลียมาเป็นคะแนนกลุ่ม เพือเป็นกลุ่มพฒันาทียอดเยียม ทาํให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม จะได้ทาํให้กลุ่มของตนประสบความสําเร็จ 
ไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งชมเชย ซึงถือเป็นแรงกระตุน้สาํคญัทีทาํให้นักเรียนสนใจในการเรียน
มากขึน อยา่งไรก็ตาม จอยซ ์และเวลล ์(Joyce and weil 1996 : 39, อา้งถึงใน วราภรณ์  บรรติ 2543 : 
26-27) กล่าวว่า ในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ครูมีหลักทีตอ้งคาํนึงอยู ่3 ประการ คือ 1) 
รางวลัหรือเป้าหมายของกลุ่ม 2) ความสามารถของแต่ละบุคคล และ 3) โอกาสในการช่วยให้กลุ่ม
รางวลัหรือเป้าหมายของกลุ่ม ผูส้อนตอ้งตงัรางวลัไว ้เพือกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความพยายามในการ
เรียนรู้และพยายามปรับพฤติกรรมของตนเพือความสําเร็จของกลุ่ม รางวลัอาจจะเป็นสิงของ 
ประกาศนียบตัร คาํชมเชย แต่ครูผูส้อนควรแจง้ให้นักเรียนทราบว่า กลุ่มไม่ควรแข่งขนัเพือรางวลั
โดยครูผูส้อนจะตอ้งวดัความกา้วหนา้ของกลุ่มดว้ย   สอดคลอ้งกบัสุรพล  พยอมแยม้ (2544 : 50)ที
กล่าวว่า รางวลัหรือ  การเสริมแรงมีความสาํคญัในฐานะทีทาํให้การเรียนรู้มีความเขม้ขน้ขึนและ
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ผูเ้รียนจะตอ้งทาํอะไร มาบางอยา่งก่อนทีจะไดรั้บการเสริมแรง ซึงการเสริมแรงทีผูส้อนเลือกใชน้ัน
แบ่งได ้3 ประการ คือ  1) การให้ความสนใจต่อคาํตอบของผูเ้รียนและให้คาํชม 2) การอนุญาตให้
ผูเ้รียนเลือกทาํกิจกรรมทีชอบหรือตอ้งการทาํ  และ 3) การให้รางวลัเป็นสิงของหรือสิงทีใชเ้ป็นตวั
แทนทีสร้างคุณค่าตามความตอ้งการของผูเ้รียน  ซึงหลกัการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัวารุณี  พรหมคุณ    
(2549 : 91 - 92) ทีพบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการอ่านจบัใจความชนัประถมศึกษาปี
ที 6 ดว้ยเทคนิคจิกซอวมี์ประสิทธิภาพเท่ากบั 88.33/ 82.30 ซึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีตงัไว้
แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการอ่านจบัใจความ ชนัประถมศึกษาปีที 6 ดว้ยเทคนิคจิกซอวมี์
ดชันีประสิทธิผลเท่ากบั .6987 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวชัรา  เวชบรรพต (2550: 109 - 110) 
ทีพบว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เรืองการอ่านจบัใจความนิทานพืนบา้น โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอวก์ลุ่มสาระการเรียน รู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 2 ทีสร้างขึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.91/85.05 และ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5982 แสดงว่า นักเรียนมี
ความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ 59.82  

 3.  จากผลการวิจัยทีพบว่าความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษา  ปีที 2 ทีมีต่อจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมือจาํแนกรายดา้นนักเรียนมีระดับความคิดเห็นมากต่อด้านกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ดา้น
ประโยชน์  ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ และดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียด
ดงันี    ความคิดเห็นต่อดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้และเขา้ใจกระบวนการ
ทาํงานกลุ่มมากขึน และทาํใหรู้้จกัเพอืนมากยงิขึน กล่าวคือ การแยกกนัไปทาํกิจกรรมกลุ่มทาํให้มี
ความเขา้ใจในเนือหามากขึน นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึน มีการช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้
ของแต่ละกลุ่ม และแลกเปลียนความคิดเห็นโดยใหเ้หตุผลซึงกนัและกนัทาํใหส้ามารถพฒันาตนเอง
ไดม้ากยงิขึน  มีการถามตอบกนัอยา่งสนุกสนาน ถา้ไม่เขา้ใจขอ้ใดเพือนก็จะช่วยอธิบายให้เขา้ใจ
มากขึน ทาํให้ได้รับความรู้เพิมเติม และการมอบรางวลัทาํให้มีกาํลังใจในการเรียน เพือให้ได้
คะแนนมาก ๆ ทาํใหรู้้สึกวา่ไม่ไดเ้พยีงคะแนนเท่านนัแต่ยงัไดร้างวลัอีกดว้ย ทงันีอาจเป็นเพราะการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 มีการจดักลุ่มผูเ้รียนเขา้กลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้โดย
สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งช่วยเหลือกนัในการแกปั้ญหาการเรียนรู้ร่วมกนัเพือให้งานบรรลุเป้าหมาย จึง
ทาํให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการกลุ่มและการช่วยเหลือพงึพาอาศยักัน เกิดความสามคัคีและเกิด
สมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งกนัภายในกลุ่ม   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุรพล  พยอมแยม้ (2544 : 103) 
ทีว่า การเสริมสร้างสัมพนัธภาพทีดีหรือการมีกลุ่มเพือนเพือการเรียนรู้ จะทาํให้ผูเ้รียนแต่ละคน
ตระหนกัถึงความเป็นอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม รู้จกัทีจะช่วยเหลือเพือน ๆ โดยเฉพาะดา้นการเรียน และ
ด้วยการจดับรรยากาศหรือสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมร่วมกันให้มากทีสุด สําหรับความ
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คิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 รองลงมาคือด้าน
ประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ อาจเป็นเพราะรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีจดักลุ่มนักเรียน
แบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน  และนักเรียนทุกคนในกลุ่มต้องรับบทบาทเป็น
ผูเ้ชียวชาญในการถ่ายทอดความรู้ให้เพือนในกลุ่มทาํให้นักเรียนบางคนทีแต่เดิมมีความสนใจใน
การเรียนนอ้ยมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน มีการช่วยเหลือและรับฟังความคิดเห็นซึงกนั
และกัน ทาํให้นักเรียนมีความมันใจในการเรียนมากขึนและมีความรู้ความเขา้ใจในเนือหาของ
บทเรียน เพอืจะไดท้าํแบบทดสอบยอ่ยในแต่ละเรืองใหไ้ดค้ะแนนดีจะส่งผลต่อการคิดคะแนนเฉลีย
เป็นคะแนนพฒันาของกลุ่ม นอกจากนีการทาํแบบทดสอบยอ่ยทุกครังทีเรียนจบในแต่ละเนือหาทาํ
ใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนและทบทวนความเขา้ใจมากขึน เมือเรียนจบหลกัการพินิจวรรณคดีจึงสามารถ
ทาํขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยได้ในระดบัดี สอดคล้องกบัจารุวรรณ เทียนเงิน 
(2547 : 96) ทีพบว่าผลสัมฤทธิการพินิจวรรณคดีไทยของนักเรียนทีเรียนดว้ยวิธีสอนตามแนวคิด
ของสเตอร์นเบอร์กและวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดย
ผลสัมฤทธิการพินิจวรรณคดีไทยของนักเรียนทีเรียนดว้ยวิธีสอนตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์ก  
สูงกว่านักเรียนทีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ ด้านสุดทา้ยคือดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อบรรยากาศการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์ 2 ว่ามีบรรยากาศดี  
การแยกยา้ยไปทาํงานเป็นกลุ่มทาํให้สามารถสร้างสัมพนัธภาพทีดีให้เกิดขึนกับเพือนร่วมชันได ้
การช่วยเหลือกันในกลุ่มทาํให้เกิดภาพของความสามัคคี บรรยากาศสนุกสนาน ไม่เครียดและ
นกัเรียนมีความตืนตวัอยูต่ลอดเวลาเพราะไดมี้การเคลือนไหวเปลียนกลุ่มไปมาตลอดช่วงการเรียนรู้ 
นอกจากนียงัมีบรรยากาศของการแข่งขนัทีแต่ละกลุ่มพยายามทาํคะแนนพฒันาให้ไดม้าก ๆ เพือจะ
ไดรั้บรางวลัแต่การแข่งขนัส่งผลทาํให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทยดีขึน 
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของวารุณี  พรหมคุณ (2549 : 91 - 92) ทพีบวา่นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 
6 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย อยูใ่นระดับมากทีสุด 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฮอลิเดย ์(Holliday 1995, อา้งถึงใน กลัยาณี  พลศกัดิ 2543 : 57) ที
พบวา่ การเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนดีขึน ไม่ส่งผลต่อเพศ
แต่ส่งผลต่อเรืองอารมณ์และความรู้สึก สาํหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
จิกซอว ์2 ดา้นบรรยากาศผูว้จิยัพบวา่การจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนกลุ่มใหญ่จะตอ้งมีจาํนวนกลุ่ม
มากทาํใหเ้กิดความคบัแคบ ไม่สะดวกในการทีครูจะเดินเขา้ไปดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 

 จากผลการวจิยัและการอภิปรายผลดงักล่าวเป็นเหตุผลสาํคญัทีสนับสนุนว่าผลสัมฤทธิ
การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค    
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จิกซอว ์2 กับแบบปกติแตกต่างกันโดยผลสัมฤทธิของนักเรียนกลุ่มทดลองทีจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 สูงกวา่กลุ่มควบคุมทีจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครังนีผูว้ิจัยได้ค้นพบข้อสังเกตจากประสบการณ์ตรงทีอาจก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปนี 
 ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1.  ครูตอ้งทาํความเขา้ใจและอธิบายหลกัการทาํงานกลุ่มให้นักเรียนเขา้ใจ และอธิบาย
หลกัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 ใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความมีศกัยภาพของ
ตนเอง และพยายามพฒันาตนเองไปใหเ้ตม็ความสามารถและมีการเสริมแรงนกัเรียนตลอดเวลา 

 2.  การจดัการเรียนรู้ไม่จาํเป็นตอ้งทาํในห้องเรียนเสมอไป การจดักิจกรรมการเรียนรู้
บางเรืองอาจจดันอกสถานทีเพือเปลียนบรรยากาศในการเรียนไม่ให้ซาํซาก เช่น การจดัการเรียนรู้
เรืองฉากและบรรยากาศ อาจใหน้กัเรียนบรรยายฉากของสนานเด็กเล่น โรงอาหารตอนพกักลางวนั 
เป็นตน้ 
 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยระหว่างการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 กบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีอืน ๆ เช่น CIRC STAD เป็น
ตน้ 

 2.  ควรนาํวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 มาใชใ้นการพฒันา
ทกัษะดา้นอืน ๆ เช่น ทกัษะการอ่าน  หลกัภาษา และการเขียนเชิงสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

   3.  ควรนาํวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2  มาใชใ้นการพฒันา
ทกัษะการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 1 (กลุ่มทดลอง) 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2      ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ  ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง รูปแบบคาํประพันธ์       เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 รูปแบบคาํประพนัธ์เป็นสิงทีกวีหรือผูแ้ต่งวรรณคดี วรรณกรรมแต่ละเรืองเลือกมาใช้
ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของเนือหา ทาํให้งานเขียนเรืองนัน ๆ มีความงดงามดว้ยการร้อยเรียงทาง
ภาษา การเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรมจึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาลักษณะคาํประพนัธ์ เพือให้
สามารถพนิิจคุณค่าในการใชภ้าษาได ้ 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายและฉนัทลกัษณ์ของกลอนบทละครได ้ 
 2.  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายและลกัษณะงานเขียนร้อยแกว้ได ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  ความรู้เรืองกลอนบทละคร 
 2.  ความรู้เรืองงานเขียนร้อยแกว้ 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1.  ขนันํา 
  1.1 ครูนาํนักเรียนสนทนาถึงบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช โดยกล่าวถึงลกัษณะของรูปแบบคาํประพนัธ์ของ
วรรณคดีทงัสองเรืองแลว้เชือมโยงเขา้สู่เนือหาของบทเรียน 
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  1.2 ครูแจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้และแนะนาํการทาํงานกลุ่ม ทกัษะการทาํงาน
กลุ่ม เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนั การมอบหมายหน้าที ความช่วยเหลือกนัในการทาํงานกลุ่ม 
กติกาของกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น การไม่สนทนากนัเสียงดงั 
 2.  ขนัการสอน 

  ครูนาํเสนอบทเรียน ชีแจงสาระการเรียนรู้แก่นักเรียนทงัชนัเกียวกับสาระสาํคญั
ของรูปแบบคาํประพนัธข์องบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกั
ที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชโดยสังเขป แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ร่วมกนัเพอืเปรียบเทียบรูปแบบคาํประพนัธข์องทงัสองเรือง 

 3.  ขันศึกษากลุ่มย่อย 

  3.1  ครูจดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ยแบบคละความสามารถ ดา้นผลสมัฤทธิทางการเรียน 
กลุ่มละ 4 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนทีมีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และตาํ 1 คน 
  3.2  ครูแจกซองกิจกรรมใหน้กัเรียนกลุ่มละ 4 ซอง แต่ละซองมีคาํสังและใบความรู้
ประกอบดว้ยเนือเรืองดงันี 
   ใบความรู้ที 1 ความหมายและลกัษณะของกลอนบทละคร 
   ใบความรู้ที 2 ฉนัทลกัษณ์ของกลอนบทละคร 
   ใบความรู้ที 3 ความหมายและลกัษณะของงานเขียนร้อยแกว้ 
   ใบความรู้ที 4 การใชภ้าษาในงานเขียนร้อยแกว้ 
  3.3  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ทีทีจะศึกษาเนือหาทีตนสนใจคนละ 1 หวัขอ้เรือง 
  3.4  ใหน้กัเรียนแยกยา้ยเขา้กลุ่มใหม่ทีมีความสนใจตรงกนั ตามหัวขอ้ทีไดแ้บ่งไว้
ในหวัขอ้ 3.3 สมาชิกในกลุ่มใหม่ร่วมกนัศึกษาทาํความเขา้ใจเนือหา ช่วยเหลือกนัทาํกิจกรรมตาม
ใบงานใหส้าํเร็จ 
  3.5  นักเรียนแยกยา้ยกลับเขา้กลุ่มเดิมรายงานเนือหาทีได้ไปศึกษามาจากการเขา้
กลุ่มทีมีความสนใจตรงกนัใหส้มาชิกกลุ่มเดิมเขา้ใจ 
  3.6  นักเรียนในกลุ่มเดิมร่วมอภิปรายหาขอ้สรุปของกลุ่ม จากนันครูสุ่มเรียกถาม
ตวัแทนกลุ่มเสนอผลการสรุปผลการศึกษาของกลุ่ม แลว้ครูอธิบายเพมิเติม 
 4.  ขนัทดสอบย่อย 

  นกัเรียนทาํแบบทดสอบยอ่ยเป็นรายบุคคลโดยไม่ช่วยเหลือกนัจาํนวน 10 ขอ้ และ
คิดคะแนนพฒันา โดยนําคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละ
บุคคลแลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑเ์พอืกาํหนดคะแนนพฒันารายบุคคลและหาคะแนนพฒันาของกลุ่ม 
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 5.  ขนัการยกย่องกลุ่มทีประสบความสําเร็จ 
  5.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรู้ทีไดเ้รียนมา 
  5.2  ครูมอบรางวลัแก่กลุ่มทีทาํคะแนนไดต้ามเกณฑ ์
 6.  สือการเรียนรู้ 

  ซองกิจกรรม (ใบงาน ใบความรู้ บตัรเฉลย แบบทดสอบยอ่ย) 
 7.  แหล่งการเรียนรู้ 

  .  หอ้งสมุดโรงเรียน 
  .  อินเทอร์เน็ต 
 8.  การวัดและประเมินผล 

  .  ตรวจจากความถูกตอ้งของการทาํใบงาน 
  .  ตรวจจากการทาํแบบทดสอบยอ่ย 
  .  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
                (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 
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รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

กลอนบทละคร 

 กลอนบทละครเป็นกลอนทีใช้เป็นบทร้องในละครรําตามแบบแผนโบราณของไทย 
กลอนบทละครมีลกัษณะเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ กลอนบทละครนอกในสมยัโบราณ เช่น เรือง
มโนราห์ ไม่สูจ้ะเคร่งครัดในเรืองกฎขอ้บงัคบัในการแต่งนกั 
 จาํนวนคาํในแต่ละวรรคของกลอนบทละครทวัไปอาจมีระหว่าง 6-9 คาํ นิยมให้มี
จาํนวนคาํน้อย คือ 6-7 คาํ เป็นส่วนใหญ่ แลว้แต่ความสันยาวหรือหนักเบาของคาํ ทงันีเพือความ
สะดวกในการร้อง อยา่งไรก็ตามตอ้งคาํนึงถึงทาํนองเพลงทีใชร้้องเป็นสาํคญั 
 กลอน 2 วรรค เรียกวา่ 1 คาํ หรือ 1 คาํกลอน ถา้เรียงต่อกนั 2 คาํกลอนเรียกวา่ 1 บท 
 ฉนัทลกัษณ์ของกลอนบทละครมีดงันี 
     
    ๐๐๐๐๐๐  ๐๐๐๐๐๐             1 บาท หรือ  1 คาํกลอน 
   ๐๐๐๐๐๐   ๐๐๐๐๐๐             1 บท 
    ๐๐๐๐๐๐  ๐๐๐๐๐๐ 
   ๐๐๐๐๐๐   ๐๐๐๐๐๐ 
 กลอนบทละครแบ่งออกเป็นท่อนๆ ประกอบดว้ยกลอนตงัแต่ 2 คาํกลอนขึนไปไม่จาํกดั
ความยาวแล้วแต่เนือความ แต่มักแต่งเป็นคาํกลอนจาํนวนคู่ วรรคแรกของแต่ละท่อนมักใช้คาํ
ขึนตน้เป็นพเิศษของบทละคร เช่น มาจะกล่าวบทไปใชเ้มือตอ้งการจะเริมเรืองใหม่ เมือนัน ใชก้บั
ตวัละครทีเป็นผูสู้งศกัดิ และบดันนั ใชก้บัตวัละครธรรมดา เสนา ทหาร เป็นตน้ หรือขึนตน้ดว้ยคาํ 
2 คาํ แบบกลอนดอกสร้อย เช่น นอ้งรัก สุดเอย สุดสวาท บางบทขึนตน้ดว้ยวรรคสดบัทงัวรรค เช่น 
พระชมรุกขชาติทีริมทาง (อิเหนา) แลว้แต่กรณี เมือจบกลอนแต่ละท่อนมกับอกจาํนวนคาํกลอนใน
ท่อนนันๆ ไวด้ว้ย เช่น 2 คาํ 4 คาํ 10 คาํ ฯลฯ โดยปกติกลอนบทละครไม่กาํหนดคาํลงทา้ยของ
กลอนแต่ละท่อน ยกเวน้ท่อนทีขึนตน้อยา่งกลอนดอกสร้อย ปัจจุบนันิยมลงทา้ยดว้ย “เอย” 
 ในตอนตน้ของบทกลอนแต่ละท่อน อาจระบุชือเพลงทีใชร้้องกาํกบัไว ้เช่น ช้าปี ร่าย 
โอ ้ฯลฯ และในตอนทา้ยของบทตอนใดทีจะตอ้งบรรเลงเพลงหน้าพาทยก์็จะบอกชือเพลงไว ้เช่น 
เชิด โอด รัว ฯลฯ นอกจากนีถา้ตอนใดมีการเจรจาแทรกระหว่างบทร้องก็มกัใส่คาํว่า “เจรจา” ไว้
ตอนทา้ย 
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 ตัวอย่าง 

 

ร่าย 
   เมือนนั     ระเด่นมนตรีเฉิดฉนั 
  อนุชากบัสีพเีลียงนนั   ชวนกนัไปหกักิงไมม้า 
  จึงประดิษฐค์ิดต่อเป็นเรือนอ้ย  กระจอ้ยร่อยน่ารักเป็นนกัหนา 
  แลว้แกะเอาดินริมคงคา   ปันรูปกุมาราฉบัพลนั 
  จึงเขียนหนงัสือใหถื้อมา   ถึงระเด่นบุษบาสาวสวรรค ์
  ครันเสร็จเอาใส่ในเรือนนั   ทรงธรรมก์็ลอยล่องไป 

ฯ ๖ คาํ ฯ โล ้
 

ร้อยแก้ว 

 ร้อยแก้ว หมายถึง ถอ้ยคาํทีพูดและเขียนเพือสือสารกนัอยู่เป็นปกติในชีวิตประจาํวนั      
มีความถูกตอ้งตามแบบแผน หรือไวยากรณ์ของภาษานนั ๆ ทาํใหผู้ฟั้งทีอ่านทีพดู หรือรู้ภาษานัน ๆ 
เขา้ใจได ้
 ขอ้ความร้อยแกว้ไม่จาํกดัถ้อยคาํและประโยค จะเขียนให้สันหรือยาวเท่าไรก็ไดไ้ม่มี
กฎเกณฑท์างฉนัทลกัษณ์บงัคบัจนเกิดเป็นรูปฉนัทลกัษณ์ต่าง ๆ อยา่งค่อนขา้งตายตวั ไม่มีการละคาํ 
ละความ เพือให้ต้องตีความหมายเหมือนในบทกวีนิพนธ์ชันเยียม เพราะผูเ้ขียนบทร้อยแก้ว
โดยทวัไปนิยมทีจะเขียนให้มีความหมายตรงตามตวัหนังสือมากกว่าจะเขียนซ่อนความหมายไว ้  
แต่ทงันียอ่มขึนอยูก่บัจุดประสงคแ์ละเนือหาของเรือง และยงัขึนอยูก่บักาลเวลาทีเรืองนัน ๆ ปรากฏ
ขึนอีกดว้ย เช่น 
 1.  ถา้ผูเ้ขียนมุ่งจะบนัทึกเรืองราว เหตุการณ์ให้ความรู้ทวั ๆ ไป กระตุน้ความคิดของ
ผูอ่้าน ก็อาจเขียนอยา่งตรงไปตรงมา ใชภ้าษาทีเรียบง่ายและชดัเจน 
 2.  ถ้าผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายทีจะให้ผูอ่้านเกิดความหรรษา ผูเ้ขียนก็จะเขียนเป็นเรือง     
ขาํขนัชวนหัว อาจใชถ้อ้ยคาํทีซ่อนความหมายไวบ้า้งเพือชวนให้ขบคิด บนัเทิงใจจนอดยมิหัวไป
ดว้ยไม่ได ้
 3.  ถ้าผู ้เขียนเขียนหนังสือทางวิชาการ ตํารับตํารา  มีหนังสือกฎหมาย เป็นต้น               
ก็จาํเป็นตอ้งใชถ้อ้ยคาํทีเป็นศพัทเ์ฉพาะทางวชิาการนนั ๆ  
 4.  ถา้ผูเ้ขียนเขียนเรืองทีมีเนือหาลุ่มลึก แสดงความลึกซึงแยบคายอนัเป็นเรือง เช่น 
เรืองพระพุทธศาสนา  ปรัชญา  หรือเรืองทีเกิดจากจินตนาการ และผู ้เขียนมีฝีมือมีศิลปะใน           
การถ่ายทอด รู้จกัเลือกใช้ถ้อยคาํได้เหมาะสมกับเนือความ วางเหตุการณ์ในเรืองได้แนบเนียน       
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ไม่ฝืนธรรมชาติ เขียนไดก้ระชบั รัดกุม สละสลวย สือความหมายไดช้ดัเจน วรรณกรรมร้อยแก้ว 
ชินนนั ๆ ก็จะมีความไพเราะงดงาม สะเทือนอารมณ์ไดไ้ม่นอ้ยกวา่กวนิีพนธช์นัดี 
 

ประเภทและลักษณะการใช้ภาษาในงานเขียนร้อยแก้ว 

 1.  การเขียนเพอืเล่าเรือง 
  การเขียนเพอืเล่าเรือง คือ การเขียนเพอืถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ เป็นการเขียน
เล่าเหตุการณ์ทีผูเ้ขียนประสบหรือเรืองราวทีเกิดขึน การเขียนเพือเล่าเรืองส่วนใหญ่จะใช้ใน         
การเขียนอตัชีวประวติั ชีวประวติั การเขียนข่าวและการเขียนสารคดีต่าง ๆ เป็นตน้ วิธีการเขียน     
เล่าเรืองนีผูเ้ขียนตอ้งเล่าเรืองตามลาํดบัเหตุการณ์ และใหข้อ้มูลทีถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
 2.  การเขียนเพอือธิบาย 
  การเขียนเพืออธิบาย คือ การเขียนเพือบอกวิธีทาํสิงใดสิงหนึง เพือชีแจง ไขความ 
ตอบปัญหาความรู้หรือความคิดทีเขา้ยาก เช่น การเขียนอธิบายวิธีวิจยั วิธีประดิษฐ์เครืองมือ อธิบาย
ศพัท์ วิธีใช้ยาและขอ้ธรรมะ เป็นตน้ การเขียนอธิบายตอ้งเป็นไปตามลาํดับขันตอนวิธีทาํหรือ
คาํอธิบายเป็นอยา่งดี ตอ้ใชภ้าษาให้รัดกุมและชดัเจน ควรแบ่งเป็นยอ่หน้ายอ่ย ๆ หรือเขียนอธิบาย
เป็นขอ้ ๆ เพอืใหผู้อ่้านเขา้ใจและจาํไดง้่าย 
 3.  การเขียนเพอืแสดงความคิดเห็น 
  การเขียนเพอืแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียนในเรือง
ต่าง ๆ อาจเป็นการแสดงความคิดเห็นอยา่งเดียวหรืออาจประกอบดว้ยคาํแนะนาํ ขอ้คิด ขอ้เตือนใจ
หรือบทปลุกใจ เช่น การเขียนบทความในหนังสือพิมพร์ายวนั การเขียนบทวิจารณ์ การแนะนํา
หนังสือ เป็นตน้ วิธีเขียนแสดงความคิดเห็นจาํเป็นตอ้งให้ขอ้เท็จจริงทีสมบูรณ์ ชีแจงเหตุผล ขอ้ดี 
ขอ้เสียอยา่งชดัเจน 
 4.  การเขียนเพอืโฆษณาและเชิญชวน 
  การเขียนเพอืโฆษณาและเชิญชวน คือ การเขียนจูงใจ เชิญชวนให้ผูอ้่านสนใจสิงที
เขียนแนะนํา เช่น การเขียนคาํโฆษณา การเขียนคาํขวญั คาํเชิญชวน วิธีการเขียนถ้อยคาํสัน ๆ          
มีการเล่นคาํ สาํนวน เพอืใหเ้กิดความคลอ้งจอง ชวนใหผู้อ่้านติดใจในเวลารวดเร็ว  
 5.  การเขียนเพอืสร้างจินตนาการ 
  การเขียนเพือสร้างจินตนาการ คือ การเขียนถ่ายทอดความรู้สึกให้ผูอ้่านเห็นภาพ
ตามทีผูเ้ขียนตอ้งการ เช่น การเขียนเรืองสัน นวนิยาย ละคร เป็นตน้ วิธีการเขียนลักษณะนีตอ้ง
เลือกใชถ้อ้ยคาํอยา่งประณีต ใชถ้อ้ยคาํทีมีความหมายเปรียบเทียบ หรือมีความหมายเป็นสัญลกัษณ์
แทนสิงใดสิงหนึง 
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เอกสารอ้างอิง 

 

ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศพัทว์รรณกรรมไทย ภาคฉนัทลกัษณ์.  กรุงเทพฯ : 
 ราชบณัฑิตยสถาน, 2550. 
_________.  พจนานุกรมศพัทว์รรณกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน, 2552. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    

2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั 
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 
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ใบงาน 

เรือง รูปแบบวรรณคดี 
 

คาํสัง ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันตอบคาํถามต่อไปนี 

1.  จงเขียนฉนัทลกัษณ์ของกลอนบทละครใหถู้กตอ้ง 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

2.  จงอธิบายความหมายและลกัษณะของกลอนบทละครโดยสงัเขป 
 ................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

3.  งานเขียนร้อยแกว้มีลกัษณะเป็นอยา่งไร จงอธิบาย 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

4.  การใชภ้าษาในงานเขียนร้อยแกว้เป็นอยา่งไร จงอธิบาย 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
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ใบความรู้ที 1 

ความหมายและลกัษณะของกลอนบทละคร 

 
 กลอนบทละครเป็นกลอนทีใช้เป็นบทร้องในละครรําตามแบบแผนโบราณของไทย 
กลอนบทละครมีลกัษณะเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ กลอนบทละครนอกในสมยัโบราณ เช่น เรือง
มโนราห์ ไม่สูจ้ะเคร่งครัดในเรืองกฎขอ้บงัคบัในการแต่งนกั 
 กลอนบทละครแบ่งออกเป็นท่อน ๆ ประกอบด้วย กลอนตังแต่ 2 คาํกลอนขึนไป        
ไม่จาํกดัความยาวแลว้แต่เนือความ แต่มกัแต่งเป็นคาํกลอนจาํนวนคู่ วรรคแรกของแต่ละท่อนมกัใช้
คาํขึนตน้เป็นพิเศษของบทละคร เช่น มาจะกล่าวบทไป เมือนัน บดันัน หรือขึนตน้ด้วยคาํ 2 คาํ 
แบบกลอนดอกสร้อย เช่น น้องรัก สุดเอย สุดสวาท บางบทขึนตน้ด้วยวรรคสดับทงัวรรค เช่น    
พระชมรุกขชาติทีริมทาง (อิเหนา) แลว้แต่กรณี เมือจบกลอนแต่ละท่อนมกับอกจาํนวนคาํกลอน  
ในท่อนนนั ๆ ไวด้ว้ย เช่น 2 คาํ 4 คาํ 10 คาํ ฯลฯ โดยปกติกลอนบทละครไม่กาํหนดคาํลงทา้ยของ
กลอนแต่ละท่อน ยกเวน้ท่อนทีขนึตน้อยา่งกลอนดอกสร้อย ปัจจุบนันิยมลงทา้ยดว้ย “เอย” 
 ในตอนตน้ของบทกลอนแต่ละท่อน อาจระบุชือเพลงทีใชร้้องกาํกบัไว ้เช่น ช้าปี ร่าย 
โอ ้ฯลฯ และในตอนทา้ยของบทตอนใดทีจะตอ้งบรรเลงเพลงหน้าพาทยก์็จะบอกชือเพลงไว ้เช่น 
เชิด โอด รัว ฯลฯ นอกจากนีถา้ตอนใดมีการเจรจาแทรกระหว่างบทร้องก็มกัใส่คาํว่า “เจรจา” ไว้
ตอนทา้ย 
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ใบความรู้ที 2 

ฉันทลักษณ์ของกลอนบทละคร 

 
 กลอนบทละครมีฉันทลกัษณ์เหมือนกบักลอนสุภาพ แต่จาํนวนคาํในแต่ละวรรคของ
กลอนบทละครทวัไปอาจมีระหว่าง 6-9 คาํ นิยมให้มีจาํนวนคาํน้อย คือ 6-7 คาํเป็นส่วนใหญ่ 
แล้วแต่ความสันยาวหรือหนักเบาของคาํ ทงันีเพือความสะดวกในการร้อง อย่างไรก็ตามตอ้ง
คาํนึงถึงทาํนองเพลงทีใชร้้องเป็นสาํคญั 
 กลอน 2 วรรค เรียกวา่ 1 คาํ หรือ 1 คาํกลอน ถา้เรียงต่อกนั 2 คาํกลอนเรียกวา่ 1 บท 
 
   
    ๐๐๐๐๐๐  ๐๐๐๐๐๐             1 บาท หรือ  1 คาํกลอน 
   ๐๐๐๐๐๐   ๐๐๐๐๐๐             1 บท 
    ๐๐๐๐๐๐  ๐๐๐๐๐๐ 
   ๐๐๐๐๐๐   ๐๐๐๐๐๐ 
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ใบความรู้ที 3 

ความหมายและลกัษณะของงานเขียนร้อยแก้ว 

 
 ร้อยแก้ว คือ  ถ้อยคําทีพูดและเขียนเพือสือสารกันอยู่เป็นปกติในชีวิตประจําว ัน             
มีความถูกตอ้งตามแบบแผน หรือไวยากรณ์ของภาษานนั ๆ ทาํใหผู้ฟั้งทีอ่านทีพดู หรือรู้ภาษานัน ๆ 
เขา้ใจได ้
 ขอ้ความร้อยแกว้ไม่จาํกดัถ้อยคาํและประโยค จะเขียนให้สันหรือยาวเท่าไรก็ไดไ้ม่มี
กฎเกณฑท์างฉนัทลกัษณ์บงัคบัจนเกิดเป็นรูปฉนัทลกัษณ์ต่างๆ อยา่งค่อนขา้งตายตวั ไม่มีการละคาํ 
ละความ เพือให้ต้องตีความหมายเหมือนในบทกวีนิพนธ์ชันเยียม เพราะผูเ้ขียนบทร้อยแก้ว
โดยทวัไปนิยมทีจะเขียนให้มีความหมายตรงตามตวัหนังสือมากกว่าจะเขียนซ่อนความหมายไว ้   
แต่ทงันียอ่มขึนอยูก่บัจุดประสงคแ์ละเนือหาของเรือง และยงัขึนอยูก่บักาลเวลาทีเรืองนัน ๆ ปรากฏ
ขึนอีกดว้ย เช่น 
 1.  ถา้ผูเ้ขียนมุ่งจะบนัทึกเรืองราว เหตุการณ์ให้ความรู้ทวั ๆ ไป  กระตุน้ความคิดของ
ผูอ่้าน ก็อาจเขียนอยา่งตรงไปตรงมา ใชภ้าษาทีเรียบง่ายและชดัเจน 
 2.  ถา้ผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายทีจะให้ผูอ่้านเกิดความหรรษา ผูเ้ขียนก็จะเขียนเป็นเรืองขาํ
ขนัชวนหวั อาจใชถ้อ้ยคาํทีซ่อนความหมายไวบ้า้งเพือชวนให้ขบคิด บนัเทิงใจจนอดยมิหัวไปดว้ย
ไม่ได ้
 3.  ถ้าผู ้เขียนเขียนหนังสือทางวิชาการ ตํารับตํารา  มีหนังสือกฎหมาย เป็นต้น               
ก็จาํเป็นตอ้งใชถ้อ้ยคาํทีเป็นศพัทเ์ฉพาะทางวชิาการนนัๆ  
 4.  ถา้ผูเ้ขียนเขียนเรืองทีมีเนือหาลุ่มลึก แสดงความลึกซึงแยบคายอนัเป็นเรือง เช่น 
เรืองพระพุทธศาสนา  ปรัชญา  หรือเรืองทีเกิดจากจินตนาการ และผู ้เขียนมีฝีมือมีศิลปะใน           
การถ่ายทอด รู้จกัเลือกใช้ถ้อยคาํได้เหมาะสมกับเนือความ วางเหตุการณ์ในเรืองได้แนบเนียน      
ไม่ฝืนธรรมชาติ เขียนไดก้ระชบั รัดกุม สละสลวย สือความหมายไดช้ดัเจน วรรณกรรมร้อยแกว้ชิน
นนั ๆ ก็จะมีความไพเราะงดงาม สะเทือนอารมณ์ไดไ้ม่นอ้ยกวา่กวนิีพนธช์นัดี 
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ใบความรู้ที 4 

การใช้ภาษาในงานเขียนร้อยแก้ว 

 

ประเภทและลักษณะการใช้ภาษาในงานเขียนร้อยแก้ว 

 1.  การเขียนเพอืเล่าเรือง 
  การเขียนเพอืเล่าเรือง คือ การเขียนเพอืถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ เป็นการเขียน
เล่าเหตุการณ์ทีผูเ้ขียนประสบหรือเรืองราวทีเกิดขึน การเขียนเพือเล่าเรืองส่วนใหญ่จะใช้ใน        
การเขียนอตัชีวประวติั ชีวประวติั การเขียนข่าวและการเขียนสารคดีต่าง ๆ เป็นตน้ วิธีการเขียน    
เล่าเรืองนีผูเ้ขียนตอ้งเล่าเรืองตามลาํดบัเหตุการณ์ และใหข้อ้มูลทีถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
 2.  การเขียนเพอือธิบาย 
  การเขียนเพืออธิบาย คือ การเขียนเพือบอกวิธีทาํสิงใดสิงหนึง เพือชีแจง ไขความ 
ตอบปัญหาความรู้หรือความคิดทีเข้ายาก เช่น การเขียนอธิบายวิธีวิจัย วิธีประดิษฐ์เครืองมือ     
อธิบายศพัท ์วิธีใช้ยาและขอ้ธรรมะ เป็นตน้ การเขียนอธิบายตอ้งเป็นไปตามลาํดับขนัตอนวิธีทาํ
หรือคาํอธิบายเป็นอยา่งดี ตอ้ใชภ้าษาให้รัดกุมและชัดเจน ควรแบ่งเป็นยอ่หน้าย่อย ๆ หรือเขียน
อธิบายเป็นขอ้ ๆ เพอืใหผู้อ่้านเขา้ใจและจาํไดง้่าย 
 3.  การเขียนเพอืแสดงความคิดเห็น 
  การเขียนเพอืแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียนในเรือง
ต่าง ๆ อาจเป็นการแสดงความคิดเห็นอยา่งเดียวหรืออาจประกอบดว้ยคาํแนะนาํ ขอ้คิด ขอ้เตือนใจ
หรือบทปลุกใจ เช่น การเขียนบทความในหนังสือพิมพร์ายวนั การเขียนบทวิจารณ์ การแนะนํา
หนังสือ เป็นตน้ วิธีเขียนแสดงความคิดเห็นจาํเป็นตอ้งให้ขอ้เท็จจริงทีสมบูรณ์ ชีแจงเหตุผล ขอ้ดี 
ขอ้เสีย อยา่งชดัเจน 
 4.  การเขียนเพอืโฆษณาและเชิญชวน 
  การเขียนเพอืโฆษณาและเชิญชวน คือ การเขียนจูงใจ เชิญชวนให้ผูอ่้านสนใจสิงที
เขียนแนะนํา เช่น การเขียนคาํโฆษณา การเขียนคาํขวญั คาํเชิญชวน วิธีการเขียนถ้อยคาํสัน ๆ         
มีการเล่นคาํ สาํนวน เพอืใหเ้กิดความคลอ้งจอง ชวนใหผู้อ่้านติดใจในเวลารวดเร็ว  
 5.  การเขียนเพอืสร้างจินตนาการ 
  การเขียนเพือสร้างจินตนาการ คือ การเขียนถ่ายทอดความรู้สึกให้ผูอ้่านเห็นภาพ
ตามทีผูเ้ขียนตอ้งการ เช่น การเขียนเรืองสัน นวนิยาย ละคร เป็นตน้ วิธีการเขียนลักษณะนีตอ้ง
เลือกใชถ้อ้ยคาํอยา่งประณีต ใชถ้อ้ยคาํทีมีความหมายเปรียบเทียบ หรือมีความหมายเป็นสัญลกัษณ์
แทนสิงใดสิงหนึง 
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แบบทดสอบย่อย 

เรือง รูปแบบคาํประพันธ์ 

 

คาํสัง จงเลือกคาํตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว 

1. บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก แต่งดว้ยคาํประพนัธช์นิดใด 
 ก. กลอนสุภาพ     ข. กลอนบทละคร 
 ค. กลอนเสภา     ง. กลอนเพลงยาว 
 

2. “๒ คาํฯ” มีความหมายตรงตามขอ้ใด 
 ก. จาํนวนกลอน 2 บาท 
 ข. จาํนวนกลอน 2 บท 
 ค. จาํนวนกลอน 2 วรรค 
 ง. จาํนวนกลอน 2 บรรทดั 
 

3. ขอ้ใดเป็นลกัษณะสาํคญัของกลอนบทละคร 
 ก. มีคาํขึนตน้เฉพาะตวั  ข. มีการกาํหนดเพลงหนา้พาทย ์
 ค. มีจาํนวนคาํวรรคละ 8 คาํ  ง. มีคาํลงทา้ยวา่เอย 
 

4. “มาจะกล่าวบทไป” ใชใ้นการขึนตน้แบบใด 
 ก. ตวัละครเป็นผูสู้งศกัดิ  ข. ตวัละครเป็นเสนาทหาร 
 ค. ใชข้ึนตน้บทรัก    ง. ใชใ้นการเริมเรืองใหม่ 
 

5. เพลงทีใชป้ระกอบการแสดงอากปักริยาของตวัละครคือเพลงอะไร 
 ก. เพลงโหมโรง    ข. เพลงเรือง  
 ค. เพลงหนา้พาทย ์    ง. เพลงเถา 
 

6. ศิลาจารึกหลกัที 1  มีจุดประสงคใ์นการแต่งเพอือะไร 
 ก. เพอืบนัทึกเรืองราวต่าง ๆ   ข. เพอืบนัทึกความรู้ 
 ค. เพอืความเพลิดเพลินสนุกสนาน ง. เพอืจรรโลงใจ 
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7. งานเขียนทีใชภ้าษาสือความหมายแบบตรงไปตรงมาจดัเป็นงานเขียนทีมีจุดประสงคใ์นการเขียน 
     อยา่งไร 
 ก. ใหค้วามรู้      ข. ใหค้วามเพลิดเพลิน 
 ค. ใหแ้ง่คิดสอนใจ    ง. ใหค้วามบนัเทิง 
 

8. การใชภ้าษาในศิลาจารึกเป็นลกัษณะใด 
 ก. พรรณนา      ข. บรรยาย  
 ค. เทศนา      ง. สาธก 
 

9. “พ่อกูชือศรีอินทราทิตย์ แม่กูชือนางเสือง พีกูชือบานเมือง ตูพีน้องท้องเดียวกันผู้ชายสาม 

    ผู้หญิงโสง......”  ขอ้ความขา้งตน้ใชโ้วหารใดในการเขียน 
 ก. พรรณนาโวหาร    ข. บรรยายโวหาร 
 ค. เทศนาโวหาร    ง. สาธกโวหาร 
 

10. “เข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนีมีดังจักแตก” ขอ้ความขา้งตน้ใชภ้าพพจน์ใด 
 ก. อุปมา      ข. สทัพจน์  
 ค. อุปลกัษณ์      ง. นามนยั 
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เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง รูปแบบคาํประพันธ์ 
 

      1. ข   2. ก   
      3. ข   4. ง   
      5. ค   6. ก   
      7. ก   8. ข   
      9. ข             10. ก    
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 2 (กลุ่มทดลอง) 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2      ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง เนือหาวรรณคดี        เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 การศึกษาวรรณคดี สิงทีจาํเป็นอย่างยิงคือตอ้งมีความรู้ในเนือหาของวรรณคดีเรือง     
นนั ๆ โดยตลอดเพอืจะเป็นพนืฐานในการพนิิจวรรณคดีต่อไป การฝึกให้นักเรียนเรียนรู้เนือหาของ
บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราช จะทาํใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจเนือหาและสามารถพนิิจวรรณคดีทงัสองเรืองนีได ้

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถเล่า เรืองย่อของบทละครเรืองรามเกียรติ  ตอน  นารายณ์          
ปราบนนทกได ้ 

 2.  นกัเรียนสามารถเล่าเรืองยอ่ของศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชได ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  เนือหาบทละครเรืองรามเกียรต ิตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 2.  เนือหาศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1.  ขนันํา 
  1.1 ครูนาํนักเรียนสนทนาถึงบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช โดยกล่าวถึงลกัษณะเด่นของวรรณคดีทงัสองเรือง
แลว้เชือมโยงเขา้สู่เนือหาของบทเรียน 
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  1.2  ครูแจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้และแนะนาํการทาํงานกลุ่ม ทกัษะการทาํงาน
กลุ่ม เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนั การมอบหมายหน้าที ความช่วยเหลือกนัในการทาํงานกลุ่ม 
กติกาของกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น การไม่สนทนากนัเสียงดงั 
 2.  ขนัการสอน 

  ครูนาํเสนอบทเรียน ชีแจงสาระการเรียนรู้แก่นักเรียนทงัชนัเกียวกับสาระสาํคญั
ของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราชโดยสงัเขป แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกนัเพือสรุปสาระสาํคญั
ของทงัสองเรือง 
 3.  ขันศึกษากลุ่มย่อย 

  3.1  ครูจดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ยแบบคละความสามารถ ดา้นผลสมัฤทธิทางการเรียน 
กลุ่มละ 4 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนทีมีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และตาํ 1 คน 
  3.2  ครูแจกซองกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มละ  4 คน  ซึงแต่ละซองมีค ําสังและ          
ใบความรู้ประกอบดว้ยเนือเรืองดงันี 
   ใบความรู้ที 1 เนือเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
ตงัแต่ตอนเริมตน้ ถึง ตอนทีนนทกใชนิ้วเพชรชีเทวดาลม้ตายเป็นจาํนวนมาก 
   ใบความรู้ที 2 เนือเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
ตงัแต่ตอนพระอิศวรสงัใหพ้ระนารายณ์มาปราบนนก ถึงตอนทีนางรัชดาตงัครรภ ์
   ใบความรู้ที 3 เนือหาศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช ตอนที 1-2 
   ใบความรู้ที 4 เนือหาศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช ตอนที 3  
  3.3  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ทีทีจะศึกษาเนือหาทีตนสนใจคนละ 1 หวัขอ้เรือง 
  3.4  ใหน้กัเรียนแยกยา้ยเขา้กลุ่มใหม่ทีมีความสนใจตรงกนั ตามหัวขอ้ทีไดแ้บ่งไว้
ในขอ้ 3.3 สมาชิกในกลุ่มใหม่ร่วมกนัศึกษาทาํความเขา้ใจเนือหา ช่วยเหลือกันทาํกิจกรรมตาม       
ใบงานใหส้าํเร็จ 
  3.5  นักเรียนแยกยา้ยกลับเขา้กลุ่มเดิมรายงานเนือหาทีได้ไปศึกษามาจากการเขา้
กลุ่มทีมีความสนใจตรงกนัใหส้มาชิกกลุ่มเดิมเขา้ใจ 
  3.6  นักเรียนในกลุ่มเดิมร่วมอภิปรายหาขอ้สรุปของกลุ่ม จากนันครูสุ่มเรียกถาม
ตวัแทนกลุ่มเสนอผลการสรุปผลการศึกษาของกลุ่ม แลว้ครูอธิบายเพมิเติม 
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 4.  ขนัทดสอบย่อย 

  นกัเรียนทาํแบบทดสอบยอ่ยเป็นรายบุคคลโดยไม่ช่วยเหลือกนัจาํนวน 10 ขอ้ และ
คิดคะแนนพฒันา โดยนําคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละ
บุคคลแลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑเ์พอืกาํหนดคะแนนพฒันารายบุคคลและหาคะแนนพฒันาของกลุ่ม 
 5.  ขนัการยกย่องกลุ่มทีประสบความสําเร็จ 
  5.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรู้ทีไดเ้รียนมา 
  5.2  ครูมอบรางวลัแก่กลุ่มทีทาํคะแนนไดต้ามเกณฑ ์
 6.  สือการเรียนรู้ 

  ซองกิจกรรม (ใบงาน ใบความรู้ บตัรเฉลย แบบทดสอบยอ่ย) 
 7.  แหล่งการเรียนรู้ 

  .  หอ้งสมุดโรงเรียน 
  .  อินเทอร์เน็ต 
 8.  การวัดและประเมินผล 

  .  ตรวจจากความถูกตอ้งของการทาํใบงาน 
  .  ตรวจจากการทาํแบบทดสอบยอ่ย 
  .  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 
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รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

เรืองย่อ บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 นนทกนังประจาํอยู่ทีเชิงเขาไกรลาส มีหน้าทีลา้งเทา้ให้เหล่าเทวดา ใคร ๆ ก็พึงพอใจ    
ทีไดรั้บบริการจากนนทก ยนืเทา้ให้ลา้งแลว้ยงัไม่เพียงพอ ไดห้ยอกเยา้ถอนผมนนทกเล่น นนทก
แคน้ใจแต่จะหาทางตอบโตก้็ไม่ไดเ้พราะไม่มีกาํลงัหรืออาํนาจ จึงไปหาเจา้นายคือพระอิศวรแลว้
ร้องเรียนว่าตนทาํหน้าทีดว้ยความรับผิดชอบมานานแลว้ แต่ยงัไม่ไดข้อสิงใดเป็นรางวลัเลย วนันี 
จะมาทูลขอใหมี้ฤทธิสามารถลงโทษผูท้ีมารังแกตนได ้พระอิศวรประทานให้ตามตอ้งการ นนทก  
จึงมีนิวเพชรทีสามารถชีสงัหารใครๆ ได ้
 ไม่นานนนทกก็มีใจกาํเริบไม่ยบัยงัชงัใจ และไม่ใคร่ครวญว่าจะใชนิ้วเพชรนันอยา่งไร 
เพียงแต่ถูกหยอกเล่นเหมือนทุกวนั นนทกก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึนมาทนัที เทวดาทีมายวัแหย่น
นทกถูกสงัหารเสียมากมาย ร้อนถึงพระอิศวรตอ้งมาแกท้ีตน้เหตุ หลงัจากใคร่ครวญดูแลว้ก็เห็นว่า 
การทีจะตอบแทนความดีความชอบดว้ยการมอบอาํนาจใหน้นัคงจะเหมาะกบัผูท้ีรู้จกัใชแ้ละควบคุม
อาํนาจเท่านัน แต่ถ้าผูใ้ดได้รับรางวลัตอบแทนแล้ว “กลับทรยศกระบถใจ ทาํการหยาบใหญ่         
ถึงเพยีงนี”   ก็จาํจะตอ้งถูกลงโทษ 
 ผูท้ีพระอิศวรขอให้มาลงโทษนนทกคือพระนารายณ์ พระนารายณ์อยากจะให้นนทก     
รู้ฤทธิของอาํนาจทีนนทกเทียวใชร้ะรานผูอื้น โดยแปลงร่างเป็นเทพอปัสรไปรํายวันนทกให้รําตาม
ดว้ยท่าต่าง ๆ เมือถึงท่าทีชีนิวลงทีตน้ขา นนทกก็ขาหักเพราะเดชนิวเพชรของตนเอง เทพอัปสร
กลบัร่างเป็นพระนารายณ์แลว้เหยยีบ นนทกไวเ้พอืสงัหาร นนทกจึงต่อวา่พระนารายณ์ว่าเอาเปรียบ
มีถึงสีกร   แต่ก็ยงัไม่กลา้สูก้นัซึง ๆ หนา้ พระนารายณ์ทา้วา่ขอให้นนทกไปเกิดใหม่มีสิบหน้า ยสิีบ
มือ และ    มีอาวธุใหพ้ร้อมสรรพ ส่วนพระองคจ์ะไปเกิดเป็นมนุษยส์องมือจะไดสู้้กนัในโลกมนุษย ์             
อีกครังหนึง นนทกลงมาเกิดเป็นทศกณัฐ์ ส่วนพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามและไดท้าํศึก
สงครามกนัยาวนาน 
 พระรามเป็นโอรสของท้าวทศรถกษัตริย์สุริยวงศ์แห่งกรุงอยุธยา ต้นวงศ์กษัตริย ์          
สุริยวงศ์ คือ ทา้วอโนมาตนันัดดาของพระอิศวร พระอิศวรโปรดให้พระอินทร์ลงมาสร้างเมือง
อยธุยาในชมพูทวีป  โดยนาํพยางคแ์รกของชือฤๅษีสีตน ไดแ้ก่ อจนคาวี ยคุอคัระ ทหะ และยาคะ  
มาประสมกนัเป็นชือเมืองอยทุยา(อยธุยา) แลว้ให้ทา้วอโนมาตนัลงมาครอง ต่อมาทา้วอโนมาตนั   
ยกราชสมบติัใหอ้ชับาลผูเ้ป็นโอรส และต่อมาถึงทา้วทศรถผูเ้ป็นนดัดา ตามลาํดบั 
 ทา้วทศรถมีมเหสีสามองค์ คือ เกาสุริยาซึงมีโอรสชือพระราม ไกยเกษีซึงมีโอรสชือ
พระพรต และสมุทรซึงมีโอรสชือพระลกัษณ์และพระสตัรุท พระรามเป็นโอรสองคใ์หญ่มีสิทธิทีจะ
ไดข้ึนครองอยธุยาต่อจากทา้วทศรถ แต่นางไกยเกษีทูลขอให้พระพรตโอรสของนางไดค้รองราชย์
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แทน และขอใหพ้ระรามออกเดินป่าเป็นเวลา 14 ปี พระรามปรารถนาจะใหพ้ระบิดาทาํตามสัญญาที
ใหไ้วก้บันางไกยเกษีวา่จะขอพรใดก็ได ้จากการทีนางเคยช่วยทา้วทศรถให้พน้จากขา้ศึกในสมรภูมิ 
พระรามจึงสละสิทธิครองราชยแ์ลว้ออกเดินป่าไปกบันางสีดาชายาและพระลกัษณ์อนุชา ขณะทีอยู่
ในป่าทศกณัฐม์าลกันางสีดาไป พระรามกบัพระลกัษณ์จึงออกติดตามและทาํศึกกบัทศกณัฐ์จนได้
นางสีดาคืนมาแลว้กลบัไปครองกรุงอยธุยา 
 ทศกัณฐ์เป็นโอรสทา้วลัสเตียนอสูรผูค้รองกรุงลงกา มารดาชือนางรัชดา บิดาของ
ทา้วลัสเตียนคือทา้วจตุรพกัตร์เป็นเทพในพรหมโลก (ซึงอยู่สูงจากเทวโลกและไม่เกียวขอ้งกับ     
กามคุณ) ทศกณัฐจึ์งเป็นอสูรเชือพรหม ชาติก่อนของทศกณัฐ์คือนนทกขา้รับใชข้องพระอิศวร เมือ
ลงมาเกิดเป็นกษตัริยใ์นโลกมนุษย ์ทศกณัฐเ์ทียวเกะกะระรานสร้างความเดือดร้อนไปทวั พระอิศวร
จึงขอใหพ้ระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามเพอืปราบทศกณัฐ ์ 
 

เนือหาจารึกพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

 ตามหลักฐานทางประวติัศาสตร์กล่าวว่า เมือ พ.ศ. 2376 ขณะทีสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัผนวชอยูแ่ละยงัไม่ไดเ้สด็จขึนครองราชย ์ไดเ้สด็จธุดงคไ์ปทางเหนือไดท้รงพบหลกัศิลา
หลักหนึงทีปราสาทเก่าเมืองสุโขทยั ลักษณะของศิลาจารึกเป็นแท่งศิลารูปสีเหลียมยอดแหลม   
ปลายมน สูง 1 เมตร 11 เซนติเมตร มีถ้อยคาํจารึก 4 ด้าน ด้านที 1 และดา้นที 2 มีจารึกด้านละ        
35 บรรทดั ด้านที 3 และด้านที 4 มีจารึกด้านละ 27 บรรทดั ตวัอักษรทีใช้บนัทึกเป็นตวัอักษร
โบราณซึงเรียกกันต่อมาว่าอักษรพ่อขุนรามคาํแหง เพราะเชือว่าพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชทรง
ประดิษฐข์ึนเมือ พ.ศ. 1826 เพอืใหมี้ความแตกต่างจากอกัษรขอมทีใชใ้นเมืองสุโขทยัมาแต่ก่อน 
 

 ขอ้ความในศิลาจารึกอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ตอน ดงันี 
 ตอนที 1 นบัตงัแต่ดา้นที 1 บรรทดัที 1 ถึง 18 เป็นพระราชประวติัของพ่อขุนรามคาํแหง
มหาราช ซึงใช้สรรพนามบุรุษที 1 แทนพระองค์ว่า “กู” เนือความในตอนนีระบุพระนามของ      
พระราชบิดา พระราชมารดา พระเชษฐา ต่อดว้ยเกียรติประวติัในการรบกบัขุนสามชนเจา้เมืองฉอด
ในรัชสมยัของพระราชบิดา ครันพระราชบิดาสวรรคตแลว้ก็ทรงประพฤติปฏิบติัพระองคด์ว้ยความ
จงรักภกัดีต่อพระเชษฐา คือ พอ่ขนุบานเมือง เมือพระเชษฐาสวรรคตพระองคก์็เสด็จขึนครองราชย ์
 ตอนที 2 นับตงัแต่ดา้นที 1 บรรทดัที 18 ถึงดา้นที 3 บรรทดัที 10 เนือความตอนนีและ
ตอนที 3 สันนิษฐานว่าผูแ้ต่งไม่ใช่บุคคลเดียวกนักับผูแ้ต่งขอ้ความตอนที 1 มีเนือหาพรรณนาถึง
เหตุการณ์บา้นเมืองและความเจริญรุ่งเรืองในสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช กล่าวถึงการคา้ขายเสรี 
กฎหมายมรดก ระเบียบการฟ้องร้องคดีศาล การร้องทุกข์โดยตรงต่อพระเจ้าแผ่นดิน การจัด
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สาธารณูปโภค สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองสุโขทยั  ต่อจากนันได้บรรยายถึงวิถีชีวิตของคนไทย        
ในสมยันนัทีนิยมทาํบุญถือศีลดว้ยความศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
 ตอนที 3 นับตงัแต่ดา้นที 3 บรรทดัที 10 ถึงดา้นที 4 บรรทดัสุดทา้ย เนือความกล่าวถึง
พระราชกรณียกิจทีสําคัญของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชว่า เมือ พ.ศ. 1835 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราชได้โปรดให้ช่างสกัดหินเป็นพระแท่นชือมนังคศิลาบาตรประดิษฐานกลางดงตาล วนั    
ธรรมสวนะพระสงฆใ์ชเ้ป็นธรรมาสน์แสดงธรรมแก่ประชาชน ส่วนวนัธรรมดาพ่อขุนรามคาํแหง
มหาราชทรงใช้เป็นบัลลังก์ประทับว่าราชการ ต่อจากนันกล่าวถึงเหตุการณ์สําคัญยิงทาง
ประวตัิศาสตร์วฒันธรรมไทยคือ เมือ พ.ศ. 1826 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์           
ตวัอักษรไทยตามแบบทีใช้จารึกบนหลักศิลานี นอกจากนียงับนัทึกว่าพระองคท์รงมีความรอบรู้
เฉลียวฉลาด กลา้หาญ เขม้แข็งอดทนจนหาใครเปรียบไดย้าก ทรงสามารถปราบปรามขา้ศึกและ
ขยายอาณาเขตไดก้วา้งขวาง บา้นเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ และทรงปกครองประชาชนโดยธรรม  
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    

2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั 
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบตัิพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 
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ใบงาน 

เรือง เนือหาวรรณคดี 
  

คาํสัง ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันตอบคาํถามต่อไปนีให้ถูกต้องและชัดเจน 

1.  จงเขียนลาํดบัเหตุการณ์ของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ใหถู้กตอ้ง 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

2.  จงเขียนเรืองยอ่บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ใหถู้กตอ้ง 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

3.  เนือหาศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช แบ่งออกเป็นกีตอน แต่ละตอนมี 
 รายละเอียดอยา่งไรบา้ง 

................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
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ใบความรู้ที 1 

เนือเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

ตังแต่ตอนเริมต้น ถึง ตอนทีนนทกใช้นิวเพชรชีเทวดาล้มตายเป็นจํานวนมาก 

 
 นนทกนังประจาํอยู่ทีเชิงเขาไกรลาส มีหน้าทีลา้งเทา้ให้เหล่าเทวดา ใคร ๆ ก็พึงพอใจ   
ทีไดรั้บบริการจากนนทก ยนืเทา้ให้ลา้งแลว้ยงัไม่เพียงพอ ไดห้ยอกเยา้ถอนผมนนทกเล่น นนทก
แคน้ใจแต่จะหาทางตอบโตก้็ไม่ไดเ้พราะไม่มีกาํลงัหรืออาํนาจ จึงไปหาเจา้นายคือพระอิศวรแลว้
ร้องเรียนว่าตนทาํหน้าทีดว้ยความรับผิดชอบมานานแลว้ แต่ยงัไม่ไดข้อสิงใดเป็นรางวลัเลย วนันี 
จะมาทูลขอใหมี้ฤทธิสามารถลงโทษผูท้ีมารังแกตนได ้พระอิศวรประทานให้ตามตอ้งการ นนทก  
จึงมีนิวเพชรทีสามารถชีสงัหารใคร ๆ ได ้
 ไม่นานนนทกก็มีใจกาํเริบไม่ยบัยงัชงัใจ และไม่ใคร่ครวญว่าจะใชนิ้วเพชรนันอยา่งไร 
เพียงแต่ถูกหยอกเล่นเหมือนทุกวนั นนทกก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึนมาทนัที เทวดาทีมายวัแหย่น
นทกถูกสงัหารเสียมากมาย ร้อนถึงพระอิศวรตอ้งมาแกท้ีตน้เหตุ หลงัจากใคร่ครวญดูแลว้ก็เห็นว่า 
การทีจะตอบแทนความดีความชอบดว้ยการมอบอาํนาจใหน้นัคงจะเหมาะกบัผูท้ีรู้จกัใชแ้ละควบคุม
อาํนาจเท่านัน แต่ถ้าผูใ้ดได้รับรางวลัตอบแทนแล้ว “กลับทรยศกระบถใจ ทาํการหยาบใหญ่          
ถึงเพยีงนี” ก็จาํจะตอ้งถูกลงโทษ 
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ใบความรู้ที 2 

เนือเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

ตังแต่ตอนพระอิศวรสังให้พระนารายณ์มาปราบนนก ถึงตอนทีนางรัชดาตังครรภ์ 

  
 ผูท้ีพระอิศวรขอใหม้าลงโทษนนทกคือพระนารายณ์ พระนารายณ์อยากจะให้นนทกรู้
ฤทธิของอาํนาจทีนนทกเทียวใชร้ะรานผูอื้น โดยแปลงร่างเป็นเทพอปัสรไปรํายวันนทกให้รําตาม
ดว้ยท่าต่างๆ เมือถึงท่าทีชีนิวลงทีตน้ขา นนทกก็ขาหกัเพราะเดชนิวเพชรของตนเอง นางรํากลบัร่าง
เป็นพระนารายณ์แลว้เหยยีบ นนทกไวเ้พือสังหาร นนทกจึงต่อว่าพระนารายณ์ว่าเอาเปรียบมีถึงสี
มือ  แต่ก็ยงัไม่กลา้สู้กันซึง ๆ หน้า พระนารายณ์ทา้ว่าขอให้นนทกไปเกิดใหม่มีสิบหน้า ยสิีบมือ 
และมีอาวุธให้พร้อมสรรพ ส่วนพระองคจ์ะไปเกิดเป็นมนุษยส์องมือจะไดสู้้กนัในโลกมนุษยอี์ก
ครังหนึง นนทกลงมาเกิดเป็นทศกันฐ์ ส่วนพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามและได้ทาํศึก
สงครามกนัยาวนาน 
 พระรามเป็นโอรสของท้าวทศรถกษัตริย ์สุริยวงศ์แห่งกรุงอยุธยา ต้นวงศ์กษัตริย ์          
สุริยวงศ์ คือ ทา้วอโนมาตนันัดดาของพระอิศวร พระอิศวรโปรดให้พระอินทร์ลงมาสร้างเมือง
อยธุยาในชมพูทวีป  โดยนาํพยางคแ์รกของชือฤๅษีสีตน ไดแ้ก่ อจนคาวี ยคุอคัระ ทหะ และยาคะ  
มาประสมกนัเป็นชือเมืองอยทุยา (อยธุยา) แลว้ให้ทา้วอโนมาตนัลงมาครอง ต่อมาทา้วอโนมาตนั 
ยกราชสมบติัใหอ้ชับาลผูเ้ป็นโอรส และต่อมาถึงทา้วทศรถผูเ้ป็นนดัดาตามลาํดบั 
 ทา้วทศรถมีมเหสีสามองค์ คือ เกาสุริยาซึงมีโอรสชือพระราม ไกยเกษีซึงมีโอรสชือ
พระพรต และสมุทรซึงมีโอรสชือพระลกัษณ์และพระสัตรุท พระรามเป็นโอรสองค์ใหญ่มีสิทธิ      
ทีจะได้ขึนครองอยุธยาต่อจากท้าวทศรถ แต่นางไกยเกษีทูลขอให้พระพรตโอรสของนางได้
ครองราชยแ์ทน และขอให้พระรามออกเดินป่าเป็นเวลา 14 ปี พระรามปรารถนาจะให้พระบิดา    
ทาํตามสญัญาทีใหไ้วก้บันางไกยเกษีวา่จะขอพรใดก็ได ้จากการทีนางเคยช่วยทา้วทศรถให้พน้จาก
ขา้ศึกในสมรภูมิ พระรามจึงสละสิทธิครองราชยแ์ลว้ออกเดินป่าไปกบันางสีดาชายาและพระลกัษณ์
อนุชา ขณะทีอยูใ่นป่าทศกณัฐม์าลกันางสีดาไป พระรามกบัพระลกัษณ์จึงออกติดตามและทาํศึกกบั
ทศกณัฐจ์นไดน้างสีดาคืนมาแลว้กลบัไปครองกรุงอยธุยา 
 ทศกัณฐ์เป็นโอรสทา้วลัสเตียนอสูรผูค้รองกรุงลงกา มารดาชือนางรัชดา บิดาของ
ทา้วลัสเตียนคือทา้วจตุรพกัตร์เป็นเทพในพรหมโลก (ซึงอยู่สูงจากเทวโลกและไม่เกียวขอ้งกับ   
กามคุณ) ทศกัณฐ์จึงเป็นอสูรเชือพรหม ชาติก่อนของทศกัณฐ์คือนนทกขา้รับใช้ของพระอิศวร     
เมือลงมาเกิดเป็นกษัตริยใ์นโลกมนุษย ์ทศกัณฐ์เทียวเกะกะระรานสร้างความเดือดร้อนไปทัว      
พระอิศวรจึงขอใหพ้ระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามเพอืปราบทศกณัฐ ์ 
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ใบความรู้ที 3 

เนือหาศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช ตอนที 1 – 2 

 

 ตอนที 1 นบัตงัแต่ดา้นที 1 บรรทดัที 1 ถึง 18 เป็นพระราชประวติัของพ่อขุนรามคาํแหง
มหาราช ซึงใช้สรรพนามบุรุษที 1 แทนพระองค์ว่า “กู” เนือความในตอนนีระบุพระนามของ      
พระราชบิดา พระราชมารดา พระเชษฐา ต่อดว้ยเกียรติประวติัในการรบกบัขุนสามชนเจา้เมืองฉอด
ในรัชสมยัของพระราชบิดา ครันพระราชบิดาสวรรคตแลว้ก็ทรงประพฤติปฏิบติัพระองคด์ว้ยความ
จงรักภกัดีต่อพระเชษฐา คือ พอ่ขนุบานเมือง เมือพระเชษฐาสวรรคตพระองคก์็เสด็จขึนครองราชย ์
 ตอนที 2 นับตงัแต่ดา้นที 1 บรรทดัที 18 ถึงดา้นที 3 บรรทดัที 10 เนือความตอนนีและ
ตอนที 3 สันนิษฐานว่าผูแ้ต่งไม่ใช่บุคคลเดียวกนักับผูแ้ต่งขอ้ความตอนที 1 มีเนือหาพรรณนาถึง
เหตุการณ์บา้นเมืองและความเจริญรุ่งเรืองในสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช กล่าวถึงการคา้ขายเสรี 
กฎหมายมรดก ระเบียบการฟ้องร้องคดีศาล การร้องทุกข์โดยตรงต่อพระเจ้าแผ่นดิน การจัด
สาธารณูปโภค สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองสุโขทยั ต่อจากนันได้บรรยายถึงวิถีชีวิตของคนไทย        
ในสมยันนัทีนิยมทาํบุญถือศีลดว้ยความศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
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ใบความรู้ที 4 

เนือหาศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช ตอนที 3 

   
 ตอนที 3 นับตงัแต่ดา้นที 3 บรรทดัที 10 ถึงดา้นที 4 บรรทดัสุดทา้ย เนือความกล่าวถึง
พระราช กรณียกิจทีสําคญัของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชว่า เมือ พ.ศ. 1835 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราชได้โปรดให้ช่างสกัดหินเป็นพระแท่นชือมนังคศิลาบาตรประดิษฐานกลางดงตาล            
วนัธรรมสวนะพระสงฆ์ใช้เป็นธรรมาสน์แสดงธรรมแก่ประชาชน  ส่วนวนัธรรมดาพ่อขุน
รามคาํแหงมหาราชทรงใชเ้ป็นบลัลงักป์ระทบัวา่ราชการ ต่อจากนนักล่าวถึงเหตุการณ์สาํคญัยงิทาง
ประวตัิศาสตร์วฒันธรรมไทยคือ เมือ พ.ศ. 1826 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์          
ตวัอักษรไทยตามแบบทีใช้จารึกบนหลักศิลานี นอกจากนียงับนัทึกว่าพระองคท์รงมีความรอบรู้  
เฉลียวฉลาด กลา้หาญ เขา้แข็งอดทนจนหาใครเปรียบได้ยาก ทรงสามารถปราบปรามขา้ศึกและ
ขยายอาณาเขตไดก้วา้งขวาง บา้นเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ และทรงปกครองประชาชนโดยธรรม 
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แบบทดสอบย่อย 

เรือง เนือหาวรรณคดี 
 

คาํสัง ให้นักเรียนเลือกคาํตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว 

1. ใครเป็นผูแ้ต่งบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ก. พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 ข. พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 
 ค. พระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่วั 
 ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
 

2. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 ก. นนทกทาํหนา้ทีลา้งเทา้ใหเ้ทวดา 
 ข. นนทกเป็นขา้รับใชข้องพระอิศวร 
 ค. นนทกไดรั้บนิวเพชรจากพระอินทร์ 
 ง. นนทกใชนิ้วเพชรไปในทางทีผดิ 
 

3. ผูใ้ดเป็นผูท้ีไปกราบทูลพระอิศวรวา่นนทกก่อเรืองเดือดร้อนบนสวรรค ์
 ก. พระนารายณ์    ข. พระอินทร์  
 ค. พระพรหม     ง. คนธรรพ ์
 

4. นนทกร่ายราํในท่าใดจึงถูกนิวเพชรชีโดนขาของตนเอง 
 ก. พรหมสีหนา้    ข. สอดสร้อยมาลา 
 ค. ชา้นางนอน     ง. นาคามว้นหาง 
 

5. พระนารายณ์อวตารเป็นใครเพอืมาปราบทศกณัฐ ์
 ก. เทพอปัสร     ข. หมูป่า  
 ค. พระราม      ง. พระลกัษณ์ 
 

6. อกัษรของพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชมีชือเรียกวา่อะไร 
 ก. ลายสือไทย     ข. อกัษรไทย  
 ค. ตวัเขียนไทย     ง. อกัขรไทย 
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7. เนือหาในศิลาจารึกแบ่งออกเป็นกีตอน 
 ก. 2 ตอน      ข. 3 ตอน  
 ค. 4 ตอน      ง. 5 ตอน 
 

8. เนือหาในตอนที 1 ของศิลาจารึกกล่าวถึงเรืองใด 
 ก. พระราชประวติัของพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 ข. เหตุการณ์บา้นเมืองสมยัสุโขทยั 
 ค. สภาพบา้นเมืองสุโขทยั 
 ง. ลกัษณะนิสยัของคนสุโขทยั 
 

9. เนือความในตอนที 1 ของศิลาจารึกใชส้รรพนามบุรุษที 1วา่อะไร 
 ก. ขา้พเจา้      ข. กู   
 ค. เรา       ง. ฉนั 
 

10. “ป่าลาง” มีความหมายวา่อะไร 
 ก. ป่ามะม่วง      ข. ป่าตาล  
 ค. ป่าขนุน      ง. ป่ามะขาม 
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เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง เนือหาวรรณคดี 
 

      1. ก   2. ค   
      3. ข   4. ง   
      5. ก   6. ก   
      7. ข   8. ก   
      9. ข             10. ค   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 3 (กลุ่มทดลอง) 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2      ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง แก่นเรืองโครงเรือง       เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 แก่นเรืองและโครงเรืองเป็นสิงสาํคญัในการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม เนืองจากเป็น
ตวักาํหนดแนวทางการดาํเนินไปของเรืองอีกทงัความคิดทีผูแ้ต่งตอ้งการจะสือมายงัผูอ่้าน การฝึก
ให้นักเรียนได้วิเคราะห์แก่นเรืองและโครงเรืองของวรรณคดี จะทาํให้นักเรียนสามารถพินิจ
วรรณคดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถบอกแก่นเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์
ปราบนนทกได ้

 2.  นักเรียนสามารถอภิปรายโครงเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
นารายณ์นนทกได ้

 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  แก่นเรือง 
 2.  โครงเรือง 

 3. แก่นเรืองและโครงเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
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5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1.  ขนันํา 
  1.1 ครูนาํนักเรียนสนทนาถึงบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
โดยกล่าวถึงลกัษณะของเนือหาและวธีิการนาํเสนอเรืองแลว้เชือมโยงเขา้สู่เนือหาของบทเรียน 
  1.2  ครูแจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้และแนะนาํการทาํงานกลุ่ม ทกัษะการทาํงาน
กลุ่ม เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนั การมอบหมายหน้าที ความช่วยเหลือกนัในการทาํงานกลุ่ม 
กติกาของกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น การไม่สนทนากนัเสียงดงั 
 2.  ขนัการสอน 

  ครูนาํเสนอบทเรียน ชีแจงสาระการเรียนรู้แก่นักเรียนทงัชนัเกียวกับสาระสาํคญั
ของแก่นเรืองและโครงเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก โดยสังเขป 
แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกนัเกียวกบัรูปแบบคาํประพนัธข์องวรรณคดี
เรืองดงักล่าว 
 3.  ขันศึกษากลุ่มย่อย 

  3.1 ครูจัดนักเรียนเข้ากลุ่มย่อยแบบคละความสามารถ  ด้านผลสัมฤทธิทาง          
การเรียน กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยนักเรียนทีมีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และ         
ตาํ 1 คน 
  3.2  ครูแจกซองกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มละ 4 ซอง ซึงแต่ละซองมีคาํสังและ        
ใบความรู้ประกอบดว้ยเนือเรืองดงันี 
   ใบความรู้ที 1 แก่นเรือง 
   ใบความรู้ที 2 แก่นเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
   ใบความรู้ที 3 โครงเรือง 
   ใบความรู้ที 4 โครงเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
  3.3  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ทีทีจะศึกษาเนือหาทีตนสนใจคนละ 1 หวัขอ้เรือง 
  3.4 ให้นักเรียนแยกยา้ยเขา้กลุ่มใหม่ทีมีความสนใจตรงกนั ตามหัวขอ้ทีไดแ้บ่งไว้
ในขอ้ 3.3 สมาชิกในกลุ่มใหม่ร่วมกนัศึกษาทาํความเขา้ใจเนือหา ช่วยเหลือกันทาํกิจกรรมตาม      
ใบงานใหส้าํเร็จ 
  3.5  นักเรียนแยกยา้ยกลับเขา้กลุ่มเดิมรายงานเนือหาทีได้ไปศึกษามาจากการเขา้
กลุ่มทีมีความสนใจตรงกนัใหส้มาชิกกลุ่มเดิมเขา้ใจ 
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  3.6  นักเรียนในกลุ่มเดิมร่วมอภิปรายหาขอ้สรุปของกลุ่ม จากนันครูสุ่มเรียกถาม
ตวัแทนกลุ่มเสนอผลการสรุปผลการศึกษาของกลุ่ม แลว้ครูอธิบายเพมิเติม 
 4.  ขนัทดสอบย่อย 

  นกัเรียนทาํแบบทดสอบยอ่ยเป็นรายบุคคลโดยไม่ช่วยเหลือกนัจาํนวน 10 ขอ้ และ
คิดคะแนนพัฒนา  โดยนําคะแนนทีได้จากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของ              
แต่ละบุคคลแล้วนาํไปเทียบกับเกณฑ์เพือกาํหนดคะแนนพฒันารายบุคคลและหาคะแนนพฒันา   
ของกลุ่ม 
 5.  ขนัการยกย่องกลุ่มทีประสบความสําเร็จ 
  5.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรู้ทีไดเ้รียนมา 
  5.2  ครูมอบรางวลัแก่กลุ่มทีทาํคะแนนไดต้ามเกณฑ ์
 6.  สือการเรียนรู้ 

  ซองกิจกรรม (ใบงาน ใบความรู้ บตัรเฉลย แบบทดสอบยอ่ย) 
 7.  แหล่งการเรียนรู้ 

  .  หอ้งสมุดโรงเรียน 
  .  อินเทอร์เน็ต 
 8.  การวัดและประเมินผล 

  .  ตรวจจากความถูกตอ้งของการทาํใบงาน 
  .  ตรวจจากการทาํแบบทดสอบยอ่ย 
  .  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 
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รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

โครงเรือง (plot) 
 โครงเรือง (plot) คือ เคา้โครงของเหตุการณ์ในเรือง เป็นขอบเขตของเรืองราวหรือ
เหตุการณ์ ซึงแสดงปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ในเรืองหรือเหตุการณ์ เป็นการบอกเฉพาะเหตุการณ์สาํคญั
พอเป็นทีเขา้ใจ 
 

องค์ประกอบของโครงเรือง 

 โครงเรืองมกัมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ต่อไปนี 
 . การเปิดเรือง (exposition) คือ การเริมตน้เล่าเรือง การเทา้ความถึงเรืองราวดงัเดิม 
การปล่อยตวัละครทีก่อปัญหาขึน 
 . ปัญหาเริมปรากฏ (inciting moment) ปัญหาอนัเป็นจุดเริมตน้ของการดาํเนินเรือง
ระยะต่อไป 
 . การขยายตวัของปัญหา หรือการพฒันาเรือง (development) หลังจากเริมปรากฏ
ปัญหา มีการแกไ้ขปัญหานาํไปสู่ความขดัแยง้ต่าง ๆ เนือเรืองส่วนใหญ่และความสนุกสนานใคร่รู้
เรืองของผูอ่้านจะปรากฏอยูใ่นระยะนีมากทีสุด ความขดัแยง้ของตวัละครทาํให้เนือเรืองสามารถ
เบียงเบนไปไดห้ลายทิศทาง ขึนอยู่กบัฝีมือของผูแ้ต่งว่าจะควบคุมเนือเรืองไดอ้ยา่งไรจึงจะทาํให้
ผูอ่้านคาดการณ์ตอนจบไม่ได ้
 . จุดสุดยอดของเรืองทีนําไปสู่การเปลียนแปลงเรือง (climax) ความขดัแยง้อย่าง
รุนแรงทีสุดส่งผลให้ตวัละครต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึง หรือประสบชะตากรรมอย่างใด    
อยา่งหนึง 
 . การคลีคลายเขา้สู่จุดจบ (denouement) เมือผ่านจุดสุดยอดมาแลว้เนือเรืองคลีคลาย
เขา้สู่จุดจบโดยเร็ว 
 . จุดจบของปัญหา (conclusion) จุดทีเรืองราวทีดาํเนินมาทงัหมดยติุลง 

โครงเรืองทีดีจะมีปัญหาหรือขอ้ขัดแยง้ (conflict) ทีสําคญัทีเกิดขึนกับตวัเอกของเรือง 
ก่อใหเ้กิดการดาํเนินเรืองต่อไป เช่น  พระราชาสินพระชนม ์พระราชินีสินพระชนม ์ไม่ใช่โครงเรือง
เพราะไม่มีปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ แต่ถา้พระราชาสินพระชนม์และพระราชินีก็สินพระชนม์ตามดว้ย
ความเศร้าเสียพระทยั จึงจะมีโครงเรือง เพราะมีความขดัแยง้ภายในพระทยัของพระราชินี 
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ปัญหาหรือความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 5 แบบ คอื 

 . ความขดัแยง้ระหว่างมนุษย ์เป็นความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์เช่น ความ
ขดัแยง้ระหว่างขุนแผนกับขุนช้างเพือชิงนางวนัทอง เมียหลวงกับเมียน้อย เช่น นางวิมาลากับ      
นางตะเภาแกว้ตะเภาทอง ศรีมาลากับสร้อยฟ้า ความขดัแยง้ระหว่างสามีกบัภรรยา เช่น ชูชกกับ   
นางอมิตตดา เป็นตน้ 
 . ความขดัแยง้ภายในตนเอง อาจจะเป็นความขดัแยง้ทางกายภาพ เช่น ความพิการ
ทางด้านร่างกาย อาจเป็นความขดัแยง้ทางจิตใจทางด้านอารมณ์และคุณธรรม ตวัละครจาํตอ้ง
ตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหนึง อาจพ่ายแพต้่อคุณธรรมหรือเอาชนะใจตนเองได้ เช่น พระเวสสันดร
พระราชทานสองกุมารให้ชูชก วิมลในเรืองผูดี้ ซึงต้องต่อสู้กับความตกตาํทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและการทีคนรักจากไป 
 . ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์ับสภาพแวดล้อม ซึงอาจขดัแยง้กับธรรมชาติหรือ
สภาพแวดลอ้มในสงัคม หรือแมแ้ต่โชคชะตาของมนุษย ์เช่น สภาพความแหง้แลง้ของอีสานในเรือง
ลูกอีสาน และรวมเรืองสันชุดฟ้าบ่กนั นาํป่าไหลท่วมบา้นเมืองในเรืองกาพยพ์ระไชยสุริยาของ
สุนทรภู่ ความขดัแยง้ของแม่พลอยกบัสงัคมทีเปลียนไป ในเรืองสีแผน่ดิน 
 . ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์ับสังคม คือ การทีมนุษยต์อ้งต่อสู้กบัสังคมทีตนอยู ่
ซึงนวนิยายไทยในยคุแรกๆ ไมนิยมใช้ความขดัแยง้แนวนี แต่หลังจากนวนิยายเรือง เมืองนิมิตร 
ของนิมิตมงคล (ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์) ได้พิมพอ์อกมาเผยแพร่ จึงได้มีนักเขียนในกลุ่ม        
นกัอุดมคติและกลุ่มกา้วหนา้ ไดน้าํความขดัแยง้และปัญหาสงัคมมาตีแผ่ เช่น เรืองปีศาจ ของ เสนีย ์
เสาวพงศ ์สาย สีมา ปฏิเสธความกตญั ูไปเลือกความยตุิธรรม 
 . ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัโชคชะตาหรือพรหมลิขิต ในเรือง พรหมไม่ไดลิ้ขิต 
ของสีฟ้า ตวัละครเอกฝ่ายหญิงคือ การะเกด พยายามฝืนโชคชะตาหรือพระพรหม โดยกาํหนดชีวิต
ของตนเอง แต่ในทีสุดผูเ้ขียนก็จบลงดว้ยชยัชนะของพระพรหม คือ ปล่อยให้โชคชะตาเป็นไปตาม
ทางทีจะเกิด ไม่ใช่เป็นการจงใจใหเ้กิดดว้ยการตดัสินใจของตนเอง 
 

แก่นเรือง (theme) 
 แก่นเรือง (theme) หรือสารัตถะ คือ ความคิดหลักของเรืองทีผูแ้ต่งมีจุดประสงค์สือ
มายงัผูอ่้าน มักจะเกียวกับความเป็นจริงของชีวิตและข้อคิดเตือนใจ เมือพิจารณาเหตุการณ์ 
พฤติกรรมและลกัษณะของตวัละครในเรืองจะทาํใหส้รุปแก่นเรืองหรือแนวคิดนนั ๆ ออกมาได ้เช่น 
เรืองละครแห่งชีวติ นวนิยายของหม่อมเจา้อากาศดาํเกิง รพพีฒัน์ มีแก่นเรืองสาํคญัทีผูเ้ขียนตอ้งการ
จะชีใหเ้ห็นวา่ ชีวตินนัคือละคร ไม่มีอะไรแน่นอน ทุกคนแสดงบทบาทของตนไปตามครรลองชีวิต
ทีมุ่งหวงัให้เป็นเช่นนัน เช่นนี จริงจังนักไม่ได้ ไม่ใช่ว่าทุกคนตอ้งประสบความสําเร็จในชีวิต    
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ตามทีตงัใจไวเ้สมอไป หากใครปลงได้ ยอมรับได้อย่างวิสูตร ศุภลักษณ์ จึงจะเรียกได้ว่าชนะใจ
ตนเอง 
 

ลักษณะของแก่นเรือง 

 แก่นเรืองหรือความคิดอนัเป็นศูนยก์ลางของเรือง มกัมีลกัษณะดงัต่อไปนี 
 . แก่นเรืองมกัจะปรากฏในเรืองสนัหรือนวนิยายทีมีจุดมุ่งหมาย ดงันี 

 1.1  เรืองทีผูเ้ขียนพยายามเสนอหรือตีแผใ่หเ้ห็นความเป็นจริงในชีวิตมนุษย ์ซึงเป็น
ประสบการณ์ร่วมหรือไม่ก็เป็นภาวะอันเป็นธรรมชาติ ธรรมดาของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์
ความรู้สึกหรือการแสดงออก เช่น ความรัก ความเกลียดชงั ความปรารถนา ความโลภ ฯลฯ ตวัอยา่ง
ในเรืองสนั “จบัตาย” ของ มนสั จรรยงค ์แสดงธาตุแทข้องมนุษยท์ีรักศกัดิศรียงิกวา่ชีวติ  

 1.2  เรืองทีผูเ้ขียนประดิษฐ์คิดแต่งขึน เพือพิสูจน์กฎเกณฑห์รือทฤษฎีเกียวกบัชีวิต
โดยการผูกเรืองให้มีความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น โครงเรือง ตวัละคร ฉาก หรือ
การเล่าเรือง เพือให้เรืองดงักล่าวสือความหมายและเป็นตวัพิสูจน์ให้เห็นว่าทฤษฎีหรือสมมติฐาน
นนัเป็นความจริงหรือมีความเป็นไปได ้แนวคิดและทฤษฎีทีผูเ้ขียนมุ่งเสนอแนวคิดเชิงปรัชญาหรือ
อภิปรัชญา เช่น นิคม รายวา แต่งเรือง “ตลิงสูงซุงหนัก” เพือตอ้งการพิสูจน์ความคิดว่ามนุษยล์ว้น
แลว้แต่แบกเอาซากหรือพนัธะไวต้ลอดชีวติ เช่นเดียวกบัชา้งทีลากซุงอยูริ่มนาํทีมีตลิงสูง 
 2.  แก่นเรืองอาจมีลักษณะคล้ายคาํสอนทางศีลธรรมหรือหลักในการใช้ชีวิต แต่    
แก่นเรืองไม่จาํเป็นต้องเป็นเรืองเกียวกับคุณค่าทางศีลธรรมเสมอไป แก่นเรืองกับศีลธรรม           
อาจแทนทีกนัไดห้รือเป็นอนัเดียวกนัในบางครัง แต่ก็ไม่ใช่ขอ้สรุปทีแน่นอนตายตวัเพราะศีลธรรม
มุ่งให้ขอ้เตือนใจแต่แก่นเรืองไม่ได้มุ่งสอนหรือให้ขอ้คิดเพียงอย่างเดียวหากแต่มุ่งให้ผูอ่้านได้
ตระหนกัรู้และเขา้ใจชีวติเป็นสาํคญั ดงันนัการพิจารณาคน้หาแก่นเรืองจึงควรตงัคาํถามว่า “เรืองนี
แสดงอะไร ใหเ้ราเห็นอะไร” 
 3.  บทสรุปเกียวกับแก่นเรือง มักจะเป็นประโยคบอกเล่าทีรวบรวมเอาความคิด      
รวบยอด (concept) เกียวกับสาระสําคญัหรือความคิดอันเป็นศูนยก์ลางของเรืองเอาไว ้ความคิด   
รวบยอดดงักล่าวจะเกิดขึนภายหลงัทีผูอ่้านไดอ่้านเรืองจบลง หรือสรุปไดใ้นขณะทีอ่านเรือง 
  ขอ้สรุปหรือความคิดรวบยอดเกียวกบัแก่นเรือง ในเรืองสนัหรือนวนิยายแต่ละเรือง   
ไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกันเสมอไป โดยธรรมชาติและความเป็นปัจเจกบุคคลผูอ้่านแต่ละคนอาจ
ตีความหรือสรุปแก่นเรืองแตกต่างกนัออกไป เช่น ในเรืองสนั “จบัตาย” ของมนัส จรรยงค ์อาจจะมี
บทสรุปเกียวกบัแก่นเรืองแตกต่างกนัไปตามความเห็นของผูอ่้านแต่ละคน ดงันี 
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  - มนุษยย์อ่มรักและหวงแหนศกัดิศรีของตนเอง 
  - ความรักทาํใหม้นุษยก์ระทาํในสิงต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่กลวัแมแ้ต่ความตาย 
  - รักสามเสา้ทาํใหเ้กิดปัญหาเสมอ 
  - ระหวา่งหนา้ทีและมนุษยธรรม ทาํใหค้นเรายุง่ยากในการตดัสินใจ 
  - ลูกผูช้ายฆ่าได ้หยามไม่ได ้

 . แก่นเรืองมกัจะเกียวขอ้งกบัตวัละครเป็นสาํคญั แต่ตวัละครจะแสดงบทบาท และ
กาํหนดโดยโครงเรืองอีกชนัหนึง ดงันันแก่นเรืองจึงมีความสัมพนัธ์กบัโครงเรืองโดยตรง ผูเ้ขียน 
จะนําเหตุการณ์ต่างๆ มาผูกเขา้จนเป็นเรือง เหตุการณ์ดังกล่าวจะช่วยยาํและเสริมให้แก่นเรือง
เปิดเผยออกมา จึงกล่าวไดว้า่หากโครงเรืองเป็นประโยค แก่นเรืองก็คือวลีนนัเอง 
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โครงเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 อสูรตนหนึงมีหน้าทีล้างเทา้ให้กับเหล่าเทวดาทีมาเขา้เฝ้าเจา้แห่งสวรรค์อยู่ทีเชิงเขา  
ไกรลาศ ซึงปฏิบติัหนา้ทีไดส้มบูรณ์เสมอมา แต่เหล่าเทวดาทงัหลายเมืออสูรลา้งเทา้ให้แลว้ก็ตบหัว 
ถอนผมเพอืหยอกลอ้เป็นประจาํจนผมของอสูรตนนันหลุดร่วงจนศีรษะลา้น สร้างความแคน้เคือง
ให้อสูรเป็นอันมากจึงขึนเฝ้าเจา้แห่งสวรรค์เพือทูลขอนิวเพชรทีสามารถชีผูใ้ดแล้วผูน้ันตายได ้  
ดว้ยความทีอสูรเป็นขา้ผูจ้งรักภกัดีและปฏิบติัหน้าทีได้อยา่งไม่ขาดตกบกพร่องพระองค์จึงทรง
ประทานนิวเพชรให ้แต่อสูรกลบัใชนิ้วเพชรไปในทางทีผิดคือเทียวเกะกะระรานทาํลายผูอื้นทาํให้
เดือดร้อนไปทวั พระองคจึ์งส่งเทวดาผูมี้ฤทธิมาปราบดว้ยการแปลงเป็นนางงามมายวัให้อสูรรําตาม
จนถึงท่าทีตอ้งชีนิวลงขาทาํใหอ้สูรถูกนิวเพชรของตนเองชีลงขาทาํใหข้าหกัลม้ลง แลว้จึงถูกสงัหาร 
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วิเคราะห์องค์ประกอบของโครงเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 . การเปิดเรือง (exposition)  

 บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ผูแ้ต่งเปิดเรืองดว้ยการกล่าวถึง
ตวัละครคือนนทกผูมี้หน้าทีลา้งเทา้ให้เทวดาทีเชิงเขาไกรลาศ แลว้ถูกเทวดากลันแกลง้จึงมีความ 
คบัแคน้ใจมาก 

    มาจะกล่าวบทไป  ถึงนนทกนาํใจกลา้หาญ 
  ตงัแต่พระสยมภูวญาณ  ประทานใหล้า้งเทา้เทวดา 
  อยูบ่นัไดไกรลาศเป็นนิจ  สุราฤทธิตบหวัแลว้ลูบหนา้ 
  บา้งใหต้กันาํลา้งบาทา   บา้งถอนเสน้เกศาวุน่ไป 
  จนผมโกร๋นโลน้เกลียงถึงเพยีงหู ดูเงาในนาํแลว้ร้องไห ้
  ฮึดฮดัขดัแคน้แน่นใจ   ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า 

 . ปัญหาเริมปรากฏ (inciting moment) 
  ปัญหาเริมปรากฏเมือพระอิศวรทรงประทานนิวเพชรให้กับนนทก  นับเป็น
จุดเริมตน้ของปัญหา 
     เมือนนั   พระยมภูวญาณเรืองศรี 
   ไดฟั้งนนทกพาที   ภูมีนิงนึกตรึกไป 
   อา้ยนีมีชอบมาชา้นาน   จาํเป็นจาํจะประทานให ้
   คิดแลว้ก็ประสิทธิพรชยั  จงไดส้าํเร็จมโนรถ 

 . การขยายตัวของปัญหาหรือพัฒนาเรือง (development) 
 พฒันาการของเรืองเกิดขึนหลงัจากทีพระอิศวรทรงประทานนิวเพชรให้นนทกแลว้ 

นนทกก็กลบัมานงัรอเทวดาทีจะมากลนัแกลง้ตน เพอืจะไดใ้ชนิ้วเพชรนนัลงโทษเทวดาใหเ้กรงกลวั 
    ครันถึงบนัไดไกรลาศ  ขดัสมาธินงัยมิริมอ่างใหญ่ 
  คอยหมู่เทวาสุราลยั   ดว้ยใจกาํเริบอหงัการ์ 

   จากนนันนทกก็ใชนิ้วเพชรทาํลายเทวดา 
 . จุดสุดยอดของเรือง (climax) 

 เนือเรืองดาํเนินมาจนถึงจุดสาํคญัคือ นนทกใชนิ้วเพชรนนัทาํลายเทวดาจาํนวนมาก
จนเดือดร้อนกนัไปทวั ร้อนถึงพระอิศวรตอ้งส่งพระนารายณ์มาปราบ 

    เมือนนั   หสันยัน์เจา้ตรัยตรึงศา 
  เห็นนนทกนนัทาํฤทธา  ชีหมู่เทวาวายปราณ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 159 

    ตรัสแลว้จึงมีบญัชา ดูราพระนารายณ์เรืองศรี 
  ตวัเจา้ผูมี้ฤทธี   เป็นทีพงึแก่หมู่เทวญั 
  จงช่วยระงบัดบัเขญ็  ใหเ้ยน็ทวัพภิพสรวงสวรรค ์
  เชิญไปสงัหารอา้ยอาธรรม ์ ใหม้นัสินชีพชีวา 

 . การคลีคลายเข้าสู่จุดจบ (denouement) 
 เหตุการณ์ทีเริมคลีคายเขา้สู่จุดจบเริมขึนเมือพระนารายณ์แปลงกายเป็นเทพอปัสร

มายวัใหน้นทกราํตามเพอืหลอกใหน้นทกใชนิ้วเพชรชีลงขาของตนเอง ซึงนนทกก็หลงเชือ 
    เมือนนั  พระนารายณ์ทรงสวสัดิรัศมี 
  เห็นนนทกหลงกลก็ยนิดี ทาํทีเยอืงกรายใหย้วนยนิ 

 . จุดจบของปัญหา (conclusion) 
 เรืองราวทงัหมดจบลงทีนนทกรําตามนางอัปสรจนโดนนิวเพชรชีลงขาตนเอง   

นางเทพอปัสรนนักลายร่างเป็นพระนารายณ์แลว้สงัหารนนกทกตาย 
   ดว้ยเดชนิวเพชรสิทธิศกัดิ  ขาหกัลม้ลงไม่ทนได ้
  นางกลายเป็นองคน์ารายณ์ไป  เหยยีบไวจ้ะสงัหารราญรอน 

 

แก่นเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีแก่นเรืองทีแสดงให้เห็นว่าเมือ
อาํนาจตกอยูใ่นมือของคนทีลืมตวั ก็จะก่อใหเ้กิดผลร้ายตามมา ผูม้อบอาํนาจจึงตอ้งพจิารณาก่อนว่า
จะจาํกดัขอบเขตของอาํนาจทีเป็นรางวลัอยา่งไร มิฉะนันจะตอ้งมาแกไ้ขภายหลงัเพราะมองคนผิด 
และคนทีไดอ้าํนาจแลว้ใชไ้ม่เป็นยอ่มนาํภยัมาสู่ตนเองได ้
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    

2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั 
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 
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ใบงาน 

เรือง แก่นเรืองและโครงเรือง 

 

คาํสัง ให้สมาชิกทุกคนร่วมกันตอบคาํถามต่อไปนี 

1.  จงอธิบายความหมายของโครงเรือง 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

2.  ปมปัญหามีกีประเภท อะไรบา้งจงอธิบาย 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................ 
 

3.  จงเขียนโครงเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

4.  จงอธิบายความหมายและลกัษณะของแก่นเรือง 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
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5.  จงอธิบายแก่นเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
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ใบความรู้ที 1 

เรือง แก่นเรือง 

 
 แก่นเรือง (theme) หรือสารัตถะ คือ ความคิดหลักของเรืองทีผูแ้ต่งมีจุดประสงค์สือ
มายงัผูอ่้าน มักจะเกียวกับความเป็นจริงของชีวิตและข้อคิดเตือนใจ เมือพิจารณาเหตุการณ์ 
พฤติกรรมและลกัษณะของตวัละครในเรืองจะทาํใหส้รุปแก่นเรืองหรือแนวคิดนนั ๆ ออกมาได ้ 
 

ลักษณะของแก่นเรือง 

 แก่นเรืองหรือความคิดอนัเป็นศูนยก์ลางของเรือง มกัมีลกัษณะดงัต่อไปนี 
 1.  แก่นเรืองมกัจะปรากฏในเรืองสนัหรือนวนิยาย 
 2.  แก่นเรืองอาจมีลักษณะคล้ายคาํสอนทางศีลธรรมหรือหลักในการใช้ชีวิต แต่    
แก่นเรืองไม่จาํเป็นต้องเป็นเรืองเกียวกับคุณค่าทางศีลธรรมเสมอไป แก่นเรืองกับศีลธรรม          
อาจแทนทีกนัไดห้รือเป็นอนัเดียวกนัในบางครัง แต่ก็ไม่ใช่ขอ้สรุปทีแน่นอนตายตวัเพราะศีลธรรม
มุ่งให้ขอ้เตือนใจแต่แก่นเรืองไม่ได้มุ่งสอนหรือให้ขอ้คิดเพียงอย่างเดียวหากแต่มุ่งให้ผูอ่้านได้
ตระหนกัรู้และเขา้ใจชีวติเป็นสาํคญั 
 3.  บทสรุปเกียวกับแก่นเรือง มักจะเป็นประโยคบอกเล่าทีรวบรวมเอาความคิด      
รวบยอด (concept) เกียวกับสาระสําคญัหรือความคิดอันเป็นศูนยก์ลางของเรืองเอาไว ้ความคิด   
รวบยอดดงักล่าวจะเกิดขึนภายหลงัทีผูอ่้านไดอ่้านเรืองจบลง หรือสรุปไดใ้นขณะทีอ่านเรือง 
 4.  แก่นเรืองมกัจะเกียวขอ้งกบัตวัละครเป็นสาํคญั แต่ตวัละครจะแสดงบทบาท และ
กาํหนดโดยโครงเรืองอีกชนัหนึง ดงันันแก่นเรืองจึงมีความสัมพนัธ์กบัโครงเรืองโดยตรง ผูเ้ขียน 
จะนําเหตุการณ์ต่างๆ มาผูกเขา้จนเป็นเรือง เหตุการณ์ดังกล่าวจะช่วยยาํและเสริมให้แก่นเรือง
เปิดเผยออกมา จึงกล่าวไดว้า่หากโครงเรืองเป็นประโยค แก่นเรืองก็คือวลีนนัเอง 
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ใบความรู้ที 2 

เรือง แก่นเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 

แก่นเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีแก่นเรืองทีแสดงให้เห็นว่า      
เมืออาํนาจตกอยูใ่นมือของคนทีลืมตวั ก็จะก่อให้เกิดผลร้ายตามมา ผูม้อบอาํนาจจึงตอ้งพิจารณา
ก่อนว่าจะจาํกัดขอบเขตของอาํนาจทีเป็นรางวลัอย่างไร มิฉะนันจะตอ้งมาแก้ไขภายหลงัเพราะ   
มองคนผดิ และคนทีมีอาํนาจแลว้ใชไ้ม่เป็นยอ่มนาํภยัมาสู่ตนเองได ้
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ใบความรู้ที 3 

เรือง โครงเรือง 
 

โครงเรือง (plot) 
 โครงเรือง (plot) คือ เคา้โครงของเหตุการณ์ในเรือง เป็นขอบเขตของเรืองราวหรือ
เหตุการณ์ ซึงแสดงปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ในเรืองหรือเหตุการณ์ เป็นการบอกเฉพาะเหตุการณ์สาํคญั
พอเป็นทีเขา้ใจ 
 

องค์ประกอบของโครงเรือง 

 โครงเรืองมกัมีองคป์ระกอบต่างๆ ต่อไปนี 
 1.  การเปิดเรือง (exposition) วรรณคดีไทยส่วนใหญ่เปิดเรืองดว้ยการอธิบายนาํเรือง
เขา้สู่ปัญหาเป็นการปูพนืฐานผูอ่้านเพอืจะเขา้ใจเนือเรืองต่อไป 
 2.  ปัญหาเริมปรากฏ (inciting moment) ปัญหาอนัเป็นจุดเริมตน้ของการดาํเนินเรือง
ระยะต่อไป 
 3.  การขยายตวัของปัญหา หรือการพฒันาเรือง (development) หลังจากเริมปรากฏมี
การแกไ้ขปัญหานาํไปสู่ความขดัแยง้ต่างๆ เนือเรืองส่วนใหญ่และความสนุกสนานใคร่รู้เรืองของ
ผูอ่้านจะปรากฏอยูใ่นระยะนีมากทีสุด  

 4.  จุดสุดยอดของเรืองทีนําไปสู่การเปลียนแปลงเรือง (climax) ความขดัแยง้อย่าง
รุนแรงทีสุดส่งผลใหต้วัละครตอ้งตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหนึง หรือประสบชะตากรรมอยา่งใดอยา่ง
หนึง 

 5.  การคลีคลายเขา้สู่จุดจบ (denouement) เมือผ่านจุดสุดยอดมาแลว้เนือเรืองคลีคลาย
เขา้สู่จุดจบโดยเร็ว 
 6.  จุดจบของปัญหา (conclusion) จุดทีเรืองราวทีดาํเนินมาทงัหมดยติุลง 
 

ปัญหาหรือความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 5 แบบ คอื 
 1.  ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษย ์
 2.  ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัจิตใจ 
 3.  ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม 
 4.  ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสงัคม 
 5.  ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัโชคชะตาหรือพรหมลิขิต 
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ใบความรู้ที 4 

เรือง โครงเรืองของบทละครเรืองรามเกยีรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 
วิเคราะห์องค์ประกอบของโครงเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 . การเปิดเรือง (exposition)  
 บทละครเรืองรามเกียรติ  ตอน  นารายณ์ปราบนนทก  ผู ้แต่งเปิดเ รืองด้วย               

การกล่าวถึงนนทกผูมี้หน้าทีลา้งเทา้ให้เทวดาทีเชิงเขาไกรลาศ แลว้ถูกเทวดากลันแกลง้จึงมีความ 
คบัแคน้ใจมาก 

 . ปัญหาเริมปรากฏ (inciting moment) 
  ปัญหาเริมปรากฏเมือพระอิศวรทรงประทานนิวเพชรให้กับนนทก  นับเป็น
จุดเริมตน้ของปัญหา 

 . การคลีคลายปัญหาหรือพัฒนาเรือง (development) 
 พฒันาการของเรืองเกิดขึนหลงัจากทีพระอิศวรทรงประทานนิวเพชรให้นนทกแลว้ 

นนทกก็กลบัมานงัรอเทวดาทีจะมากลนัแกลง้ตน เพอืจะไดใ้ชนิ้วเพชรนนัลงโทษเทวดาใหเ้กรงกลวั 
 . จุดสุดยอดของเรือง (climax) 

 เนือเรืองดาํเนินมาจนถึงจุดสําคญัคือ นนทกใชนิ้วเพชรนันทาํลายเทวดาทงัหลาย 
จนเดือดร้อนกนัไปทวั ร้อนถึงพระอิศวรตอ้งส่งพระนารายณ์มาปราบ 

 . การคลีคลายเข้าสู่จุดจบ (denouement) 
 เหตุการณ์ทีเริมคลีคายเขา้สู่จุดจบเริมขึนเมือพระนารายณ์แปลงกายเป็นเทพอปัสร

มายวัใหน้นทกราํตามเพอืหลอกใหน้นทกใชนิ้วเพชรชีลงขาของตนเอง ซึงนนทกก็หลงเชือ 
 . จุดจบของปัญหา (conclusion) 

 เรืองราวทงัหมดจบลงทีนนทกรําตามนางอัปสรจนโดนนิวเพชรชีลงขาตนเอง   
นางอปัสรนนักลายร่างเป็นพระนารายณ์แลว้สงัหารนนกทกตาย 
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แบบทดสอบยอ่ย 
เรือง แก่นเรืองและโครงเรือง 

 
คาํสัง ให้นักเรียนเลือกคาํตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว 

1. การเปิดเรืองในวรรณคดีไทยมกัมีการเปิดเรืองแบบใด 
 ก. อธิบายนาํเรืองเขา้สู่ปัญหา  ข. แนะนาํตวัละคร 
 ค. อธิบายสถานทีต่าง ๆ   ง. นาํเสนอความขดัแยง้ในเรือง 
 

2. องคป์ระกอบทีสาํคญัทีสุดของโครงเรืองคือขอ้ใด 
 ก. การเปิดเรือง     ข. การคลีคลายปัญหาหรือพฒันาเรือง 
 ค. จุดสุดยอดของเรือง   ง. การคลีคลายเขา้สู่จุดจบ 
 

3. ความขดัแยง้ทีเกิดขึนในจิตใจจดัเป็นความขดัแยง้ประเภทใด 
 ก. มนุษยก์บัมนุษย ์    ข. มนุษยก์บัสิงเหนือธรรมชาติ 
 ค. มนุษยก์บัสงัคม    ง. มนุษยก์บัความคิดของตนเอง 
 

4. แก่นเรืองมกัมีความเกียวขอ้งกบัเรืองใด 
 ก. ความปรารถนาในความสุข  ข. ความเป็นจริงของชีวติ 
 ค. คุณธรรมจริยธรรม   ง. ลกัษณะนิสยัตวัละคร 
 

5. บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทกมีการเปิดเรืองอยา่งไร 
 ก. กล่าวถึงตวัละครสาํคญั  ข. กล่าวถึงปมปัญหา 
 ค. กล่าวถึงผลของปัญหา  ง. กล่าวถึงเหตุการณ์สาํคญั 
 

6.   “จนผมโกร๋นโล้นเกลยีงถึงเพียงหู  ดูเงาในนําแล้วร้องไห้ 

 ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ    ตาแดงดังแสงไฟฟ้า 
 เป็นชายดูดู๋มาหมินชาย   มิตายก็จะได้เห็นหน้า” 

     บทประพนัธข์า้งตน้แสดงความขดัแยง้ประเภทใด 
 ก. มนุษยก์บัมนุษย ์    ข. มนุษยก์บัสิงเหนือธรรมชาติ 
 ค. มนุษยก์บัสงัคม    ง. มนุษยก์บัความคิดของตนเอง 
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7. ปมปัญหาของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก เกิดขึนตอนใด 
 ก. เทวดารังแกนนทก   ข. พระอิศวรประทานนิวเพชรแก่นนทก 
 ค. นนทกใชนิ้วเพชรชีเทวดาตาย ง. พระนารายณ์แปลงกายมาปราบนนทก 
 

8. แก่นเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทกคือขอ้ใด 
 ก. ธรรมะยอ่มชนะอธรรม  ข. ความลุ่มหลงในอาํนาจ 
 ค. ความมกัใหญ่ใฝ่สูง   ง. ความหมกมุ่นในกามารมณ์ 
 

9. ลกัษณะการจบเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก เป็นอยา่งไร 
 ก. ปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ข  ข. ปัญหาเกิดขึนซบัซอ้น 
 ค. ปัญหาทุกอยา่งคลีคลาย  ง. ปัญหายงัดาํเนินต่อไป 
 

10. แก่นเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ตรงกบัสาํนวนในขอ้ใด 
 ก. กลา้นกัมกับิน    ข. ทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั 
 ค. ขิงก็รา ข่าก็แรง    ง. เขียนเสือใหว้วักลวั 
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เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง แก่นเรืองโครงเรือง 

 
      1. ข   2. ค   
      3. ง   4. ข   
      5. ก   6. ก   
      7. ข   8. ข   
      9. ค             10. ก   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 4 (กลุ่มทดลอง) 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2      ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง ตัวละคร         เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 ตวัละครเป็นผูท้ีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ตามเหตุการณ์ในเรือง หรือผูท้ีไดรั้บผลจาก
เหตุการณ์ทีเกิดขึนตามโครงเรืองทีผูป้ระพนัธ์กาํหนดขึน มีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินเรืองหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ การศึกษาวรรณคดีจึงตอ้งศึกษาลักษณะของตวัละคร เพือให้เขา้ใจสารทีผูแ้ต่ง
ตอ้งการสือสารมาสู่ผูอ่้านอยา่งถูกตอ้ง 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถบอกชือตวัละครจากบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบ     
นนทกได ้ 

 2.  นักเรียนสามารถพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น พินิจตวัละครจากบทละครเรือง
รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทกได ้

 3.  นักเรียนสามารถบอกปัญหาของตัวละครจากบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทกได ้ 

 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  ตวัละคร 
 2.  ตวัละครจากบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  
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5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1.  ขนันํา 
  1.1 ครูนาํนักเรียนสนทนาถึงบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
โดยกล่าวถึงลกัษณะของตวัละครแลว้เชือมโยงเขา้สู่เนือหาของบทเรียน 
  1.2  ครูแจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้และแนะนาํการทาํงานกลุ่ม ทกัษะการทาํงาน
กลุ่ม เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนั การมอบหมายหน้าที ความช่วยเหลือกนัในการทาํงานกลุ่ม 
กติกาของกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น การไม่สนทนากนัเสียงดงั 
 2.  ขนัการสอน 

  ครูนาํเสนอบทเรียน ชีแจงสาระการเรียนรู้แก่นักเรียนทงัชนัเกียวกบัตวัละครของ
บทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก โดยสังเขปแลว้ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
 3.  ขันศึกษากลุ่มย่อย 

  3.1 ครูจดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ยแบบคละความสามารถ ดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียน 
กลุ่มละ 4 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนทีมีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และตาํ 1 คน 
  3.2  ครูแจกซองกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มละ 4 ซอง ซึงแต่ละซองมีคาํสังและ           
ใบความรู้ประกอบดว้ยเนือเรืองดงันี 
   ใบความรู้ที 1 ความหมายตวัละคร 
   ใบความรู้ที 2ประเภทตวัละคร 
   ใบความรู้ที 3 ตวัละครในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
(พระอิศวร, นนทก) 
   ใบความรู้ที 4ตวัละครในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
(พระนารายณ์) 
  3.3  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ทีทีจะศึกษาเนือหาทีตนสนใจคนละ 1 หวัขอ้เรือง 
  3.4  ใหน้กัเรียนแยกยา้ยเขา้กลุ่มใหม่ทีมีความสนใจตรงกนั ตามหัวขอ้ทีไดแ้บ่งไว้
ในขอ้ 3.3 สมาชิกในกลุ่มใหม่ร่วมกนัศึกษาทาํความเขา้ใจเนือหา ช่วยเหลือกันทาํกิจกรรมตาม      
ใบงานใหส้าํเร็จ 
  3.5  นักเรียนแยกยา้ยกลับเขา้กลุ่มเดิมรายงานเนือหาทีได้ไปศึกษามาจากการเขา้
กลุ่มทีมีความสนใจตรงกนัใหส้มาชิกกลุ่มเดิมเขา้ใจ 
  3.6  นักเรียนในกลุ่มเดิมร่วมอภิปรายหาขอ้สรุปของกลุ่ม จากนันครูสุ่มเรียกถาม
ตวัแทนกลุ่มเสนอผลการสรุปผลการศึกษาของกลุ่ม แลว้ครูอธิบายเพมิเติม 
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 4.  ขนัทดสอบย่อย 

  นกัเรียนทาํแบบทดสอบยอ่ยเป็นรายบุคคลโดยไม่ช่วยเหลือกนัจาํนวน 10 ขอ้ และ
คิดคะแนนพฒันา โดยนําคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละ
บุคคลแลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑเ์พอืกาํหนดคะแนนพฒันารายบุคคลและหาคะแนนพฒันาของกลุ่ม 
 5.  ขนัการยกย่องกลุ่มทีประสบความสําเร็จ 
  5.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรู้ทีไดเ้รียนมา 
  5.2  ครูมอบรางวลัแก่กลุ่มทีทาํคะแนนไดต้ามเกณฑ ์
 6.  สือการเรียนรู้ 

  ซองกิจกรรม (ใบงาน ใบความรู้ บตัรเฉลย แบบทดสอบยอ่ย) 
 7.  แหล่งการเรียนรู้ 

  .  หอ้งสมุดโรงเรียน 
  .  อินเทอร์เน็ต 
 8.  การวัดและประเมินผล 

  .  ตรวจจากความถูกตอ้งของการทาํใบงาน 
  .  ตรวจจากการทาํแบบทดสอบยอ่ย 
  .  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
                (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 
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รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

ตัวละคร (characters) 
 ตวัละคร คือ ผูท้ีแสดงบทบาทไปตามเนือเรือง ผูอ่้านจะตีความเอาเองว่าตวัละครมี
ศีลธรรมจรรยาและอารมณ์อย่างไร จากการแสดงออกด้วยบทสนทนาและการกระทาํทีเรียกว่า 
บทบาท 
 ตัวละครจะเป็นสัตว์หรือสิงของก็ได้ตามแต่ผู ้ประพันธ์ก ําหนด  เช่น  ลิงในเรือง
รามเกียรติ ม้านิลมังกรในเรืองพระอภยัมณี นิกกับพิมเป็นสุนัข ปลาวาฬโมบีดิก ตวัละครเป็น
สิงของ เช่น ผา้ขีริวจากเรืองการผจญภยัของผา้ขีริว ภาพโปสเตอร์ผูส้มคัรรับเลือกตงัเป็นผูแ้ทนใน
เรือง “เด็กหวัขีเลือยกบักระดาษห่อหนงัสือ” ของศิลา โคมฉาย 
 การสร้างลกัษณะนิสยัตวัละคร ผูแ้ต่งจะเป็นผูส้ร้างโดยเป็นผูก้าํหนดชือ รูปร่างหน้าตา 
เพศ วยั ลักษณะนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ บทบาท และโชคชะตาให้ตวัละคร ผูอ้่านจะสร้างภาพ         
ตวัละครในใจตามคาํบรรยายและบทบาททีผูป้ระพนัธก์าํหนด ตวัละครบางตวัราวกบัมีชีวติจริง เช่น 
วนัทอง ขนุแผน แม่พลอย 
 

การสร้างตัวละครแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 . ตวัละครทีมีลกัษณะเดียว (flat character) คือ ตวัละครทีมีลกัษณะนิสัยเพียงอยา่ง
เดียวคงทีตลอดทงัเรือง ไม่เปลียนแปลงพฤติกรรมเลยแมส้ถานการณ์จะเปลียนแปลงไปอยา่งไร       
ก็ตาม เช่น มุ่งบาํเพ็ญทานบารมีอย่างพระเวสสันดร อิจฉาริษยาตลอดเวลา เช่นนางอีในเรือง         
ปลาบู่ทอง ซือสตัยแ์ละจงรักภกัดี เช่น นางสีดา 
 . ตัวละครหลายลักษณะ  ( round character) คือ  ตัวละครทีมีการเปลียนแปลง
บุคลิกภาพและอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอย่างสมเหตุสมผล ตวัละครประเภทนีจะมีหลากหลาย
ความคิดและอารมณ์ มีทงัความดีความชัวในตวัเอง ซึงเป็นลักษณะคล้ายคนจริง ๆ ตวัอยา่งเช่น     
นวนิยายเรืองคาํพพิากษา ฟักเป็นคนดี บวชเณรมีจริยาวตัรน่าเลือมใส แต่ฟักสงสารพ่อจึงสึกออกมา
ช่วยพอ่ทาํงานเป็นภารโรง จนถูกเกณฑท์หารจากบา้นไปสองปี กลบัมาพอ่ก็ไดห้ญิงสติไม่ดีเป็นเมีย 
เมือพอ่ตาย ฟักเริมมีความขดัแยง้กบันางสมทรง ขดัแยง้กบัตนเองและชาวบา้นรอบขา้ง การกินเหลา้
เป็นทางออกของฟัก และก็ทาํใหฟั้กเสือมเสียลงทุกทีๆ สุดทา้ยจบลงดว้ยความตาย 
 ตัวละครในวรรณคดีไทยทีเป็นตัวละครหลายลักษณะ  เ ช่น  นางวันทอง มีการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมไปตามสิงแวดลอ้ม และมีพฒันาการความรู้สึกนึกคิดตามวยัทีสูงขึน วนัทอง
เมือเป็นเด็กเก่งการฝีมือ งานบา้นงานเรือน เมือโตเป็นสาวแต่งงานกบัชายคนรัก เป็นเมียทีดี เมือเป็น
แม่นางพยายามทาํหนา้ทีแม่ใหดี้ทีสุด มีคารมจดัจา้นเมือคราวทีทะเลาะกบัลาวทองและตดัพอ้ต่อว่า
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ขุนแผนอย่างไม่ลดละ ครันแก่ตวัลงนางเยือกเยน็มีเหตุผลมากขึน พระไวยขโมยตวันางไปให้
ขนุแผน นางวนัทองทดัทานอยา่งมีเหตุผล แต่พระไวยไม่ฟังเสียงแม่ วนัทองจึงพบกบัชะตากรรมที
ไม่อาจหลีกเลียงได ้
 ตวัละครหลายลักษณะบรรยายได้ยากกว่าตวัละครน้อยลักษณะ และตวัละครหลาย
ลกัษณะชวนใหผู้อ่้านสนใจติดตามเรือง เพราะมีบุคลิกภาพใกลเ้คียงกบัชีวติคนจริง ๆ ในสงัคม 
 การสร้างตวัละครให้มีน้อยลักษณะหรือหลายลักษณะมากน้อยเพียงใด ยอ่มแล้วแต่
หน้าทีของตัวละครเหล่านันในโครงเรือง เช่น ในนวนิยายเรืองนักสืบ ผจญภยัหรือตลกขบขัน      
แม้เป็นตวัละครเอกก็มักจะมีลักษณะเดียว เช่น เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ไม่จาํเป็นตอ้งมีหลายลักษณะ
เหมือนแม็คเบ็ธ หรือแฮมเล็ต พล นิกร กิมหงวน แมจ้ะเป็นตวัละครลกัษณะเดียวแต่ก็สร้างความ
หรรษาใหแ้ก่ผูอ่้านไดดี้ 
 การศึกษาตวัละคร ผูศ้ึกษาตอ้งพิจารณาวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตวัละคร ลักษณะ
บุคลิกภาพของตวัละครทีมีต่อเนือเรือง ความสมจริงของบทบาทและพฤติกรรมของตวัละครตาม
ธรรมชาติของมนุษยต์ามฐานะของสงัคมและสติปัญญาเพียงใด ผูแ้ต่งกาํหนดบทบาทของตวัละคร
ได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเรืองเพียงใด ตวัละครนันๆ มีบทบาทหน้าทีพฤติกรรมทีประทบัใจ
ผูอ่้านเพยีงใด มีกลวธีิในการสร้างและรักษานิสยัตวัละครไดดี้เพยีงใด เป็นตน้ 
 

เอกสารอ้างอิง 

 

ลินจง  จนัทรวราทิตย.์ วรรณคดีวจิารณ์. นครปฐม : ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ 
 สงัคมศาสตร์ สถาบนัราชภฏันครปฐม , 2542. 
วภิา  กงกะนนัท.์ วรรณคดีศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2533. 
 

ตัวละครในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 1.  นนทก 

  เป็นยกัษท์ีทาํหนา้ทีลา้งเทา้ใหก้บัเทวดาทีเชิงเขาไกรลาส โดนเหล่าเทวดาทงัหลาย
ตบหัวหยอกเยา้ทาํให้ผมร่วงจนหัวล้านจึงมีความแคน้ใจมาก แสดงลักษณะนิสัยว่านนทกเป็น         
ผูท้ีมีใจอาฆาตมาดร้าย 
    ฮึดฮดัขดัแคน้แน่นใจ  ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า 
    เป็นชายดูดู๋มาหมินชาย  มิตายก็จะไดเ้ห็นหนา้ 
    คิดแลว้ก็รีบเดินมา  เฝ้าพระอิศราธิบดี 
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  เมือนนทกได้รับพระราชทานนิวเพชรมาแล้วก็มีใจทีกาํเริบไม่เกรงกลัวผูใ้ดอีก           
พอเหล่าเทวดามาหยอกลอ้เช่นทุกวนัก็กลนัอารมณ์โกรธไวไ้ม่ไดใ้ชนิ้วเพชรชีเทวดาเหล่านนัลม้ตาย
เป็นอนัมาก 
     บดันนั    นนทกนาํใจแกลว้กลา้ 
   กริวโกรธร้องประกาศตวาดมา  อนิจจาข่มเหงเล่นทุกวนั 
   จนหวัไม่มีผมติด   สุดคิดทีเราจะอดกลนั 
   วนันีจะไดเ้ห็นกนั   ขบฟันแลว้ชีนิวไป 
  นอกจากนีนนทกยงัมีนิสยัเจา้ชู ้เมือพบนางอปัสรมีรูปลกัษณ์ทีตอ้งตาตอ้งใจก็เกียว  
พาราสีทนัที 
     โฉมเอยโฉมเฉลา  เสาวภาคยแ์น่งนอ้ยพสิมยั 
   เจา้มาแต่สวรรคช์นัใด   นามกรชือไรนะเทว ี
   ประสงคสิ์งใดจะใคร่รู้  ทาํไมมาอยูท่ีนี 
   ขา้เห็นเป็นน่าปรานี   มารศรีจงแจง้กิจจา 
  เมือนนทกถูกนิวเพชรของตนเองลม้ลงแลว้กาํลงัจะถูกฆ่านนัไดถ้ามพระนารายณ์
ถึงโทษของตนเองวา่เป็นอยา่งไรแลว้ตดัพอ้ต่อวา่พระนารายณ์วา่เหตุใดไม่ยอมมาสู้กนัซึงหน้า หรือ
กลัวฤทธิเดชของนิวเพชรเช่นกัน แสดงให้เห็นว่านนทกเป็นผูท้ีมีความกล้าหาญไม่กลัวต่อผูท้ีมี
อาํนาจมากกวา่ตนเอง 
     บดันนั    นนทกผูใ้จแกลว้หาญ 
   ไดฟั้งจึงตอบพจมาน   ซึงพระองคจ์ะผลาญชีว ี
   เหตุใดมิทาํซึงหนา้   มารยาเป็นหญิงไม่บดัสี 
   ฤๅวา่กลวันิวเพชรนี   จะชีพระองคใ์หบ้รรลยั 
   ตวัขา้มีมือแต่สองมือ   ฤๅจะสูท้งัสีกรได ้
   แมน้สีมือเหมือนองคพ์ระทรงชยั ทไีหนจะทาํไดด้งันี 
 2.  พระอิศวร 

  เป็นเทวดาผูเ้ป็นใหญ่บนสวรรค์ เป็นผูป้กครองดูแลนนทกซึงทาํหน้าทีลา้งเทา้ให้
เทวดาทีมาเขา้เฝ้าพระองค์ เป็นเทพผูมี้ความเมตตาเมือนนทกไปทูลขอนิวเพชรก็ประทานให้ดว้ย
ทรงเห็นวา่นนทกทาํหนา้ทีของตนเองไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตลอดมา 
    อา้ยนีมีชอบมาชา้นาน  จาํเป็นจาํจะประทานให ้
    คิดแลว้ก็ประสิทธิพรชยั  จงไดส้าํเร็จมโนรถ 
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  แต่อย่างไรก็ตามพระอิศวรทรงรู้เท่าไม่ ถึงการณ์ว่าเหตุการณ์จะบานปลาย               
เมือนนทกใชนิ้วเพชรนนัไปในทางทีมิชอบสร้างความเดือดร้อนใหก้บัเทวดาทงัปวง 
    อา้ยนีทาํชอบมาชา้นาน  เราจึงประทานพรให ้
    มนักลบัทรยศกระบถใจ  ทาํการหยาบใหญ่ถึงเพยีงนี 
  ทําให้พระองค์ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการเชิญพระนารายณ์ให้ไป                 
ปราบนนทกเพอืนาํความสุขสงบมาสู่สวรรคเ์ช่นเดิม 
     ตรัสแลว้จึงมีบญัชา  ดูราพระนารายณ์เรืองศรี 
   ตวัเจา้ผูมี้ฤทธี    เป็นทีพงึแก่หมู่เทวญั 
   จงช่วยระงบัดบัเขญ็   ใหเ้ยน็ทวัพภิพสรวงสวรรค ์
   เชิญไปสงัหารอา้ยอาธรรม ์  ใหม้นัสินชีพชีวา 
 3.  พระนารายณ์ 

  เป็นผูม้าปราบนนทกซึงพระองคต์อ้งการให้นนทกรู้ถึงฤทธิของอาํนาจทีเทียวใช้
ระรานผูอื้น จึงลวงใหน้นทกร่ายราํตามท่าต่างๆ แสดงใหเ้ห็นวา่ทรงมีความรอบคอบและชาญฉลาด
ในการแกปั้ญหา 
     เมือนนั   พระนารายณ์ทรงสวสัดิรัศมี 
   เห็นนทกหลงกลก็ยนิดี  ทาํทีเยอืงกรายใหย้วนยนิ 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    
2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั    

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 
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ใบงาน 

เรือง ตวัละคร 
 

คาํสัง ใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกนัตอบคาํถามต่อไปนี 
1.  จงอธิบายความหมายของตวัละคร 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
2.  การสร้างตวัละครสามารถทาํไดกี้ลกัษณะ อะไรบา้ง 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
3.  จงอธิบายลกัษณะนิสยัของพระอิศวร นนทก และพระนารายณ์โดยสงัเขป 

................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ...................................................................................................................................................... 
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ใบความรู้ที 1 

เรือง ความหมายตัวละคร 

 
ตัวละคร (characters) 
 ตวัละคร คือ ผูท้ีแสดงบทบาทไปตามเนือเรือง ผูอ่้านจะตีความเอาเองว่าตวัละครมี
ศีลธรรมจรรยาและอารมณ์อย่างไร จากการแสดงออกด้วยบทสนทนาและการกระทาํทีเรียกว่า 
บทบาท 
 ตัวละครจะเป็นสัตว์หรือสิงของก็ได้ตามแต่ผู ้ประพันธ์ก ําหนด  เช่น  ลิงในเรือง
รามเกียรติ ม้านิลมังกรในเรืองพระอภยัมณี นิกกับพิมเป็นสุนัข ปลาวาฬโมบีดิก ตวัละครเป็น
สิงของ เช่น ผา้ขีริวจากเรืองการผจญภยัของผา้ขีริว ภาพโปสเตอร์ผูส้มัครรับเลือกตงัเป็นผูแ้ทน    
ในเรือง “เด็กหวัขีเลือยกบักระดาษห่อหนงัสือ” ของศิลา โคมฉาย 
 การสร้างลกัษณะนิสยัตวัละคร ผูแ้ต่งจะเป็นผูส้ร้างโดยเป็นผูก้าํหนดชือ รูปร่างหน้าตา 
เพศ วยั ลักษณะนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ บทบาท และโชคชะตาให้ตวัละคร ผูอ้่านจะสร้างภาพ         
ตวัละครในใจตามคาํบรรยายและบทบาททีผูป้ระพนัธก์าํหนด ตวัละครบางตวัราวกบัมีชีวติจริง เช่น 
วนัทอง ขนุแผน แม่พลอย 
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ใบความรู้ที 2 

เรือง ประเภทตัวละคร 

 
การสร้างตัวละครแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.  ตัวละครทีมีลักษณะเดียว ( flat character) คือ ตัวละครทีมีลักษณะนิสัยเพียง        
อย่างเดียวคงทีตลอดทงัเรือง ไม่เปลียนแปลงพฤติกรรมเลยแม้สถานการณ์จะเปลียนแปลงไป
อยา่งไรก็ตาม เช่น มุ่งบาํเพญ็ทานบารมีอยา่งพระเวสสนัดร อิจฉาริษยาตลอดเวลา เช่นนางอีในเรือง
ปลาบู่ทอง ซือสตัยแ์ละจงรักภกัดี เช่น นางสีดา 

 2.  ตัวละครหลายลักษณะ  ( round character) คือ  ตัวละครทีมีการเปลียนแปลง
บุคลิกภาพและอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอย่างสมเหตุสมผล ตวัละครประเภทนีจะมีหลากหลาย
ความคิดและอารมณ์ มีทงัความดีความชัวในตวัเอง ซึงเป็นลักษณะคล้ายคนจริง ๆ ตวัอยา่งเช่น     
นวนิยายเรืองคาํพพิากษา ฟักเป็นคนดี บวชเณรมีจริยาวตัรน่าเลือมใส แต่ฟักสงสารพ่อจึงสึกออกมา
ช่วยพอ่ทาํงานเป็นภารโรง จนถูกเกณฑท์หารจากบา้นไปสองปี กลบัมาพอ่ก็ไดห้ญิงสติไม่ดีเป็นเมีย 
เมือพอ่ตาย ฟักเริมมีความขดัแยง้กบันางสมทรง ขดัแยง้กบัตนเองและชาวบา้นรอบขา้ง การกินเหลา้
เป็นทางออกของฟัก และก็ทาํใหฟั้กเสือมเสียลงทุกที ๆ สุดทา้ยจบลงดว้ยความตาย 
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ใบความรู้ที 3 

เรือง ตัวละครในบทละครเรืองรามเกยีรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก (พระอิศวร, นนทก) 
 
1. นนทก 

 เป็นยกัษ์ทีทาํหน้าทีล้างเทา้ให้กับเทวดาทีเชิงเขาไกรลาส โดนเหล่าเทวดาทงัหลาย      
ตบหัวหยอกเยา้ทาํให้ผมร่วงจนหัวล้านจึงมีความแคน้ใจมาก แสดงลักษณะนิสัยว่านนทกเป็น          
ผูท้ีมีใจอาฆาตมาดร้าย 
   ฮึดฮดัขดัแคน้แน่นใจ   ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า 
   เป็นชายดูดู๋มาหมินชาย  มิตายก็จะไดเ้ห็นหนา้ 
 เมือนนทกได้รับพระราชทานนิวเพชรมาแล้วก็มีใจทีกําเริบไม่เกรงกลัวผูใ้ดอีก            
พอเหล่าเทวดามาหยอกลอ้เช่นทุกวนัก็กลนัอารมณ์โกรธไวไ้ม่ไดใ้ชนิ้วเพชรชีเทวดาเหล่านนัลม้ตาย
เป็นอันมากนอกจากนีนนทกยงัมีนิสัยเจา้ชู้ เมือพบนางอัปสรมีรูปลักษณ์ทีตอ้งตาตอ้งใจก็เกียว    
พาราสีทนัที 
 เมือนนทกถูกนิวเพชรของตนเองลม้ลงแล้วกาํลงัจะถูกฆ่านันไดถ้ามพระนารายณ์ถึง
โทษของตนเองว่าเป็นอยา่งไรแลว้ตดัพอ้ต่อว่าพระนารายณ์ว่าเหตุใดไม่ยอมมาสู้กนัซึงหน้า หรือ
กลัวฤทธิเดชของนิวเพชรเช่นกัน แสดงให้เห็นว่านนทกเป็นผูท้ีมีความกล้าหาญไม่กลัวต่อผูท้ีมี
อาํนาจมากกวา่ตนเอง 
 

2. พระอิศวร 

 เป็นเทวดาผูเ้ป็นใหญ่บนสวรรค ์เป็นผูป้กครองดูแลนนทกซึงทาํหน้าทีลา้งเทา้ให้เทวดา
ทีมาเขา้เฝ้าพระองค ์เป็นเทพผูมี้ความเมตตาเมือนนทกไปทูลขอนิวเพชรก็ประทานให้ดว้ยทรงเห็น
วา่นนทกทาํหนา้ทีของตนเองไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตลอดมา 
    อา้ยนีมีชอบมาชา้นาน  จาํเป็นจาํจะประทานให ้
   คิดแลว้ก็ประสิทธิพรชยั  จงไดส้าํเร็จมโนรถ 
 แต่อยา่งไรก็ตามพระอิศวรทรงรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าเหตุการณ์จะบานปลายเมือนนทกใช้
นิวเพชรนันไปในทางทีมิชอบสร้างความเดือดร้อนให้กบัเทวดาทงัปวงทาํให้พระองค์ตอ้งแสดง
ความรับผิดชอบด้วยการเชิญพระนารายณ์ให้ไปปราบนนทกเพือนําความสุขสงบมาสู่สวรรค์
เช่นเดิม 
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ใบความรู้ที 4 

เรือง ตัวละครในบทละครเรืองรามเกยีรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก (พระนารายณ์) 
 

3. พระนารายณ์ 

 เป็นผูม้าปราบนนทกซึงพระองคต์อ้งการใหน้นทกรู้ถึงฤทธิของอาํนาจทีเทียวใชร้ะราน
ผูอื้น จึงลวงให้นนทกร่ายรําตามท่าต่างๆ แสดงให้เห็นว่าทรงมีความรอบคอบและชาญฉลาดใน 
การแกปั้ญหา 
     เมือนนั   พระนารายณ์ทรงสวสัดิรัศมี 
   เห็นนทกหลงกลก็ยนิดี  ทาํทีเยอืงกรายใหย้วนยนิ 
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แบบทดสอบย่อย 

เรือง ตัวละคร 

 
คาํสัง ให้นักเรียนเลือกคาํตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว 

1. การสร้างตวัละครสามารถสร้างไดก้ีลกัษณะ 
 ก. 2 ลกัษณะ      ข. 3 ลกัษณะ   
 ค. 4 ลกัษณะ      ง. 5 ลกัษณะ 
 

2. ตวัละครทีมีลกัษณะเดียวมีลกัษณะตรงตามขอ้ใด 
 ก. มีนิสยัเลวร้าย    ข. เป็นคนดีทีโลกยกยอ่ง 
 ค. มีลกัษณะนิสยัเดียวตลอดเรือง ง. มีลกัษณะเหมือนคนธรรมดา 
 

3. นนทกจดัวา่เป็นตวัละครแบบใด 
 ก. ลกัษณะเดียว    ข. หลายลกัษณะ 
 ค. โหดร้าย      ง. เจา้ชู ้
 

4.  “ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ  ตาแดงดังแสงไฟฟ้า 
 เป็นชายดูดู๋มาหมินชาย มิตายก็จะได้เห็นหน้า” 

     บทประพนัธด์งักล่าวสะทอ้นลกัษณะนิสยัใดของตวัละคร 
 ก. โกรธเกรียว     ข. เจา้คิดเจา้แคน้   
 ค. หุนหนัพลนัแล่น    ง. เลือดร้อน 
 

5.  “โฉมเอยโฉมเฉลา   เสาวภาคย์แน่งน้อยพิสมัย 

 เจ้ามาแต่สวรรค์ชันใด  นามกรชือไรนะเทวี” 

     บทประพนัธด์งักล่าวเป็นบทสนทนาระหวา่งใครกบัใคร 
 ก. นนทก – พระนารายณ์  ข. นนทก – เทวดา 
 ค. นนทก – พระอิศวร   ง. นนทก – นางฟ้าจาํแลง 
 

6. ขอ้ใดเป็นลกัษณะนิสยัสาํคญัของพระอิศวร 
 ก. เมตตากรุณา     ข. มีความยตุิธรรม 
 ค. เชือคนง่าย     ง. เห็นผดิเป็นชอบ 
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7. การทีนนทกใชนิ้วเพชรชีเหล่าเทวดาลม้ตายมากมายแสดงวา่นนทกขาดคุณธรรมตามขอ้ใด 
 ก. ความเกรงกลวับาป   ข.ความอดทน 
 ค. ความละอาย     ง. ความขยนัหมนัเพยีร 
 

8. เหตุใดพระนารายณ์จึงแปลงกายเป็นนางอปัสร 
 ก. ตอ้งการฆ่านนทก   ข. ตอ้งการใหน้นทกราํตาม 
 ค. ตอ้งการใหน้นทกเกียวพาราสี ง. ตอ้งการใหน้นทกรู้ความผดิของตน 
 

9.  “เหตุใดมิทําซึงหน้า  มารยาเป็นหญิงไม่บัดสี 

 ฤๅว่ากลัวนิวเพชรนี  จะชีพระองค์ให้บรรลัย” 
     บทประพนัธด์งักล่าวผูพ้ดูมีจะจุดมุ่งหมายใด 
 ก. ตดัพอ้ต่อวา่     ข. นอ้ยอกนอ้ยใจ 
 ค. ประชดประชนั    ง. ดูหมินดูแคลน 
 

10. การกระทาํของนนทกใหข้อ้คิดใดแก่พระอิศวร 
 ก. อยา่ไวใ้จทางอยา่วางใจคน  ข. นาํร้อนปลาเป็นนาํเยน็ปลาตาย 
 ค. ขา้งนอกสุกใสขา้งในเป็นโพรง ง. เขียนเสือใหว้วักลวั 
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เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง ตัวละคร 

 
       1. ก   2. ค   
       3. ข   4. ข   
       5. ง   6. ก   
       7. ข   8. ง   
       9. ค             10. ก   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 5 (กลุ่มทดลอง) 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2      ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง ฉากและบรรยากาศ       เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 ฉากเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัของวรรณคดี เพราะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เรืองสมจริง
ได้ด้วยการบรรยาย ซึงมีวิธีการสร้างฉากทีแตกต่างกนัไปตามลักษณะของเนือหาของวรรณคดี  
เรืองนนั ๆ การศึกษาวรรณคดีจึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาฉากของเรืองดว้ยเพือจะทาํให้เขา้ใจเนือหา
และพนิิจวรรณคดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถพูดอภิปรายถึงองค์ประกอบของฉากและบรรยากาศจาก             
บทประพนัธท์ีกาํหนดใหไ้ด ้

 2.  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายฉากและบรรยากาศของบทละครเรืองรามเกียรติ 
ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช ได ้ 

 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  ความหมายของฉากและบรรยากาศ 
 2.  วธีิการสร้างฉาก 
 3. ฉากและบรรยากาศในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และ  
ศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช  
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5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1.  ขนันํา 
  1.1 ครูนาํนักเรียนสนทนาถึงบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
โดยกล่าวถึงลกัษณะของฉากและบรรยากาศแลว้เชือมโยงเขา้สู่เนือหาของบทเรียน 
  1.2  ครูแจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้และแนะนาํการทาํงานกลุ่ม ทกัษะการทาํงาน
กลุ่ม เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนั การมอบหมายหน้าที ความช่วยเหลือกนัในการทาํงานกลุ่ม 
กติกาของกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น การไม่สนทนากนัเสียงดงั 
 2.  ขนัการสอน 

  ครูนําเสนอบทเรียน ชีแจงสาระการเรียนรู้แก่นักเรียนทังชันเกียวกับฉากและ
บรรยากาศของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก โดยสังเขปแล้วให้นักเรียน
ร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
 3.  ขันศึกษากลุ่มย่อย 

  3.1  ครูจดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ยแบบคละความสามารถ ดา้นผลสมัฤทธิทางการเรียน 
กลุ่มละ 4 คน ประกอบดว้ย นกัเรียนทีมีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และตาํ 1 คน 
  3.2  ครูแจกซองกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มละ  4 ซอง แต่ละซวองมีค ําสังและ          
ใบความรู้ประกอบดว้ยเนือเรืองดงันี 
   ใบความรู้ที 1 ความหมายของฉากและบรรยากาศ 
   ใบความรู้ที 2 การสร้างฉากและบรรยากาศ 
   ใบความรู้ที 3 ฉากและบรรยากาศในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก  
   ใบความรู้ที 4 ฉากและบรรยากาศในศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราช   
  3.3  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ทีทีจะศึกษาเนือหาทีตนสนใจคนละ 1 หวัขอ้เรือง 
  3.4  ใหน้กัเรียนแยกยา้ยเขา้กลุ่มใหม่ทีมีความสนใจตรงกนั ตามหัวขอ้ทีไดแ้บ่งไว้
ในขอ้ 3.3 สมาชิกในกลุ่มใหม่ร่วมกนัศึกษาทาํความเขา้ใจเนือหา ช่วยเหลือกันทาํกิจกรรมตาม      
ใบงานใหส้าํเร็จ 
  3.5  นักเรียนแยกยา้ยกลับเขา้กลุ่มเดิมรายงานเนือหาทีได้ไปศึกษามาจากการเขา้
กลุ่มทีมีความสนใจตรงกนัใหส้มาชิกกลุ่มเดิมเขา้ใจ 
  3.6  นักเรียนในกลุ่มเดิมร่วมอภิปรายหาขอ้สรุปของกลุ่ม จากนันครูสุ่มเรียกถาม
ตวัแทนกลุ่มเสนอผลการสรุปผลการศึกษาของกลุ่ม แลว้ครูอธิบายเพมิเติม 
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 4.  ขนัทดสอบย่อย 

  นกัเรียนทาํแบบทดสอบยอ่ยเป็นรายบุคคลโดยไม่ช่วยเหลือกนัจาํนวน 10 ขอ้ และ
คิดคะแนนพฒันา โดยนําคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละ
บุคคลแลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑเ์พอืกาํหนดคะแนนพฒันารายบุคคลและหาคะแนนพฒันาของกลุ่ม 
 5.  ขนัการยกย่องกลุ่มทีประสบความสําเร็จ 
  5.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรู้ทีไดเ้รียนมา 
  5.2  ครูมอบรางวลัแก่กลุ่มทีทาํคะแนนไดต้ามเกณฑ ์
 6.  สือการเรียนรู้ 

  ซองกิจกรรม (ใบงาน ใบความรู้ บตัรเฉลย แบบทดสอบยอ่ย) 
 7.  แหล่งการเรียนรู้ 

  .  หอ้งสมุดโรงเรียน 
  .  อินเทอร์เน็ต 
 8.  การวัดและประเมินผล 

  .  ตรวจจากความถูกตอ้งของการทาํใบงาน 
  .  ตรวจจากการทาํแบบทดสอบยอ่ย 
  .  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 
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รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

ฉาก (setting) 
 ฉาก คือ สถานทีและเวลาทีเกิดเหตุการณ์ในเรือง ส่วนบรรยากาศ (atmosphere) คือ 
ความรู้สึกจากสภาพแวดล้อมทวั ๆ ไป เช่น กลิน เสียง แสง สี และสัมผสัอืน ๆ ทีช่วยก่อให้เกิด
อารมณ์  หรือหยงัเห็นสภาพเหตุการณ์เด่นชัดยิงขึน  เช่น  สายลมพัด  เสียงนกร้อง แสงแดด           
กลินควนัพษิ  และเสียงแตรรถยนต ์
 โดยทวัไปนกัเขียนสร้างฉากดว้ยวธีิการต่าง ๆ หลายวธีิ เช่น 

 - สร้างเหมือนจริง 
 - สร้างตามอุดมคติ 
 - สร้างในลกัษณะของมณัฑนศิลป์ 
 - สร้างใหมี้ลกัษณะเหนือจริง 
 - สร้างตามประเพณีนิยม 

 ในการสร้างฉากให้เหมือนจริงผูเ้ขียนจาํเป็นต้องมีความรู้ในทางประวตัิศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาอย่างพอเพียง มิฉะนัน       
ฉากทีสร้างออกมาก็จะผิดจากความเป็นจริง เช่น ให้นางเอกสวมเสือโคต้ถือร่ม เดินฝ่าหิมะอยูใ่น
มหานครลอนดอนกลางเดือนสิงหาคม หรือใหผู้ร้้ายลูกทุ่งสมยัพม่าเผาอยธุยาใชปื้น M.16 เป็นตน้ 
 ส่วนการสร้างฉากตามอุดมคตินนัผูเ้ขียนจะสร้างฉากในลกัษณะทีตนเห็นว่าควรจะเป็น 
คือ มีลกัษณะทีดีกวา่ทีเป็นอยูจ่ริง เช่น ฉากบา้นพกัอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเมืองไทยมีห้องหนังสือ
โดยเฉพาะ มีโทรทศัน์ใชแ้ละประดบัฝาผนังห้องต่างๆ ดว้ยภาพเขียนหรือภาพพิมพ ์หากเป็นภาพ
ชนบท ผูส้ร้างฉากอาจกาํหนดให้มีมุมอ่านหนังสือในหมู่บา้น หรือให้มีแม่นําลาํคลองไหลผ่าน
หมู่บา้น เป็นตน้ เหล่านีเป็นเพียงเสียวของความจริง คือ เป็นความจริงเฉพาะถินบางถินเท่านัน 
เพราะความเป็นจริงนันทอ้งถินภาคกลางเองยงัมีหลายหมู่บา้นทีขาดนาํทาํการกสิกรรม การสร้าง
ฉากเช่นนนัเรียกไดว้า่สร้างตามทีควรจะเป็นหรือน่าจะมีคือดีกวา่ทีเป็นอยูจ่ริง นับเป็นการสร้างตาม
อุดมคติ 
 มัณฑนศิลป์ในวรรณคดีเห็นจะมีบทบาทสําคัญอยู่ทีการสร้างฉากมากกว่า ที
องค์ประกอบอืน  ๆ เราจะพบลักษณะของศิลปะตกแต่งทงัทีเป็นสุนทรียลักษณ์ของภาษาและ
สุนทรียภาพของสิงอืนไดโ้ดยทวัไปในวรรณคดีไทยโบราณ โดยเฉพาะฉากภูมิประเทศทงัทางบก 
ทางนาํ และทางอากาศ เช่น การบรรยายภาพป่า ภาพสระนาํ ซึงจะประกอบดว้ยตน้ไม ้ดอกไม ้และ
สัตวช์นิดต่าง ๆ ทงัสัตวบ์ก สัตวน์ํา และสัตว์ปีก ในการบรรยายภูมิประเทศกวีมักจะคาํนึงถึง     
ความงามทงัของภาษาและของธรรมชาติ มากกว่าคาํนึงถึงความเป็นไปได้ตามธรรมชาติ เช่น        
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กวีจะเอ่ยชือพรรณไม้ พรรณสัตวต์่างๆ มากมายทีมีเสียงสระคลอ้งจองกนับา้ง มีสัมผสัพยญัชนะ
บา้ง มีลักษณะชนิดและสีสันต่าง ๆ กนับา้ง เช่น น.ม.ส. บรรยายภาพปลาในแม่นาํในบทชมปลา
ตอนหนึงทีมีชือปลาต่าง ๆ ดังนี ปลาโลมา ปลาลินหมา ปลาลินเสือ ปลาลินควาย ปลาขีควาย       
ปลาหางควาย ปลาลิง ปลาขีลิง ปลาเสด็จ ปลาสยมุพร ปลาพรหมหนวดพราหมณ์ ปลาหมาแหงน 
ปลาจิมฟันจระเข ้ปลาเทโพ ปลาเทพา ปลามงักร ปลาหมอ ปลาไสต้นั ปลาวาฬ เป็นตน้ 
 ภาพเหล่านีในแม่นาํขณะทีขบวนเรือพระทีนังแล่นผ่านเป็นภาพทีไม่จาํเป็นตอ้งเป็น 
นกัธรรมชาติวทิยาก็กล่าวไดว้า่ผดิความจริงตามธรรมชาติ เพราะเราก็รู้ว่ากวีเองก็ทรงรู้ดีดว้ยเพราะ
ท่านไดเ้กรินไวก่้อนจะบรรยายภูมิประเทศทางนาํแลว้วา่ 
     มจัฉาถลาเร่ลี   แลหา 
   เห็นจะเห็นมตัสยา   ยากได ้
   ไตรตรึกนึกนามปลา   นึกโปร่ง 
   ดงัหนึงปลามาให ้   หตัถชี์ชวนชม  
     ซิกซีพระศรีสนม  รืนอารมณ์ชมนที 
   นานามตัสยามี   ทีบ่งไวใ้นตาํรา 
               (สามกรุง) 
 การทีกวีบอกผู ้อ่านว่านําชือปลาต่าง ๆ  จากตํารามากล่าวไวใ้นบทชมปลาเช่นนี          
ย่อมแสดงให้เห็นว่ากวีต้องการสร้างภาพประดับตกแต่งฉากท้องนํา มิใช่ต้องการรายงาน           
ความเป็นจริงตามธรรมชาติ เพราะทรงรู้ว่าโดยความจริงตามธรรมชาติแลว้ “เห็นจะเห็นมัตสยา    
ยากได”้ การบรรยายภาพปลาในพระนิพนธนี์จึงเป็นเรืองของมณัฑนศิลป์ในวรรณคดี มิใช่เรืองของ
ความจริงตามธรรมชาติ 
 ผูอ่้านจะพบความเหนือจริงในฉากของวรรณคดีไทยโบราณบางประเภท เช่น วรรณคดี
ทางพระพุทธศาสนาและบนัเทิงคดีร้อยกรองต่างๆ ฉากสวรรค์และนครในพระมาลัยคาํหลวงก็ดี 
ฉากต่าง ๆ ในไตรภูมิพระร่วงก็ดี ในมหาเวสสันดรชาดกก็ดี ในรามเกียรติหรือในอิเหนาก็ดี         
ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าผูร้จนามุ่งสร้างความตืนเตน้ทางอารมณ์มากกว่ามุ่งบนัทึกความเป็นจริง
ของสิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ฉากหนึงในนรกเรืองไตรภูมิพระร่วง บรรยายไวด้งันี 
  ...ในนรกนนัมีแม่นาํใหญ่อนัชือว่าไพตรณีและนาํนนัเค็มนักหนา ครันว่าเขาแล่นหนีนาํนันเล่า
หวายเครือหวายดาสไปมา แลหวายนนัมีหนามอนัใหญ่เท่า จอบเทียรย่อมเหล็กแดงเป็นเปลวไฟลุกทุกเมือแล     
ลงนาํนนัก็ขาดลงดงัท่านเอามีด กรดอันคมมาแล่มากันเขาทุกแห่ง แลเครือหวายเทียรย่อมหวากใหญ่ แลยาว       
ยอ่มเป็นเหล็กแดงลุกเป็นเปลวไฟไปไหมต้วัเขา  ดงัไหมต้น้ไมใ้นกลางป่า  
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 นอกจากจะสร้างฉากตามแนวต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ กวีและนักประพนัธ์บางท่าน
อาจสร้างฉากตามประเพณีนิยม เช่น เมือตวัละครเขา้ป่าก็ตอ้งชมดง เช่น 
     เล็บมือนางนีดงั  เล็บนาง เรียมนา 
   ชมม่านนางหวงัต่าง   ม่านนอ้ง 
   ชมพสูไบบาง    นุชคลี ลงฤๅ 
   งามป่านีไมป้ลอ้ง   แปลกปลอ้งศอศรี 
           (ลิลิตพระลอ) 
 

หลักการวิเคราะห์ฉากและบรรยากาศ 

 1.  ฉากและบรรยากาศนันๆ มีอิทธิพลต่อตัวละครอย่างไร เพียงใด  สัมพนัธ์กับ
สารัตถะของเรืองหรือไม่ 
 2.  ฉากและบรรยากาศนนัมีความสมจริงเพยีงใด 
 3.  ฉากและบรรยากาศนนัก่อใหเ้กิดจินตภาพมากนอ้ยเพยีงใด 

 4.  ฉากนนั ๆ มีคุณค่าก่อใหผู้อ่้านมีประสบการณ์โดยออ้ม ทาํให้ไดค้วามรู้ความเขา้ใจ
ธรรมชาติและสงัคมวา่ถูกตอ้งเพยีงใดหรือมุ่งแต่ก่อใหเ้กิดอารมณ์คลอ้ยตาม 
 5.  ส่วนใดของฉากทีจําลองมาจากสถานทีจริง ส่วนใดเกินจากจินตนาการของ
ผูป้ระพนัธ ์
 6.  การสร้างฉากและบรรยากาศทาํไดโ้ดยวธีิบรรยายหรือใชก้ลวธีิใด 
 

เอกสารอ้างอิง 

 

วภิา  กงกะนนัท.์ วรรณคดีศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2533. 
สุธิวงศ ์ พงษไ์พบูลย.์ วรรณคดีวเิคราะห์. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2525.  
 
ฉากในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก เป็นเรืองราวทีแต่งขึนตาม
จินตนาการโดยใชภู้มิประเทศและสภาพบา้นเมืองในสมยักรุงศรีอยธุยาและตน้รัตนโกสินทร์ ฉาก
ในเรืองนีมาจากจินตนาการเพราะเป็นฉากทีกล่าวถึงเมืองสวรรคเ์ป็นส่วนใหญ่ ในตอนเปิดเรืองเป็น
การบรรยายฉากทีเชิงบนัไดเขาไกรลาสอนัเป็นทีทีนนทกนงัปฏิบติัหนา้ทีลา้งเทา้ใหก้บัเหล่าเทวดา 
    มาจะกล่าวบทไป   ถึงนนทกนาํใจกลา้หาญ 

  ตงัแต่พระสยมภูวญาณ   ประทานใหล้า้งเทา้เทวา 
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 ฉากส่วนใหญ่ในเรืองนีก็จะกล่าวถึงเชิงบนัไดเขาไกรลาศเพราะเป็นสถานทีสาํคญัทีสุด
ของเรือง เช่น ตอนทีนนทกไดรั้บนิวเพชรจากพระอิศวรแลว้มานงัรอบรรดาเทวดาอยู ่
     ครันถึงบนัไดไ้กรลาส  ขดัสมาธินงัยมิริมอ่างใหญ่ 
   คอยหมู่เทวาสุราลยั   ดว้ยใจกาํเริบอหงัการ์ 
 หรือตอนทีเหล่าเทวดามาถึงเชิงเขาไกรลาสแลว้ใหน้นทกลา้งเทา้ให้ 
     ครันถึงซึงเชิงไกรลาส  คนธรรพเ์ทวราชฤๅษี 
   ก็ชวนกนัยา่งเยอืงจรลี   เขา้ไปยงัทีอฒัจนัทร์ 
   นนทกก็ลา้งเทา้ให ้   เมือจะไปก็จบัหวัสนั 
   สพัยอกหยอกเล่นเช่นทุกวนั  สรวลสนัตเ์ยาะเยย้เฮฮา 
 สําหรับบรรยากาศของเรืองในแต่ละฉากนันในส่วนทีเป็นการเปิดเรืองกล่าวถึงเชิง
บนัไดขึนเขา  ไกรลาศนนทกมีความรู้สึกเจ็บแคน้ใจทีถูกเทวดาทงัหลายหยอกลอ้ตบหัว ถอนผม  
จนศีรษะลา้น 
     จนผมโกร๋นเกลียงถึงเพยีงหู ดูเงาในนาํแลว้ร้องไห ้
   ฮึดฮดัขดัแคน้แน่นใจ   ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า 
   เป็นชายดูดู๋มาหมินชาย  มิตายก็จะไดเ้ห็นหนา้ 
   คิดแลว้ก็รีบเดินมา   เฝ้าพระอิศราธิบดี 
 ส่วนอีกบรรยากาศหนึงคือเมือนนทกไดรั้บประทานนิวเพชรจากพระอิศวรแลว้ก็รู้สึก
กระหยมิยมิยอ่งมานงัรอเทวดาทงัหลายอยูริ่มอ่าง 
   คอยหมู่เทวาสุราลยั   ดว้ยใจกาํเริบอหงัการ์ 
เมือเทวดาทงัหลายมาก็ให้นนทกลา้งเทา้ให้แลว้ก็หยอกล้อเช่นทุกวนับรรยากาศตอนนีจะเป็นไป
อยา่งสนุกสนาน แต่ก็ตอ้งพลนัหายไปเมือนนทกตวาดกลบัไปแลว้ใชนิ้วเพชรชีเหล่าเทวดาลม้ตาย 
บรรยากาศเป็นความโกรธแคน้ หวาดกลวั และโศกเศร้า 
     นนทกก็ลา้งเทา้ให ้  เมือจะไปก็จบัหวัสนั 
   สพัยอกหยอกเล่นเช่นทุกวนั  สรวลสนัตเ์ยาะเยย้เฮฮา 

 

     บดันนั    นนทกนาํใจแกลว้กลา้ 
   กริวโกรธร้องประกาศตวาดมา  อนิจจาข่มเหงเล่นทุกวนั 
   จนหวัไม่มีผมติด   สุดคิดทีเราจะอดกลนั 
   วนันีจะไดเ้ห็นกนั   ขบฟันแลว้ชีนิวไป 
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     ตอ้งสุบรรณเทวานาคี  ดงัพษิอสุนีไม่ทนได ้
   ลม้ฟาดกลาดเกลือนลงทนัใด  บรรลยัไม่ทนัพริบตา 
 

     เมือนนั   หสันยัน์เจา้ตรัยตรึงศา 
   เห็นนนทกนนัทาํฤทธา  ชีหมู่เทวาวายปราณ 
   ตกใจตะลึงราํพงึคิด   ใครประสิทธิใหม้นัสงัหาร 
   คิดแลว้ขึนเฝ้าพระทรงญาณ  ยงัพมิานรัตน์รูจี 
 

 อีกบรรยากาศหนึงทีปรากฏในเรืองนีคือบรรยากาศแห่งความรักตอนทีนนทกเกียว
นางฟ้าจาํแลง 
     สุดเอยสุดสวาท  โฉมประหลาดลาํเทพอปัสร 
   ทงัวาจาจริตก็งามงอน   ควรเป็นนางฟ้อนวไิลลกัษณ์ 
   อนัซึงธุระของเจา้   หนกัเบาจงแจง้ประจกัษ ์
   ถา้วาสนาเราเคยบาํรุงรัก  จะเป็นภกัษผ์ลสืบไป 
   ตวัพมิีไดล้วนลาม   จะถือความสิงนีนีไม่ได ้
   สาวสวรรคข์วญัฟ้ายาใจ  พไีร้คู่จะพงึแต่ไมตรี 
 

ฉากและบรรยากาศในเรืองศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

 บรรยากาศในเนือหาของศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชในส่วนแรกนัน
กล่าวถึงพระราชประวติั ภูมิสถานและพระราชอาณาเขต พระพุทธศาสนา ศิลปกรรม การเกษตร 
และผงัเมือง ลกัษณะนิสยัของชาวเมืองสุโขทยั ระบบการปกครอง ซึงมีรายละเอียดดงันี 
 ฉากการสู้รบ     ปรากฏตอนทีขุนสามชนเจ้า เ มืองฉอดยกทัพมาตี เ มืองตาก                      
พอ่ขนุศรีอินทราทิตยย์กทพัไปปราบพร้อมกบัพ่อขุนรามคาํแหง ไพร่พลของพ่อขุนศรีอินทราทิตย ์ 
สู้ไม่ได ้แต่พ่อขุนรามคาํแหงได้ชนชา้งชนะขุนสามชน บรรยากาศตอนนีเป็นบรรยากาศการรบที
ดุเดือด แสดงถึงความหวาดกลวัของไพร่พล และความกลา้หาญของพอ่ขนุรามคาํแหงในการชนชา้ง
กบัขนุสามชน 

  “เมือกูขึนใหญ่ไดสิ้บเกา้เขา้ ขนุสามชนเจา้มาฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชน 
หัวซ้าย ขุนสามชนขบัมาหัวขวา ขุนสามชนเกลือนเขา้ ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพ่ายจแจน้         
กูบ่หนี กูขีช้างเบกพล กูขบัเขา้ก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตวัชือ     
มาสเมืองแพ”้ 
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สภาพภูมิศาสตร์เมืองสุโขทยั 
  สร้างป่าหมากป่าพลูทัวเมืองนีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลายใน     

เมืองนี หมากม่วงก็หลายในเมืองนี ใครสร้างไดไ้วแ้ก่มนั กลางเมืองสุโขทยันี มีนาํตระพงัโพยสี ใส
กินดี ดงักินนาํโขงเมือแลง้ รอบเมืองสุโขทยันีตรีบูรไดส้ามพนัสีร้อยวา 

  กลางเมืองสุโขทยันี มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ........เบืองตะวนัโอก
เมืองสุโขทยันี มีพหีาร มีปู่ ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมากป่าพลูมีไร่มีนามีถินถาน มีบา้นใหญ่มีบา้นเล็ก 
มีป่าม่วงมีป่าขามดูงามดงัแกลง้ เบืองตีนนอนเมืองสุโขทยันีมีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท   
มีป่าหมากพร้าวป่าหมากลาง มีไร่มีนา มีถินถาน มีบา้นใหญ่บา้นเล็ก เบืองหัวนอนเมืองสุโขทยันี   
มีกุฎีพหิาร ปู่ ครูอยู ่มีสรีดภงส์ มีป่าพร้าวป่าลางมีป่าม่วงป่าขาม มีนาํโคก มีพระขพงุ 

 

 บรรยากาศเกียวกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทอดกฐิน การเทศนาสังสอนธรรมแก่
ประชาชน 
   ทรงศีลเมือพรรษาทุกคน เมือออกพรรษากรานกฐิน.... 

   ....วนัเดือนดบั วนัเดือนโอก...ปู่ ครู เถร มหาเถร...สูดธรรม แก่อุบาสกฝงูท่วยจาํศีล 
 

 บรรยากาศสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
   เจา้เมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลูท่าง เพอืนจูงววัไปคา้ ขีมา้ไปขาย ใครจกัใคร่คา้ชา้ง คา้ 

ใครจกัใคร่คา้มา้ คา้ ใครจกัใคร่คา้เงือนคา้ทอง คา้ 
 

 บรรยากาศเสรีภาพในการร้องทุกข ์
   ในปากประตูมีกะดิงอนัหนึงแขวนไวห้ัน ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบา้นกลางเมือง มี

ถ้อยมีความเจ็บทอ้งข้องใจ มันจกักล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไร้ไปสันกะดิงอันท่านแขวนไว ้พ่อขุน
รามคาํแหงเจา้เมืองไดย้นิเรียกเมือถามสวนความแก่มนัดว้ยซือ.... 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    

2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั 
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 
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ใบงาน 

เรือง ฉากและบรรยากาศ 

 
คาํสัง ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันตอบคาํถามต่อไปนี 

1.  จงอธิบายความหมายของฉากและบรรยากาศ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
2.  การสร้างฉากสามารถสร้างไดกี้ลกัษณะ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
3.  จงอธิบายฉากและบรรยากาศในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
4.  จงอธิบายฉากและบรรยากาศในศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 

................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
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ใบความรู้ที 1 

เรือง ความหมายของฉากและบรรยากาศ 

 
ฉาก (setting) 
 ฉาก คือ สถานทีและเวลาทีเกิดเหตุการณ์ในเรือง ช่วยทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเรืองราวชดัเจน
มากยงิขึน และมีความสาํคญัในการพนิิจวรรณคดี 
 

บรรยากาศ (atmosphere)  
 บรรยากาศ (atmosphere) คือ ความรู้สึกจากสภาพแวดลอ้มทวั ๆ ไป เช่น กลิน เสียง 
แสง สี และสัมผสัอืน ๆ ทีช่วยก่อให้เกิดอารมณ์ หรือหยงัเห็นสภาพเหตุการณ์เด่นชัดยงิขึน เช่น  
สายลมพดั เสียงนกร้อง แสงแดด กลินควนัพษิ และเสียงแตรรถยนต ์
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ใบความรู้ที 2 

เรือง การสร้างฉากและบรรยากาศ 

 
นักเขียนสร้างฉากด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี เช่น 

 - สร้างเหมือนจริง คือ การสร้างฉากใหเ้หมือนกบัธรรมชาติทีมีอยูจ่ริง 
 - สร้างตามอุดมคติ คือ การสร้างฉากตามความคิดฝัน อยากจะใหเ้ป็น 
 - สร้างในลกัษณะของมณัฑนศิลป์ คือ การสร้างฉากใหมี้ความงดงาม 
 - สร้างใหมี้ลกัษณะเหนือจริง คือ การสร้างฉากตามจินตนาการ 
 - สร้างตามประเพณีนิยม คือ การสร้างฉากตามแบบทีทาํสืบ ๆ กนัมา 
 

หลักการวิเคราะห์ฉากและบรรยากาศ 

 1.  ฉากและบรรยากาศนัน ๆ มีอิทธิพลต่อตัวละครอย่างไร เพียงใด สัมพนัธ์กับ
สารัตถะของเรืองหรือไม่ 
 2.  ฉากและบรรยากาศนนัมีความสมจริงเพยีงใด 
 3.  ฉากและบรรยากาศนนัก่อใหเ้กิดจินตภาพมากนอ้ยเพยีงใด 

 4. ฉากนนั ๆ มีคุณค่าก่อใหผู้อ่้านมีประสบการณ์โดยออ้ม ทาํให้ไดค้วามรู้ความเขา้ใจ
ธรรมชาติและสงัคมวา่ถูกตอ้งเพยีงใดหรือมุ่งแต่ก่อใหเ้กิดอารมณ์คลอ้ยตาม 
 5.  ส่วนใดของฉากทีจําลองมาจากสถานทีจริง ส่วนใดเกินจากจินตนาการของ
ผูป้ระพนัธ ์
 6.  การสร้างฉากและบรรยากาศทาํไดโ้ดยวธีิบรรยายหรือใชก้ลวธีิใด 
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ใบความรู้ที 3 

เรือง ฉากและบรรยากาศในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 

  
 บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก เป็นเรืองราวทีแต่งขึนตาม
จินตนาการโดยใชภู้มิประเทศและสภาพบา้นเมืองในสมยักรุงศรีอยธุยาและตน้รัตนโกสินทร์ ฉาก
ในเรืองนีมาจากจินตนาการเพราะเป็นฉากทีกล่าวถึงเมืองสวรรคเ์ป็นส่วนใหญ่ ในตอนเปิดเรืองเป็น
การบรรยายฉากทีเชิงบนัไดเขาไกรลาสอนัเป็นทีทีนนทกนงัปฏิบติัหนา้ทีลา้งเทา้ใหก้บัเหล่าเทวดา 
 ฉากส่วนใหญ่ในเรืองนีก็จะกล่าวถึงเชิงบนัไดเขาไกรลาศเพราะเป็นสถานทีสาํคญัทีสุด
ของเรือง เช่น ตอนทีนนทกไดรั้บนิวเพชรจากพระอิศวรแลว้มานังรอบรรดาเทวดาอยูห่รือตอนที
เหล่าเทวดามาถึงเชิงเขาไกรลาสแลว้ใหน้นทกลา้งเทา้ให้ 
 สําหรับบรรยากาศของเรืองในแต่ละฉากนันในส่วนทีเป็นการเปิดเรืองกล่าวถึงเชิง
บนัไดขึนเขา  ไกรลาศนนทกมีความรู้สึกเจบ็แคน้ใจทีถูกเทวดาทงัหลายหยอกลอ้ตบหัว ถอนผมจน
ศีรษะลา้น 
 ส่วนอีกบรรยากาศหนึงคือเมือนนทกไดรั้บประทานนิวเพชรจากพระอิศวรแลว้ก็รู้สึก
กระหยมิยมิยอ่งมานงัรอเทวดาทงัหลายอยูริ่มอ่างเมือเทวดาทงัหมายมาก็ให้นนทกลา้งเทา้ให้แลว้ก็
หยอกลอ้เช่นทุกวนับรรยากาศตอนนีจะเป็นไปอยา่งสนุกสนาน แต่ก็ตอ้งพลนัหายไปเมือนนทก
ตวาดกลบัไปแลว้ใชนิ้วเพชรชีเหล่าเทวดาลม้ตาย บรรยากาศเป็นความโกรธแคน้ หวาดกลวั และ
โศกเศร้า อีกบรรยากาศหนึงทีปรากฏในเรืองนีคือบรรยากาศแห่งความรักตอนทีนนทกเกียวนางฟ้า
จาํแลง 
    
กิจกรรม  หลงัจากทีศึกษาใบความรู้แลว้ใหน้กัเรียนหาคาํประพนัธใ์นเรืองมาประกอบ 
 การบรรยายฉากของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
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ใบความรู้ที 4 

เรือง ฉากและบรรยากาศในศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

  
 บรรยากาศในเนือหาของศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชในส่วนแรกนัน
กล่าวถึงพระราชประวติั ภูมิสถานและพระราชอาณาเขต พระพุทธศาสนา ศิลปกรรม การเกษตร 
และผงัเมือง ลกัษณะนิสยัของชาวเมืองสุโขทยั ระบบการปกครอง ซึงมีรายละเอียดดงันี 
 ฉากการสู้รบ ปรากฏตอนทีขุนสามชนเจา้เมืองฉอดยกทัพมาตีเมืองตาก พ่อขุนศรี
อินทราทิตยย์กทพัไปปราบพร้อมกบัพ่อขุนรามคาํแหง ไพร่พลของพ่อขุนศรีอินทราทิตยสู์้ไม่ได ้  
แต่พ่อขุนรามคาํแหงได้ชนชา้งชนะขุนสามชน บรรยากาศตอนนีเป็นบรรยากาศการรบทีดุเดือด 
แสดงถึงความหวาดกลวัของไพร่พล และความกล้าหาญของพ่อขุนรามคาํแหงในการชนชา้งกับ   
ขนุสามชน 
 

สภาพภูมิศาสตร์เมืองสุโขทัย 

 บรรยากาศเกียวกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทอดกฐิน การเทศนาสังสอนธรรมแก่
ประชาชน 
 บรรยากาศสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
 บรรยากาศเสรีภาพในการร้องทุกข ์

 
กิจกรรม  หลงัจากทีศึกษาใบความรู้แลว้ใหน้กัเรียนหาคาํประพนัธใ์นเรืองมาประกอบ 
 การบรรยายฉากของศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
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แบบทดสอบย่อย 

เรือง ฉากและบรรยากาศ 

 
คาํสัง ให้นักเรียนเลือกคาํตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว 

1. ฉากมีความสาํคญัอยา่งไรในวรรณคดี 
 ก. ช่วยทาํใหเ้กิดอารมณ์คลอ้ยตาม  ข. ทาํใหว้รรณคดีน่าอ่าน 
 ค. ทาํใหเ้ขา้ใจวรรณคดีมากยงิขึน  ง. ทาํใหว้รรณคดีมีเนือหามากขึน 
 

2. การสร้างฉากใหเ้ป็นศิลปะโดยไม่คิดถึงหลกัความเป็นจริงตามธรรมชาติคือการสร้างฉากวธีิใด 
 ก. สร้างเหมือนจริง     ข. สร้างตามอุดมคติ 
 ค. สร้างในลกัษณะมณัฑนศิลป์  ง. สร้างในลกัษณะเหนือจริง 
 

3. บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีการสร้างฉากแบบใด 
 ก. สร้างเหมือนจริง     ข. สร้างตามอุดมคติ 
 ค. สร้างในลกัษณะมณัฑนศิลป์  ง. สร้างในลกัษณะเหนือจริง 
 
 

4.    “ครันถึงซึงเชิงไกรลาส คนธรรพ์เทวราชฤๅษี 

  ก็ชวนกันย่างเยอืงจรลี  เข้าไปยังทีอัฒจันทร์ 

  นนทกก็ล้างเท้าให้  เมือจะไปก็จับหัวสัน 

  สัพยอกหยอกเล่นเช่นทุกวัน สรวลสันต์เยาะเย้ยเฮฮา” 

     จากบทประพนัธด์งักล่าวบรรยายฉากตรงตามขอ้ใด 
  ก. เชิงเขาไกรลาส ข. สวรรค ์ ค. อ่างลา้งเทา้ ง. ทีประชุมเทวดา 
 

5.   “นนทกก็ล้างเท้าให้  เมือจะไปก็จับหัวสัน 

 สัพยอกหยอกเล่นเช่นทุกวัน  สรวลสันต์เยาะเย้ยเฮฮา” 

     บทประพนัธด์งักล่าวแสดงบรรยากาศอยา่งไร 
  ก. โกรธแคน้  ข. ดูหมินเหยยีดหยาม ค. สนุกสนาน ง. อึดอดัขดัเคือง 
 

6. ศิลาจารึกหลกัที 1พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช มีการสร้างฉากอยา่งไร 
  ก. สร้างเหมือนจริง   ข. สร้างตามอุดมคติ 
  ค. สร้างในลกัษณะมณัฑนศิลป์  ง. สร้างในลกัษณะเหนือจริง 
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7. “เมือกูขึนใหญ่ได้สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้ามาฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้าย  
     ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลือนเข้า ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนี ญญ่ายพ่ายจแจ้น กูบ่หนี  
     กูขีช้างเบกพล กูขับเขาก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชือ 

     มาสเมืองแพ้” 

       จากขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงฉากใด 
  ก. การคลอ้งชา้ง  ข. การล่าสตัว ์  ค. การสูร้บ ง. การขีชา้ง 
 

8.  “สร้างป่าหมากป่าพลูทัวเมืองนีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลายในเมืองนี  
     หมากม่วงก็หลายในเมืองนี ใครสร้างได้ไว้แก่มัน กลางเมืองสุโขทัยนี มีนําตระพังโพยสี  
      ใสกินดี ดังกินนําโขงเมือแล้ง รอบเมืองสุโขทัยนีตรีบูรได้สามพันสีร้อยวา” 

      ขอ้ความดงักล่าวเป็นการสร้างฉากแบบใด 
 ก. สร้างเหมือนจริง     ข. สร้างตามอุดมคติ 
 ค. สร้างในลกัษณะมณัฑนศิลป์  ง. สร้างในลกัษณะเหนือจริง 
 

9. “ทรงศีลเมือพรรษาทุกคน เมือออกพรรษากรานกฐิน.... 
       ....วันเดือนดับ วันเดือนโอก...ปู่ครู เถร มหาเถร...สูดธรรม แก่อุบาสกฝูงท่วยจําศีล” 

       ขอ้ความดงักล่าวเป็นบรรยากาศตรงตามขอ้ใด 
 ก. พระพทุธศาสนา     ข. ลกัษณะนิสยัคน 
 ค. ความคิดความเชือ    ง. แบบแผนประเพณี 
 

10. ขอ้ใดเป็นบรรยากาศเกียวกบัเสรีภาพในการคา้ขาย 
 ก. เมืองสุโขทยันีดี ในนาํมีปลาในนามีขา้ว 
 ข. ใครจกัใคร่คา้ชา้ง คา้ ใครจกัใคร่คา้มา้ คา้ 
 ค. ในปากประตูมีกระดิงอนัหนึงแขวนไวห้นั 
 ง. ป่าม่วงก็หลายในเมืองนี ป่าขามก็หลายในเมืองนี 
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เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง ฉากและบรรยากาศ 

 
       1. ก   2. ง   
       3. ง   4. ก   
       5. ค   6. ก   
       7. ค   8. ก   
       9. ง             10. ข   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 6 (กลุ่มทดลอง) 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2      ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง ศิลปะการประพันธ์ (รสวรรณคดี)   เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 รสวรรณคดีเป็นความรู้สึกทีเกิดขึนโดยผูแ้ต่งถ่ายทอดมาสู่ผูอ่้านผ่านทางภาษา ทาํให้
ผูอ่้านเกิดความรู้สึกซาบซึงและเขา้ถึงเนือหารวมทงัแนวคิดของวรรณคดีแต่ละเรือง การทีจาํทาํให้
ผูอ่้านเขา้ถึงรสวรรณคดีต่าง ๆ ไดต้อ้งอาศยัความสามารถของผูแ้ต่งเป็นอยา่งยงิ การพินิจคุณค่าของ
วรรณคดีให้เกิดประสิทธิภาพนันผูอ่้านตอ้งสามารถวิเคราะห์รสวรรณคดี รวมทงัการใช้โวหาร   
ต่าง ๆ ทีผูแ้ต่งตอ้งการจะสือมาดว้ย 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถบอกรสวรรณคดีและโวหารการเขียนจากบทประพนัธ์ทีกาํหนดให้
ได ้

 2.  นกัเรียนสามารถบอกนาํเสียงจากบทประพนัธท์ีครูกาํหนดใหไ้ด ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  รสวรรณคดีไทย 
 2.  โวหารการเขียน 
 3. นาํเสียง 
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5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1.  ขนันํา 
  1.1 ครูนาํนักเรียนสนทนาถึงบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
และศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชโดยกล่าวถึงการถ่ายทอดจินตภาพแลว้เชือมโยง
เขา้สู่เนือหาของบทเรียน 
  1.2  ครูแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนและแนะนาํการทาํงานกลุ่ม ทกัษะการทาํงานกลุ่ม 
เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนั การมอบหมายหน้าที ความช่วยเหลือกนัในการทาํงานกลุ่ม กติกา
ของกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น การไม่สนทนากนัเสียงดงั 
 2.  ขนัการสอน 

  ครูนาํเสนอบทเรียน ชีแจงสาระการเรียนรู้แก่นักเรียนทงัชันเกียวกับรสวรรณคดี
ของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทกและศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราชโดยสงัเขปแลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
 3.  ขันศึกษากลุ่มย่อย 

  3.1  ครูจดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ยแบบคละความสามารถ ดา้นผลสมัฤทธิทางการเรียน 
กลุ่มละ 4 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนทีมีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และตาํ 1 คน 
  3.2  ครูแจกซองกิจกรรมใหน้กัเรียนกลุ่มละ 4 ซอง แต่ละซองมีคาํสังและใบความรู้
ประกอบดว้ยเนือเรืองดงันี 
   ใบความรู้ที 1 รสวรรณคดีไทยและนาํเสียง 
   ใบความรู้ที 2 โวหารการเขียน 
   ใบความรู้ที 3 รสวรรณคดีและนําเสียงในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน
นารายณ์ปราบนนทก  
   ใบความรู้ที 4 รสวรรณคดีและนาํเสียงในศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราช   
  3.3  ใหน้กัเรียนแบ่งหนา้ทีทีจะศึกษาเนือหาทีตนสนใจคนละ 1 หวัขอ้เรือง 
  3.4  ใหน้กัเรียนแยกยา้ยเขา้กลุ่มใหม่ทีมีความสนใจตรงกนั ตามหัวขอ้ทีไดแ้บ่งไว้
ในขอ้ 3.3 สมาชิกในกลุ่มใหม่ร่วมกนัศึกษาทาํความเขา้ใจเนือหา ช่วยเหลือกันทาํกิจกรรมตาม      
ใบงานใหส้าํเร็จ 
  3.5  นักเรียนแยกยา้ยกลับเขา้กลุ่มเดิมรายงานเนือหาทีได้ไปศึกษามาจากการเขา้
กลุ่มทีมีความสนใจตรงกนัใหส้มาชิกกลุ่มเดิมเขา้ใจ 
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  3.6  นักเรียนในกลุ่มเดิมร่วมอภิปรายหาขอ้สรุปของกลุ่ม จากนันครูสุ่มเรียกถาม
ตวัแทนกลุ่มเสนอผลการสรุปผลการศึกษาของกลุ่ม แลว้ครูอธิบายเพมิเติม 
 4.  ขนัทดสอบย่อย 

  นกัเรียนทาํแบบทดสอบยอ่ยเป็นรายบุคคลโดยไม่ช่วยเหลือกนัจาํนวน 10 ขอ้ และ
คิดคะแนนพฒันา โดยนําคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละ
บุคคลแลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑเ์พอืกาํหนดคะแนนพฒันารายบุคคลและหาคะแนนพฒันาของกลุ่ม 
 5.  ขนัการยกย่องกลุ่มทีประสบความสําเร็จ 
  5.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรู้ทีไดเ้รียนมา 
  5.2  ครูมอบรางวลัแก่กลุ่มทีทาํคะแนนไดต้ามเกณฑ ์
 6.  สือการเรียนรู้ 

  ซองกิจกรรม (ใบงาน ใบความรู้ บตัรเฉลย แบบทดสอบยอ่ย) 
 7.  แหล่งการเรียนรู้ 

  .  หอ้งสมุดโรงเรียน 
  .  อินเทอร์เน็ต 
 8.  การวัดและประเมินผล 

  .  ตรวจจากความถูกตอ้งของการทาํใบงาน 
  .  ตรวจจากการทาํแบบทดสอบยอ่ย 
  .  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 207 

รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

รสวรรณคดี 
 รสวรรณคดี คือ ความรู้สึกทีได้รับจากการอ่านหรือการฟังวรรณคดีผูแ้ต่งจาํเป็นตอ้ง
สร้างสรรค์รสวรรณคดีให้เกิดขึนกับงานประพนัธ์ เพือให้ผูอ้่านหรือผูท้ีได้รับฟังวรรณคดีเกิด
อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดตามไปดว้ย 
 วรรณคดีไทยได้รับรสในการประพันธ์ตามรสวรรณคดีบาลีสันสกฤตจากคัมภีร์     
สุโพธาลงัการ และอลงัการศาสตร์ แลว้นาํมาปรับเป็นรสทางวรรณคดีไทย 4 รส คือ 

 . เสาวรจนี 

 เสาวรจนี คือ บทชมความงามของสถานที ปราสาทราชวงั ธรรมชาติ และชม       
ความงามของตวัละคร เช่น 

   อรชรออ้นแอน้เอวบาง  หมืนนางก็ไม่เหมือนนางเดียว 
   เจา้ห่มสีทบัทิมขลิบทอง  สอดสองวบัในสไบเขียว 
   แขนอ่อนท่อนทา้ยแม่พริงเพรียว งามตาเมือเจา้เหลียวชาํเลืองมา 
          (ขนุชา้งขนุแผน) 
    รอยรูปอินทรหยาดฟ้า  มาอ่าองคใ์นหลา้ 
  แหล่งใหค้นชม   บารนี 
    พระองคก์ลมกลอ้งแกลง้ เอวอ่อนอรอนัแถง้ 
  ถว้นแห่งเจา้กูงาม   บารนี 
    โฉมผจญสามแผน่แพ ้  งามเลิศงามลว้นแล ้
  รูปตอ้งติดใจ    บารนี 
    ลือขจรในแหล่งหลา้  ทุกทวัคนเทียวคา้ 
  เล่าลว้นยอโฉม   ท่านแล 
    เดือนจรัสโพยมแจ่มฟ้า  ผบิไดเ้ห็นหนา้ 
  ลอราชไซร้ดูเดือน   ดุจแล 
    ตาเหมือนตามฤคมาศ  พศิคิวพระลอราช 
  ประดุจแกว้เกาทณัฑ ์   ก่งนา 
    พศิกรรณงามเพริศแพร้ว กลกลีบบงกชแกว้ 
  อีกแกม้ปรางทอง   เปรียบนา 
          (ลิลิตพระลอ) 
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 . นารีปราโมทย์ 

  นารีปราโมทย ์คือ บทเกียวพาราสี แสดงความรัก หรือพูดจาโอโ้ลมให้อีกฝ่ายหนึง
ชอบ เช่น   
   เจา้งามปลอดยอดรักของพลายแกว้ ไดม้าแลว้แม่อยา่ขบัใหก้ลบัหนี 
  พสูีต้ายไม่เสียดายแก่ชีว ี   แกว้พอียา่เพอ้พราํราํพนัความ 
           (ขนุชา้งขนุแผน) 
   พหีวงัจะฝากไมตรีมิตร  รักร่วมสนิทเสน่หา 
  ควรฤๅดวงใจไม่เมตตา   แต่จะตอบวาจาก็ไม่มี 
  ช่างผนิผนัหนัหลงัไม่แลดู   โฉมตรูขดัใจสิงไรพ ี
  เชิญชมา้ยชายตามาทางนี   จะสะบดัเบือนหนีพยีาไย 
  จะเล่าใหเ้จา้ฟังแต่หลงัมา   พทีุกขแ์ทบเลือดตาจะหลงัไหล 
  เพราะหวงัชมสมสวาททรามวยั  สูเ้อาชีวาลยัมาแลกรัก 
  ควรฤๅไม่เยอืนช่างเชือนเฉย  ไม่เห็นเลยพวีติกเพยีงอกหกั 
  อุยหน่าอยา่ข่วนพยีานกั   เสียดายเล็บนอ้งรักจะหกัไป 
           (บทละครเรืองอิเหนา) 

 . พิโรธวาทัง 

  พโิรธวาทงั คือ บทแสดงความโกรธเกรียว เคืองแคน้ เสียดสี ประชดประชนั ตดัพอ้
ต่อวา่ เช่น 
  อีแสนถ่อยจญัไรในทมิฬ   ดงัเพชรนิลเกิดขึนในอาจม 
  รูปงามนามเพราะนอ้ยไปหรือ  ใจไม่ซือสมศกัดิเท่าเสน้ผม 
           (ขนุชา้งขนุแผน) 
    เมือนนั    พระจอมไกรลาศสิงขร 
  ไดฟั้งฝงูเทพทินกร   ภูธรถวลิจินดา 
  ดูดู่หิรันตข์นุมาร    หยาบชา้สาธารณ์เป็นหนกัหนา 
  มนัเสียสตัยท์ีสญัญา   กูไม่ไวชี้วาอสุรี 
  คิดแลว้จึงมีปกาสิต   สงัพระจกัริศเรืองศรี 
  เชิญเจา้ผูมี้ฤทธี     ไปลา้งอสุรีใหบ้รรลยั 
           (บทละครเรืองรามเกียรติ) 
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 . สัลลาปังคพิสัย 

  สลัลาปังคพสิยั คือ บทแสดงความเศร้าโศก คราํครวญ เช่น 
   โอพ้อ่พลายแกว้ของนอ้งเอ๋ย  เมือไรเลยจะไดก้ลบัมาเรียงหมอน 
  แต่โศกเศร้าโศกาหาอาวรณ์  สะอืนออ้นอ่อนระทวยอยูง่วยงง 
           (ขนุชา้งขนุแผน) 
   ถึงหนา้วงัดงัหนึงใจจะขาด  คดิถึงบาทบพติรอดิศร 
  โอผ้า่นเกลา้เจา้ประคุณของสุนทร  แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเชา้เยน็ 
  พระนิพพานปานประหนึงศีรษะขาด ดว้ยไร้ญาติยากแคน้ถึงแสนเขญ็ 
  ทงัโรคซาํกรรมซดัวบิติัเป็น  ไม่เล็งเห็นทีซึงจะพงึพา 
           (นิราศภูเขาทอง) 
 

การใช้โวหารในงานเขียน 

 ความหมายของโวหาร 

 โวหาร คือ ชนัเชิงหรือสาํนวนแต่งหนงัสือหรือพดูถอ้ยคาํทีเล่นเป็นสาํบดัสาํนวน  
 

 ประเภทของโวหาร 

 1.  บรรยายโวหาร 

  บรรยายโวหาร คือ โวหารทีใชเ้ล่าเรืองหรืออธิบายเรืองราว เหตุการณ์ หรือความรู้ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้ผูอ่้านผูฟั้งเกิดความเขา้ใจเนือหาอยา่งแจ่มแจง้ ไดส้าระตรงประเด็นใน
การเสนอสิงทีเป็นข้อเท็จจริง ถ่ายทอดสาระทางวิชาการ แนะนําวิธีปฏิบติัในเรืองต่าง ๆ ฯลฯ       
อาจกล่าวไดว้่าการสือสารในชีวิตประจาํวนัใชบ้รรยายโวหารมากทีสุด เพราะใชใ้นการนําเสนอ
ขอ้มูลทีจาํเป็นต่อบุคคลและสังคม เช่น ข่าวและบทความทางหนังสือพิมพ ์วิทยกุระจายเสียงและ
วทิยโุทรทศัน์ ลว้นแต่ใชบ้รรยายโวหารทงัสิน แมแ้ต่การเล่าเรืองสู่กนัฟัง เช่น “วนันีฉันไปซือของ
กบัเพอืนทีบางลาํพ”ู ก็เป็นบรรยายโวหารแลว้ เพราะใหข้อ้เทจ็จริงวา่ใคร ทาํอะไร ทีไหน 
  ตัวอย่าง 

  “จะเข ้น. เครืองดนตรีไทยชนิดหนึง มีลกัษณะคลา้ยตวัจระเข ้ตวัเป็นโพรง วางยาว
ไปตามพืน มีสาย 3 สาย มีนมเป็นฐานรองสายสําหรับกดนิวให้มีเสียงสูงตาํ 11 นม มีขา  5 ขา        
ใชบ้รรเลงอยูใ่นวงเครืองสายและมโหรี” 
        (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) 
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 2.  พรรณนาโวหาร 

  พรรณนาโวหาร คือ โวหารทีใชพ้รรณนาเรืองราวหรือความรู้สึกอยา่งละเอียดลออ 
โดยมุ่งหมายใหผู้อ่้านผูฟั้งเกิดความรู้สึกซาบซึง เกิดอารมณ์คลอ้ยตามถอ้ยคาํนัน โวหารประเภทนี
มักใช้กันมากในงานเขียนประเภทบนัเทิงคดี หรือการพูดทีตอ้งการโน้มน้าวอารมณ์ของผูฟั้ง         
มกัไม่ใชใ้นงานเขียนสารัตถคดีทีตอ้งการเนือหาเป็นสาระสาํคญั 
  พรรณนาโวหารอาจกล่าวพรรณนา ความเป็นจริงทีเป็นอยู ่เช่น พรรณนาภาพเขียน
ทีงดงามว่ามีความประณีตเพียงใด การใช้เส้น การใช้สีเป็นอย่างไร หรือพรรณนาความรู้สึกว่า    
มองภาพนนัแลว้รู้สึกอยา่งไร หรือพรรณนาทงัความเป็นจริงและความรู้สึกควบคู่กนัไปก็ได ้
  ตัวอย่าง 

  “พระภิกษุองค์หนึงประกาศว่า พระบรมศาสดาเสด็จปรินิพพานแล้ว อนิจจา       
แสงเดือนเพ็ญส่องกระจ่างจบัพระพกัตร์อยู่เมือกีก็ขาวซีดขมุกขมัวลง ทอ้งฟ้าสลัวมัวพยบัครึม 
อากาศเย็นเฉียบจบัหัวใจ นําคา้งหยดลงเผาะ ๆ เป็นหยาดนําตาแห่งสวรรค์เกสรดอกรังร่วงพรู     
เป็นสายสหัสธาราสรงแห่งพระพุทธสรีระ จกัจนัเรไรสงดัเงียบดูไม่มีแก่จะทาํเสียง ธรรมชาติ    
รอบขา้งต่างสลดหมดความคะนองทุกสิงทุกอยา่ง” 
            (กามนิต) 
 3.  อุปมาโวหาร 

  อุปมาโวหาร คือ โวหารเปรียบเทียบ เพือให้เขา้ใจหรือเห็นภาพชัดเจนขึน มักใช้
ประกอบโวหารประเภทอืน ๆ โดยเฉพาะพรรณนาโวหารจะใช้การอุปมานีมากกว่าประเภทอืน 
เพราะจะเพมิรสของถอ้ยคาํและเนือความใหไ้พเราะสละสลวยขึน อุปมาโวหารอาจกล่าวลอย ๆ โดย
ไม่มีคาํวา่ เปรียบ ใหเ้ป็นทีเขา้ใจไดเ้อง หรือใชค้าํวา่ อุปมา เปรียบเหมือน เหมือน เสมือน ดงั คลา้ย 
ฯลฯ 
  ตัวอย่าง 

  “อันสตรีรูปงามนําในไม่ดี อุปมาดังดอกทองกวาวและดอกชบาหากลินไม่ได ้   
สตรีนาํใจดีมีความซือสตัยน์นัอุปมาดงัดอกมณฑา และดอกมะลิซึงมีกลินหอม” 
            (ราชาธิราช) 
 4.  สาธกโวหาร 

  สาธกโวหาร คือ โวหารทียกตวัอยา่งมาสาธกหรืออธิบายให้เขา้ใจแจ่มแจง้ยิงขึน 
อาจเป็นตวัอยา่งสัน ๆ หรือตวัอย่างทีเล่าเป็นเรืองยาวก็ได ้เช่น ในหิโตปเทศ มีการเล่านิทานซ้อน
นิทานหลายชนั สาธกโวหารจะใชป้ระกอบโวหารอืน ๆ เช่น บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร หรือ
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เทศนาโวหาร เรืองทีนาํมาสาธกควรเป็นเรืองง่าย ๆ น่าติดตาม อาทิ นิทาน หรือเรืองของคนอืน        
ทีคลา้ยคลึงกบัเรืองทีกาํลงักล่าวถึงก็ได ้
  ตัวอย่าง 

  “ดูก่อนอาคนัตุกะจงฟังหน่อย ณ ป่าไมป้ระดูลายในจงัหวดัโกสัมพี ท่านกบัวาสิฏฐี
ใหป้ฏิญญากนัวา่จะครองสตัยไ์วเ้ป็นนิรันดร และสญัญาวา่จะไดพ้บกนัอีกทีบนสวรรคแ์ดนสุขาวดี 
ณ ทีนนัสมยัหนึง พระพุทธเจา้เคยอยู่ วนัหนึงพระองค์ออกจากป่าไม้ประดู่ลาย กาํใบประดู่ลาย    
ไปดว้ย ตรัสกะบรรดาสาวกว่า “ดูกรภิกษุทงัหลาย อนัใบไมท้ีเรากาํไวนี้กบัใบไมท้ีอยูใ่นป่าโน้น   
ขา้งไหนจะมีมากกว่ากนั” บรรดาภิกษุสาวกทูลตอบทนัทีว่า “ใบไมใ้นพระหัตถ์มีจาํนวนน้อยกว่า  
ทีอยูใ่นป่าโน้นพระเจา้ขา้” พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทงัหลาย ความจริงก็เป็นเช่นนนั สิงที
เราตถาคตไดเ้ห็นแจง้แลว้แต่มิไดแ้สดงใหแ้ก่พวกท่านยอ่มมีมากกวา่ทีไดแ้สดงแลว้ มีอุปมาเหมือน
ใบประดู่ลายทีอยูใ่นมือเรา กบัทีอยูใ่นป่าฉะนัน ดูก่อนภิกษุทงัหลายเป็นไฉนเราจึงไม่แสดงให้ฟัง
ทงัหมด ก็เพราะไม่เป็นสารประโยชน์เพอืความหลุดพน้....” ” 
            (กามนิต) 
 5.  เทศนาโวหาร 

  เทศนาโวหาร คือ โวหารทีสังสอนหรือชักจูงให้เห็นคล้อยตาม เสนอทรรศนะ 
ชีแนะหรือให้ข่อสังเกต บทความ บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพจึ์งถือเป็นงานเขียนประเภท
เทศนาโวหารดว้ยเช่นดนั มิใช่จาํกดัเพยีงเรืองทีสงัสอนโดยตรงเท่านนั 
  ในการใชเ้ทศนาโวหาร จะตอ้งใชเ้หตุผลประกอบอยา่งน่าเชือถือ เพือให้ผูรั้บสาร
จะได้เห็นจริงหรือเห็นคล้อยตาม และควรใช้โวหารอืน ๆ ประกอบเพือให้น่าติดตาม โวหาร
ประเภทนีจาํเป็นตอ้งใชม้ากในการสือสาร เช่นเดียวกบับรรยายโวหาร แต่เทศนาโวหารนันตอ้งมี
กลวธีิในการเขียนหรือพดู มิใหเ้ป็นเรืองเบือหน่ายไร้ประโยชน์ อาจเล่านิทานประกอบหรือเล่าเรือง
สนุก ๆ ให้ผูรั้บสารเพลิดเพลินและรับสาระของเรืองไดโ้ดยไม่รู้ตวั ภาษาทีใชค้วรน่าอ่าน อาจมี  
การเล่นคาํเล่นสาํนวนตามสมควร 
  ตัวอย่าง 

  “...ในคาํพูดก็ดี ในความทีนํามากล่าวก็ดี หนังสือข่าวควรต้องมีความสะอาด       
การนาํเอาเรืองลามกมากล่าวโดยหวงัจะให้ผูอ่้านเพลินในความลามกไม่ใช่เพือประโยชน์จริงจงั   
แก่ประชุมชน หรือการกล่าวหยาบคายในทีซึงไม่มีเหตุจะหยาบคาย เหล่านีไม่ใช่คติของหนงัสือข่าว
อนัทรงไวซึ้งคุณธรรม” 
            (น.ม.ส.) 
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เอกสารอ้างอิง 
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รสวรรณคดีในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 1.  เสาวรจนีย์ คือ บทชมโฉมนางเทพอปัสร 
     เหลือบเห็นสตรีวไิลลกัษณ์ พศิพกัตร์ผอ่งเพยีงแขไข 
   งามโอษฐง์ามแกม้งามจุไร  งามนยัน์เนตรงามกร 
   งามถนังามกรรณงามขนง  งามองคย์งิเทพอปัสร 
   งามจริตกิริยางามงอน   งามเอวงามอ่อนทงักายา 
   ถึงโฉมองคอ์คัรลกัษมี   พระสุรัสวดีเสน่หา 
   สินทงัไตรภพจบโลกา  จะเอามาเปรียบไม่เทียบทนั 
   ดูไหนก็เพลินจาํเริญรัก  ในองคเ์ยาวลกัษณ์สาวสวรรค ์
   ยงิพศิยงิคิดผกูพนั   ก็เดินกระชนัเขา้ไป 
 2.  นารีปราโมทย์ คือ ตอนทีนนทกเกียวพาราสีนางเทพอปัสร 
     โฉมเอยโฉมเฉลา  เสาวภาคยแ์น่งนอ้ยพสิมยั 
   เจา้มาแต่สวรรคช์นัใด   นามกรชือไรนะเทว ี
   ประสงคสิ์งใดจะใคร่รู้  ทาํไมมาอยูท่ีนี 
   ขา้เห็นเป็นน่าปรานี   มารศรีจงแจง้กิจจา 
     สุดเอยสุดสวาท  โฉมประหลาดลาํเทพอปัสร 
   ทงัวาจาจริตก็งามงอน   ควรเป็นนางฟ้อนวไิลลกัษณ์ 
   อนัซึงธุระของเจา้   หนกัเบาจงแจง้ประจกัษ ์
   ถา้วาสนาเราเคยบาํรุงรัก  ก็จะเป็นภกัษผ์ลสืบไป 
   ตวัพมิีไดล้วนลาม   จะถือความสิงนีนีไม่ได ้
   สาวสวรรคข์วญัฟ้ายาใจ  พไีร้คู่จะพงึแต่ไมตรี 
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 3. พิโรธวาทัง คือ ตอนทีนนทกโกรธบรรดาเทวดาทีมารังแกตน 
   ฮึดฮดัขดัแคน้แน่นใจ   ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า 
   เป็นชายดูดู๋มาหมินชาย  มิตายก็จะไดเ้ห็นหนา้ 
 

     เมือนนั   นนทกนาํใจแกลว้กลา้ 
   กริวโกรธร้องประกาศตวาดมา  อนิจจาข่มเหงเล่นทุกวนั 
   จนหวัไม่มีผมติด   สุดคิดทีเราจะอดกลนั 
   วนันีจะไดเ้ห็นกนั   ขบฟันแลว้ชีนิวไป 
 4.  สัลลาปังคพิสัย ตอน นนทกคราํครวญต่อพระอิศวร 
     ครันถึงจึงประณตบทบงส์ุ ทูลองคพ์ระอิศวรเรืองศรี 
   วา่พระองคเ์ป็นหลกัธาตรี  ยอ่มเมตตาปรานีทวัพกัตร์ 
   ผูใ้ดทาํชอบต่อเบืองบาท  ก็ประสาททงัพรแลยศศกัดิ 
   ตวัขา้ก็มีชอบนกั   ลา้งเทา้สุรารักษถึ์งโกฏปี 
   พระองคผ์ูท้รงศกัดาเดช  ไม่โปรดเกศแก่ขา้บทศรี 
   กรรมเวรสิงใดดงันี   ทูลพลางโศกีราํพนั  
  ตอนเทวดาลม้ตายเพราะนิวเพชรของนนทก 
     ตอ้งสุบรรณเทวานาคี  ดงัพษิอสุนีไม่ทนได ้
   ลม้ฟาดกลาดเกลือนลงทนัใด  บรรลยัไม่ทนัพริบตา 
 

โวหารการเขียนในศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 
 1.  บรรยายโวหาร  ได้แก่ตอนการบรรยายสภาพบ้านเมืองสุโขทัย การค้าขาย            
การปฏิบติักิจกรรมทางพระพทุธศาสนา เช่น 

   “สร้างป่าหมากป่าพลูทวัเมืองนีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลาย     
ในเมืองนี  หมากม่วงก็หลายในเมืองนี  ใครสร้างได้ไว้แก่มัน  กลางเมืองสุโขทัยนี  มีนํา               
ตระพงัโพยสี ใสกินดี ดงักินนาํโขงเมือแลง้ รอบเมืองสุโขทยันีตรีบูรไดส้ามพนัสีร้อยวา 

   กลางเมืองสุโขทยันี มีพหิาร มีพระพทุธรูปทอง มีพระอฏัฐารศ........เบืองตะวนัโอก
เมืองสุโขทยันี มีพหีาร มีปู่ ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมากป่าพลูมีไร่มีนามีถินถาน มีบา้นใหญ่มีบา้นเล็ก 
มีป่าม่วงมีป่าขามดูงามดงัแกลง้ เบืองตีนนอนเมืองสุโขทยันีมีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท   
มีป่าหมากพร้าวป่าหมากลาง มีไร่มีนา มีถินถาน มีบา้นใหญ่บา้นเล็ก เบืองหัวนอนเมืองสุโขทยันี    
มีกุฎีพหิาร ปู่ ครูอยู ่มีสรีดภงส์ มีป่าพร้าวป่าลางมีป่าม่วงป่าขาม มีนาํโคก มีพระขพงุ” 
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  ตอนทีพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชชนชา้งชนะขนุสามชน 
   “เมือกูขึนใหญ่ได้สิบเก้าเข้า  ขุนสามชนเจ้ามาฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบ           

ขุนสามชน หัวซ้าย ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลือน เข้า  ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนี         
ญญ่ายพ่ายจแจ้น กูบ่หนี  กูขีช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่ง           
ชา้งขนุสามชนตวัชือมาสเมืองแพ”้ 

  2.  อุปมาโวหาร ไดแ้ก่ตอนบรรยายสภาพเมืองสุโขทยั 
   “เบืองตะวนัโอกเมืองสุโขทัยนีมีพีหาร มีปู่ ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมากป่าพลู           

มีไร่มีนา มีถินฐาน มีบา้นใหญ่บา้นเล็ก มีป่าม่วง มีป่าขาม ดูงามดงัแกลง้” 
   “เมืองสุโขทัยนีมีสีปากปตูหลวง เทียรย่อมคนเสียดกัน เข้ามาดูท่านเผาเทียน       

ท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทยันีมีดงัจกัแตก” 
   

นําเสียงในศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

 นาํเสียงของผูแ้ต่งศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงนันจะเห็นได้ว่าไม่ว่าผูบ้นัทึก
เหตุการณ์ในจารึกนันจะเป็นพ่อขุนรามคาํแหงหรือเป็นใครก็ตาม ผูบ้นัทึกตอ้งเป็นผูท้ีมีความ
ภาคภูมิใจ ความชืนชม  และความปลืมปีติ ซึงล้วนแต่ เป็นความประทับใจต่อเรืองราวของ              
พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช และเหตุการณ์ในรัชสมยัของพระองค์ เมืองสุโขทยัทีปรากฏตามจารึก 
คือ เมืองทีน่าอยู่ เพราะพระมหากษัตริยท์รงเป็นผูก้ล้าหาญและทรงธรรม ชาวเมืองมันคงใน
พระพทุธศาสนา และบา้นเมืองอุดมสมบูรณ์ 
 ขอ้ความทีว่า “เมือกูขึนใหญ่ไดสิ้บเกา้เขา้ ขุนสามชนเจา้เมืองฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกู 
ไปรบขุนสามชน หัวซ้ายขุนสามชนขบัมา หัวขวาขุนสามชนเกลือนเขา้ ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนี
ญญ่ายพายจแจน้” (ดา้นที 1 บรรทดัที 3-7) คือการบนัทึกเรืองราวเมือมีการต่อสู้กบัเจา้เมืองฉอด 
ไพร่พลของพ่อขุนศรีอินทราทิตยพ์ากันหนีแตกพ่าย แต่พ่อขุนรามคาํแหงไม่ทรงหนี ผูบ้ ันทึก
เหตุการณ์ในฐานะเจ้าชายผูแ้กล้วกล้าองค์นันเล่าว่า “กูบ่หนี กูขีช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู          
กูต่อชา้งดว้ยขนุสามชน ตนกูพุง่ชา้งขนุสามชนตวัชือมาสเมืองแพ  ้ขุนสามชนพ่ายหนี....” (ดา้นที 1 
บรรทดัที 7-9) แสดงให้เห็นความภูมิใจในวีรกรรมซึงกวีบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ตอนนี ความ
ภูมิใจในฐานะทีเป็นบุตรก็ดีก็ปรากฏเมือกวีกล่าวถึงการปฏิบติัตนต่อบิดามารดา เช่น “เมือชวัพ่อกู   
กูบาํเรอแก่พอ่กู กูบาํเรอแก่แม่กู กูไดต้วัเนือตวัปลา กูเอามาแก่พอ่กู กูไดห้มากสม้หมากหวานอนัใด
กินอร่อยกินดี กูเอามาแก่พอ่กู” (ดา้นที 1 บรรทดัที 10-13) 
 เนือความในตอนแรกดังตวัอย่างทีกล่าวขา้งตน้นีมีลักษณะเป็นอัตชีวประวติั เพราะ      
ผูบ้นัทึกใชส้รรพนามบุรุษที 1 วา่ “กู” เพอืเล่าเรืองของตนเอง แต่ต่อมาเป็นการบนัทึกของผูท้ีสังเกต
ความเป็นไปในสมยันัน ความรู้สึกของผูบ้นัทึกคือความชืนชมและความปลืมปีติ ความชืนชมนัน   
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มีต่อพระมหากษตัริยผ์ูท้รง “เป็นครูอาจารยส์ังสอนไทยทงัหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท ้แต่คนอนัมีใน
เมืองไทยด้วยรู้ด้วยหลวก ด้วยแกล้วดว้ยหาญ ดว้ยแคะด้วยแรง หาคนจกัเสมอมิได้” (ด้านที 14 
บรรทดัที 12-16) ส่วนความชืนชมทีมีต่อความศรัทธาในศาสนาของชาวเมืองสุโขทยัปรากฏใน   
การบนัทึกถึงกิจวตัรของชาวเมืองว่า “คนในเมืองสุโขทยันีมกัทาน มกัทรงศีล มกัโอยทาน” (ดา้น   
ที 2 บรรทัดที 8-9) “ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมือพรรษาทุกคน” (ด้านที 2 
บรรทดัที 12-13) ความปลืมปีติทีเห็นชาวเมืองมีความเป็นอยูร่่มเยน็เป็นสุขเพราะบา้นเมืองสมบูรณ์ 
ก็ปรากฏในการบนัทึกถึงสภาพบา้นเมืองและความเป็นอยูข่องชาวเมืองว่า “เมืองสุโขทยันีดี ในนาํ 
มีปลา ในนามีขา้ว” (ดา้นที 1 บรรทดัที 18-19) “ไพร่ในเมืองสุโขทยันีจึงชม สร้างป่าหมากป่าพลู 
ทวัเมืองนีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลายในเมืองนี หมากม่วงก็หลายในเมืองนี 
หมากขามก็หลายในเมืองนี ใครสร้างไดไ้วแ้ก่มนั” (ดา้นที 2 บรรทดัที 1-5) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    

2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั 
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 
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ใบงาน 

เรือง รสวรรณคดี 
 

คาํสัง ใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกนัตอบคาํถามต่อไปนี 
1.  รสวรรณคดีไทยมีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
2.  โวหารการเขียนมีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
3.  นาํเสียงมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
4.  จงยกตวัอยา่งรสวรรณคดีไทยทีพบในบทละครเรือง รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
5.  จงอธิบายนาํเสียงในศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
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ใบความรู้ที 1 

เรือง รสวรรณคดีไทยและนําเสียง 

 
 รสวรรณคดี คือ ความรู้สึกทีไดรั้บจากการอ่านหรือการฟังวรรณคดีผูแ้ต่งจาํเป็นตอ้ง
สร้างสรรค์รสวรรณคดีให้เกิดขึนกับงานประพนัธ์ เพือให้ผูอ้่านหรือผูท้ีได้รับฟังวรรณคดีเกิด
อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดตามไปดว้ย 
 วรรณคดีไทยได้รับรสในการประพันธ์ตามรสวรรณคดีบาลีสันสกฤตจากคัมภีร์        
สุโพธาลงัการ และอลงัการศาสตร์ แลว้นาํมาปรับเป็นรสทางวรรณคดีไทย 4 รส คือ 

 1.  เสาวรจนี คือบทชมความงามของสถานที ปราสาทราชวงั ธรรมชาติ และชม     
ความงามของตวัละคร  
 2.  นารีปราโมทย ์คือ บทเกียวพาราสี แสดงความรัก หรือพูดจาโอโ้ลมให้อีกฝ่ายหนึง
ชอบ 
 3.  พโิรธวาทงั คือ บทแสดงความโกรธเกรียว เคืองแคน้ เสียดสี ประชดประชนั ตดัพอ้
ต่อวา่  
 4.  สลัลาปังคพสิยั คือ บทแสดงความเศร้าโศก คราํครวญ  
 

นําเสียง 

 นาํเสียง คือ ทศันคติ ท่าที หรือความรู้สึกทีแฝงอยู่ในคาํหรือเสียงหนึงๆ ขณะสือสาร
คาํพดูทีบอกเนือความอาจมีความหมายอืนประกอบอยูด่ว้ย คือ นอกจากเนือความแลว้เราจะพบว่า
ถอ้ยคาํไดแ้สดงความรู้สึกหรือทศันคติทีผูพ้ดูมีต่อสิงทีเขาพดูถึง จาํแนกเป็น 
 1.  การถากถาง 
 2.  รืนเริง 
 3. เคร่งเครียด 
 4.  ประชด 
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ใบความรู้ที 2 

เรือง โวหารการเขียน 

 

ความหมายของโวหาร 

 โวหาร คือ ชนัเชิงหรือสาํนวนแต่งหนงัสือหรือพดูถอ้ยคาํทีเล่นเป็นสาํบดัสาํนวน  
 

ประเภทของโวหาร 

 1.  บรรยายโวหาร 

  บรรยายโวหาร คือ โวหารทีใชเ้ล่าเรืองหรืออธิบายเรืองราว เหตุการณ์ หรือความรู้ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้ผูอ่้านผูฟั้งเกิดความเขา้ใจเนือหาอยา่งแจ่มแจง้ ไดส้าระตรงประเด็นใน
การเสนอสิงทีเป็นข้อเท็จจริง ถ่ายทอดสาระทางวิชาการ แนะนําวิธีปฏิบติัในเรืองต่าง ๆ ฯลฯ      
อาจกล่าวไดว้่าการสือสารในชีวิตประจาํวนัใชบ้รรยายโวหารมากทีสุด เพราะใชใ้นการนําเสนอ
ขอ้มูลทีจาํเป็นต่อบุคคลและสังคม เช่น ข่าวและบทความทางหนังสือพิมพ ์วิทยกุระจายเสียงและ
วทิยโุทรทศัน์ ลว้นแต่ใชบ้รรยายโวหารทงัสิน แมแ้ต่การเล่าเรืองสู่กนัฟัง เช่น “วนันีฉันไปซือของ
กบัเพอืนทีบางลาํพ”ู ก็เป็นบรรยายโวหารแลว้ เพราะใหข้อ้เทจ็จริงวา่ใคร ทาํอะไร ทีไหน 
 2.  พรรณนาโวหาร 

  พรรณนาโวหาร คือ โวหารทีใชพ้รรณนาเรืองราวหรือความรู้สึกอยา่งละเอียดลออ 
โดยมุ่งหมายใหผู้อ่้านผูฟั้งเกิดความรู้สึกซาบซึง เกิดอารมณ์คลอ้ยตามถอ้ยคาํนัน โวหารประเภทนี
มักใช้กันมากในงานเขียนประเภทบนัเทิงคดี หรือการพูดทีตอ้งการโน้มน้าวอารมณ์ของผูฟั้ง            
มกัไม่ใชใ้นงานเขียนสารัตถคดีทีตอ้งการเนือหาเป็นสาระสาํคญั 
  พรรณนาโวหารอาจกล่าวพรรณนา ความเป็นจริงทีเป็นอยู ่เช่น พรรณนาภาพเขียน
ทีงดงามว่ามีความประณีตเพียงใด การใช้เส้น การใช้สีเป็นอย่างไร หรือพรรณนาความรู้สึกว่า     
มองภาพนนัแลว้รู้สึกอยา่งไร หรือพรรณนาทงัความเป็นจริงและความรู้สึกควบคู่กนัไปก็ได ้
 3.  อุปมาโวหาร 

  อุปมาโวหาร คือ โวหารเปรียบเทียบ เพือให้เขา้ใจหรือเห็นภาพชัดเจนขึน มักใช้
ประกอบโวหารประเภทอืน ๆ โดยเฉพาะพรรณนาโวหารจะใช้การอุปมานีมากกว่าประเภทอืน 
เพราะจะเพมิรสของถอ้ยคาํและเนือความใหไ้พเราะสละสลวยขึน อุปมาโวหารอาจกล่าวลอย ๆ โดย
ไม่มีคาํวา่ เปรียบ ใหเ้ป็นทีเขา้ใจไดเ้อง หรือใชค้าํวา่ อุปมา เปรียบเหมือน เหมือน เสมือน ดงั คลา้ย 
ฯลฯ 
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 4.  สาธกโวหาร 

  สาธกโวหาร คือ โวหารทียกตวัอยา่งมาสาธกหรืออธิบายให้เขา้ใจแจ่มแจง้ยิงขึน 
อาจเป็นตวัอยา่งสัน ๆ หรือตวัอย่างทีเล่าเป็นเรืองยาวก็ได ้เช่น ในหิโตปเทศ มีการเล่านิทานซ้อน
นิทานหลายชนั สาธกโวหารจะใชป้ระกอบโวหารอืน ๆ เช่น บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร หรือ
เทศนาโวหาร เรืองทีนาํมาสาธกควรเป็นเรืองง่าย ๆ น่าติดตาม อาทิ นิทาน หรือเรืองของคนอืน       
ทีคลา้ยคลึงกบัเรืองทีกาํลงักล่าวถึงก็ได ้
 5.  เทศนาโวหาร 

  เทศนาโวหาร คือ โวหารทีสังสอนหรือชักจูงให้เห็นคล้อยตาม เสนอทรรศนะ 
ชีแนะหรือให้ข่อสังเกต บทความ บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพจึ์งถือเป็นงานเขียนประเภท
เทศนาโวหารดว้ยเช่นดนั มิใช่จาํกดัเพยีงเรืองทีสงัสอนโดยตรงเท่านนั 
  ในการใชเ้ทศนาโวหาร จะตอ้งใชเ้หตุผลประกอบอยา่งน่าเชือถือ เพือให้ผูรั้บสาร
จะได้เห็นจริงหรือเห็นคล้อยตาม และควรใช้โวหารอืน ๆ ประกอบเพือให้น่าติดตาม โวหาร
ประเภทนีจาํเป็นตอ้งใชม้ากในการสือสาร เช่นเดียวกบับรรยายโวหาร แต่เทศนาโวหารนันตอ้งมี
กลวธีิในการเขียนหรือพดู มิใหเ้ป็นเรืองเบือหน่ายไร้ประโยชน์ อาจเล่านิทานประกอบหรือเล่าเรือง
สนุก ๆ ให้ผูรั้บสารเพลิดเพลินและรับสาระของเรืองไดโ้ดยไม่รู้ตวั ภาษาทีใชค้วรน่าอ่าน อาจมี   
การเล่นคาํเล่นสาํนวนตามสมควร 
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ใบความรู้ที 3 

เรือง รสวรรณคดีและนําเสียงในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 

 
รสวรรณคดีในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 1.  เสาวรจนีย์ คือ บทชมโฉมนางเทพอปัสร 
     เหลือบเห็นสตรีวไิลลกัษณ์ พศิพกัตร์ผอ่งเพยีงแขไข 
   งามโอษฐง์ามแกม้งามจุไร  งามนยัน์เนตรงามกร 
 2.  นารีปราโมทย์ คือ ตอนทีนนทกเกียวพาราสีนางเทพอปัสร 
     โฉมเอยโฉมเฉลา  เสาวภาคยแ์น่งนอ้ยพสิมยั 
   เจา้มาแต่สวรรคช์นัใด   นามกรชือไรนะเทว ี
   ประสงคสิ์งใดจะใคร่รู้  ทาํไมมาอยูท่ีนี 
   ขา้เห็นเป็นน่าปรานี   มารศรีจงแจง้กิจจา 
 3. พิโรธวาทัง คือ ตอนทีนนทกโกรธบรรดาเทวดาทีมารังแกตน 
   ฮึดฮดัขดัแคน้แน่นใจ   ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า 
   เป็นชายดูดู๋มาหมินชาย  มิตายก็จะไดเ้ห็นหนา้ 
 4.  สัลลาปังคพิสัย ตอน นนทกคราํครวญต่อพระอิศวร 
     พระองคผ์ูท้รงศกัดาเดช  ไม่โปรดเกศแก่ขา้บทศรี 
   กรรมเวรสิงใดดงันี   ทูลพลางโศกีราํพนั  
  ตอนเทวดาลม้ตายเพราะนิวเพชรของนนทก 
     ตอ้งสุบรรณเทวานาคี  ดงัพษิอสุนีไม่ทนได ้
   ลม้ฟาดกลาดเกลือนลงทนัใด  บรรลยัไม่ทนัพริบตา 
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ใบความรู้ที 4 

เรือง โวหารการเขียนและนําเสียงในศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 
 

นําเสียงในศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

 นาํเสียงของผูแ้ต่งศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงนันจะเห็นได้ว่าไม่ว่าผูบ้นัทึก
เหตุการณ์ในจารึกนันจะเป็นพ่อขุนรามคาํแหงหรือเป็นใครก็ตาม ผูบ้นัทึกตอ้งเป็นผูท้ีมีความ
ภาคภูมิใจ ความชืนชม  และความปลืมปีติ ซึงล้วนแต่เป็นความประทับใจต่อเรืองราวของ              
พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช และเหตุการณ์ในรัชสมยัของพระองค์ เมืองสุโขทยัทีปรากฏตามจารึก 
คือ เมืองทีน่าอยู่ เพราะพระมหากษัตริยท์รงเป็นผูก้ล้าหาญและทรงธรรม ชาวเมืองมันคงใน
พระพทุธศาสนา และบา้นเมืองอุดมสมบูรณ์ 
 ขอ้ความทีว่า “เมือกูขึนใหญ่ไดสิ้บเกา้เขา้ ขุนสามชนเจา้เมืองฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกู  
ไปรบขุนสามชน หัวซ้ายขุนสามชนขบัมา หัวขวาขุนสามชนเกลือนเขา้ ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนี
ญญ่ายพายจแจน้” (ดา้นที 1 บรรทดัที 3-7) คือ การบนัทึกเรืองราวเมือมีการต่อสู้กบัเจา้เมืองฉอด 
ไพร่พลของพ่อขุนศรีอินทราทิตยพ์ากันหนีแตกพ่าย แต่พ่อขุนรามคาํแหงไม่ทรงหนี ผูบ้ ันทึก
เหตุการณ์ในฐานะเจา้ชายผูแ้กลว้กลา้องคน์ันเล่าว่า “กูบ่หนี กูขีชา้งเบกพล กูขบัเขา้ก่อนพ่อกู กูต่อ
ชา้งด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตวัชือมาสเมืองแพ ้ขุนสามชนพ่ายหนี....” (ด้านที 1 
บรรทดัที  7-9) แสดงให้เห็นความภูมิใจในวีรกรรมซึงกวีบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ตอนนี ความ
ภูมิใจในฐานะทีเป็นบุตรก็ดีก็ปรากฏเมือกวีกล่าวถึงการปฏิบติัตนต่อบิดามารดา เช่น “เมือชวัพ่อกู  
กูบาํเรอแก่พอ่กู กูบาํเรอแก่แม่กู กูไดต้วัเนือตวัปลา กูเอามาแก่พอ่กู กูไดห้มากสม้หมากหวานอนัใด
กินอร่อยกินดี กูเอามาแก่พอ่กู” (ดา้นที 1 บรรทดัที 10-13) 
 เนือความในตอนแรกดังตวัอย่างทีกล่าวขา้งตน้นีมีลักษณะเป็นอัตชีวประวตัิ เพราะ       
ผูบ้นัทึกใชส้รรพนามบุรุษที 1 วา่ “กู” เพอืเล่าเรืองของตนเอง แต่ต่อมาเป็นการบนัทึกของผูท้ีสังเกต
ความเป็นไปในสมยันัน ความรู้สึกของผูบ้นัทึกคือความชืนชมและความปลืมปีติ ความชืนชมนัน    
มีต่อพระมหากษตัริยผ์ูท้รง “เป็นครูอาจารยส์ังสอนไทยทงัหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท ้แต่คนอันมี     
ในเมืองไทยดว้ยรู้ดว้ยหลวก ดว้ยแกลว้ดว้ยหาญ ดว้ยแคะดว้ยแรง หาคนจกัเสมอมิได้” (ดา้นที 14 
บรรทดัที 12-16) ส่วนความชืนชมทีมีต่อความศรัทธาในศาสนาของชาวเมืองสุโขทยัปรากฏใน   
การบนัทึกถึงกิจวตัรของชาวเมืองว่า “คนในเมืองสุโขทยันีมกัทาน มกัทรงศีล มกัโอยทาน” (ดา้น   
ที 2 บรรทัดที 8-9) “ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมือพรรษาทุกคน” (ด้านที 2 
บรรทดัที 12-13)ความปลืมปีติทีเห็นชาวเมืองมีความเป็นอยูร่่มเยน็เป็นสุขเพราะบา้นเมืองสมบูรณ์ 
ก็ปรากฏในการบนัทึกถึงสภาพบา้นเมืองและความเป็นอยูข่องชาวเมืองว่า “เมืองสุโขทยันีดี ในนาํ 
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มีปลา ในนามีขา้ว” (ดา้นที 1 บรรทดัที 18-19) “ไพร่ในเมืองสุโขทยันีจึงชม สร้างป่าหมากป่าพลู 
ทวัเมืองนีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลายในเมืองนี หมากม่วงก็หลายในเมืองนี 
หมากขามก็หลายในเมืองนี ใครสร้างไดไ้วแ้ก่มนั” (ดา้นที 2 บรรทดัที 1-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 224 

 
แบบทดสอบยอ่ย 
เรือง รสวรรณคดี 

 
คาํสัง ให้นักเรียนเลือกคาํตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว 

1. “เสาวรจนี” คือ รสวรรณคดีตามขอ้ใด 
 ก. บทชมโฉม     ข. บทโกรธ 
 ค. บทเกียวพาราสี    ง. บทตดัพอ้ต่อวา่ 
 

2.  “ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ ตาแดงดังแสงไฟฟ้า” บทประพนัธด์งักล่าวมีรสวรรณคดีตรงตามขอ้ใด 
 ก. เสาวรจนี      ข. นารีปราโมทย ์
 ค. พโิรธวาทงั     ง. สลัลาปังคพสิยั 
 

3.  “พระองค์ผู้ทรงศักดาเดช ไม่โปรดเกศแก่ข้าบทศรี 

 กรรมเวรสิงใดดังนี   ทูลพลางโศกีรําพัน” 

     บทประพนัธด์งักล่าวมีรสวรรณคดีตรงตามขอ้ใด 
 ก. เสาวรจนี      ข. นารีปราโมทย ์
 ค. พโิรธวาทงั     ง. สลัลาปังคพสิยั 
 

4.  ขอ้ใดมีรสวรรณคดีตรงตามขอ้ 3 
 ก. คอยหมู่เทวาสุราลยั   ดว้ยใจกาํเริบอหงัการ์ 
 ข. สพัยอกหยอกเล่นเหมือนทุกวนั สรวลสนัตเ์ยาะเยย้เฮฮา 
 ค. ลม้ฟาดกลาดเกลือนลงทนัใด บรรลยัไม่ทนัพริบตา 
 ง. สินเวลาเฝ้าเจา้โลกา   สาํราญกายาแลว้เทียวไป 
 

5.  “เหตุใดมิทําซึงหน้า  มารยาเป็นหญิงไม่บัดสี 

 ฤๅว่ากลัวนิวเพชรนี  จะชีพระองค์ให้บรรลัย” 

     จากบทประพนัธด์งักล่าวผูพ้ดูมีนาํเสียงอยา่งไร 
 ก. ตดัพอ้ต่อวา่     ข. ประชดประชนั 
 ค. ออดออ้น      ง. โกรธแคน้ 
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6. บรรยายโวหาร มีลกัษณะตรงกบัรสวรรณคดีไทยขอ้ใด 
 ก. เสาวรจนี      ข. นารีปราโมทย ์
 ค. พโิรธวาทงั     ง. สลัลาปังคพสิยั 
 

7. “กลางเมืองสุโขทัยนี มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ......เบืองตะวันโอกเมืองสุโขทยันี  
     มีพีหาร มีปู่ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมากป่าพลูมีไร่มีนามีถินถาน มีบ้านใหญ่มีบ้านเล็ก มีป่าม่วง 

     มีป่าขามดูงามดังแกล้ง” ขอ้ความดงักล่าวใชโ้วหารใด 

 ก. บรรยายโวหาร    ข. พรรณนาโวหาร 
 ค. อุปมาโวหาร    ง. สาธกโวหาร 
 

8. “เมือกูขึนใหญ่ได้สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้ามาฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้าย  
     ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลือนเข้า ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพ่ายจแจ้น กูบ่หนี  
     กูขีช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชือ 

     มาสเมืองแพ้” 

     ขอ้ความดงักล่าวใชโ้วหารใด 
 ก. บรรยายโวหาร    ข. พรรณนาโวหาร 
 ค. อุปมาโวหาร    ง. สาธกโวหาร 
 

9. จากขอ้ 8 ผูพ้ดูมีนาํเสียงอยา่งไร 
 ก. เคียดแคน้      ข. ขุ่นเคือง   
 ค. ภูมิใจ       ง. ดีใจ 
 

10. “พ่อขุนรามคาํแหงนัน หาเป็นท้าวเป็นพระยาแก่ไทยทังหลาย หาเป็นครูอาจารย์สังสอนไทย 

     ทังหลาย ให้รู้บุญรู้ธรรมแท้ แต่คนอันมีในเมืองไทย ด้วยรู้ด้วยหลวก ด้วยแกล้วด้วยหาญ  
     ด้วยแคะด้วยแรง หาคนจักเสมอมิได้” ขอ้ความดงักล่าวผูพ้ดูมีนาํเสียงอยา่งไร 
 ก. ชืนชม      ข. สรรเสริญ   
 ค. เทิดทูน      ง. เคารพบูชา 
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เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง รสวรรณคด ี

 
       1. ก   2. ค   
       3. ง   4. ค   
       5. ข   6. ก   
       7. ค   8. ก   
       9. ค             10. ข   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 7 (กลุ่มทดลอง) 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2      ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรืองการพินิจวรรณคดี (รสเสียง รสคาํ รสความ)  เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 การใชเ้สียงของคาํในการแต่งวรรณคดี ยอ่มทาํใหเ้กิดความหมายทีงดงามอนัเกิดขึนจาก
การอ่านของผูท้ีอ่านวรรณคดีเรืองนัน ๆ นับเป็นความสามารถอยา่งยงิของผูแ้ต่ง การพินิจรสเสียง 
รสคาํ รสความยอ่มทาํใหเ้ขา้ถึงวรรณคดีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของรสเสียง รสคาํ รสความได ้
 2.  นักเรียนสามารถบอกคุณค่าของบทละครเรืองรามเกียรติ  ตอน  นารายณ์          

ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช ดา้นรสเสียง รสคาํ รสความได ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  รสเสียง 
 2.  รสคาํ 
 3.  รสความ 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1.  ขนันํา 
  1.1 ครูนาํนักเรียนสนทนาถึงบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชโดยกล่าวถึงการใชภ้าษาแลว้เชือมโยงเขา้สู่เนือหา
ของบทเรียน 
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  1.2  ครูแจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้และแนะนาํการทาํงานกลุ่ม ทกัษะการทาํงาน
กลุ่ม เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนั การมอบหมายหน้าที ความช่วยเหลือกนัในการทาํงานกลุ่ม 
กติกาของกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น การไม่สนทนากนัเสียงดงั 
 2.  ขนัการสอน 

  ครูนาํเสนอบทเรียน ชีแจงสาระการเรียนรู้แก่นักเรียนทงัชนัเกียวกบัรสเสียง รสคาํ 
รสความของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทกและศิลาจารึกหลักที  1                  
พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชโดยสงัเขปแลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
 3.  ขันศึกษากลุ่มย่อย 

  3.1  ครูจดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ยแบบคละความสามารถ ดา้นผลสมัฤทธิทางการเรียน 
กลุ่มละ 4 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนทีมีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และตาํ 1 คน 
  3.2  ครูแจกซองกิจกรรมใหน้กัเรียนกลุ่ม 4 ซอง ซึงแต่ละซองมีคาํสังและใบความรู้
ประกอบดว้ยเนือเรืองดงันี 
   ใบความรู้ที 1 รสเสียง รสคาํ 
   ใบความรู้ที 2 รสความ 
   ใบความรู้ที 3 รสเสียง รสคาํ รสความในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก  
   ใบความรู้ที 4 รสเสียง รสคาํ รสความในศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราช   
  3.3  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ทีทีจะศึกษาเนือหาทีตนสนใจคนละ 1 หวัขอ้เรือง 
  3.4  ใหน้กัเรียนแยกยา้ยเขา้กลุ่มใหม่ทีมีความสนใจตรงกนั ตามหัวขอ้ทีไดแ้บ่งไว้
ในขอ้ 3.3 สมาชิกในกลุ่มใหม่ร่วมกนัศึกษาทาํความเขา้ใจเนือหา ช่วยเหลือกันทาํกิจกรรมตาม         
ใบงานใหส้าํเร็จ 
  3.5 นักเรียนแยกยา้ยกลับเขา้กลุ่มเดิมรายงานเนือหาทีได้ไปศึกษามาจากการเขา้
กลุ่มทีมีความสนใจตรงกนัใหส้มาชิกกลุ่มเดิมเขา้ใจ 
  3.6  นักเรียนในกลุ่มเดิมร่วมอภิปรายหาขอ้สรุปของกลุ่ม จากนันครูสุ่มเรียกถาม
ตวัแทนกลุ่มเสนอผลการสรุปผลการศึกษาของกลุ่ม แลว้ครูอธิบายเพมิเติม 
 4.  ขนัทดสอบย่อย 

  นกัเรียนทาํแบบทดสอบยอ่ยเป็นรายบุคคลโดยไม่ช่วยเหลือกนัจาํนวน 10 ขอ้ และ
คิดคะแนนพฒันา โดยนําคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละ
บุคคลแลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑเ์พอืกาํหนดคะแนนพฒันารายบุคคลและหาคะแนนพฒันาของกลุ่ม 
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 5.  ขนัการยกย่องกลุ่มทีประสบความสําเร็จ 
  5.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรู้ทีไดเ้รียนมา 
  5.2  ครูมอบรางวลัแก่กลุ่มทีทาํคะแนนไดต้ามเกณฑ ์
 6.  สือการเรียนรู้ 

  ซองกิจกรรม (ใบงาน ใบความรู้ บตัรเฉลย แบบทดสอบยอ่ย) 
 7.  แหล่งการเรียนรู้ 

  .  หอ้งสมุดโรงเรียน 
  .  อินเทอร์เน็ต 
 8.  การวัดและประเมินผล 

  .  ตรวจจากความถูกตอ้งของการทาํใบงาน 
  .  ตรวจจากการทาํแบบทดสอบยอ่ย 
  .  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 
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รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

ศิลปะการประพันธ์ 

 ศิลปะการประพนัธ์ คือ ความงามของร้อยกรองทีเกิดจากถ้อยคาํ กวีใช้ภาษาเป็น
เครืองมือในการถ่ายทอดอารมณ์สะเทือนใจ ความนึกคิด และจินตนาการ เมือถอ้ยคาํนันผสมผสาน
กบัลีลาจงัหวะของคาํประพนัธร้์อยกรองชนิดต่าง ๆ ทาํใหภ้าษาร้อยกรองมีคุณสมบตัิและลกัษณะที
แตกต่างจากภาษาร้อยแกว้ คือ เป็นภาษาทีก่อให้เกิดอารมณ์ ความนึกคิด ไดด้้วยรสเสียง คาํและ
ความหมาย ความไพเราะของกวนิีพนธจึ์งเกิดจากภาษาทีมีความงามจากรสเสียง รสคาํและรสความ 
 

รสเสียง 

 รสเสียง คือ ความไพเราะอนัเกิดจากเสียงของถอ้ยคาํ อาจเกิดขึนไดห้ลายประการ ไดแ้ก่ 
 . เสียงของพยัญชนะและสระ 

 พยญัชนะและสระทีประสมกันเป็นคาํก่อให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันไปและ
ความหมายของคาํมกัจะตรงกบัความรู้สึกทีเกิดจากพยญัชนะและสระนนั ๆ ประสมกนั เช่น 

 เสียง / ข / จะมีความหมายไปในทางให้อารมณ์รุนแรง เช่น ขึน ขนั ข่มขืน ขดั ขบั 
เขม้ ถา้เป็น  / ข / ควบกบั / ย / จะมีความหมายไปในทางไม่เรียบร้อย เช่น ขยาํ ขยกั ขยอ้น ขย่ม 
ขยุกขยิก เขยอ้เขยง่ เขยิน เขยก และถ้า / ข / ควบกับ / ม / จะให้ความรู้สึกทีเคลือนไหวได้และ        
มีท่วงท่าทีเขา้แขง็จริงจงัขึน เช่น ขมึง เขม็ง เขม่น แขม่ว ขะมกั เขมน้ 

 เสียง / ง / จะมีลกัษณะทีไม่มนัคงและมีความหมายไปในทางตกหรือน่าสงสาร เช่น 
ง่อนแง่น เงอะงะ โง่เง่า งุ่มง่าม งกเงิน งมงาย ง่วง งวัเงีย งงงนั โงนเงน งอแง 

 สระเสียงสัน จะให้ความรู้สึกไปในทางลบ ไม่มนัคง ขาดเป็นช่วงตอนหรือแสดง
ความรู้สึกทีปะทะกันรุนแรง เช่น ฉะ ปะ ดะ ผลวัะ โพละ โปะ หรือให้ความรู้สึกทีสกปรก เช่น 
เกรอะ เลอะเทอะ เปรอะ เทอะทะ เฉอะแฉะ ขยะ 

 สระเสียงยาว เช่น สระเอ ให้ความรู้สึกไม่ตรง (ยกเวน้คาํว่า เด่) เช่น เข เป๋ เย ้เก เห 
เฉ เหล่ 

 สระโอ ให้ความรู้สึกว่าขยายไปในทางสูง เช่น โผล่ โง โอ่ โชว ์ส่วนสระอัวให้
ความรู้สึกทีพลัวนัปะปนกนัจนยุง่เหยงิ เช่น รัว นวั มวั ควั เป็นตน้ 

 เสียงวรรณยกุตก์็ให้ความรู้สึกทีแตกต่างกันไปตามระดับของเสียงดว้ย เช่น เสียง
สามญัจะใหค้วามรู้สึกทีราบเรียบ เสียงเอกจะใหค้วามรู้สึกทีเขม้แข็งและมังคงัอยูใ่นที ส่วนเสียงโท
จะใหค้วามรู้สึกไปในทาํนองสดชืน แจ่มใส เสียงตรีให้ความรู้สึกทีอ่อนไหวมีทาํนองเวา้วอนและ
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เสียงจตัวาจะให้ความรู้สึกลึก ๆ อาจมีท่วงทาํนองโหยหาอาลยัอาวรณ์หรือมีท่วงทาํนองลอ้เลียน
อยา่งสนุกสนาน 

 . เสียงสัมผัส 

 เสียงสมัผสัเป็นสิงทีสาํคญัทีสุดในบทร้อยกรองของไทย เพราะคาํประพนัธ์ทุกชนิด
นอกจากจะบงัคบัเอก โท ครุ ลหุ หรือคณะตามประเภทของบทร้อยกรองนัน ๆ แลว้จะบงัคบัสัมผสั
ทงัสิน สมัผสัในบทกวนิีพนธไ์ทยเกิดขึนโดยเอกลกัษณ์ของชาติ คือ จากความนิยมของคนไทยเอง
เพราะมีรูปแบบร้อยกรองหลายชนิดทีไทยรับมาจากอินเดีย เช่น ฉันท์ กาพย ์โคลง ของเดิมไม่มี
สมัผสับงัคบัแต่ครุ ลหุ เราก็นาํมาเพมิบงัคบัสมัผสัใหถู้กหูคนไทย 

ลกัษณะสมัผสัในบทร้อยกรองมี 2 อยา่ง คือ 
1. สมัผสับงัคบั ไดแ้ก่ สัมผสันอก คือ คาํสุดทา้ยของวรรคตน้ส่งเสียงสัมผสัไปยงัคาํ

ในวรรคต่อไป  และยงัมีสมัผสัระหวา่งบท คือ คาํสุดทา้ยของบทร้อยกรองบทแรกส่งสมัผสัไปยงัคาํ
สุดทา้ยของบาทแรกในบทถดัไป ลกัษณะของสมัผสันอกเป็นสมัผสัสระ 
 . สัมผสัไม่บงัคบั ได้แก่ สัมผสัใน เป็นได้ทงัสัมผสัสระและสัมผสัอกัษร สัมผสันี   
ไม่มีขอ้บงัคบัตายตวัจะมีหรือไม่มีก็ได้จะมีมากหรือมีน้อยก็ได ้แต่ถ้ามีมากมักจะทาํให้ร้อยกรอง
ไพเราะยงิขึน เพราะเสียงสมัผสัจะทาํใหเ้กิดความคลอ้งจองรืนไหล 
  สมัผสัสระ เช่น 
  เอนระนาบอาบนาํคา้งกลางแดดหนาว ทอดรวงยาวยอดระยา้รานาํใส 
  ละลานรอบขอบ ฟ้าคราพลิวใบ  เพยีงพรมใหญ่ไหวระยาบทาบเปลว 
         (หวานคมเคียว : เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย)์  
  สมัผสัอกัษร เช่น 
  เพรียกเพลงเรือเมือสางหมอกจางสี  ระเรือยรี เลียบลดัตดัชายหนอง 
  สาวเจา้พายยา้ยเยอืงชาํเลืองมอง  หนุ่มก็พร้องเพลงเกียวเกียวแกก้นั 
         (หวานคมเคียว : เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย)์  
 . เลียนเสียงธรรมชาติ กวีเก็บเสียงจากธรรมชาติทีตนเองไดย้นิ ไม่ว่าจะเป็นเสียงปี 
เสียงขลุ่ย เสียงซอ เสียงนกร้อง เสียงลมพดั เสียงนาํไหล เสียงอาวุธกระทบกนั เสียงอากัปกิริยา     
ต่าง ๆ มาระกอบกับถอ้ยคาํบรรยายในร้อยกรองทาํให้ช่วยสร้างมโนภาพแก่ผูอ่้าน ไดเ้ห็นทงัภาพ 
ไดย้นิทงัเสียงไปตามจินตนาการของกว ีเช่น 

 นาํพพุุง่ซ่าน ไหลฉ่าฉาดฉาน เห็นตระการ มนัไหลดงัจอกโครม จอกโครม มนัดงั
จอก จอก จอก จอก โครม โครม 
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 เสียงนกยูงทอง มนัร้องโก่งดงั หูเราฟัง มันร้องดงั กระโตง้โฮง มันดัง กอก กอก 
กอก  กอก  กระโตง้โฮง 

         (เพลงเขมรไทรโยค) 
 ตอ้ยตะริดติดตีเจา้พเีอ๋ย  จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน 
 แออี้อ่อยสร้อยฟ้าสุมาลยั  แมน้เด็ดไดแ้ลว้ไม่ร้างไม่ห่างเลย 
         (พระอภยัมณี) 

 . ลีลาจงัหวะ หมายถึง ความไพเราะของเสียงสูงตาํ สันยาว หนักเบา อันเกิดจาก
ถอ้ยคาํกระทบกระทงักนั และการหยดุแบ่งจงัหวะออกเป็นตอน ๆ ช่วง ๆ สลบักนัไปตามลีลาของ
คาํประพนัธแ์ต่ละชนิด รวมทงัการเลือกใชค้าํใหเ้หมาะสมแก่บรรยากาศและเนือความดว้ย 

 ภาษาไทยเป็นภาษาของเสียงดนตรีอยู่แลว้ ดว้ยเสียงสูงตาํของวรรณยกุต์ ฉะนัน 
การเลือกใชค้าํทีมีเสียงสูงตาํตามวรรณยกุต ์คาํทีมีเสียงสันยาวตามสระ คาํทีมีเสียงหนักเบาตามเสียง
พยญัชนะ จะมีส่วนในการสร้างบรรยากาศทีแตกต่างกนัไป ฉะนันเรามกัพบว่ากวีนิพนธ์ทีแสดง
ความรัก ความเศร้า ความอาลัย มักมีลีลาอ่อนเนิบ ทอดเสียงยาว ตอนใดแสดงบรรยากาศรืนเริง 
ครึกครืน ฮึกเหิม หรือกราดเกรียว มักจะใช้เสียงสัน เสียงหนักทาํให้เกิดจงัหวะกระชากกระชัน     
เร่งเร้ารวดเร็ว รุนแรง กระแทกกระทนั ผูอ่้านก็มีอารมณ์คลอ้ยตามไปดว้ย ดงัตวัอยา่ง 

 อารมณ์โศกเศร้า 
 ลาํดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแลว้ เกดแกว้พกิุลยสุ่ีนศรี 
 จะโรยร้างห่างสินกลินมาลี จาํปีเอ๋ยกีปีจะมาพบ 
         (ขนุชา้งขนุแผน) 
 บรรยากาศการรบ 
 ผนัเขา้คลุกรุกรบ หลบหลีกปืนบใหอ้อก หลบหลีกหอกบใหต้อ้ง เข า เ ร่งซ้อ ง

ปืนยะยุง่ซอ้งหอกพุง่ยะยา้ย ขา้งซา้ยเร่งมาหนา ขา้งขวาเร่งมามาก เข้าทุกปรากรุกโรม 
สองนายโจมฟันเฟือง เครืองพรัดตดัหัวขาด   เขาก็สาดศรยงิ   ตรึงนายแกว้ยะยนั  ตอ้งนายขวญั
ท่าวทบนางรืนรบรุกฟัน  นางโรยผนัผาดแหง ดว้ยปลายแวงกุมปัก เขาบรู้จกัว่าผูห้ญิงเขา
ก็ยงิตอ้งสองนาง วางมาสู่ผผีวั ทอดตวัทบัสองนาย ตายตามกนัทงัสี 

         (ลิลิตพระลอ) 
  ลีลาจงัหวะอนัเกิดจากฉนัทลกัษณ์ของกาพยก์ลอนแต่ละชนิดก็มีส่วนสาํคญัทีทาํให้
เกิดอารมณ์ทีตกต่างกนัออกไป เช่น กลอนจะให้ความรู้สึกทีอ่อนหวานกว่าโคลง กาพยแ์ละร่าย
มกัจะให้ความรู้สึกทีรวดเร็ว เร่งรีบ แต่ทงันีไม่แน่นอนตายตวันัก ส่วนคาํฉันทมี์หลายชนิด แต่ละ
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ชนิดมีลีลาจงัหวะต่างกันไปด้วยเสียงทีเกิดจากคาํครุ ลหุ กระทบกระทงักันและการเวน้จงัหวะ     
ต่าง ๆ กนั คาํฉนัทแ์ต่ละชนิดจึงเหมาะแก่การบรรยายเนือความต่างกนัไปดว้ย เช่น 
  อิทิสังฉันท ์มีคาํ 20 คาํ เป็นครุ ลหุ สลบักนัไปตลอดและจบดว้ยครุอีก 2 คาํซ้อน          
จึงทาํใหรู้้สึกประหนึงวา่ เป็นคาํพดูทีพรังพรูออกมาดว้ยอารมณ์รุนแรง เสียงหนักเบาสลบักนัทาํให้
เกิดจงัหวะกระชากกระชัน เร่งเร้า หรือละลาํละลัก มักใช้กับเนือหาทีแสดงอารมณ์รุนแรง เช่น 
โกรธ ตืนเตน้ อดัอนัตนัใจ แลว้พรังพรูออกมา เช่น 
    เหม่อิลาชะล่าไฉนประพาส  บกลวับเกรงกระทาํอุกอาจ 
  อหงัการ์ 
    เราแหละสาปและสรรฉะนีแหละสา กะใจละเจา้แน่นางอิลา 
  จะทาํไฉน 
            (อิลราชคาํฉนัท)์ 
  วสนัตดิลกฉนัท ์มีคาํ 14 คาํ เป็นครุและลหุเท่าๆ กนั แต่คาํลหุมกัจะอยูติ่ดกนั 3 คาํ
สลบัดว้ยครุ 1 คาํ ทาํให้เกิดเสียงอ่อน เหมาะจะใชใ้นการชมความงาม บรรยายธรรมชาติ บรรยาย
อารมณ์สดชืนแจ่มใส เช่น 
    ช่อฟ้าก็เฟือยกละจะฟัด  จะเยาะยวัฑิฆมัพร 
  บราลีพไิรพศิบวร    นพศูลสลา้งลอย 
           (อิลราชคาํฉนัท)์ 

 . การเล่นคาํและเล่นเสียง 
  การเล่นคาํและเล่นเสียงเป็นกลวธีิอีกอยา่งหนึงของกวีทีทาํให้บทกวีนิพนธ์ไพเราะ
มากขึนและมีความหมายลึกซึง การเล่นคาํทาํไดห้ลายลกัษณะ ดงันี 

  ครังเชา้ก็หิวเชา้   ชายป่าเตา้ไปตามชาย 
ลูกไมบ้ทนังาย    จาํงายราชอดยนื 
  เป็นใดคืนมาคาํ   อยูจ่รหลาํต่อกลางคืน 
เห็นกูนีโหดหืน    มาดูแคลนเพอือนัใด 
         (มหาชาติคาํหลวง) 
เล่นคาํซาํเสียงต่างความหมาย คือ เชา้ คือ เวลาเชา้ กับ เชา้ ทีลดคาํมาจากกระเช้า 

ชายป่า กับคาํว่า ชาย ซึงลดคาํมาจาก ผูช้าย คาํว่า งาย แปลว่า สุก กับ จาํงาย ซึงแปลว่า เวลาสาย    
คาํวา่ คืน เป็นคาํกริยาลดคาํมาจากคาํวา่ กลบัคืน กบัคาํวา่ กลางคืน 
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รสคาํ 
 รสคาํ คือ ความไพเราะอันเกิดจากความหมายของถ้อยคาํ ได้แก่ การเลือกใช้คาํเป็น
พิเศษมีความหมายลึกซึงกินใจ กระทบใจ ไพเราะ และแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์  
คาํในกวีนิพนธ์หรือวรรณคดีมิไดมุ่้งสือความหมายโดยตรงตามความรู้สึกนึกคิดของผูแ้ต่งเท่านนั 
หากแต่ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงอารมณ์ จินตนาการและทศันคติของผูแ้ต่งอีกดว้ย 
 ความงามของถ้อยคาํนีเกิดจากการปรุงศพัท์ขึนใช้เป็นพิเศษของกวี เช่น ใช้คาํเรียก
ผูห้ญิงว่า  เยาวมาลย ์= ดอกไมตู้ม บงกชแกว้  = ดอกบวัแกว้ แกว้กบัอกตน = ดวงแกว้ในใจ เรียก
ตนเองว่า เรียม ขอ้ย อญัขยม เผือ เป็นตน้ นอกจากนียงัปรุงแต่งศพัทข์ึนจากภาษาบาลี สันสกฤต 
เขมร ชวา ฯลฯ หรืออาจใชก้ารแผลงคาํ ตดัคาํ เติมคาํ ยดืเสียงของคาํ ฯลฯ ให้เหมาะสมกบับทกวี
นิพนธน์นั ๆ เราจึงพบวา่กวเีป็นผูร้าํรวยถอ้ยคาํทีนาํมาบรรยายความคิดความรู้สึกของตนไม่รู้จบสิน 
 

รสความ 

 รสความ  คือ  ความไพเราะอันเกิดจากความหมายของเนือความ  กวีมี ศิลปะใน            
การถ่ายทอดความงามของกวนิีพนธด์ว้ยความหมายของเนือความเป็น 2 อยา่งคือ 
 . พรรณนาความตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายเหตุการณ์ พฤติกรรม 
ลกัษณะตวัละคร สถานที หรือบรรยายอารมณ์ เช่น   
   กระโดดเผาะเกาะผบักระหยบัคืบ ถีบกระทืบมิใคร่หลุดสุดแสยง 
  ปลดทีตีนติดทีขาระอาแรง   ทงัขาแขง้เลือดโซมชโลมไป 
           (นิราศเมืองแกลง) 

 . พรรณนาโดยใชก้วโีวหาร 
 กวโีวหาร คือ การใชถ้อ้ยคาํทีมีความหมายลึกซึง มุ่งให้เกิดความรู้สึก เกิดอารมณ์

มากกวา่ขอ้เทจ็จริง อาจเป็นการกล่าวอยา่งหนึงแต่มีความหมายอีกอยา่งหนึงหรือเป็นการกล่าวเกิน
ความจริง หรือการใชส้ญัลกัษณ์ หรือการใชบุ้คคลวตั หรือการเปรียบเทียบกบัตาํนาน นิทาน นิยาย 
วรรณคดีของเก่า ฯลฯ ลว้นเป็นการกล่าวถ้อยคาํนันให้มีความหมายลึกซึงกวา้งขวางกว่าถ้อยคาํ
ธรรมดา ฉะนัน การพรรณนาดว้ยกวีโวหารจึงเป็นการพรรณนาในเชิงกล่าวเปรียบเทียบ ผูอ่้านจะ
อ่านเอาความหมายไปตามตวัอกัษรไม่ได ้ตอ้งอ่าน “ตีความ” จึงจะพบความหมายทีลึกซึงซ่อนอยู ่
การพรรณนาแบบนีจึงเป็นความงามของกวีนิพนธ์ทีไดรั้บการยกยอ่งกนัมาก เพราะไม่เพียงแต่วดั
ฝีมือของผูแ้ต่ง แต่ยงัเป็นการวดัความคิดวจิารณญาณของผูอ้่านไปพร้อมกนัดว้ย 
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ตวัอยา่งของการใชก้วโีวหารประเภทต่าง ๆ มีดงันี 
 . อุปมา (simile) คือ การกล่าวเปรียบเทียบของสองสิงหรือการกระทาํสองอยา่ง ซึง
เป็นสิงต่างชนิดกนั แต่มีลกัษณะอย่างเดียวกนัหรือคล้ายกนั การเปรียบเทียบแบบนีจึงมักมีคาํว่า    
ดุจ ประดุจ เพยีง เพยีง ดงั ดงั เหมือน ปาน เปรียบ กล เงือน ฯลฯ เช่น 
    นาํใจนางเปรียบอยา่งชลาลยั ไม่เลือกไหลหว้ยหนองคลองละหาน 
  เสียดายทรงวไิลแต่ใจพาล   ประมาณเหมือนหนึงผลอุทุมพร 
           (กากีกลอนสุภาพ) 
    พศิพกัตร์ผอ่งพกัตร์ดงัจนัทร พศิขนงก่งงอนดงัคนัศิลป์ 
  พศิเนตรดงัเนตรมฤคิน   พศิทนตด์งันิลอนัเรียบราย 
       (รามเกียรติ) 
 . อุปลักษณ์ (metaphor) คือ การกล่าวถึงสิงหนึงว่าเป็นสิงหนึง การเปรียบเทียบ    
ชนิดนีมกัจะใชค้าํวา่ คือ หรือ เป็น เช่น 
    นาํตาท่านคือธาร  แถวถงั  ลงนา 
  ไหบ้รู้กีไห ้    สรอืนอาดูร 
 

    ใดใดในโลกลว้น  อนิจจงั 
  คงแต่บาปบุญยงั   เทียงแท ้
  คือเงาติดตวัตรัง   ตรึงแน่น อยูน่า 
  ตามแต่บาปบุญแล ้  ก่อเกือรักษา 
 

   ฝันวา่สุริเยศทา้ว  เสด็จมา 
 เป็นปินปักเกศา   กิงเกลา้ 
          (ลิลิตพระลอ) 

 . สัญลักษณ์ (symbol) คือ การทีไม่กล่าวเปรียบเทียบตรง ๆ อย่างอุปมาอุปไมย        
ไม่กล่าววา่เป็นอยา่งหนึงอยา่งอุปลกัษณ์ แต่ใช ้“สิงแทน” การกระทาํหรือสิงทีตอ้งการจะกล่าวถึง 
การใช้สัญลักษณ์จึงทาํให้ผ็อ่านตอ้งตีความถึงสามชัน คือ ประการแรกสัญลักษณ์นันแทนอะไร 
ประการทีสองสิงแทนและสิงทีตอ้งการจะกล่าวถึงมีลกัษณะเหมือนกนัอยา่งไร ประการทีสามผูแ้ต่ง
มีความประสงคจ์ะกล่าวถึงเรืองอะไร สิงแทนมกัจะเป็นรูปธรรมอยา่งใดอยา่งหนึงมาแทนสิงทีเป็น
นามธรรม ทาํใหเ้กิดความหมายทีลึกซึงกวา้งขวาง บางครังเขา้ใจไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งอธิบาย บางครัง
เป็นการกล่าวถึงอากปักิริยาหรือปรากฏการณ์อยา่งหนึงแทนอากปักิริยาอีกอยา่งหนึง ทาํให้มีความ
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ประณีต สละสลวย ไดร้สชาติในการอ่าน ซึงผูอ่้านไม่ควรแปลหรือเขา้ใจความหมายตามตวัอกัษร 
ตอ้งตีความลึกลงไป 
    แสงสวา่ง เป็นสญัลกัษณ์ของ ปัญญา 
    ดอกกุหลาบ  ,,  ความรัก 
    สีดาํ    ,,  ความโหดเหียม 
    สีขาว    ,,  ความบริสุทธิ 
    แกว้    ,,  ความดีงาม 
    กา    ,,  คนชนัตาํ 
    หงส์    ,,  คนชนัสูง 
  ตวัอยา่งบทประพนัธ ์
    แรกเชือวา่เนือทบัทิมแท ้  มาแปรเป็นพลอยหุงไปเสียได ้
   กาลวงวา่หงส์ใหป้ลงใจ  ดว้ยมิไดดู้หงอนแต่ก่อนมา 
           (ขนุชา้งขนุแผน) 

 กวีใชค้าํว่า ทบัทิม พลอยหุง กา หงส์ เป็นสิงทีมีราคาและคุณค่าแตกต่างกัน เป็น
สญัลกัษณ์แทนความรู้สึกของขุนแผนทีมีต่อนางพิมในยามทีรู้สึกโกรธ เจ็บแคน้ และผิดหวงัเทียบ
กบัยามทียงัรักใคร่กันอยู่ ความรู้สึกเทิดทูนว่าเป็นของสูง ของมีค่า ของดีงาม ก็เลยกลายเป็นของ   
ตาํชา้ เลวทราม ไม่มีคุณค่าและราคา 
 . การใช้บุคคลวตั คือ การทีกวีใส่ความรู้สึกนึกคิดให้กับสิงทีไม่ใช่บุคคลหรือ
สิงมีชีวติใหมี้ความนึกคิด อารมณ์ หรือการกระทาํกริยาอาการเหมือมนุษย ์เช่น 
    เสียงซากอิฐปูนสะอืน  วงัเวงพนืเวยีงไทยไหว 
   ทุกผงทราบธุลีไป   ปานจะเพอ้เจอ้เจรจา 
          (กวนิีพนธ ์: องัคาร กลัยาณพงศ)์ 
    นางแยม้เหมือนแม่แยม้  ยวลสมร 
   ใบโบกกลกวกัอร   เรียกไท ้
   ชอ้งนางคลีคลายขจร   โบกเรียก พระฤๅ 
   เชิญราชชมไมไ้หว ้   กิงกม้ถวายกร 
           (ลิลิตพระลอ) 
 . การใชอ้ธิพจน์หรือการกล่าวเกินจริง (hyperbole) คือ การกล่าวผิดความจริงเพือให้
ผูอ่้านเกิดอารมณ์คล้อยตามกวี การกล่าวลักษณะนีมีปรากฏในชีวิตเป็นปกติเมือต้องการเน้น
ความรู้สึกอยา่งใดอยา่งหนึง เช่น อาจพดูวา่ “ร้องไหจ้นนาํตาเป็นสายเลือด” หรือ “เจ็บจนใจจะขาด” 
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ในบทกวมีีลกัษณะการกล่าวเช่นนีอยูม่าก โดยมีความมุ่งหมายทางอารมณ์ไม่ไดเ้พ่งเล็งขอ้เท็จจริง 
เช่น 
     ถึงมว้ยดินสินฟ้ามหาสมุทร มิสินสุดความรักสมคัรสมาน 
   แมเ้กิดในใตห้ลา้สุธาธาร  ขอพบพานพศิวาสไม่คลาดคลา 
           (พระอภยัมณี) 
     เรียมราํนาํเนตรถว้ม  ถึงพรหม 
   พาหมู่สตัวจ่์อมจม   ชีพมว้ย 
   พระสุเมรุเปือยเป็นตม   ทบท่าว  ลงนา 
   หากอกนิษฐพ์รหมฉว้ย  พไีวจึ้งคง 
           (กาํสรวลโคลงดนั) 
 . ปฏิปุจฉา (rhetoric question) เป็นการใชค้าํถามทีรู้คาํตอบดีอยูแ่ลว้ หรือ คาํถามที
ไม่ตอ้งการคาํตอบ เพอืเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือกระตุน้ใหเ้กิดความคิด เช่น 
     แลว้วา่อนิจจาความรัก  เพงิประจกัษด์งัสายนาํไหล 
   ตงัแต่จะเชียวเป็นเกลียวไป  ทีไหนเลยจะไหลคืนมา 
           (อิเหนา) 
     กาํแพงรอบขอบคูก็ดูลึก  ไม่น่าศึกอา้ยพม่าจะมาได ้
   ยงัใหม้นัขา้มเขา้เอาเวยีงชยั  โออ้ยา่งไรเหมือนบุรีไม่มีชาย 
           (นิราศพระบาท) 
 

เอกสารอ้างอิง 

 

รืนฤทยั  สจัจพนัธุ.์  ความรู้ทวัไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : ภาควชิามนุษยศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2523. 
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บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 บทละครเรืองรามเกียรติ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช นารายณ์ปราบนนทกเป็นเรืองสนัๆ ทีแทรกอยูต่อนตน้เรือง เมือดาํเนินเรืองมาถึงตอน
ทีมเหสีทงัห้าของทา้วลสัเตียนทรงครรภ ์และมเหสีสีองค์ประสูติโอรสแลว้คงเหลือแต่นางรัชดา 
เรืองก็ตดัมาทีนนทกบนสวรรค ์ใหส้งัเกตวา่ในบทละครนนัเมือจะเปลียนเรืองมาเล่าเรืองใหม่จะใช้
วา่ “มาจะกล่าวบทไป” ในตอนนีก็เช่นกนัมีการเริมเรืองใหม่ว่า “มาจะกล่าวบทไป ถึงนนทกนาํใจ
กลา้หาญ” แลว้เล่าเรืองดว้ยบรรยายโวหารไปจนจบ  
     มาจะกล่าวบทไป  ถึงนนทกนาํใจกลา้หาญ 
   ตงัแต่พระสยมภูวญาณ  ประทานใหล้า้งเทา้เทวา   
 โดยมีบทพรรณนาแทรกเป็นบทชมโฉมนางรําทีเป็นนารายณ์แปลง มีบทเจรจาตอน
ทีนนทกเกียวนาง 
     โฉมเอยโฉมเฉลา  เสาวภาคยแ์น่งนอ้ยพสิมยั 
   เจา้มาแต่สวรรคช์นัใด   นามกรชือไรนะเทว ี
   ประสงคสิ์งใดจะใคร่รู้  ทาํไมมาอยูท่ีนี 
   ขา้เห็นเป็นน่าปรานี   มารศรีจงแจง้กิจจา 
  และตอนทีนนทกเจรจาโต้ตอบกับนางและกับพระนารายณ์ (เมือนางคืนร่างเป็น       
พระนารายณ์) 
     เมือนนั   นทกแกลว้หาญชาญสมร 
   เห็นพระองคท์รงสงัขค์ธาธร  เป็นสีกรก็รู้ประจกัษใ์จ 
   วา่พระหริวงศท์รงฤทธิ  มาลวงลา้งชีวติก็เป็นได ้
   จึงมีวาจาถามไป   โทษขา้เป็นไฉนใหว้า่มา 
 ทงับทบรรยาย บทพรรณนา และบทเจรจามีการสรรคาํใชไ้ดอ้ยา่งกระชบัและกินความ
ได้มาก เช่น นนทกถูกถอนผม “จนผมโกร๋นโล้นเกลียงถึงเพียงหู” และนนทกดีใจทีได้นิวเพชร   
เมือกลบัมาทาํหนา้ทีตรงบนัไดเขาไกรลาศก็มา “ขดัสมาธินังยมิริมอ่างใหญ่” เป็นตน้ นอกจากนัน  
ยงัมีการหลากคาํใช้ได้ต่างๆ กันทาํให้เห็นความรุ่มรวยของศพัท์ในวรรณคดีไทย ตัวอย่างเช่น      
การเรียกชือพระอิศวรว่า พระสยมภูวญาณ (พระผูมี้อ ํานาจหยงัรู้ทีเกิดขึนเอง) พระอิศราธิบดี      
(พระผูเ้ป็นหัวหน้าของผูเ้ป็นใหญ่) พระศุลี (พระผูท้รงถือตรีศูล) และยงัมีคาํขยายนามซึงแสดง
ความยงิใหญ่ของพระอิศวรไดห้ลากหลายอีกดว้ย เช่น เรืองศรี บรมรังสรรค ์พระทรงญาณ พระทรง
ธรรม มียศ บรมนาถา เจา้ไตรโลกา ฯลฯ เมือจะกล่าวถึงเหล่าเทวดา ก็ใช้คาํต่าง ๆ เช่น สุราฤทธิ 
สุรารักษ ์สุราลยั เป็นตน้ 
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 ในการเปรียบเทียบเพือให้ผูอ้่านเห็นภาพและเขา้ใจความรู้สึกของตวัละคร กวีก็จะใช้
ภาพพจน์ง่าย ๆ เช่น เปรียบอาการโกรธของนนทกว่า “ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า” ซึงทาํให้เห็นภาพทงั
ความสวา่งและความแปลบปลาบอยา่งแสงไฟจากฟ้าแลบ และเปรียบฤทธิของนิวเพชร “ดงัพษิอสุนี
ไม่ทนได”้ ซึงทาํใหเ้ห็นภาพของเหล่าเทวดา ครุฑ นาคทีไม่อาจทานฤทธิทีร้ายแรงราวกบัฟ้าผ่าได ้
หรือการเปรียบความงามของนางรําทีเป็นพระนารายณ์แปลงว่า “งามองคย์งิเทพอปัสร” ซึงเป็นทีรู้
กนัว่านางฟ้าหรือเทพอปัสรนันงามมาก แต่นางรําตามสายตาของนนทกกลับงามยิงกว่า เมือจะ
เปรียบกบัพระลักษมีชายาของพระนารายณ์และพระสุรัสวดีชายาของพระพรหม หรือจะหาหญิง   
ทงัสามโลก คือ สวรรค์ โลกมนุษย ์และบาดาล ก็ยงั “จะเอามาเปรียบไม่เทียบทนั” นันแสดงว่า      
นนทกเห็นวา่งามกวา่ใครทงัสิน 
 

ศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

 การใชค้าํในศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช มีการใชค้าํไทยทงัทีมีคาํโดด 
เช่น กู หมาก รอบ หลาย ฯลฯ คาํซ้อนหลายพยางค ์เช่น ป่าหมากป่าพลู มีถอ้ยมีความ ไหวดี้พลีถูก 
ฯลฯ และใชค้าํยมืไดแ้ก่ คาํภาษาเขมร เช่น โอยทาน บาํเรอ พนม จกอบ ขดาร ฯลฯ คาํบาลีสนัสกฤต 
เช่น ศีล พรรษา ศรัทธา พาทย ์ฯลฯ  
 

ท่วงทํานองการเขียนและการใช้ภาษาในศิลาจารึกหลักที 1  
 1.  ลักษณะประโยค จารึกหลักนีมีประโยคส่วนใหญ่เป็นประโยคสัน ๆ เรียบง่าย 
ตรงไปตรงมาเป็นประเภทประโยคความเดียว แม้จะมีขอ้ความขยายก็เป็นเพียงข้อความสัน ๆ         
ไม่ซบัซอ้น สามารถเขา้ใจไดท้นัที เช่น 
    พอ่กูชือศรีอินทราทิตย ์
    แม่กูชือนางเสือง 
    พกีูชือบานเมือง 
    กูบาํเรอแก่พอ่ก ู
    เมืองสุโขทยันีดี 
    ในนาํมีปลา 
    ในนามีขา้ว 
    ฝงูท่วยจาํศีล 
    กูบ่หนี 
    ขนุสามชนพา่ยหนี 
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    พอ่ขนุรามคาํแหงเจา้เมืองศรีสชันาลยัสุโขทยันีปลูกไมต้าลนีไดสิ้บสีเขา้ 
    ไพร่ฟ้าหนา้ใสพอ่กูหนีญญ่ายพา่ยจแจน้ 
  แมจ้ารึกหลกันีจะประกอบดว้ยประโยคสัน ๆ ง่าย ๆ ก็ตาม แต่ก็ยงัปรากฏประโยค
ชนิดยาว คือ ประโยคความรวมและความซอ้นอยูบ่า้ง เช่น 
    พเีผอืผูอ้า้ยตายจากเผอืเตียมแต่ยงัเล็ก 
    พอ่กูจึงขึนชือกูชือพระรามคาํแหงเพอืกูพุง่ชา้งขนุสามชน 
    ไดข้า้เสีกขา้เสือหวัพุง่หวัรบก็ดีบ่ฆ่าบ่ตี 
    เมือกูขึนใหญ่ไดสิ้บเกา้เขา้ ขนุสามชนเจา้เมืองฉอดมาท่เมืองตาก 
  ประโยคความซอ้น ศิลาจารึกหลกัที 1 นีพบประโยคความซอ้นนอ้ยมาก เช่น 
    ไปลนักระดิงอนัท่านแขวนไว ้
 2.  การใช้ภาษา จารึกหลักนีแม้จะเป็นงานเขียนทีใชอ้ักษรไทยบนัทึกภาษาไทยเป็น
ครังแรก แต่ก็มีการใช้ภาษาในเชิงวรรณศิลป์ คือ การใช้ถ้อยคาํมีสัมผสัคล้องจองสํานวนภาษา
สละสลวยน่าอ่าน  น่าฟัง ซึงสอดคล้องกับคําพูดทีว่า  “คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน” ดัง
รายละเอียดต่อไปนี 
  2.1  มีการใชค้าํสัมผสัคลอ้งจอง จารึกหลกัที 1 แมจ้ะเป็นงานเขียนร้อยแกว้ แต่ก็มี
สมัผสัคลอ้งจอง อนัเป็นลกัษณะโดดเด่นของจารึกหลกันี การใชถ้อ้ยคาํสัมผสัคลอ้งจองมีทงัสัมผสั
ระหวา่งคาํและระหวา่งประโยค ลกัษณะคลา้ยกบัร่ายยาว สมัผสัดงักล่าวมิไดมี้ฉันทลกัษณ์แน่นอน 
แต่มีลกัษณะเป็นเพยีงร้อยแกว้ทีมีสมัผสัเท่านนั ถอ้ยคาํมีสมัผสัคลอ้งจองต่อเนืองอยา่งเป็นจงัหวะนี
ช่วยตกแต่งภาษาให้มีลีลาไพเราะน่าฟัง และทีสําคัญคือ  ช่วยสร้างอารมณ์ ความรู้สึก  และ
จินตนาการใหเ้ด่นชดัขึน ดงัตวัอยา่ง 

   “เมือชวัพ่อขุนรามคาํแหง เมืองสุโขทยันีดี ในนาํมีปลา ในนามีเขา้ เจา้เมืองบ่
เอาจกอบในไพร่ลูท่าง เพือนจูงววัไปคา้ ขีม้าไปขาย ใครจกัใคร่คา้ช้าง คา้ ใครจกัใคร่คา้ม้า ค้า     
ใครจกัใคร่คา้เงือน คา้ทอง คา้ ไพร่ฟ้าหนา้ใส ลูกเจา้ลูกขนุผูใ้ดแลล้ม้หายตายกว่า เหยา้เรือนพ่อเชือ
เสือคาํมนั ชา้งขอ ลูกเมียเยียเขา้ ไพร่ฟ้าขา้ไท ป่าหมากป่าพลูพ่อเชือมนัไวแ้ก่ลูกมนัสิน ไพร่ฟ้า    
ลูกเจา้ลูกขนุ ผแิลผดิแผกแสกกวา้งกนั สวนดูแทแ้ล ้จึงแล่งความแก่ขาดว้ยซือ บ่เขา้ผูล้กัมกัผูซ่้อน 
เห็นขา้วท่านบ่ใคร่พนิ เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด คนใดขีขา้งมาหาพาเมืองมาสู่ ช่อยเหนือเฟือกู”้  
  2.2  มีการใชค้าํซ้อนทีมีสัมผสั คาํซ้อนนีนอกจากจะเป็นการสร้างคาํใหม่ขึนใชใ้น
ภาษาแลว้ ยงัช่วยตกแต่งภาษาให้ไพเราะและเกิดจงัหวะลีลาน่าฟังไม่ห้วนด้วย เนืองจากคาํซ้อน      
มีลกัษณะดงันี 
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   1.  มีสมัผสัคลอ้งจองในคาํซอ้น 
     เจบ็ทอ้งขอ้งใจ  ไพร่ฟ้าขา้ไท 
     ผดิแผกแสกกวา้ง ช่อยเหนือเฟือกู 
     ลม้ตายหายกวา่  ไหวดี้พลีถูก 
     หนีญญ่ายพา่ยจแจน้ ตีหนงัวงัชา้ง ฯลฯ 
   2.  มีการซาํคาํหรือขอ้ความในคาํซอ้นกล่าวถึงคาํหรือขอ้ความในตาํแหน่งที 1 
และ 3 เป็นคาํหรือขอ้ความเดียวกนัทาํใหไ้พเราะเกิดจงัหวะและการเนน้ยาํ เช่น 
     ขา้เสือกขา้เสือ  ลูกเจา้ลูกขนุ 
     มีถอ้ยมีความ  หวัพุง่หวัรบ 
     ป่าหมากป่าพลู  กินอร่อยกินดี 
     บ่มีเงือนบ่มีทอง ดว้ยแกลว้ดว้ยหาญ 
   3.  มีการซาํเสียงพยญัชนะ คือ คาํทีมีเสียงพยญัชนะตน้เสียงเดียวกนั การใช้
เสียงพยญัชนะซาํกนันีทาํใหค้าํซอ้นฟังไพเราะมากขึน เช่น 
     ในนาํมีปลาในนามีขา้ว  มีการซาํเสียงพยญัชนะตน้ /น/ 
     ถินถาน   มีการซาํเสียงพยญัชนะตน้ /ถ/ 
     ผดิแผกแผกแสกวา้ง  มีการซาํเสียงพยญัชนะตน้ /ผ/ 
    จารึกหลกันีพบการใชค้าํซอ้นมากเป็นพเิศษ บางบรรทดัพบคาํซ้อน 4-5 คาํ 
คาํซอ้นทีมีสมัผสัในคาํช่วยตกแต่งภาษาสุโขทยัให้งดงามและเสริมสร้างจินตนาการให้เด่นชดัดว้ย 
ดงัตวัอยา่ง 

     ไพร่ฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผูใ้ดแล้ ล้มหายตายกว่า เหย้าเรือนพ่อเชือ    
เสือคาํมนั ชา้งขอลูกเมียเยยีเขา้ ไพร่ฟ้าข้าไท ป่าหมากป่าพลูพ่อเชือมัน ไวแ้ก่ลูกมนัสิน ไพร่ฟ้า      
ลูกเจ้าลุกขุน ผิแลผิดแผกแสกว้างกัน สวนดูแทแ้ลจึ้งแล่งความแก่ขาดว้ยซือ บ่เขา้ผูล้ ักมักผูซ่้อน 
เห็นเขา้ท่านบ่ใคร่พนี เห็นสีนท่านบ่ใคร่เดือด คนใดขีชา้งมาหา พาเมืองมาสู่ ช่อยเหนือเฟือกู้มนับ่มี
ช้างบ่มีม้า บ่มีปัวบ่มีนาง บ่มีเงือนบ่มีทองใหแ้ก่มนั ช่อยมนัตวงเป็นบ้านเป็นเมือง ไดข้้าเสือกข้าเสือ 
หัวพุ่งหัวรบก็ดี บ่ฆ่าบ่ตี ในปากประตูมีกระดิงอนัณึงแขวนไวห้ัน ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้านกลาง
เมือง มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มนัจกักล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไร้ ไปลนักระดิงอนัท่านแขวนไว ้
    ขอ้ความขา้งตน้นีพบคาํซ้อนแบบต่างๆ อยา่งต่อเนืองถึง 19 คาํ กล่าวคือ   
มีทงัสัมผสัคลอ้งจองในคาํ มีการซาํคาํทาํให้เกิดจงัหวะลีลาน่าฟังและมีการซําเสียงพยญัชนะตน้ 
ลกัษณะดงักล่าวทาํให้จารึกหลกัที 1 มีความไพเราะประกอบกบัขอ้ความมีสัมผสัระหว่างวรรคยงิ 
ทาํใหภ้าษาในจารึกงดงามยงิขึน 
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  2.3  มีการซาํคาํหรือซาํกลุ่มคาํ การซาํคาํหรือกลุ่มคาํ คือ การใชค้าํหรือกลุ่มคาํซาํ ๆ 
กนัในทีใกลก้นั การใชค้าํประเภทนีช่วยแจกแจง หรือเนน้ยาํความให้ชดัเจนต่อเนืองทงัยงัช่วยสร้าง
ภาพ จาํนวน ความรู้สึก และอารมณ์ใหผู้อ้่านได ้เช่น 

    กลางเมืองสุโขทยันี มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอฏัฐารศ มีพระพุทธรูป 
มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอันราม มีปู่ ครูนิสัยมุตก ์       
มีเถร มีมหาเถร 

    สร้างป่าหมากป่าพลูทวัเมืองนีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลาย
ในเมืองนี หมากม่วงก็หลายในเมืองนี หมากขามก็หลายในเมืองนี ใครสร้างไวไ้ดแ้ก่มนั 
   การใชก้ลุ่มคาํซาํนีทาํใหเ้ห็นภาพวา่มีตน้มะพร้าว ตน้ลาง ตน้มะม่วง ตน้มะขาม 
เป็นจาํนวนมาก 
   ใครจักใคร่ค้าชา้ง ค้า ใครจักใคร่ค้ามา้ ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนคา้ทอง ค้า 
   ใครจักมักเล่น เล่น ใครจักมักหวั หวั ใครจักมักเลือน เลือน 
  2.4  มีการใชภ้าพพจน์ความเปรียบประเภทอุปมาหลายแห่ง ทาํให้ผูอ่้านเกิดภาพ
ชดัเจน เช่น 
   กลางเมืองสุโขทยันีมีนาํตระพงัโพยสี ใสกินดีดงักินนาํโขงเมือแลง้ 

    เบืองตะวนัออกเมืองสุโขทยันีมีพิหาร มีปู่ ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมาก ป่าพลู        
มีไร่มีนามีถินถาน มีบา้นใหญ่ มีบา้นเล็ก มีป่าม่วง ป่าขาม ดูงามดงัแกลง้ 

    เมืองสุโขทยันีดี มีสีปากประตูหลวงเทียรยอ่มคนเสียดกนัเขา้มาดูท่านเผาเทียน 
ท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทยันีมีดงัจกัแตก 
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แบบประเมินพฤติกรรการทาํงานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    

2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั 
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบตัิพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 
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ใบงาน 

เรือง รสเสียง รสคาํ รสความ 

 

คาํสัง ใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกนัตอบคาํถามต่อไปนี 

1.  รสเสียงไดแ้ก่ลกัษณะของเสียงอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

2.  รสคาํ มีความหมายวา่อะไร 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

3.  จงอธิบายความหมายและลกัษณะของรสความ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

4.  จงยกตวัอยา่งการใชร้สเสียง รสคาํ รสความ ทีมีลกัษณะเด่นจากบทละครเรืองรามเกียรติ  
     ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

5.  จงยกตวัอยา่งการใชร้สเสียง รสคาํ รสความทีมีลกัษณะเด่นจากศิลาจารึกหลกัที 1  
      พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
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ใบความรู้ที 1 

เรือง รสเสียง รสคาํ 
 

รสเสียง 

 รสเสียง คือ ความไพเราะอนัเกิดจากเสียงของถอ้ยคาํ อาจเกิดขึนไดห้ลายประการ ไดแ้ก่ 
 . เสียงของพยัญชนะและสระ 

 พยญัชนะและสระทีประสมกันเป็นคาํก่อให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันไปและ
ความหมายของคาํมกัจะตรงกบัความรู้สึกทีเกิดจากพยญัชนะและสระนนัๆ ประสมกนั เช่น 

 เสียง / ข / จะมีความหมายไปในทางให้อารมณ์รุนแรง เช่น ขึน ขนั ข่มขืน ขดั ขบั 
เขม้ ถา้เป็น  / ข / ควบกบั / ย / จะมีความหมายไปในทางไม่เรียบร้อย เช่น ขยาํ ขยกั ขยอ้น ขย่ม 
ขยุกขยิก เขยอ้เขย่ง เขยิน เขยก และถ้า / ข / ควบกับ / ม / จะให้ความรู้สึกทีเคลือนไหวได้และ         
มีท่วงท่าทีเขา้แขง็จริงจงัขึน เช่น ขมึง เขม็ง เขม่น แขม่ว ขะมกั เขมน้ 
 2.  เสียงสัมผัส  

 2.1 สมัผสับงัคบั ไดแ้ก่ สมัผสันอก คือ คาํสุดทา้ยของวรรคตน้ส่งเสียงสัมผสัไปยงั
คาํในวรรคต่อไป  และยงัมีสมัผสัระหวา่งบท คือ คาํสุดทา้ยของบทร้อยกรองบทแรกส่งสมัผสัไปยงั
คาํสุดทา้ยของบาทแรกในบทถดัไป ลกัษณะของสมัผสันอกเป็นสมัผสัสระ 

 2.2 สมัผสัไม่บงัคบั ไดแ้ก่ สมัผสัใน เป็นไดท้งัสมัผสัสระและสมัผสัอกัษร สมัผสันี
ไม่มีขอ้บงัคบัตายตวัจะมีหรือไม่มีก็ได้จะมีมากหรือมีน้อยก็ได ้แต่ถ้ามีมากมักจะทาํให้ร้อยกรอง
ไพเราะยงิขึน เพราะเสียงสมัผสัจะทาํใหเ้กิดความคลอ้งจองรืนไหล 
   สมัผสัสระ เช่น 
   เอนระนาบอาบนาํคา้งกลางแดดหนาว ทอดรวงยาวยอดระยา้รานาํใส 
   ละลานรอบขอบ ฟ้าคราพลิวใบ เพยีงพรมใหญ่ไหวระยาบทาบเปลว 
         (หวานคมเคียว : เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย)์  

 .  เลียนเสียงธรรมชาติ กวีเก็บเสียงจากธรรมชาติทีตนเองได้ยินมาระกอบกับ
ถอ้ยคาํบรรยายในร้อยกรองทาํใหช่้วยสร้างมโนภาพแก่ผูอ่้าน ไดเ้ห็นทงัภาพ ไดย้นิทงัเสียงไปตาม
จินตนาการของกว ี

  ตอ้ยตะริดติดตีเจา้พเีอ๋ย  จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน 
  แออี้อ่อยสร้อยฟ้าสุมาลยั  แมน้เด็ดไดแ้ลว้ไม่ร้างไม่ห่างเลย 
          (พระอภยัมณี) 
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 2.4  ลีลาจงัหวะ หมายถึง ความไพเราะของเสียงสูงตาํ สันยาว หนักเบา อนัเกิดจาก
ถอ้ยคาํกระทบกระทงักนั และการหยดุแบ่งจงัหวะออกเป็นตอน ๆ ช่วง ๆ สลบักนัไปตามลีลาของ
คาํประพนัธแ์ต่ละชนิด รวมทงัการเลือกใชค้าํใหเ้หมาะสมแก่บรรยากาศและเนือความดว้ย 

  อารมณ์โศกเศร้า 
  ลาํดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแลว้  เกดแกว้พกิุลยสุ่ีนศรี 
  จะโรยร้างห่างสินกลินมาลี  จาํปีเอ๋ยกีปีจะมาพบ 
          (ขนุชา้งขนุแผน) 
 .  การเล่นคาํและเล่นเสียงเป็นกลวิธีอีกอย่างหนึงของกวีทีทาํให้บทกวีนิพนธ์

ไพเราะมากขึนและมีความหมายลึกซึง 
   ครังเชา้ก็หิวเชา้   ชายป่าเตา้ไปตามชาย 
 ลูกไมบ้ทนังาย   จาํงายราชอดยนื 
   เป็นใดคืนมาคาํ   อยูจ่รหลาํต่อกลางคืน 
 เห็นกูนีโหดหืน   มาดูแคลนเพอือนัใด 
         (มหาชาติคาํหลวง) 

 

รสคาํ 
 รสคาํ คือ ความไพเราะอันเกิดจากความหมายของถ้อยคาํ ได้แก่ การเลือกใช้คาํเป็น
พิเศษมีความหมายลึกซึงกินใจ กระทบใจ ไพเราะ และแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์  
คาํในกวีนิพนธ์หรือวรรณคดีมิไดมุ่้งสือความหมายโดยตรงตามความรู้สึกนึกคิดของผูแ้ต่งเท่านนั 
หากแต่ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงอารมณ์ จินตนาการและทศันคติของผูแ้ต่งอีกดว้ย ความงามของถ้อยคาํ
นีเกิดจากการปรุงศพัท์ขึนใช้เป็นพิเศษของกวี เช่น ใช้คาํเรียกผูห้ญิงว่า เยาวมาลย ์= ดอกไม้ตูม 
บงกชแกว้  = ดอกบวัแกว้ แกว้กบัอกตน = ดวงแกว้ในใจ เรียกตนเองว่า เรียม ขอ้ย อัญขยม เผือ   
เป็นตน้ 
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ใบความรู้ที 2 

เรือง รสความ 

 
รสความ 

 รสความ  คือ  ความไพเราะอันเกิดจากความหมายของเนือความ  กวีมี ศิลปะใน             
การถ่ายทอดความงามของกวนิีพนธด์ว้ยความหมายของเนือความเป็น 2 อยา่งคือ 
 1.  พรรณนาความตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายเหตุการณ์ พฤติกรรม 
ลกัษณะตวัละคร สถานที หรือบรรยายอารมณ์  
 2.  พรรณนาโดยใช้กวีโวหาร คือ การใช้ถ้อยคาํทีมีความหมายลึกซึง มุ่งให้เกิด
ความรู้สึก เกิดอารมณ์มากกวา่ขอ้เทจ็จริง จาํแนกเป็น 

  .  อุปมา (simile) คือ การกล่าวเปรียบเทียบของสองสิงหรือการกระทาํสองอยา่ง 
ซึงเป็นสิงต่างชนิดกนั แต่มีลกัษณะอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยกนั การเปรียบเทียบแบบนีจึงมกัมีคาํว่า 
ดุจ ประดุจ เพยีง เพยีง ดงั ดงั เหมือน ปาน เปรียบ กล เงือน ฯลฯ เช่น 
    นาํใจนางเปรียบอยา่งชลาลยั ไม่เลือกไหลหว้ยหนองคลองละหาน 
    เสียดายทรงวไิลแต่ใจพาล  ประมาณเหมือนหนึงผลอุทุมพร 
           (กากีกลอนสุภาพ) 

 .  อุปลกัษณ์ (metaphor) คือ การกล่าวถึงสิงหนึงว่าเป็นสิงหนึง การเปรียบเทียบ
ชนิดนีมกัจะใชค้าํวา่ คือ หรือ เป็น  
      นาํตาท่านคือธาร  แถวถงั  ลงนา 
    ไหบ้รู้กีไห ้   สรอืนอาดูร 
           (ลิลิตพระลอ) 

 .  สัญลักษณ์ (symbol) คือ การทีไม่กล่าวเปรียบเทียบตรงๆ อยา่งอุปมาอุปไมย 
ไม่กล่าววา่เป็นอยา่งหนึงอยา่งอุปลกัษณ์ แต่ใช ้“สิงแทน” การกระทาํหรือสิงทีตอ้งการจะกล่าวถึง 
การใช้สัญลักษณ์จึงทาํให้ผูอ่้านตอ้งตีความถึงสามชัน คือ ประการแรกสัญลักษณ์นันแทนอะไร 
ประการทีสองสิงแทนและสิงทีตอ้งการจะกล่าวถึงมีลกัษณะเหมือนกนัอยา่งไร ประการทีสามผูแ้ต่ง
มีความประสงคจ์ะกล่าวถึงเรืองอะไร สิงแทนมกัจะเป็นรูปธรรมอยา่งใดอยา่งหนึงมาแทนสิงทีเป็น
นามธรรม ทาํใหเ้กิดความหมายทีลึกซึงกวา้งขวาง บางครังเขา้ใจไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งอธิบาย บางครัง
เป็นการกล่าวถึงอากปักิริยาหรือปรากฏการณ์อยา่งหนึงแทนอากปักิริยาอีกอยา่งหนึง ทาํให้มีความ
ประณีต สละสลวย ไดร้สชาติในการอ่าน ซึงผูอ่้านไม่ควรแปลหรือเขา้ใจความหมายตามตวัอกัษร 
ตอ้งตีความลึกลงไป 
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     แสงสวา่ง เป็นสญัลกัษณ์ของ ปัญญา 
     ดอกกุหลาบ  ,,  ความรัก 
     สีดาํ   ,,  ความโหดเหียม 

 
 .  การใช้บุคคลวตั คือ การทีกวีใส่ความรู้สึกนึกคิดให้กบัสิงทีไม่ใช่บุคคลหรือ

สิงมีชีวติใหมี้ความนึกคิด อารมณ์ หรือการกระทาํกริยาอาการเหมือมนุษย ์เช่น 
    เสียงซากอิฐปูนสะอืน  วงัเวงพนืเวยีงไทยไหว 
    ทุกผงทราบธุลีไป   ปานจะเพอ้เจอ้เจรจา 
          (กวนิีพนธ ์: องัคาร กลัยาณพงศ)์ 

 2.5  การใช้อธิพจน์หรือการกล่าวเกินจริง (hyperbole) คือ การกล่าวผิดความจริง
เพอืใหผู้อ่้านเกิดอารมณ์คลอ้ยตามกว ีการกล่าวลกัษณะนีมีปรากฏในชีวิตเป็นปกติเมือตอ้งการเน้น
ความรู้สึกอยา่งใดอยา่งหนึง เช่น อาจพดูวา่ “ร้องไหจ้นนาํตาเป็นสายเลือด” หรือ “เจ็บจนใจจะขาด” 
ในบทกวมีีลกัษณะการกล่าวเช่นนีอยูม่าก โดยมีความมุ่งหมายทางอารมณ์ไม่ไดเ้พ่งเล็งขอ้เท็จจริง 
เช่น 
     ถึงมว้ยดินสินฟ้ามหาสมุทร มิสินสุดความรักสมคัรสมาน 
   แมเ้กิดในใตห้ลา้สุธาธาร  ขอพบพานพศิวาสไม่คลาดคลา 
           (พระอภยัมณี) 

 .  ปฏิปุจฉา (rhetoric question) เป็นการใชค้าํถามทีรู้คาํตอบดีอยูแ่ลว้ หรือ คาํถาม
ทีไม่ตอ้งการคาํตอบ เพอืเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือกระตุน้ใหเ้กิดความคิด เช่น 
     แลว้วา่อนิจจาความรัก  เพงิประจกัษด์งัสายนาํไหล 
   ตงัแต่จะเชียวเป็นเกลียวไป  ทีไหนเลยจะไหลคืนมา 
           (อิเหนา) 
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ใบความรู้ที 3 

เรือง รสเสียง รสคาํ รสความในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
  
 บทละครเรืองรามเกียรติ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า       
จุฬาโลกมหาราช นารายณ์ปราบนนทกเป็นเรืองสนัๆ ทีแทรกอยูต่อนตน้เรือง เมือดาํเนินเรืองมาถึง
ตอนทีมเหสีทงัห้าของทา้วลสัเตียนทรงครรภ์ และมเหสีสีองค์ประสูติโอรสแล้วคงเหลือแต่นาง     
รัชดา เรืองก็ตดัมาทีนนทกบนสวรรค ์ใหส้งัเกตวา่ในบทละครนนัเมือจะเปลียนเรืองมาเล่าเรืองใหม่
จะใชว้า่ “มาจะกล่าวบทไป” ในตอนนีก็เช่นกนัมีการเริมเรืองใหม่ว่า “มาจะกล่าวบทไป ถึงนนทก
นาํใจกลา้หาญ” แลว้เล่าเรืองดว้ยบรรยายโวหารไปจนจบ  
     มาจะกล่าวบทไป  ถึงนนทกนาํใจกลา้หาญ 
   ตงัแต่พระสยมภูวญาณ  ประทานใหล้า้งเทา้เทวา   
 โดยมีบทพรรณนาแทรกเป็นบทชมโฉมนางรําทีเป็นนารายณ์แปลง มีบทเจรจาตอน
ทีนนทกเกียวนาง 
    โฉมเอยโฉมเฉลา   เสาวภาคยแ์น่งนอ้ยพสิมยั 
   เจา้มาแต่สวรรคช์นัใด   นามกรชือไรนะเทว ี
   ประสงคสิ์งใดจะใคร่รู้  ทาํไมมาอยูท่ีนี 
   ขา้เห็นเป็นน่าปรานี   มารศรีจงแจง้กิจจา 
  และตอนทีนนทกเจรจาโต้ตอบกับนางและกับพระนารายณ์ (เมือนางคืนร่างเป็น       
พระนารายณ์) 
     เมือนนั   นทกแกลว้หาญชาญสมร 
   เห็นพระองคท์รงสงัขค์ธาธร  เป็นสีกรก็รู้ประจกัษใ์จ 
   วา่พระหริวงศท์รงฤทธิ  มาลวงลา้งชีวติก็เป็นได ้
   จึงมีวาจาถามไป   โทษขา้เป็นไฉนใหว้า่มา 
 ทงับทบรรยาย บทพรรณนา และบทเจรจามีการสรรคาํใชไ้ดอ้ยา่งกระชบัและกินความ
ได้มาก เช่น นนทกถูกถอนผม “จนผมโกร๋นโล้นเกลียงถึงเพียงหู” และนนทกดีใจทีได้นิวเพชร    
เมือกลบัมาทาํหนา้ทีตรงบนัไดเขาไกรลาศก็มา “ขดัสมาธินังยมิริมอ่างใหญ่” เป็นตน้ นอกจากนัน  
ยงัมีการหลากคาํใช้ได้ต่างๆ กันทาํให้เห็นความรุ่มรวยของศพัท์ในวรรณคดีไทย ตัวอย่างเช่น      
การเรียกชือพระอิศวรว่า พระสยมภูวญาณ (พระผูมี้อ ํานาจหยงัรู้ทีเกิดขึนเอง) พระอิศราธิบดี      
(พระผูเ้ป็นหัวหน้าของผูเ้ป็นใหญ่) พระศุลี (พระผูท้รงถือตรีศูล) และยงัมีคาํขยายนามซึงแสดง
ความยงิใหญ่ของพระอิศวรไดห้ลากหลายอีกดว้ย เช่น เรืองศรี บรมรังสรรค ์พระทรงญาณ พระทรง
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ธรรม มียศ บรมนาถา เจา้ไตรโลกา ฯลฯ เมือจะกล่าวถึงเหล่าเทวดา ก็ใช้คาํต่าง ๆ เช่น สุราฤทธิ 
สุรารักษ ์สุราลยั เป็นตน้ 
 ในการเปรียบเทียบเพือให้ผูอ้่านเห็นภาพและเขา้ใจความรู้สึกของตวัละคร กวีก็จะใช้
ภาพพจน์ง่าย ๆ เช่น เปรียบอาการโกรธของนนทกว่า “ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า” ซึงทาํให้เห็นภาพทงั
ความสวา่งและความแปลบปลาบอยา่งแสงไฟจากฟ้าแลบ และเปรียบฤทธิของนิวเพชร “ดงัพษิอสุนี
ไม่ทนได”้ ซึงทาํใหเ้ห็นภาพของเหล่าเทวดา ครุฑ นาคทีไม่อาจทานฤทธิทีร้ายแรงราวกบัฟ้าผ่าได ้
หรือการเปรียบความงามของนางรําทีเป็นพระนารายณ์แปลงว่า “งามองคย์งิเทพอปัสร” ซึงเป็นที    
รู้กนัว่านางฟ้าหรือเทพอัปสรนันงามมาก แต่นางรําตามสายตาของนนทกกลบังามยงิกว่า เมือจะ
เปรียบกบัพระลักษมีชายาของพระนารายณ์และพระสุรัสวดีชายาของพระพรหม หรือจะหาหญิง   
ทงัสามโลก คือ สวรรค์ โลกมนุษย ์และบาดาล ก็ยงั “จะเอามาเปรียบไม่เทียบทนั” นันแสดงว่า       
นนทกเห็นวา่งามกวา่ใครทงัสิน 
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ใบความรู้ที 4 

เรือง รสเสียง รสคาํ รสความ ในศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

 
 การใชค้าํในศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช มีการใชค้าํไทยทงัทีมีคาํโดด 
เช่น กู หมาก รอบ หลาย ฯลฯ คาํซ้อนหลายพยางค ์เช่น ป่าหมากป่าพลู มีถอ้ยมีความ ไหวดี้พลีถูก 
ฯลฯ และใชค้าํยมืไดแ้ก่ คาํภาษาเขมร เช่น โอยทาน บาํเรอ พนม จกอบ ขดาร ฯลฯ คาํบาลีสนัสกฤต 
เช่น ศีล พรรษา ศรัทธา พาทย ์ฯลฯ  
 

ท่วงทํานองการเขียนและการใช้ภาษาในศิลาจารึกหลักที 1  
 1.  ลักษณะประโยค จารึกหลักนีมีประโยคส่วนใหญ่เป็นประโยคสัน ๆ เรียบง่าย 
ตรงไปตรงมาเป็นประเภทประโยคความเดียว แม้จะมีขอ้ความขยายก็เป็นเพียงข้อความสัน ๆ        
ไม่ซบัซอ้น สามารถเขา้ใจไดท้นัที เช่น 
    พอ่กูชือศรีอินทราทิตย ์
    แม่กูชือนางเสือง 
    พกีูชือบานเมือง 
    กูบาํเรอแก่พอ่ก ู
    ไพร่ฟ้าหนา้ใสพอ่กูหนีญญ่ายพา่ยจแจน้ 
  แมจ้ารึกหลกันีจะประกอบดว้ยประโยคสัน ๆ ง่าย ๆ ก็ตาม แต่ก็ยงัปรากฏประโยค
ชนิดยาว คือ ประโยคความรวมและความซอ้นอยูบ่า้ง เช่น 
    พเีผอืผูอ้า้ยตายจากเผอืเตียมแต่ยงัเล็ก 
    พอ่กูจึงขึนชือกูชือพระรามคาํแหงเพอืกูพุง่ชา้งขนุสามชน 
    ไดข้า้เสีกขา้เสือหวัพุง่หวัรบก็ดีบ่ฆ่าบ่ตี 
    เมือกูขึนใหญ่ไดสิ้บเกา้เขา้ ขนุสามชนเจา้เมืองฉอดมาท่เมืองตาก 
  ประโยคความซอ้น ศิลาจารึกหลกัที 1 นีพบประโยคความซอ้นนอ้ยมาก เช่น 
    ไปลนักระดิงอนัท่านแขวนไว ้
 2.  การใช้ภาษา จารึกหลักนีแม้จะเป็นงานเขียนทีใชอ้ักษรไทยบนัทึกภาษาไทยเป็น
ครังแรก แต่ก็มีการใช้ภาษาในเชิงวรรณศิลป์ คือ การใช้ถ้อยคาํมีสัมผสัคล้องจองสํานวนภาษา
สละสลวยน่าอ่าน  น่าฟัง  ซึงสอดคล้องกับคําพูดทีว่า  “คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน ”                  
ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
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  2.1  มีการใชค้าํสัมผสัคลอ้งจอง จารึกหลกัที 1 แมจ้ะเป็นงานเขียนร้อยแกว้ แต่ก็มี
สมัผสัคลอ้งจอง อนัเป็นลกัษณะโดดเด่นของจารึกหลกันี การใชถ้อ้ยคาํสัมผสัคลอ้งจองมีทงัสัมผสั
ระหวา่งคาํและระหวา่งประโยค ลกัษณะคลา้ยกบัร่ายยาว สมัผสัดงักล่าวมิไดมี้ฉันทลกัษณ์แน่นอน 
แต่มีลกัษณะเป็นเพยีงร้อยแกว้ทีมีสมัผสัเท่านนั ถอ้ยคาํมีสมัผสัคลอ้งจองต่อเนืองอยา่งเป็นจงัหวะนี
ช่วยตกแต่งภาษาให้มีลีลาไพเราะน่าฟัง และทีสําคัญคือ  ช่วยสร้างอารมณ์ ความรู้สึก  และ
จินตนาการใหเ้ด่นชดัขึน ดงัตวัอยา่ง 

   “เมือชวัพ่อขุนรามคาํแหง เมืองสุโขทยันีดี ในนาํมีปลา ในนามีเขา้ เจา้เมืองบ่
เอาจกอบในไพร่ลูท่าง เพือนจูงววัไปคา้ ขีม้าไปขาย ใครจกัใคร่คา้ช้าง คา้ ใครจกัใคร่คา้ม้า ค้า      
ใครจกัใคร่คา้เงือน คา้ทอง คา้ ไพร่ฟ้าหนา้ใส ลูกเจา้ลูกขนุผูใ้ดแลล้ม้หายตายกว่า เหยา้เรือนพ่อเชือ
เสือคาํมนั ชา้งขอ ลูกเมียเยียเขา้ ไพร่ฟ้าขา้ไท ป่าหมากป่าพลูพ่อเชือมนัไวแ้ก่ลูกมนัสิน ไพร่ฟ้า     
ลูกเจา้ลูกขนุ ผแิลผดิแผกแสกกวา้งกนั สวนดูแทแ้ล ้จึงแล่งความแก่ขาดว้ยซือ บ่เขา้ผูล้กัมกัผูซ่้อน 
เห็นขา้วท่านบ่ใคร่พนิ เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด คนใดขีขา้งมาหาพาเมืองมาสู่ ช่อยเหนือเฟือกู”้  
  2.2  มีการใชค้าํซ้อนทีมีสัมผสั คาํซ้อนนีนอกจากจะเป็นการสร้างคาํใหม่ขึนใชใ้น
ภาษาแลว้ ยงัช่วยตกแต่งภาษาให้ไพเราะและเกิดจงัหวะลีลาน่าฟังไม่ห้วนด้วย เนืองจากคาํซ้อน      
มีลกัษณะดงันี 
   1. มีสมัผสัคลอ้งจองในคาํซอ้น 
     เจบ็ทอ้งขอ้งใจ   ไพร่ฟ้าขา้ไท 
     ผดิแผกแสกกวา้ง  ช่อยเหนือเฟือกู 
   2. มีการซาํคาํหรือขอ้ความในคาํซ้อนกล่าวถึงคาํหรือขอ้ความในตาํแหน่งที 1 
และ 3 เป็นคาํหรือขอ้ความเดียวกนัทาํใหไ้พเราะเกิดจงัหวะและการเนน้ยาํ เช่น 
     ขา้เสือกขา้เสือ   ลูกเจา้ลูกขนุ 
     มีถอ้ยมีความ   หวัพุง่หวัรบ 
   3. มีการซาํเสียงพยญัชนะ คือ คาํทีมีเสียงพยญัชนะตน้เสียงเดียวกนั การใชเ้สียง
พยญัชนะซาํกนันีทาํใหค้าํซอ้นฟังไพเราะมากขึน เช่น 
     ในนาํมีปลาในนามีขา้ว  มีการซาํเสียงพยญัชนะตน้ /น/ 
     ถินถาน   มีการซาํเสียงพยญัชนะตน้ /ถ/ 
     ผดิแผกแผกแสกวา้ง  มีการซาํเสียงพยญัชนะตน้ /ผ/ 
   จารึกหลกันีพบการใช้คาํซ้อนมากเป็นพิเศษ บางบรรทดัพบคาํซ้อน 4-5 คาํ    
คาํซอ้นทีมีสมัผสัในคาํช่วยตกแต่งภาษาสุโขทยัให้งดงามและเสริมสร้างจินตนาการให้เด่นชดัดว้ย 
ดงัตวัอยา่ง 
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    ไพร่ฟ้าหนา้ใสลูกเจ้าลูกขุนผูใ้ดแล ้ล้มหายตายกว่า เหย้าเรือนพอ่เชือเสือคาํมนั 
ชา้งขอลูกเมียเยยีเขา้ ไพร่ฟ้าข้าไท ป่าหมากป่าพลูพ่อเชือมนั ไวแ้ก่ลูกมนัสิน ไพร่ฟ้า ลูกเจ้าลุกขุน   
ผิแลผิดแผกแสกว้างกนั สวนดูแทแ้ลจึ้งแล่งความแก่ขาดว้ยซือ บ่เขา้ผูล้กัมกัผูซ่้อน เห็นเขา้ท่านบ่
ใคร่พีน เห็นสีนท่านบ่ใคร่เดือด คนใดขีชา้งมาหา พาเมืองมาสู่ ช่อยเหนือเฟือกู้มนับ่มีช้างบ่มีม้า     
บ่มีปัวบ่มีนาง บ่มีเงือนบ่มีทองให้แก่มนั ช่อยมันตวงเป็นบ้านเป็นเมือง ได้ข้าเสือกข้าเสือ หัวพุ่ง   
หัวรบก็ดี บ่ฆ่าบ่ตี ในปากประตูมีกระดิงอนัณึงแขวนไวห้ัน ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้านกลางเมือง     
มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มนัจกักล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไร้ ไปลนักระดิงอนัท่านแขวนไว ้
   ขอ้ความขา้งตน้นีพบคาํซ้อนแบบต่างๆ อยา่งต่อเนืองถึง 19 คาํ กล่าวคือ มีทงั
สมัผสัคลอ้งจองในคาํ มีการซาํคาํทาํใหเ้กิดจงัหวะลีลาน่าฟังและมีการซาํเสียงพยญัชนะตน้ ลกัษณะ
ดงักล่าวทาํให้จารึกหลกัที 1 มีความไพเราะประกอบกับขอ้ความมีสัมผสัระหว่างวรรคยิงทาํให้
ภาษาในจารึกงดงามยงิขึน 
   2.3  มีการซาํคาํหรือซาํกลุ่มคาํ การซาํคาํหรือกลุ่มคาํ คือ การใชค้าํหรือกลุ่มคาํซาํ ๆ 
กันในทีใกล้กัน การใช้คาํประเภทนีช่วยแจกแจง หรือเน้นยาํความให้ชัดเจนต่อเนืองทงัยงัช่วย  
สร้างภาพ จาํนวน ความรู้สึก และอารมณ์ใหผู้อ้่านได ้เช่น 

    กลางเมืองสุโขทยันี มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอฏัฐารศ มีพระพุทธรูป 
มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอันราม มีปู่ ครูนิสัยมุตก ์         
มีเถร มีมหาเถร 
    ใครจักใคร่ค้าชา้ง ค้า ใครจักใคร่ค้ามา้ ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนคา้ทอง ค้า 
  2.4  มีการใชภ้าพพจน์ความเปรียบประเภทอุปมาหลายแห่ง ทาํให้ผูอ่้านเกิดภาพ
ชดัเจน เช่น 
    กลางเมืองสุโขทยันีมีนาํตระพงัโพยสี ใสกินดีดงักินนาํโขงเมือแลง้ 

     เบืองตะวนัออกเมืองสุโขทยันีมีพิหาร มีปู่ ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมาก      
ป่าพลู มีไร่มีนามีถินถาน มีบา้นใหญ่ มีบา้นเล็ก มีป่าม่วง ป่าขาม ดูงามดงัแกลง้ 
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แบบทดสอบย่อย 

เรือง รสเสียง รสคาํ รสความ 

 
คาํสัง ให้นักเรียนเลือกคาํตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว 

1. เสียงของคาํในขอ้ใดใหค้วามรู้สึกไม่เรียบร้อย 
 ก. ขึง   ขดั   ข่มขืน    ข. ขยาํ   ขยกั   ขยกุขยกิ 
 ค. ขมึง   เขมน้   ขะมกั  ง. ขนม   ขนุน  ขมุกขมวั 
 

2. ขอ้ใดมีสมัผสัสระมากทีสุด 
 ก. เอนระนาบอาบนาํคา้งกลางแดดหนาว  ทอดรวงยาวยอดระยา้รานาํใส 
 ข. ละลานรอบขอบฟ้าคราพลิวใบ      เพยีงพรมใหญ่ไหวระยาบทาบเปลวทอง 
 ค. เพรียกเพลงเรือเมือสางหมอกจางสี      ระเรือยรีเลียบลดัตดัชายหนอง 
 ง. สาวเจา้พายยา้ยเยอืงชาํเลืองมอง      หนุ่มก็พร้องเพลงเกียวเกียวแกก้นั 
 
 

3. “จะว่าโศกโศกอะไรทีในโลก  ก็ไม่โศกใจหนักเหมือนรักสมร 

 จะว่าหนักหนักอะไรในดินดอน ถึงสิงขรก็ไม่หนักเหมือนรักกัน” 

     บทประพนัธด์งักล่าวมีการเล่นคาํในลกัษณะใด 
 ก. เล่นเสียงสระ    ข. เล่นเสียงพยญัชนะ 
 ค. เล่นคาํซาํ      ง. เล่นคาํพอ้งเสียง 
 

4.    “เมือนัน    พระสยมภูวญาณเรืองศรี 

 ได้ฟังนนทกพาที    ภูมีนิงนึกตรึกไป” 

     คาํทีขีดเสน้ใตมี้ความหมายวา่อะไร 
 ก. พระนารายณ์    ข. พระอิศวร   
 ค. พระอินทร์     ง. พระพรหม 
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5.  “จนผมโกร๋นโล้นเกลยีงถึงเพียงหู  ดูเงาในนําแล้วร้องไห้ 

  ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ   ตาแดงดังแสงไฟฟ้า” 

     บทประพนัธด์งักล่าวมีการใชภ้าพพจน์ใดในการประพนัธ์ 
 ก. อุปมา      ข. อุปลกัษณ์   
 ค. อธิพจน์      ง. บุคลาธิษฐาน 
 

6. “ไพร่ฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ ล้มหายตายกว่า เหย้าเรือนพ่อเชือเสือคาํมัน ช้างขอลูกเมีย 

     เยียเข้า ไพร่ฟ้าข้าไท ป่าหมากป่าพลูพ่อเชือมัน ไว้แก่ลูกมันสิน ไพร่ฟ้า ลูกเจ้าลุกขุน ผิแลผิดแผก 

     แสกว้างกัน” ขอ้ความดงักล่าวมีคาํซอ้นจาํนวนกีคาํ 
 ก. 5 คาํ       ข. 6 คาํ   
 ค. 7 คาํ       ง. 8 คาํ 
 

7. ลกัษณะการใชภ้าษาในศิลาจารึกหลกัที 1 ทีมีลกัษณะเด่นคือขอ้ใด 
 ก. ใชภ้าษาเขา้ใจยาก   ข. มีฉนัทลกัษณ์แน่นอน 
 ค. มีสมัผสัคลอ้งจอง   ง. ใชป้ระโยคซบัซอ้น 
 

8. “กลางเมืองสุโขทัยนี มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูป 

     อันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอันราม มีปู่ ครูนิสัยมุตก์ มีเถร มีมหาเถร” 

     ขอ้ความดงักล่าวมีลกัษณะการใชภ้าษาเด่นตามขอ้ใด 
 ก. เล่นเสียงสระ    ข. เล่นเสียงพยญัชนะ 
 ค. เล่นคาํซาํ      ง. เล่นคาํพอ้งเสียง 
 

9. “เข้ามาดูท่านเผาเทียน ท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนีมีดังจักแตก” 

     ขอ้ความดงักล่าวมีการใชภ้าพพจน์ใด 
 ก. อุปมา      ข. อุปลกัษณ์   
 ค. สทัพจน์      ง. บุคลาธิษฐาน 
 

10. “ใครจักมักเล่น เล่น ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลือน เลือน” ขอ้ความดงักล่าวมีลกัษณะการใช ้
      คาํอยา่งไร 
 ก. เล่นเสียงสระ    ข. เล่นเสียงพยญัชนะ 
 ค. เล่นคาํซาํ      ง. เล่นซาํคาํ 
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เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง รสเสียง รสคาํ รสความ 

 
      1. ข   2. ง   
      3. ง   4. ข   
      5. ก   6. ง   
      7. ค   8. ค   
      9. ก             10. ง   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 8 (กลุ่มทดลอง) 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2      ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง การพินิจคุณค่าของวรรณคดี    เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 วรรณคดีเป็นงานสร้างสรรคท์ีมีคุณค่าทงัทางดา้นวรรณศิลป์ และดา้นสังคม การศึกษา
วรรณคดีด้านอารมณ์ การพินิจคุณค่าวรรณคดีจะทาํให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจ และซาบซึงใน              
สุนทรียรส สามารถนาํขอ้คิดทีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของการพนิิจคุณค่าของวรรณคดีได ้
 2.  นักเรียนสามารถบอกคุณค่าด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมของบทละครเรือง
รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชได ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  คุณค่าดา้นวรรณศิลป์และคุณค่าดา้นสงัคม 
 2.  คุณค่าด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์
ปราบ นนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1.  ขนันํา 
  1.1 ครูนาํนักเรียนสนทนาถึงบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
และศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชโดยกล่าวถึงคุณค่าแลว้เชือมโยงเขา้สู่เนือหาของ
บทเรียน 
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  1.2  ครูแจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้และแนะนาํการทาํงานกลุ่ม ทกัษะการทาํงาน
กลุ่ม เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนั การมอบหมายหน้าที ความช่วยเหลือกนัในการทาํงานกลุ่ม 
กติกาของกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น การไม่สนทนากนัเสียงดงั 
 2.  ขนัการสอน 

  ครูนําเสนอบทเรียน ชีแจงสาระการเรียนรู้แก่นักเรียนทงัชันเกียวกับคุณค่าของ     
บทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทกและศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราชโดยสงัเขปแลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
 3.  ขันศึกษากลุ่มย่อย 

  3.1  ครูจดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ยแบบคละความสามารถ ดา้นผลสมัฤทธิทางการเรียน 
กลุ่มละ 4 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนทีมีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และตาํ 1 คน 
  3.2  ครูแจกซองกิจกรรมใหน้กัเรียนกลุ่ม 4 ซอง ซึงใบความรู้ประกอบดว้ยเนือเรือง
ดงันี 
   ใบความรู้ที 1 คุณค่าดา้นภาษา คุณค่าดา้นอารมณ์ 
   ใบความรู้ที 2 คุณค่าดา้นสงัคม 
   ใบความรู้ที 3 คุณค่าของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก  
   ใบความรู้ที 4 คุณค่าของศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช  
  3.3  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ทีทีจะศึกษาเนือหาทีตนสนใจคนละ 1 หวัขอ้เรือง 
  3.4  ใหน้กัเรียนแยกยา้ยกลบัเขา้กลุ่มใหม่ทีมีความสนใจตรงกนั ตามหวัขอ้ทีไดแ้บ่ง
ไวใ้นขอ้ 3.3 สมาชิกในกลุ่มใหม่ร่วมกนัศึกษาทาํความเขา้ใจเนือหา ช่วยเหลือกนัทาํกิจกรรมตาม  
ใบงานใหส้าํเร็จ 
  3.5  นกัเรียนแยกยา้ยเขา้กลุ่มเดิมรายงานเนือหาทีไดไ้ปศึกษามาจากการเขา้กลุ่มทีมี
ความสนใจตรงกนัใหส้มาชิกกลุ่มเดิมเขา้ใจ 
  3.6  นักเรียนในกลุ่มเดิมร่วมอภิปรายหาขอ้สรุปของกลุ่ม จากนันครูสุ่มเรียกถาม
ตวัแทนกลุ่มเสนอผลการสรุปผลการศึกษาของกลุ่ม แลว้ครูอธิบายเพมิเติม 
 4.  ขนัทดสอบย่อย 

  นกัเรียนทาํแบบทดสอบยอ่ยเป็นรายบุคคลโดยไม่ช่วยเหลือกนัจาํนวน 10 ขอ้ และ
คิดคะแนนพฒันา โดยนําคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละ
บุคคลแลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑเ์พอืกาํหนดคะแนนพฒันารายบุคคลและหาคะแนนพฒันาของกลุ่ม 
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 5.  ขนัการยกย่องกลุ่มทีประสบความสําเร็จ 
  5.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรู้ทีไดเ้รียนมา 
  5.2  ครูมอบรางวลัแก่กลุ่มทีทาํคะแนนไดต้ามเกณฑ ์
 6.  สือการเรียนรู้ 

  ซองกิจกรรม (ใบงาน ใบความรู้ บตัรเฉลย แบบทดสอบยอ่ย) 
 7.  แหล่งการเรียนรู้ 

  .  หอ้งสมุดโรงเรียน 
  .  อินเทอร์เน็ต 
 8.  การวัดและประเมินผล 

  .  ตรวจจากความถูกตอ้งของการทาํใบงาน 
  .  ตรวจจากการทาํแบบทดสอบยอ่ย 
  .  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 
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รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

คุณค่าของวรรณคดี 
 วรรณคดีมีคุณค่าทงัในดา้นความรู้ความคิด และทางอารมณ์ ซึงอาจไม่ไดป้รากฏเด่นชดั
เหมือนตาํราวิชาการ แต่ผูป้ระพนัธ์มกัสอดแทรกไวใ้นทีต่างๆ ให้เหมาะสมกบัเนือเรืองบางเรือง 
ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงทีจะเป็นความรู้แต่ให้คติในการดําเนินชีวิต ให้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความรู้สึกผิดชอบชัวดี และยงัให้ความบนัเทิงทางอารมณ์ด้วย คุณค่าของวรรณคดีแบ่งเป็นด้าน    
ต่าง ๆ ไดด้งันี 

 . คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 

 วรรณคดีเป็นผลงานทีเกิดจากความต้องการทีจะแสดงความรู้สึกนึกคิด  โดย
พยายามใชจิ้นตนาการสร้างสรรคเ์รืองราวต่าง ๆ ขึน และใชภ้าษาวรรณศิลป์เป็นสือแสดง ภาษาใน
วรรณคดีจึงเป็นภาษาทีสือความเพือสุนทรียภาพ มิใช่เพียงการสือเพือบอกให้รู้ตรง ๆ ดงัเช่นภาษา
เขียนหรือภาษาพดูโดยปกติ 

 ความรู้ทางภาษาเป็นสิงทีมาจากตวัวรรณคดีแท้ๆ  ประการแรกได้แก่ความรู้ทาง 
ด้านศัพท์ กล่าวคือ วรรณคดีทาํให้เรารู้จักศพัท์ต่าง ๆ ทีกวีเลือกสรรมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง       
ศพัทเ์ฉพาะทีใชก้นัในวงการนักปราชญแ์ละกวี เช่น ศพัทภ์าษาบาลี สันสกฤต เขมร ชวา ภาษาถิน
หรือภาษาโบราณ หรือศพัท์ทีให้ความหมายลึกซึงสะเทือนอารมณ์ หรือสูงส่งด้วยรูปและเสียง   
เป็นพิเศษ บางครังกวีจะนําศัพท์เก่ามาปรับแต่งปรับแต่งเป็นศัพท์ใหม่ เพือให้ได้คาํทีตรงกับ
วตัถุประสงคท์ีจะใช ้เช่น เพอืให้มีความโอ่อ่าภาคภูมิขึน เพือให้ไดส้ัมผสั หรือเพือให้สามารถแต่ง
ได้ตรงฉันทลักษณ์ เช่น จาํนวนคาํไม่เกินจากทีกาํหนดไว ้หรือถา้ไม่สามารถปรุงแต่งไดก้วีก็จะ
บญัญติัศพัทข์ึนใหม่ 

 นอกจากศพัทแ์ลว้ ในดา้นภาษาเรายงัเรียนรู้สาํนวนต่าง ๆ ทีสามารถนาํมาใชไ้ดใ้น
ชีวติประจาํวนั เช่น เมือตอ้งการสือความหมายว่าการเรียกชือนันไม่ไดส้าํคญัเท่ากบัคุณสมบติัของ
สิงใดสิงหนึง เราก็ใชส้าํนวนจากเรืองโรเมโอและจูเลียต ตรงทีว่า อนัว่าชือนันสาํคญัไฉน ทีเรียกว่า
กุหลาบแม้ไม่เรียกกุหลาบก็มีกลินหอมปานกับสํานวนต่าง ๆ เหล่านี มีความกระชับในตัวเอง         
ทงัคมคายไพเราะกินใจและให้ความหมายทีเฉียบคม ซึงจะพบไดใ้นวรรณคดีเท่านนั เพราะกวีได้
กลนักรองและเลือกสรรมาเป็นอยา่งดี 

 นอกจากศัพท์และสํานวนแล้ว เรายงัเรียนรู้เกียวกับการใช้คาํและการวางรูป
ประโยคได้จากวรรณคดีอีกด้วย ในบางครังกวีอาจใช้คาํสามัญทีทราบกันโดยทวัไปและนํามา   
เรียบเรียงโดยอาศยัจงัหวะเสียงและความหมายให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ เช่น บทกวีชือ “อีสาน” 
ของนายผ ี
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   ในฟ้าบ่มีนาํ 
   ในดินซาํมีแต่ทราย 
   นาํตาทีตกราย 
   ก็รีบซาบบ่รอซึม 

  จากบทกวีดงักล่าวเป็นภาพความแห้งแล้งของธรรมชาติ และความทุกข์ยากของ     
คนในอีสานไดอ้ยา่งสะเทือนความรู้สึกดีทีสุด 
  ศิลาจารึกหลกัที 1 ของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชเป็นแบบอย่างทีดีของการใชค้าํ 
การวางรูปประโยค ตลอดจนการเรียบเรียงทีสละสลวย สัน และกินความ เช่น “เมืองสุโขทยันีดี    
ในนาํมีปลา ในนามีขา้ว” บางครังมีการใชค้าํซาํเพือสร้างเสียงทีไพเราะและตดัคาํให้สันลง เช่น 
“ใคร่จกัใคร่คา้ชา้ง คา้ ใครจกัใคร่คา้เงินคา้ทอง คา้” 

 . คุณค่าด้านสังคม 

 วรรณคดีให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทีกวีถ่ายทอดไวอ้ย่างตังใจและไม่ตังใจ 
นอกจากนียงัให้ขอ้คิดอันเป็นประโยชน์ กวีจะนําความคิดจากการมองดูโลกและลักษณะชีวิต        
มาสอดแทรกลงในวรรณคดี ผูอ่้านจะไดรั้บความคิดเป็นคติในการดาํเนินชีวิต ซึงสามารถจาํจด    
มาเป็นประสบการณ์รอง ซึงความรู้ ขอ้คิด และวจิารณญาณทีไดจ้ากการอ่านวรรณคดีจะทาํใหผู้อ่้าน
รู้เท่าทันชีวิต ไม่ตระหนกตกใจเกินควรเมือเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ผูอ่้านอาจนําเอา
พฤติกรรมของตวัละครหรือเหตุการณ์ในเรืองมาเป็นอุทาหรณ์เพอืแกปั้ญหาชีวติของตนเองได ้

 ในด้านประวติัศาสตร์ วรรณคดีจึงมีคุณค่าในแง่ทีเป็นขอ้มูลทางปกระวติัศาสตร์  
ซึงเป็นในรูปของการให้รายละเอียดเพิมเติมในสิงทีประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกไว้ เพราะ
ประวติัศาสตร์จะบนัทึกแต่เนือหาทีเพง่เล็งทีขอ้เท็จจริง มีเหตุผลและมีหลกัฐานเชือถือได ้คือ สิงที
เป็นรูปธรรมนันเอง ส่วนสิงทีเป็นนามธรรม ประวติัศาสตร์ไม่สามารถบนัทึกไวไ้ด ้เช่น อารมณ์
ความรู้สึกของผูค้นทีร่วมอยูใ่นเหตุการณ์ ทศันคติและแนวทางการดาํเนินชีวิตของบุคคลในสังคม
หนึงในสมัยหนึง เช่น เรืองสีแผ่นดิน ทีบนัทึกการเปลียนแปลงในชีวิตของชนชันสูงตงัแต่สมัย
รัชกาลที 5 จนถึงรัชกาลที 8 ความรู้สึกของตวัละครเมือเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ตอนรัชกาลที 5 
เสด็จสวรรคต ความขดัแยง้ทางความคิดทางการเมืองทีเกิดขึน เมือเกิดการปฏิวติัและเป็นชนวนแห่ง
ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลในครอบครัว ญาติ และมิตร เป็นตน้ สิงเหล่านีช่วยทาํให้ประวติัศาสตร์
ในช่วงนนัแจ่มชดัมีชีวติชีวาขึน 

 ความรู้ทีเราไดรั้บจากวรรณคดีอีกอยา่งหนึงคือ ความรู้ทางดา้นวฒันธรรมประเพณี
และความเป็นอยูใ่นสงัคมในยคุหนึงสมยัหนึง ซึงมกัเป็นยคุทีวรรณคดีนันถือกาํเนิดขึนมา ตรงกบั
สภาพความเป็นจริงทีเกิดขึนในขณะนนั เพราะเป็นสิงทีอยูใ่กลต้วักวี และผูกพนักบัชีวิตโดยตลอด 
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ในแง่ทีตอ้งประพฤติปฏิบติัหรือเห็นวา่มีการปฏิบติัเช่นนนัในสงัคม วรรณคดีจึงนบัเป็นแหล่งขอ้มูล
ทีเชือถือไดใ้นทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

 ตวัอย่างทีชัดเจนทีสุด คือ เสภาเรืองขุนช้างขุนแผน ทีแสดงถึงชีวิตสามัญชน        
ในสมยัรัตนโกสินทร์ ประเพณีต่างๆ ทีปรากฏในวรรณคดีเรืองนีมีอยูม่ากมายและมีความสัมพนัธ์
กับชีวิตคนไทยตังแต่เกิดจนตายเป็นระยะๆ ไป นับตังแต่ประเพณีการเกิด การรับขวญัเดือน         
การโกนจุก การบวช การแต่งงาน การเผาศพ เป็นตน้ 
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คุณค่าของวรรณคดีบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 1.  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
  บทละครเรืองรามเกียรติ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช มีการใชบ้ทบรรยาย บทพรรณนา และบทเจรจามีการสรรคาํใชอ้ยา่งกระชบัและ
กินความได้มาก เช่น นนทกถูกถอนผม “จนผมโกร๋นโลน้เกลียงถึงเพียงหู” และนนทกดีใจทีได ้   
นิวเพชร เมือกลบัมาทาํหนา้ทีตรงบนัไดไ้กลลาศก็มา “ขดัสมาธินงัยมิริมอ่างใหญ่” “ขดัสมาธินังยมิ
ริมอ่างใหญ่” เป็นตน้ นอกจากนันยงัมีการหลากคาํใชไ้ดต้่างๆ กนัทาํให้เห็นความรุ่มรวยของศพัท์
ในวรรณคดีไทย ตวัอย่างเช่น การเรียกชือพระอิศวรว่า พระสยมภูวญาณ (พระผูมี้อาํนาจหยงัรู้         
ทีเกิดขึนเอง) พระอิศราธิบดี (พระผูเ้ป็นหวัหน้าของผูเ้ป็นใหญ่) พระศุลี (พระผูท้รงถือตรีศูล) และ
ยงัมีค ําขยายนามซึงแสดงความยิงใหญ่ของพระอิศวรได้หลากหลายอีกด้วย เ ช่น  เ รืองศรี             
บรมรังสรรค์ พระทรงญาณ พระทรงธรรม มียศ บรมนาถา เจา้ไตรโลกา ฯลฯ เมือจะกล่าวถึง     
เหล่าเทวดา ก็ใชค้าํต่าง ๆ เช่น สุราฤทธิ สุรารักษ ์สุราลยั เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 263 

  ในการเปรียบเทียบเพอืให้ผูอ่้านเห็นภาพและเขา้ใจความรู้สึกของตวัละคร กวีก็จะ
ใชภ้าพพจน์ง่าย ๆ เช่น เปรียบอาการโกรธของนนทกว่า “ตาแดงดงัแสงไพฟ้า” ซึงทาํให้เห็นภาพ  
ทงัความสวา่งและความแปลบปลาบอยา่งแสงไฟจากฟ้าแลบ และเปรียบฤทธิของนิวเพชร “ดงัพิษ
อสุนีไม่ทนได”้ ซึงทาํใหเ้ห็นภาพของเหล่าเทวดา ครุฑ นาคทีไม่อาจทานฤทธิทีร้ายแรงราวกบัฟ้าผ่า
ได ้หรือการเปรียบความงามของนางราํทีเป็นพระนารายณ์แปลงว่า “งามองคย์งิเทพอปัสร” ซึงเป็น
ทีรู้กนัวา่นางฟ้าหรือเทพอปัสรนันงามมาก แต่นางรําตามสายตาของนนทกกลบังามยงิกว่า เมือจะ
เปรียบกบัพระลักษมีชายาของพระนารายณ์และพระสุรัสวดีชายาของพระพรหม หรือจะหาหญิง   
ทงัสามโลก คือ สวรรค์ โลกมนุษย ์และบาดาล ก็ยงั “จะเอามาเปรียบไม่เทียบทนั” นันแสดงว่า     
นนทกเห็นวา่งามกวา่ใครทงัสิน 
 2. คุณค่าด้านสังคม 

  พระราชพิพนธ์บทละครเรืองรามเกียรต์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีเนือหาทีให้
ขอ้คิดควรพิจารณาและนาํมาเปรียบกบัพฤติกรรมของนนในสังคมปัจจุบนัได ้ดงัจะเห็นไดว้่าเมือ
อาํนาจตกอยูใ่นมือของคนทีลืมตวั ก็จะเกิดผลร้ายตามมา ผูม้อบอาํนาจจึงตอ้งพิจารณาก่อนว่าจะ
จาํกดัของเขตของอาํนาจทีเป็นรางวลัอยา่งไร มิฉะนนัจะตอ้งมาแกไ้ขภายหลงัเพราะมองคนผดิ ดงัที
พระอิศวรพดูถึงนนทกวา่ 
    อา้ยนีทาํชอบมาชา้นาน  เราจึงประทานพรให ้
    มนักลบัทรยศกระบถใจ  ทาํการหยาบใหญ่ถึงเพยีงนี 
  นนทกอาจไดรั้บความเห็นใจเพราะถูกเทวดารังแกมาชา้นาน นิวเพชรจึงเป็นอาวุธ
ทีนนทกสมควรจะมีไวป้้องกันตวัและป้องปรามไม่ให้ใครมารังแกไดอี้ก แต่นนทกก็มีใจกาํเริบ
อหังการไม่ยบัยงัชังใจและไม่ใคร่ครวญว่าจะใช้ “นิวอาํนาจ” นนัอยา่งไร เพียงแต่ถูก “สัพยอก
หยอกเล่นเหมือนทุกวนั” นนทกก็โกรธจดัขึนมาทนัที ทีจริงนนัแต่ก่อนก็โกรธ แต่ก็เพียงแค่ “ฮึดฮดั
ขดัแคน้แน่นใจ ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า” แลว้ก็จาํตอ้งสะกดกลนัความโกรธลงเพราะทาํอะไรเขาไม่ได ้
แต่เมือมีอาํนาจอยู่ในมือแล้ว ความโกรธของนนทกจึงถึงขีดที “สุดคิดทีเราจะอดกลัน” ราวกับ
อาํนาจผลกัหลงัใหว้งิออกมาสู ้เมือนนทกสงัหารเทวดาเสียมากมาย พระอิศวรผูใ้ห้อาํนาจแก่นนทก
ตอ้งออกมาระงบัเหตุโดยหาทางสงัหารนนทกเสีย การทีนนทกขาหักลม้ลงนันก็ “ดว้ยเดชนิวเพชร
สิทธิศกัดิ” ของตนเอง อาจกล่าวไดว้า่อาํนาจทีเทียวใชร้ะรานผูอื้นนนัในทีสุดก็กลบัมาลงโทษตวัเอง 
 

คุณค่าของวรรณคดีศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

 1.  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
   คุณค่าด้านภาษา  หรือ  ด้านอักษรศาสตร์ เป็นหลักฐานเก่ าแก่ในการศึกษา
วิวฒันาการของภาษาไทยให้ความรู้ทางด้านการริเริมประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยของ       
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พอ่ขนุรามคาํแหง ทาํใหท้ราบถึงวธีิการเขียนหนงัสือไทยในสมยัพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชว่า สระ
และพยญัชนะเขียนอยู่ในบรรทดัเดียวกันไม่เอาสระไวบ้นหรือล่างแบบขอม นอกจากนียงัเห็น
ศิลปะการใช้ภาษาในสมัยนัน ซึงมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากปัจจุบัน กล่าวคือ  ในตอนต้น           
ซึงกล่าวถึงพระราชประวติัของพ่อขุนรามคาํแหงนัน สํานวนภาษากะทดัรัด ลกัษณะประโยคสัน   
แต่กินใจความกวา้ง ก่อใหเ้กิดจินตภาพแก่ผูอ่้าน ขอ้ความตอนต่อมามีลกัษณะสัมผสั และมีจงัหวะ 
ก่อใหเ้กิดความไพเราะในเวลาอ่านออกเสียง เช่น 
    ในนาํมีปลา ในนามีขา้ว 
    คนใดขีชา้งมาหา พาเมืองมาสู่ ช่อยเหนือเฟือกู ้
    เห็นขา้วท่านบ่ใคร่พนี เห็นสีนท่านบ่ใคร่เดือด 
    บ่เขา้ผูล้กั มกัผูซ่้อน 
  บางครังใชถ้อ้ยคาํซาํๆ กนัเพอืใหเ้กิดเสียงทีไพเราะ เช่น 
    ใครจกัใคร่คา้ชา้ง คา้ ใครจกัใคร่คา้มา้ คา้ ใครจกัใคร่คา้เงือนคา้ทอง คา้ 

   ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลายในเมืองนี หมากม่วงก็หลายในเมืองนี 
หมากขามก็หลายในเมืองนี 
  บางตอนมีการใชส้มัผสัสระคู่ สมัผสัอกัษรคู่ และใชค้าํขึนตน้วรรคซาํ ๆ กนั เช่น 
    ใครจกัมกัเล่น เล่น ใครจกัมกัหวั หวั ใครจกัมกัเลือน เลือน 

  จึงอาจกล่าวไดว้่าศิลาจารึกหลกัที 1 นีแมจ้ะแต่งเป็นร้อยแกว้ แต่ก็มีความไพเราะ
คลอ้งจองกนัในบางแห่ง แสดงถึงความประณีตในการเลือกสรรถอ้ยคาํของผูแ้ต่งเป็นอยา่งดี 
 2.  คุณค่าด้านสังคม 
  2.1  ดา้นประวตัิศาสตร์และโบราณคดี เป็นหลกัฐานสาํคญัในการอา้งอิงเรืองราว
ความเป็นไปต่าง ๆ ในกรุงสุโขทัยโดยเฉพาะอย่างยิงในสมัยพ่อขุนรามคาํแหง ทาํให้ทราบถึง      
พระราชประวติัของพระองค์ว่าทรงพระปรีชาสามารถมากทงัทางดา้นการรบ การปกครอง และ   
การทะนุบาํรุงศาสนา ตลอดจนทราบถึงสภาพบา้นเมืองสุโขทยัสมยันนั 
   2.1.1 ดา้นการรบ พ่อขุนรามคาํแหงทรงชนชา้งชนะขุนสามชน เจา้เมืองฉอด
เมือพระชนมายุเพียง 19 พรรษา จึงทรงไดพ้ระนามว่า “พระรามคาํแหง” ตงัแต่นนัมา เมือทรงรบ
ชนะศึกคราใด ไดท้รัพยสิ์นเงินทองตลอดจนเชลยชายหญิง พระองคก์็ทรงนํามาถวายแก่พระราช
บิดา ทรงแสดงความกตญั ูกตเวทีต่อพระราชบิดา พระราชมารดา และพระเชษฐา ดงัคาํจารึกดา้น 
ที 1 บรรทดัที 14-17 ว่า “กูไปท่บ้านท่เทือง ได้ช้างได้งวง ได้ปัวได้นาง ได้เงือนได้ทอง กูเอา         
มาเวนแก่พ่อกู พ่อกูตายยงัพีกู กูพรําบาํเรอแก่พีกูดงับาํเรอแก่พ่อกู” พ่อขุนรามคาํแหงทรงเป็น
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กษตัริยท์ีแกล้วกลา้ หาผูเ้สมอเหมือนมิได้ “อาจปราบฝูงขา้ศึก มีเมืองกวา้งช้างหลาย” (ด้านที 4 
บรรทดัที 16-17) 
   2.1.2 ดา้นการปกครอง พ่อขุนรามคาํแหงเสด็จขึนเสวยราชสมบติัโดยวิธีสืบ
ราชสันตติวงศต์่อจากพ่อขุนบานเมืองซึงเป็นพระเชษฐา ทรงปกครองราษฎรแบบพ่อปกครองลูก 
ทรงใกลชิ้ดกบัราษฎรใหสิ้ทธิแก่ราษฎรในการร้องทุกขต์่อพระองคด์ว้ยการไปสนักระดิงทีพระองค์
โปรดให้แขวนไวท้ีประตูวงั ทรงให้ความเป็นธรรมแก่ราษฎรทุกคนมีความเสมอภาคกนใน
กฎหมาย ดงัคาํจารึกดา้นที 4 บรรทดัที 26-27 ว่า “ปลูกเลียงฝูงลูกบา้นลูกเมืองนันชอบดว้ยธรรม  
ทุกคน” พอ่ขนุรามคาํแหงไดท้รงบญัญติักฎหมายต่าง ๆ ไวห้ลายประการ ไดแ้ก่ 
      2.1.2.1 กฎหมายภาษี พ่อขุนรามคาํแหงทรงยกเลิกภาษรจกอบหรือ
จงักอบ ซึงเป็นภาษีผา่นด่าน ดงัคาํจารึกดา้นที 1 บรรทดัที 19 วา่ “เจา้เมืองบ่เอาจกอบในไพร่” 
      2.1.2.2 กฎหมายเกียวกับการค้าขาย ทรงให้เสรีภาพในการคา้ขาย ซึง
แสดงวา่ราษฎรมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ดงัคาํจารึกดา้นที 1 บรรทดัที 19-21 ว่า “ลูท่างเพือน
จูงววัไปคา้ ขีมา้ไปขาย ใครจกัใคร่คา้ชา้ง คา้ ใครจกัใคร่คา้มา้ คา้ ใครจกัใคร่คา้เงือนคา้ทอง คา้” 
      2.1.2.3 กฎหมายมรดก ทรงให้สิทธิแก่ทายาทของผูต้ายในการรับมรดก
ทรัพยสิ์นทงัหมดของผูต้ายจะตกอยูก่บับุตร ดงัคาํจารึกดา้นที 1 บรรทดัที 21-24 ว่า “ไพร่ฟ้าหน้าใส
ลูกเจา้ลูกขนุผูใ้ดแล ้ลม้หายตายกวา่ เหยา้เรือนพอ่เชือเสือคาํมนั ชา้งขอลูกเมียเยยีขา้ว ไพร่ฟ้าขา้ไท 
ป่าหมากป่าพลูพอ่เชือมนั ไวแ้ก่ลูกมนัสิน” 
      2.1.2.4 กฎหมายเรืองการพิจารณาคดี หากราษฎร เจา้ ขา้ราชการพิพาท
เป็นความกัน ให้ไต่สวนดูให้แน่นอน แล้วจึงตัดสินความโดยยุติธรรมไม่เขา้กับผูร้้ายลักทรัพย ์     
ไม่เห็นแก่ผูรั้บของโจร หรือเห็นแก่อามิสสินจา้ง เห็นใครมีขา้วไม่ยนิดียนิร้าย เห็นใครมีทรัพยสิ์น
ไม่อยากได ้ดงัคาํจารึกดา้นที 1 บรรทดัที 24-27 ว่า “ไพร่ฟ้าลูกเจา้ลูกขุน ผิแลผิดแผกแสกวา้งกัน 
สวนดูแทแ้ล ้จึงแล่งความแก่ขาดว้ยซือ บ่เขา้ผูล้กัมกัผูซ่้อน เห็นขา้วท่านบ่ใครพนี เห็นสีนท่านบ่ใคร่
เดือด” 
      2.1.2.5 กฎหมายเกียวกบัการปกครองเมืองขึน   ถา้เมืองใดเอาเมืองมาขึน
ก็จะทรงช่วยเหลือเพือกอบกู้ด้วยการพระราชทางช้าง ม้า ผูค้นชายหญิง เงินทองแก่เมืองนัน
จนกระทงัตงับา้นเมืองได้ ดังคาํจารึกด้านที 1 บรรทดัที 28-30 ว่า “คนใดขีช้างมาหาเมืองมาสู่     
ช่อยเหนือเฟือกู ้มนับ่มีชา้งบ่มีมา้ บ่มีปัวบ่มีนาง บ่มีเงือนบ่อมีทอง ให้แก่มนั ช่อยมนัตวงเป็นบา้น
เป็นเมือง” 
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      2.1.2.6 กฎหมายเกียวกบัเชลยศึก เมือไดเ้ชลยศึกมาก็ไม่ทรงกระทาํทารุณ
กรรมต่อเชลยดว้ยการฆ่าหรือตี ดงัคาํจารึกดา้นที 1 บรรทดัที 31 ว่า “ไดข้า้เสือกขา้เสือ หัวพุ่งหัวรบ
ก็ดี บ่ฆ่าบ่ตี” 
      2.1.2.7 กฎหมายเกียวกบัลักษณะการจบัจองทรัพยสิ์น ทรงให้สิทธิแก่
ราษฎรในการจบัจองทีดิน ใครสามารถหักลา้งถางพง สร้างเรือกสวนไร่นาได ้ทีดินแห่งนันถือว่า
เป็นสมบติัของคนๆ นัน ดังคาํจารึกด้านที 2 บรรทดัที 2-5 ว่า “สร้างป่าหมากป่าพลูทวัเมืองนี       
ทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลายในเมืองนี หมากม่วงก็หลายในเมืองนี หมากขาม   
ก็หลายในเมืองนี ใครสร้างไดไ้วแ้ก่มนั” 
  2.2  ดา้นการศาสนา พอ่ขนุรามคาํแหงทรงมีพระราชศรัทธาในพุทธศาสนา ไดท้รง
เป็นผูน้ําประชาชนชาวสุโขทยัในการรักษาศีลระหว่างพรรษา และทอดกฐินเมือออกพรรษา 
ตลอดจนการฉลองกฐินดว้ยการเล่นดนตรี ขบัร้องและเผาเทียนเล่นไฟ ดงัคาํจารึกดา้นที 2 บรรทดั 
ที 9-14 ว่า “พ่อขุนรามคาํแหงเจา้เมืองสุโขทยันี ทงัชาวแม่ชาวเจา้ ท่วยปัวท่วยนาง ลูกเจา้ลูกขุน 
ทงัสินทงัหลาย ทงัผูช้ายผูญ้ีง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพุทธศาสนา ทรงศีลเมือพรรษาทุกคน เมือออก
พรรษากรานกฐินเดือนณึงจึงแลว้” 
   คนสุโขทยันนัผกูพนัอยูก่บัศาสนา มีจิตใจชอบทาํบุญสุนทาน ดงัคาํจารึกดา้น   
ที 2 บรรทดัที 9 วา่ “คนในเมืองสุโขทยันี มกัทาน มกัทรงศีล มกัโอยทาน” 
   นอกจากนีพอ่ขนุรามคาํแหงยงัทรงกระทาํพิธีบูชาเทพยดาประจาํเขาพระขพุง
เพือความเจริญมันคงของบา้นเมืองอีกด้วย พิธีบูชาผีหรือเทพยดาประจาํเขานันกระทาํกันเป็น
ประเพณีด้วยมีความเชือว่า หากกษตัริยอ์งค์ใด “ไหวดี้พลีถูก” บ้านเมืองก็จะเจริญมันคง หาก      
“ไหวบ้่ดีพลีบ่ถูก” บา้นเมืองก็จะหายนะ 
   พอ่ขนุรามคาํแหงทรงส่งเสริมศีลธรรมใหแ้ก่ประชาชนดว้ยการสร้างพระแท่น 
มนังคศิลาบาตรไวก้ลางป่าตาล สําหรับพระภิกษุขึนนังสวดธรรมแก่อุบาสกในวนัธรรมสวนะ 
พระองคน์นัทรงเป็นครูอาจารยส์งัสอนคนไทยทงัหลายใหรู้้บุญรู้ธรรมอยา่งแทจ้ริง 
   ในด้านการสร้างศาสนสถานนัน พ่อขุนรามคาํแหงทรงโปรดเกล้าให้สร้าง   
พระธาตุเจดียข์ึนกลางศรีสัชนาลัย ซึงนักโบราณคดีปัจจุบันเชือกันว่า คือ เจดียว์ดัช้างล้อมใน
ปัจจุบนั 
  2.3  สภาพเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณ์ ดังคาํจารึกด้านที 1 
บรรทดัที 18-19 วา่ “เมืองสุโขทยันีดี ในนาํมีปลา ในนามีขา้ว” ตวัเมืองมีประตูใหญ่ 4 ประตู รอบ ๆ 
เมืองมีกาํแพงสามชนั (ตรีบูร) วดัได้สามพนัสีร้อยวา กลางเมือมีสระชือโพยสี (ตระพงัโพยสี) มี
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พิหารพระพุทธรูปทอง พระอัฏฐารศ (พระพุทธรูปยืน) มีปู่ ครูนิสัยมุตก์ (ผูพ้น้จากนิสัย) มีเถระ    
มหาเถระ 
   ทางทิศตะวนัตกของเมืองสุโขทยั มัอรัญญิก ซึงเป็นทีอยู่ของพระสังฆราช      
ในอรัญญิกมีวหิารใหญ่ มีพระพทุธรูปยนื 
   ทางทิศตะวนัออกมีพหิาร ปู่ ครู มีนาํกวา้ง (ทะเลหลวง) มีป่าหมากป่าพลู ไร่นา 
บา้นเรือนใหญ่นอ้ย มีป่าม่วงป่าขาม 
   ทางทิศเหนือ (เบืองตีนนอน) มีตลาดปสาน มีพระอัจนะ มีปราสาท มีป่า     
หมากพร้าว ป่าหมากลาง ไร่นา ถินฐานบา้นเรือนใหญ่นอ้ย 
   ทางทิศใต ้(เบืองหัวนอน) มีกุฎีพิหาร ปู่ ครู มีสรีดภงค์ (ทาํนบ) มีป่าพร้าว       
ป่าลาง  ป่าม่วงป่าขาม นาํโคก (นาํตก) และมีภูเขาชือพระขพุง ซึงเป็นทีสถิตของผีหรือเทวดาผูเ้ป็น
ใหญ่กวา่ทุกผใีนเมืองสุโขทยั 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    

2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั 
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 
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ใบงาน 

เรือง การพินิจคุณค่าวรรณคดี 
 

คาํสัง ใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกนัตอบคาํถามต่อไปนี 

1.  จงอธิบายหลกัการพนิิจคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

2.  จงอธิบายหลกัการพนิิจคุณค่าดา้นสงัคม 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

3.  จงยกตวัอยา่งคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ และดา้นสงัคมจากบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ 
     ปราบนนทก 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

4.  จงยกตวัอยา่งคุณค่าดา้นวรรณศิลป์และดา้นสงัคมจากศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหง 
      มหาราช 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
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ใบความรู้ที 1 

เรือง คุณค่าด้านวรรณศิลป์  
 

คุณค่าด้านภาษา 
ความรู้ทางภาษาเป็นสิงทีมาจากตวัวรรณคดีแท ้ๆ ประการแรกไดแ้ก่ความรู้ทางดา้น

ศพัท์ กล่าวคือ วรรณคดีทาํให้เรารู้จักศพัท์ต่าง ๆ ทีกวีเลือกสรรมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิงศพัท์
เฉพาะทีใชก้นัในวงการนักปราชญแ์ละกวี เช่น ศพัทภ์าษาบาลี สันสกฤต เขมร ชวา ภาษาถินหรือ
ภาษาโบราณ หรือศพัทท์ีใหค้วามหมายลึกซึงสะเทือนอารมณ์ หรือสูงส่งดว้ยรูปและเสียงเป็นพิเศษ 
บางครังกวีจะนาํศพัท์เก่ามาปรับแต่งปรับแต่งเป็นศพัทใ์หม่ เพือให้ได้คาํทีตรงกับวตัถุประสงค ์      
ทีจะใช้ เช่น เพือให้มีความโอ่อ่าภาคภูมิขึน เพือให้ได้สัมผสั หรือเพือให้สามารถแต่งได้ตรง       
ฉันทลักษณ์  เช่น  จํานวนคําไม่เกินจากทีกําหนดไว้ หรือถ้าไม่สามารถปรุงแต่งได้กวีก็จะ
บญัญติัศพัทข์ึนใหม่ 

นอกจากศพัท์แล้ว ในด้านภาษาเรายงัเรียนรู้สํานวนต่างๆ ทีสามารถนํามาใช้ได้ใน
ชีวติประจาํวนั เช่น เมือตอ้งการสือความหมายว่าการเรียกชือนันไม่ไดส้าํคญัเท่ากบัคุณสมบติัของ
สิงใดสิงหนึง เราก็ใชส้าํนวนจากเรืองโรเมโอและจูเลียต ตรงทีว่า อนัว่าชือนันสาํคญัไฉน ทีเรียกว่า
กุหลาบแม้ไม่เรียกกุหลาบก็มีกลินหอมปานกับสํานวนต่างๆ เหล่านี มีความกระชับในตัวเอง         
ทงัคมคายไพเราะกินใจและให้ความหมายทีเฉียบคม ซึงจะพบไดใ้นวรรณคดีเท่านนั เพราะกวีได้
กลนักรองและเลือกสรรมาเป็นอยา่งดีนอกจากศพัทแ์ละสาํนวนแลว้ เรายงัเรียนรู้เกียวกบัการใชค้าํ
และการวางรูปประโยคไดจ้ากวรรณคดีอีกดว้ย ในบางครังกวีอาจใชค้าํสามญัทีทราบกนัโดยทวัไป
และนาํมาเรียบเรียงโดยอาศยัจงัหวะเสียงและความหมายใหเ้กิดอารมณ์สะเทือนใจ 
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ใบความรู้ที 2 

เรือง คุณค่าด้านสังคม 

 
 วรรณคดีให้ความรู้ในสาขาวิชาต่าง  ๆ  ทีกวีถ่ายทอดไว้อย่างตังใจและไม่ตังใจ 
นอกจากนียงัให้ขอ้คิดอันเป็นประโยชน์ กวีจะนําความคิดจากการมองดูโลกและลักษณะชีวิต        
มาสอดแทรกลงในวรรณคดี ผูอ่้านจะไดรั้บความคิดเป็นคติในการดาํเนินชีวิต ซึงสามารถจาํจด     
มาเป็นประสบการณ์รอง ซึงความรู้ ขอ้คิด และวจิารณญาณทีไดจ้ากการอ่านวรรณคดีจะทาํใหผู้อ่้าน
รู้เท่าทันชีวิต ไม่ตระหนกตกใจเกินควรเมือเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ผูอ่้านอาจนําเอา
พฤติกรรมของตวัละครหรือเหตุการณ์ในเรืองมาเป็นอุทาหรณ์เพอืแกปั้ญหาชีวติของตนเองได ้
 ในดา้นประวติัศาสตร์ วรรณคดีจึงมีคุณค่าในแง่ทีเป็นขอ้มูลทางปกระวติัศาสตร์ซึงเป็น
ในรูปของการใหร้ายละเอียดเพมิเติมในสิงทีประวติัศาสตร์ไม่ไดบ้นัทึกไว ้เพราะประวติัศาสตร์จะ
บนัทึกแต่เนือหาทีเพ่งเล็งทีขอ้เท็จจริง มีเหตุผลและมีหลักฐานเชือถือได้ คือ สิงทีเป็นรูปธรรม
นนัเอง ส่วนสิงทีเป็นนามธรรม ประวติัศาสตร์ไม่สามารถบนัทึกไวไ้ด ้เช่น อารมณ์ความรู้สึกของ
ผูค้นทีร่วมอยู่ในเหตุการณ์  ทัศนคติและแนวทางการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมหนึงใน        
สมยัหนึง เช่น เรืองสีแผ่นดิน ทีบนัทึกการเปลียนแปลงในชีวิตของชนชนัสูงตงัแต่สมยัรัชกาลที 5 
จนถึงรัชกาลที 8 ความรู้สึกของตวัละครเมือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ตอนรัชกาลที 5 เสด็จสวรรคต 
ความขดัแยง้ทางความคิดทางการเมืองทีเกิดขึน เมือเกิดการปฏิวติัและเป็นชนวนแห่งความขดัแยง้
ระหว่างบุคคลในครอบครัว ญาติ และมิตร เป็นตน้ สิงเหล่านีช่วยทาํให้ประวติัศาสตร์ในช่วงนัน
แจ่มชดัมีชีวติชีวาขึน 
 ความรู้ทีเราไดรั้บจากวรรณคดีอีกอยา่งหนึงคือ ความรู้ทางดา้นวฒันธรรมประเพณีและ
ความเป็นอยูใ่นสงัคมในยคุหนึงสมยัหนึง ซึงมกัเป็นยคุทีวรรณคดีนันถือกาํเนิดขึนมา ตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงทีเกิดขึนในขณะนนั เพราะเป็นสิงทีอยูใ่กลต้วักวี และผูกพนักบัชีวิตโดยตลอด ในแง่
ทีตอ้งประพฤติปฏิบติัหรือเห็นว่ามีการปฏิบติัเช่นนันในสังคม วรรณคดีจึงนับเป็นแหล่งขอ้มูลที
เชือถือไดใ้นทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
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ใบความรู้ที 3 

เรือง คุณค่าของบทละครเรืองรามเกยีรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 

 
คุณค่าของวรรณคดีบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 บทละครเรืองรามเกียรติ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า        
จุฬาโลกมหาราช มีการใชบ้ทบรรยาย บทพรรณนา และบทเจรจามีการสรรคาํใชอ้ยา่งกระชบัและ       
กินความได้มาก เช่น นนทกถูกถอนผม “จนผมโกร๋นโลน้เกลียงถึงเพียงหู” และนนทกดีใจทีได ้   
นิวเพชร เมือกลบัมาทาํหนา้ทีตรงบนัไดไ้กลลาศก็มา “ขดัสมาธินงัยมิริมอ่างใหญ่” “ขดัสมาธินังยมิ
ริมอ่างใหญ่” เป็นตน้ นอกจากนันยงัมีการหลากคาํใชไ้ดต้่างๆ กนัทาํให้เห็นความรุ่มรวยของศพัท์
ในวรรณคดีไทย ตวัอย่างเช่น การเรียกชือพระอิศวรว่า พระสยมภูวญาณ (พระผูมี้อาํนาจหยงัรู้ที
เกิดขึนเอง) พระอิศราธิบดี (พระผูเ้ป็นหัวหน้าของผูเ้ป็นใหญ่) พระศุลี (พระผูท้รงถือตรีศูล) และ  
ยงัมีค ําขยายนามซึงแสดงความยิงใหญ่ของพระอิศวรได้หลากหลายอีกด้วย เ ช่น  เ รืองศรี             
บรมรังสรรค์ พระทรงญาณ พระทรงธรรม มียศ บรมนาถา เจา้ไตรโลกา ฯลฯ เมือจะกล่าวถึง     
เหล่าเทวดา ก็ใชค้าํต่าง ๆ เช่น สุราฤทธิ สุรารักษ ์สุราลยั เป็นตน้ 
 ในการเปรียบเทียบเพือให้ผูอ้่านเห็นภาพและเขา้ใจความรู้สึกของตวัละคร กวีก็จะใช้
ภาพพจน์ง่าย ๆ เช่น เปรียบอาการโกรธของนนทกว่า “ตาแดงดงัแสงไพฟ้า” ซึงทาํให้เห็นภาพทงั
ความสวา่งและความแปลบปลาบอยา่งแสงไฟจากฟ้าแลบ และเปรียบฤทธิของนิวเพชร “ดงัพษิอสุนี
ไม่ทนได”้ ซึงทาํใหเ้ห็นภาพของเหล่าเทวดา ครุฑ นาคทีไม่อาจทานฤทธิทีร้ายแรงราวกบัฟ้าผ่าได ้
หรือการเปรียบความงามของนางรําทีเป็นพระนารายณ์แปลงว่า “งามองคย์งิเทพอปัสร” ซึงเป็นที     
รู้กนัว่านางฟ้าหรือเทพอัปสรนันงามมาก แต่นางรําตามสายตาของนนทกกลบังามยงิกว่า เมือจะ
เปรียบกบัพระลักษมีชายาของพระนารายณ์และพระสุรัสวดีชายาของพระพรหม หรือจะหาหญิง   
ทงัสามโลก คือ สวรรค์ โลกมนุษย ์และบาดาล ก็ยงั “จะเอามาเปรียบไม่เทียบทนั” นันแสดงว่า     
นนทกเห็นวา่งามกวา่ใครทงัสิน 
 

คุณค่าด้านสังคม 

 พระราชพพินธบ์ทละครเรืองรามเกียรต ์ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีเนือหาทีให้ขอ้คิด
ควรพิจารณาและนํามาเปรียบกับพฤติกรรมของนนทกในสังคมปัจจุบนัได้ ดังจะเห็นได้ว่าเมือ
อาํนาจตกอยูใ่นมือของคนทีลืมตวั ก็จะเกิดผลร้ายตามมา ผูม้อบอาํนาจจึงตอ้งพิจารณาก่อนว่าจะ
จาํกดัของเขตของอาํนาจทีเป็นรางวลัอยา่งไร มิฉะนนัจะตอ้งมาแกไ้ขภายหลงัเพราะมองคนผดิ ดงัที
พระอิศวรพดูถึงนนทกวา่ 
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   อา้ยนีทาํชอบมาชา้นาน  เราจึงประทานพรให ้
   มนักลบัทรยศกระบถใจ  ทาํการหยาบใหญ่ถึงเพยีงนี 
 นนทกอาจได้รับความเห็นใจเพราะถูกเทวดารังแกมาช้านาน นิวเพชรจึงเป็นอาวุธ
ทีนนทกสมควรจะมีไวป้้องกันตวัและป้องปรามไม่ให้ใครมารังแกไดอี้ก แต่นนทกก็มีใจกาํเริบ
อหังการไม่ยบัยงัชังใจและไม่ใคร่ครวญว่าจะใช้ “นิวอาํนาจ” นนัอยา่งไร เพียงแต่ถูก “สัพยอก
หยอกเล่นเหมือนทุกวนั” นนทกก็โกรธจดัขึนมาทนัที ทีจริงนนัแต่ก่อนก็โกรธ แต่ก็เพียงแค่ “ฮึดฮดั
ขดัแคน้แน่นใจ ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า” แลว้ก็จาํตอ้งสะกดกลนัความโกรธลงเพราะทาํอะไรเขาไม่ได ้
แต่เมือมีอาํนาจอยู่ในมือแล้ว ความโกรธของนนทกจึงถึงขีดที “สุดคิดทีเราจะอดกลัน” ราวกับ
อาํนาจผลกัหลงัใหว้งิออกมาสู ้เมือนนทกสงัหารเทวดาเสียมากมาย พระอิศวรผูใ้ห้อาํนาจแก่นนทก
ตอ้งออกมาระงบัเหตุโดยหาทางสงัหารนนทกเสีย การทีนนทกขาหักลม้ลงนันก็ “ดว้ยเดชนิวเพชร
สิทธิศกัดิ” ของตนเอง อาจกล่าวไดว้า่อาํนาจทีเทียวใชร้ะรานผูอื้นนนัในทีสุดก็กลบัมาลงโทษตวัเอง 
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ใบความรู้ที 4 

เรือง คุณค่าของศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช  

 
 ศิลาจารึกหลกัที 1 มีคุณค่าหลายประการ  ดงันี 
 1.  คุณค่าด้านภาษา  หรือ  ด้านอักษรศาสตร์ เป็นหลักฐานเก่ าแก่ในการศึกษา
วิวฒันาการของภาษาไทยให้ความรู้ทางด้านการริเริมประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยของ       
พ่อขุนรามคาํแหง ทาํให้ทราบถึงวิธีการเขียนหนังสือไทยในสมัยพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชว่า     
สระและพยญัชนะเขียนอยูใ่นบรรทดัเดียวกนัไม่เอาสระไวบ้นหรือล่างแบบขอม นอกจากนียงัเห็น
ศิลปะการใช้ภาษาในสมัยนัน ซึงมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากปัจจุบัน กล่าวคือ  ในตอนต้น            
ซึงกล่าวถึงพระราชประวติัของพ่อขุนรามคาํแหงนัน สํานวนภาษากะทดัรัด ลกัษณะประโยคสัน  
แต่กินใจความกวา้ง ก่อใหเ้กิดจินตภาพแก่ผูอ่้าน ขอ้ความตอนต่อมามีลกัษณะสัมผสั และมีจงัหวะ 
ก่อใหเ้กิดความไพเราะในเวลาอ่านออกเสียง เช่น 
    ในนาํมีปลา ในนามีขา้ว 
  บางตอนมีการใชส้มัผสัสระคู่ สมัผสัอกัษรคู่ และใชค้าํขึนตน้วรรคซาํ ๆ กนั เช่น 
    ใครจกัมกัเล่น เล่น ใครจกัมกัหวั หวั ใครจกัมกัเลือน เลือน 

  จึงอาจกล่าวไดว้่าศิลาจารึกหลกัที 1 นีแมจ้ะแต่งเป็นร้อยแกว้ แต่ก็มีความไพเราะ
คลอ้งจองกนัในบางแห่ง แสดงถึงความประณีตในการเลือกสรรถอ้ยคาํของผูแ้ต่งเป็นอยา่งดี 
 2.  ดา้นประวตัิศาสตร์และโบราณคดี เป็นหลกัฐานสาํคญัในการอา้งอิงเรืองราวความ
เป็นไปต่างๆ ในกรุงสุโขทยัโดยเฉพาะอยา่งยิงในสมยัพ่อขุนรามคาํแหง ทาํให้ทราบถึงพระราช
ประวัติของพระองค์ว่าทรงพระปรีชาสามารถมากทังทางด้านการรบ  การปกครอง  และ                
การทะนุบาํรุงศาสนา ตลอดจนทราบถึงสภาพบา้นเมืองสุโขทยัสมยันัน 
  2.1  ด้านการรบ พ่อขุนรามคําแหงทรงชนช้างชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด         
เมือพระชนมายุเพียง 19 พรรษา จึงทรงได้พระนามว่า “พระรามคาํแหง” ตงัแต่นันมา เมือทรง      
รบชนะศึกคราใด ได้ทรัพยสิ์นเงินทองตลอดจนเชลยชายหญิง พระองค์ก็ทรงนํามาถวายแก่         
พระราชบิดา ทรงแสดงความกตญั ูกตเวทีต่อพระราชบิดา พระราชมารดา และพระเชษฐา 
  2.2  ด้านการปกครอง พ่อขุนรามคําแหงเสด็จขึนเสวยราชสมบัติโดยวิธีสืบ         
ราชสันตติวงศต์่อจากพ่อขุนบานเมืองซึงเป็นพระเชษฐา ทรงปกครองราษฎรแบบพ่อปกครองลูก 
ทรงใกลชิ้ดกบัราษฎรใหสิ้ทธิแก่ราษฎรในการร้องทุกขต์่อพระองคด์ว้ยการไปสนักระดิงทีพระองค์
โปรดให้แขวนไวท้ีประตูวงั ทรงให้ความเป็นธรรมแก่ราษฎรทุกคนมีความเสมอภาคกนใน
กฎหมาย 
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   2.2.1 กฎหมายภาษี พ่อขุนรามคาํแหงทรงยกเลิกภาษรจกอบหรือจงักอบ ซึง
เป็นภาษีผา่นด่าน  
   2.2.2 กฎหมายเกียวกับการคา้ขาย ทรงให้เสรีภาพในการคา้ขาย ซึงแสดงว่า
ราษฎรมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
   2.2.3 กฎหมายมรดก ทรงใหสิ้ทธิแก่ทายาทของผูต้ายในการรับมรดกทรัพยสิ์น
ทงัหมดของผูต้ายจะตกอยูก่บับุตร 
   2.2.4 กฎหมายเรืองการพจิารณาคดี หากราษฎร เจา้ ขา้ราชการพิพาทเป็นความ
กนั ใหไ้ต่สวนดูใหแ้น่นอน แลว้จึงตดัสินความโดยยติุธรรมไม่เขา้กบัผูร้้ายลกัทรัพย ์ไม่เห็นแก่ผูรั้บ
ของโจร หรือเห็นแก่อามิสสินจา้ง เห็นใครมีขา้วไม่ยนิดียนิร้าย เห็นใครมีทรัพยสิ์นไม่อยากได ้
   2.2.5 กฎหมายเกียวกบัการปกครองเมืองขึน ถา้เมืองใดเอาเมืองมาขึนก็จะทรง
ช่วยเหลือเพือกอบกู้ดว้ยการพระราชทางช้าง มา้ ผูค้นชายหญิง เงินทองแก่เมืองนันจนกระทงัตงั
บา้นเมืองได ้    
   2.2.6 กฎหมายเกียวกบัเชลยศึก เมือไดเ้ชลยศึกมาก็ไม่ทรงกระทาํทารุณกรรม
ต่อเชลยดว้ยการฆ่าหรือตี  
   2.2.7 กฎหมายเกียวกบัลกัษณะการจบัจองทรัพยสิ์น ทรงให้สิทธิแก่ราษฎรใน
การจบัจองทีดิน ใครสามารถหักลา้งถางพง สร้างเรือกสวนไร่นาได ้ทีดินแห่งนันถือว่าเป็นสมบติั
ของคน ๆ นนั  
  2.3  ดา้นการศาสนา พอ่ขนุรามคาํแหงทรงมีพระราชศรัทธาในพุทธศาสนา ไดท้รง
เป็นผูน้ําประชาชนชาวสุโขทยัในการรักษาศีลระหว่างพรรษา และทอดกฐินเมือออกพรรษา 
ตลอดจนการฉลองกฐินดว้ยการเล่นดนตรี ขบัร้องและเผาเทียนเล่น คนสุโขทัยนันผูกพันอยู่กับ
ศาสนา มีจิตใจชอบทาํบุญสุนทาน 
  2.4  สภาพเมืองสุโขทยั เมืองสุโขทยัมีความอุดมสมบูรณ์ ทางทิศตะวนัตกของเมือง
สุโขทยั มอัรัญญิก ซึงเป็นทีอยูข่องพระสงัฆราช ในอรัญญิกมีวหิารใหญ่ มีพระพทุธรูปยนื 
   ทางทิศตะวนัออกมีพหิาร ปู่ ครู มีนาํกวา้ง (ทะเลหลวง) มีป่าหมากป่าพลู ไร่นา 
บา้นเรือนใหญ่นอ้ย มีป่าม่วงป่าขาม 
   ทางทิศเหนือ (เบืองตีนนอน) มีตลาดปสาน มีพระอัจนะ มีปราสาท มีป่า    
หมากพร้าว ป่าหมากลาง ไร่นา ถินฐานบา้นเรือนใหญ่นอ้ย 
   ทางทิศใต ้(เบืองหัวนอน) มีกุฎีพิหาร ปู่ ครู มีสรีดภงค์ (ทาํนบ) มีป่าพร้าว       
ป่าลาง  ป่าม่วงป่าขาม นําโคก (นําตก) และมีภูเขาชือพระขพุง ซึงเป็นทีสถิตของผีหรือเทวดา          
ผูเ้ป็นใหญ่กวา่ทุกผใีนเมืองสุโขทยั 
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แบบทดสอบย่อย 

เรือง การพินิจคุณค่าวรรณคดี 
 

คาํสัง ให้นักเรียนเลือกคาํตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว 

1. คุณค่าทางภาษาทีสาํคญัทีสุดคือขอ้ใด 
 ก. ดา้นศพัท ์     ข. ดา้นสาํนวน 
 ค. ดา้นการวางประโยค  ง. ดา้นการใชค้าํ 
 

2. ขอ้ใดไม่ใช่คุณค่าของวรรณคดี 
 ก. คุณค่าดา้นภาษา    ข. คุณค่าดา้นอารมณ์ 
 ค. คุณค่าดา้นสงัคม    ง. คุณค่าดา้นศีลธรรม 
 

3. การใชภ้าษาในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีลกัษณะเด่นอยา่งไร 
 ก. ใชค้วามเปรียบเห็นภาพชดัเจน 
 ข. ใชภ้าษาซบัซอ้นสละสลวย 
 ค. ใชศ้พัทสู์งเป็นทางการ 
 ง. ใชภ้าพพจน์หลากหลาย 
 

4.  “เทพพนมปฐมพรหมสีหน้า  สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน 

 ทังกวางเดินดงหงส์บิน  กินรินเลียบถําอําไพ” 

     บทประพนัธด์งักล่าวใหคุ้ณค่าดา้นใด 
 ก. คุณค่าดา้นภาษา    ข. คุณค่าดา้นอารมณ์ 
 ค. คุณค่าดา้นสงัคม    ง. คุณค่าดา้นศีลธรรม 
 

5. บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทกใหแ้ง่คิดในเรืองใด 
 ก. อยา่ไวใ้จทางอยา่วางใจคน  ข. รักววัใหผ้กูรักลูกใหต้ี 
 ค. คบคนใหดู้หนา้ซือผา้ใหดู้เนือ ง. เขา้ตามตรอกออกตามประตู 
 

6. ศิลาจารึกหลกัที 1 มีคุณค่าในดา้นภาษาอยา่งไร 
 ก. ใชภ้าษาสละสลวย   ข. ใชศ้พัทสู์งเป็นทางการ  
 ค. ใชภ้าษาเรียบง่ายมีสมัผสั  ง. ใชภ้าษาซบัซอ้น 
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7. ศิลาจารึกหลกัที 1 ใหคุ้ณค่าดา้นสงัคมหลายประการยกเว้นขอ้ใด 
 ก. สภาพบา้นเมืองสมยัสุโขทยั 
 ข. ลกัษณะกฎหมายสมยัสุโขทยั 
 ค. เหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์ 
 ง. การคา้ขายกบัต่างประเทศ 
 

8. “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่” ขอ้ความดงักล่าวใหค้วามรู้เรืองใด 
 ก. กฎหมายมรดก    ข. กฎหมายภาษี 
 ค. กฎหมายอาญา    ง. กฎหมายแพง่ 
 

9. “ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุน ผิแลผิดแผกแสกว้างกัน สวนดูแท้แล้ จึงแล่งความแก่ขาด้วยซือ บ่เข้าผู้ลัก 

     มักผู้ซ่อน เห็นข้าวท่านบ่ใครพีน เห็นสีนท่านบ่ใคร่เดือด” 
     ขอ้ความดงักล่าวสะทอ้นเรืองใด 
 ก. ความเมตตากรุณา   ข. ความยตุิธรรม 
 ค. ความรับผดิชอบ    ง. ความโอบออ้มอารี 
 

10. ศิลาจารึกหลกัที 1 ใหคุ้ณค่าดา้นใดสาํคญัทีสุด 
 ก. ความภูมิใจในชาติ   ข. ความรู้ดา้นประวตัิศาสตร์ 
 ค. ความรู้ดา้นภาษา    ง. ความรู้ดา้นกฎหมาย  
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เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง การพินิจคุณค่าวรรณคดี 
 

       1. ง   2. ง   
       3. ง   4. ค   
       5. ก   6. ค   
       7. ง   8. ข   
       9. ข             10. ค   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แผนการจัดการเรียนรู้ที 1 (กลุ่มควบคุม) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2     ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง รูปแบบคาํประพันธ์     เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 รูปแบบคาํประพนัธ์เป็นสิงทีกวีหรือผูแ้ต่งวรรณคดี วรรณกรรมแต่ละเรืองเลือกมาใช้
ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของเนือหา ทาํให้งานเขียนเรืองนัน ๆ มีความงดงามดว้ยการร้อยเรียงทาง
ภาษา การเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรมจึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาลักษณะคาํประพนัธ์ เพือให้
สามารถพนิิจคุณค่าในการใชภ้าษาได ้ 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายและฉนัทลกัษณ์ของกลอนบทละครได ้ 
 2.  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายและลกัษณะงานเขียนร้อยแกว้ได ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  ความรู้เรืองกลอนบทละคร 
 2.  ความรู้เรืองงานเขียนร้อยแกว้ 
 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 ครูเขียนแผนผงักลอนบทละครบนกระดานแลว้ซกัถามนกัเรียนถึงพืนความรู้เรืองกลอน
สุภาพจากนนัอธิบายเชือมโยงเขา้สู่เนือหาบทเรียน 
 ขนัสอน 

 1.  ครูแจกใบความรู้เรืองกลอนบทละครให้นักเรียนศึกษาแล้ว   ครูอธิบายประกอบ 
การซกัถามเพมิเติม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 2.  นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเปรียบเทียบลกัษณะของกลอนบทละครกบักลอนสุภาพ 
 3.  ครูแจกใบความรู้เรืองงานเขียนร้อยแกว้ใหน้กัเรียนศึกษาแลว้ครูอธิบายเพมิเติม 
 4.  นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายยกตวัอยา่งงานเขียนร้อยแกว้ทีมีความงามในการใชภ้าษา
โดยครูอธิบายรายละเอียดเพมิเติม 
 ขันสรุป 

   ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเรืองรูปแบบของวรรณคดี 
 ขนัการวัดและประเมินผล 
   นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิเรืองรูปแบบวรรณคดี 
 

6. สือการเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้เรืองกลอนบทละคร 
 2.  ใบความรู้เรืองงานเขียนร้อยแกว้ 
 3.  หนงัสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวจิกัษ ์
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  หอ้งสมุดโรงเรียน 
 2.  อินเทอร์เน็ต 
 

8. การวัดและประเมินผล 

 1.  สงัเกตจากการเสนอหวัขอ้อภิปรายเรืองกลอนบทละครและงานเขียนร้อยแกว้  
 2.  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

กลอนบทละคร 

 กลอนบทละครเป็นกลอนทีใช้เป็นบทร้องในละครรําตามแบบแผนโบราณของไทย 
กลอนบทละครมีลกัษณะเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ กลอนบทละครนอกในสมยัโบราณ เช่น เรือง
มโนราห์ ไม่สูจ้ะเคร่งครัดในเรืองกฎขอ้บงัคบัในการแต่งนกั 
 จาํนวนคาํในแต่ละวรรคของกลอนบทละครทวัไปอาจมีระหว่าง 6-9 คาํ นิยมให้มี
จาํนวนคาํน้อย คือ 6-7 คาํ เป็นส่วนใหญ่ แลว้แต่ความสันยาวหรือหนักเบาของคาํ ทงันีเพือความ
สะดวกในการร้อง อยา่งไรก็ตามตอ้งคาํนึงถึงทาํนองเพลงทีใชร้้องเป็นสาํคญั 
 กลอน 2 วรรค เรียกวา่ 1 คาํ หรือ 1 คาํกลอน ถา้เรียงต่อกนั 2 คาํกลอนเรียกวา่ 1 บท 
 ฉนัทลกัษณ์ของกลอนบทละครมีดงันี 
     
    ๐๐๐๐๐๐  ๐๐๐๐๐๐             1 บาท หรือ  1 คาํกลอน 
   ๐๐๐๐๐๐   ๐๐๐๐๐๐             1 บท 
    ๐๐๐๐๐๐  ๐๐๐๐๐๐ 
   ๐๐๐๐๐๐   ๐๐๐๐๐๐ 
     
 กลอนบทละครแบ่งออกเป็นท่อนๆ ประกอบดว้ยกลอนตงัแต่ 2 คาํกลอนขึนไปไม่จาํกดั
ความยาวแล้วแต่เนือความ แต่มักแต่งเป็นคาํกลอนจาํนวนคู่ วรรคแรกของแต่ละท่อนมักใช้คาํ
ขึนตน้เป็นพเิศษของบทละคร เช่น มาจะกล่าวบทไปใชเ้มือตอ้งการจะเริมเรืองใหม่ เมือนัน ใชก้บั
ตวัละครทีเป็นผูสู้งศกัดิ และบดันนั ใชก้บัตวัละครธรรมดา เสนา ทหาร เป็นตน้ หรือขึนตน้ดว้ยคาํ 
2 คาํ แบบกลอนดอกสร้อย เช่น นอ้งรัก สุดเอย สุดสวาท บางบทขึนตน้ดว้ยวรรคสดบัทงัวรรค เช่น 
พระชมรุกขชาติทีริมทาง (อิเหนา) แลว้แต่กรณี เมือจบกลอนแต่ละท่อนมกับอกจาํนวนคาํกลอนใน
ท่อนนัน ๆ ไวด้ว้ย เช่น 2 คาํ 4 คาํ 10 คาํ ฯลฯ โดยปกติกลอนบทละครไม่กาํหนดคาํลงทา้ยของ
กลอนแต่ละท่อน ยกเวน้ท่อนทีขึนตน้อยา่งกลอนดอกสร้อย ปัจจุบนันิยมลงทา้ยดว้ย “เอย” 
 ในตอนตน้ของบทกลอนแต่ละท่อน อาจระบุชือเพลงทีใชร้้องกาํกบัไว ้เช่น ช้าปี ร่าย 
โอ ้ฯลฯ และในตอนทา้ยของบทตอนใดทีจะตอ้งบรรเลงเพลงหน้าพาทยก์็จะบอกชือเพลงไว ้เช่น 
เชิด โอด รัว ฯลฯ นอกจากนีถา้ตอนใดมีการเจรจาแทรกระหว่างบทร้องก็มกัใส่คาํว่า “เจรจา” ไว้
ตอนทา้ย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 ตัวอย่าง 

ร่าย 
     เมือนนั   ระเด่นมนตรีเฉิดฉนั 
   อนุชากบัสีพเีลียงนนั   ชวนกนัไปหกักิงไมม้า 
   จึงประดิษฐค์ิดต่อเป็นเรือนอ้ย  กระจอ้ยร่อยน่ารักเป็นนกัหนา 
   แลว้แกะเอาดินริมคงคา  ปันรูปกุมาราฉบัพลนั 
   จึงเขียนหนงัสือใหถื้อมา  ถึงระเด่นบุษบาสาวสวรรค ์
   ครันเสร็จเอาใส่ในเรือนนั  ทรงธรรมก์็ลอยล่องไป 

ฯ ๖ คาํ ฯ โล ้
 

ร้อยแก้ว 

 ร้อยแก้ว หมายถึง ถอ้ยคาํทีพูดและเขียนเพือสือสารกนัอยู่เป็นปกติในชีวิตประจาํวนั     
มีความถูกตอ้งตามแบบแผน หรือไวยากรณ์ของภาษานนั ๆ ทาํใหผู้ฟั้งทีอ่านทีพดู หรือรู้ภาษานัน ๆ 
เขา้ใจได ้
 ขอ้ความร้อยแกว้ไม่จาํกดัถ้อยคาํและประโยค จะเขียนให้สันหรือยาวเท่าไรก็ไดไ้ม่มี
กฎเกณฑท์างฉนัทลกัษณ์บงัคบัจนเกิดเป็นรูปฉนัทลกัษณ์ต่าง ๆ อยา่งค่อนขา้งตายตวั ไม่มีการละคาํ 
ละความ เพือให้ต้องตีความหมายเหมือนในบทกวีนิพนธ์ชันเยียม เพราะผูเ้ขียนบทร้อยแก้ว
โดยทวัไปนิยมทีจะเขียนให้มีความหมายตรงตามตวัหนังสือมากกว่าจะเขียนซ่อนความหมายไว ้  
แต่ทงันียอ่มขึนอยูก่บัจุดประสงคแ์ละเนือหาของเรือง และยงัขึนอยูก่บักาลเวลาทีเรืองนัน ๆ ปรากฏ
ขึนอีกดว้ย เช่น 
 1.  ถา้ผูเ้ขียนมุ่งจะบนัทึกเรืองราว เหตุการณ์ให้ความรู้ทวั ๆ ไป  กระตุน้ความคิดของ
ผูอ่้าน ก็อาจเขียนอยา่งตรงไปตรงมา ใชภ้าษาทีเรียบง่ายและชดัเจน 
 2.  ถ้าผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายทีจะให้ผูอ่้านเกิดความหรรษา ผูเ้ขียนก็จะเขียนเป็นเรือง     
ขาํขนัชวนหัว อาจใชถ้อ้ยคาํทีซ่อนความหมายไวบ้า้งเพือชวนให้ขบคิด บนัเทิงใจจนอดยมิหัวไป
ดว้ยไม่ได ้
 3.  ถ้าผู ้เขียนเขียนหนังสือทางวิชาการ ตํารับตํารา  มีหนังสือกฎหมาย เป็นต้น              
ก็จาํเป็นตอ้งใชถ้อ้ยคาํทีเป็นศพัทเ์ฉพาะทางวชิาการนนัๆ  
 4.  ถา้ผูเ้ขียนเขียนเรืองทีมีเนือหาลุ่มลึก แสดงความลึกซึงแยบคายอนัเป็นเรือง เช่น 
เรืองพระพุทธศาสนา  ปรัชญา  หรือเรืองทีเกิดจากจินตนาการ และผู ้เขียนมีฝีมือมีศิลปะใน           
การถ่ายทอด รู้จกัเลือกใช้ถ้อยคาํได้เหมาะสมกับเนือความ วางเหตุการณ์ในเรืองได้แนบเนียน      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ไม่ฝืนธรรมชาติ เขียนไดก้ระชบั รัดกุม สละสลวย สือความหมายไดช้ดัเจน วรรณกรรมร้อยแก้ว  
ชินนนั ๆ ก็จะมีความไพเราะงดงาม สะเทือนอารมณ์ไดไ้ม่นอ้ยกวา่กวนิีพนธช์นัดี 
 

ประเภทและลักษณะการใช้ภาษาในงานเขียนร้อยแก้ว 

 1.  การเขียนเพอืเล่าเรือง 
  การเขียนเพอืเล่าเรือง คือ การเขียนเพอืถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ เป็นการเขียน
เล่าเหตุการณ์ทีผูเ้ขียนประสบหรือเรืองราวทีเกิดขึน การเขียนเพือเล่าเรืองส่วนใหญ่จะใช้ใน         
การเขียนอัตชีวประวติั ชีวประวติั การเขียนข่าวและการเขียนสารคดีต่างๆ เป็นตน้ วิธีการเขียน     
เล่าเรืองนีผูเ้ขียนตอ้งเล่าเรืองตามลาํดบัเหตุการณ์ และใหข้อ้มูลทีถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
 2.  การเขียนเพอือธิบาย 
  การเขียนเพืออธิบาย คือ การเขียนเพือบอกวิธีทาํสิงใดสิงหนึง เพือชีแจง ไขความ 
ตอบปัญหาความรู้หรือความคิดทีเขา้ยาก เช่น การเขียนอธิบายวิธีวิจยั วิธีประดิษฐ์เครืองมือ อธิบาย
ศพัท์ วิธีใช้ยาและขอ้ธรรมะ เป็นตน้ การเขียนอธิบายตอ้งเป็นไปตามลาํดับขันตอนวิธีทาํหรือ
คาํอธิบายเป็นอยา่งดี ตอ้ใชภ้าษาให้รัดกุมและชดัเจน ควรแบ่งเป็นยอ่หน้ายอ่ย ๆ หรือเขียนอธิบาย
เป็นขอ้ ๆ เพอืใหผู้อ่้านเขา้ใจและจาํไดง้่าย 
 3.  การเขียนเพอืแสดงความคิดเห็น 
  การเขียนเพอืแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียนในเรือง
ต่าง ๆ อาจเป็นการแสดงความคิดเห็นอยา่งเดียวหรืออาจประกอบดว้ยคาํแนะนาํ ขอ้คิด ขอ้เตือนใจ
หรือบทปลุกใจ เช่น การเขียนบทความในหนังสือพิมพร์ายวนั การเขียนบทวิจารณ์ การแนะนํา
หนังสือ เป็นตน้ วิธีเขียนแสดงความคิดเห็นจาํเป็นตอ้งให้ขอ้เท็จจริงทีสมบูรณ์ ชีแจงเหตุผล ขอ้ดี 
ขอ้เสีย อยา่งชดัเจน 
 4.  การเขียนเพอืโฆษณาและเชิญชวน 
  การเขียนเพอืโฆษณาและเชิญชวน คือ การเขียนจูงใจ เชิญชวนให้ผูอ้่านสนใจสิงที
เขียนแนะนํา เช่น การเขียนคาํโฆษณา การเขียนคาํขวญั คาํเชิญชวน วิธีการเขียนถ้อยคาํสัน ๆ          
มีการเล่นคาํ สาํนวน เพอืใหเ้กิดความคลอ้งจอง ชวนใหผู้อ่้านติดใจในเวลารวดเร็ว  
 5. การเขียนเพอืสร้างจินตนาการ 
  การเขียนเพือสร้างจินตนาการ คือ การเขียนถ่ายทอดความรู้สึกให้ผูอ้่านเห็นภาพ
ตามทีผูเ้ขียนตอ้งการ เช่น การเขียนเรืองสัน นวนิยาย ละคร เป็นตน้ วิธีการเขียนลักษณะนีตอ้ง
เลือกใชถ้อ้ยคาํอยา่งประณีต ใชถ้อ้ยคาํทีมีความหมายเปรียบเทียบ หรือมีความหมายเป็นสัญลกัษณ์
แทนสิงใดสิงหนึง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

เอกสารอ้างอิง 

 

ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศพัทว์รรณกรรมไทย ภาคฉนัทลกัษณ์.  กรุงเทพฯ : 
 ราชบณัฑิตยสถาน, 2550. 
_____________.  พจนานุกรมศพัทว์รรณกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน, 2552. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    

2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั 
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
ใบความรู้  

เรือง กลอนบทละคร 

 
 กลอนบทละครเป็นกลอนทีใช้เป็นบทร้องในละครรําตามแบบแผนโบราณของไทย 
กลอนบทละครมีลกัษณะเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ กลอนบทละครนอกในสมยัโบราณ เช่น เรือง
มโนราห์ ไม่สูจ้ะเคร่งครัดในเรืองกฎขอ้บงัคบัในการแต่งนกั 
 กลอนบทละครแบ่งออกเป็นท่อน ๆ ประกอบด้วยกลอนตังแต่ 2 คาํกลอนขึนไป         
ไม่จาํกดัความยาวแลว้แต่เนือความ แต่มกัแต่งเป็นคาํกลอนจาํนวนคู่ วรรคแรกของแต่ละท่อนมกัใช้
คาํขึนตน้เป็นพิเศษของบทละคร เช่น มาจะกล่าวบทไป เมือนัน บดันัน หรือขึนตน้ด้วยคาํ 2 คาํ 
แบบกลอนดอกสร้อย เช่น นอ้งรัก สุดเอย สุดสวาท บางบทขึนตน้ดว้ยวรรคสดบัทงัวรรค เช่น พระ
ชมรุกขชาติทีริมทาง (อิเหนา) แลว้แต่กรณี เมือจบกลอนแต่ละท่อนมกับอกจาํนวนคาํกลอนในท่อน
นนั ๆ ไวด้ว้ย เช่น 2 คาํ 4 คาํ 10 คาํ ฯลฯ โดยปกติกลอนบทละครไม่กาํหนดคาํลงทา้ยของกลอน  
แต่ละท่อน ยกเวน้ท่อนทีขึนตน้อยา่งกลอนดอกสร้อย ปัจจุบนันิยมลงทา้ยดว้ย “เอย” 
 ในตอนตน้ของบทกลอนแต่ละท่อน อาจระบุชือเพลงทีใชร้้องกาํกบัไว ้เช่น ช้าปี ร่าย 
โอ ้ฯลฯ และในตอนทา้ยของบทตอนใดทีจะตอ้งบรรเลงเพลงหน้าพาทยก์็จะบอกชือเพลงไว ้เช่น 
เชิด โอด รัว ฯลฯ นอกจากนีถา้ตอนใดมีการเจรจาแทรกระหว่างบทร้องก็มกัใส่คาํว่า “เจรจา” ไว้
ตอนทา้ย 
 กลอนบทละครมีฉันทลกัษณ์เหมือนกบักลอนสุภาพ แต่จาํนวนคาํในแต่ละวรรคของ
กลอนบทละครทวัไปอาจมีระหว่าง 6-9 คาํ นิยมให้มีจาํนวนคาํน้อย คือ 6-7 คาํเป็นส่วนใหญ่ 
แล้วแต่ความสันยาวหรือหนักเบาของคาํ ทงันีเพือความสะดวกในการร้อง อย่างไรก็ตามตอ้ง
คาํนึงถึงทาํนองเพลงทีใชร้้องเป็นสาํคญั 
 กลอน 2 วรรค เรียกวา่ 1 คาํ หรือ 1 คาํกลอน ถา้เรียงต่อกนั 2 คาํกลอนเรียกวา่ 1 บท 
 
    ๐๐๐๐๐๐  ๐๐๐๐๐๐             1 บาท หรือ  1 คาํกลอน 
   ๐๐๐๐๐๐   ๐๐๐๐๐๐             1 บท 
    ๐๐๐๐๐๐  ๐๐๐๐๐๐ 
   ๐๐๐๐๐๐   ๐๐๐๐๐๐ 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
ใบความรู้ 

เรือง งานเขียนร้อยแก้ว 

 
 ร้อยแก้ว คือ  ถ้อยคําทีพูดและเขียนเพือสือสารกันอยู่เป็นปกติในชีวิตประจําว ัน              
มีความถูกตอ้งตามแบบแผน หรือไวยากรณ์ของภาษานนัๆ ทาํให้ผูฟั้งทีอ่านทีพูด หรือรู้ภาษานัน ๆ 
เขา้ใจได ้
 

ประเภทและลักษณะการใช้ภาษาในงานเขียนร้อยแก้ว 

 1.  การเขียนเพอืเล่าเรือง 
  การเขียนเพอืเล่าเรือง คือ การเขียนเพอืถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ เป็นการเขียน
เล่าเหตุการณ์ทีผูเ้ขียนประสบหรือเรืองราวทีเกิดขึน การเขียนเพือเล่าเรืองส่วนใหญ่จะใช้ใน         
การเขียนอตัชีวประวติั ชีวประวติั การเขียนข่าวและการเขียนสารคดีต่าง ๆ เป็นตน้ วิธีการเขียน   
เล่าเรืองนีผูเ้ขียนตอ้งเล่าเรืองตามลาํดบัเหตุการณ์ และใหข้อ้มูลทีถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
 2.  การเขียนเพอือธิบาย 
  การเขียนเพืออธิบาย คือ การเขียนเพือบอกวิธีทาํสิงใดสิงหนึง เพือชีแจง ไขความ 
ตอบปัญหาความรู้หรือความคิดทีเข้ายาก เช่น การเขียนอธิบายวิธีวิจัย วิธีประดิษฐ์เครืองมือ      
อธิบายศพัท ์วิธีใช้ยาและขอ้ธรรมะ เป็นตน้ การเขียนอธิบายตอ้งเป็นไปตามลาํดับขนัตอนวิธีทาํ
หรือคาํอธิบายเป็นอยา่งดี ตอ้ใชภ้าษาให้รัดกุมและชัดเจน ควรแบ่งเป็นยอ่หน้าย่อย ๆ หรือเขียน
อธิบายเป็นขอ้ ๆ เพอืใหผู้อ่้านเขา้ใจและจาํไดง้่าย 
 3.  การเขียนเพอืแสดงความคิดเห็น 
  การเขยีนเพอืแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียนในเรือง
ต่าง ๆ อาจเป็นการแสดงความคิดเห็นอยา่งเดียวหรืออาจประกอบดว้ยคาํแนะนาํ ขอ้คิด ขอ้เตือนใจ
หรือบทปลุกใจ เช่น การเขียนบทความในหนังสือพิมพร์ายวนั การเขียนบทวิจารณ์ การแนะนํา
หนังสือ เป็นตน้ วิธีเขียนแสดงความคิดเห็นจาํเป็นตอ้งให้ขอ้เท็จจริงทีสมบูรณ์ ชีแจงเหตุผล ขอ้ดี 
ขอ้เสีย อยา่งชดัเจน 
 4.  การเขียนเพอืโฆษณาและเชิญชวน 
  การเขียนเพอืโฆษณาและเชิญชวน คือ การเขียนจูงใจ เชิญชวนให้ผูอ่้านสนใจสิงที
เขียนแนะนํา เช่น การเขียนคาํโฆษณา การเขียนคาํขวญั คาํเชิญชวน วิธีการเขียนถ้อยคาํสัน ๆ             
มีการเล่นคาํ สาํนวน เพอืใหเ้กิดความคลอ้งจอง ชวนใหผู้อ่้านติดใจในเวลารวดเร็ว  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 5.  การเขียนเพอืสร้างจินตนาการ 
  การเขียนเพือสร้างจินตนาการ คือ การเขียนถ่ายทอดความรู้สึกให้ผูอ้่านเห็นภาพ
ตามทีผูเ้ขียนตอ้งการ เช่น การเขียนเรืองสัน นวนิยาย ละคร เป็นตน้ วิธีการเขียนลักษณะนีตอ้ง
เลือกใชถ้อ้ยคาํอยา่งประณีต ใชถ้อ้ยคาํทีมีความหมายเปรียบเทียบ หรือมีความหมายเป็นสัญลกัษณ์
แทนสิงใดสิงหนึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบทดสอบย่อย 

เรือง รูปแบบคาํประพันธ์ 

 

คาํสัง จงเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพยีงขอ้เดียว 

1. บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก แต่งดว้ยคาํประพนัธช์นิดใด 
 ก. กลอนสุภาพ    ข. กลอนบทละคร 
 ค. กลอนเสภา    ง. กลอนเพลงยาว 
2. “๒ คาํฯ” มีความหมายตรงตามขอ้ใด 
 ก. จาํนวนกลอน 2 บาท 
 ข. จาํนวนกลอน 2 บท 
 ค. จาํนวนกลอน 2 วรรค 
 ง. จาํนวนกลอน 2 บรรทดั 
3. ขอ้ใดเป็นลกัษณะสาํคญัของกลอนบทละคร 
 ก. มีคาํขึนตน้เฉพาะตวั  ข. มีการกาํหนดเพลงหนา้พาทย ์
 ค. มีจาํนวนคาํวรรคละ 8 คาํ  ง. มีคาํลงทา้ยวา่เอย 
4. “มาจะกล่าวบทไป” ใชใ้นการขึนตน้แบบใด 
 ก. ตวัละครเป็นผูสู้งศกัดิ  ข. ตวัละครเป็นเสนาทหาร 
 ค. ใชข้ึนตน้บทรัก   ง. ใชใ้นการเริมเรืองใหม่ 
5. เพลงทีใชป้ระกอบการแสดงอากปักริยาของตวัละครคือเพลงอะไร 
 ก. เพลงโหมโรง   ข. เพลงเรือง  
 ค. เพลงหนา้พาทย ์   ง. เพลงเถา 
6. ศิลาจารึกหลกัที 1 มีจุดประสงคใ์นการแต่งเพอือะไร 
 ก. เพอืบนัทึกเรืองราวต่าง ๆ   ข. เพอืบนัทึกความรู้ 
 ค. เพอืความเพลิดเพลินสนุกสนาน ง. เพอืจรรโลงใจ 
7. งานเขียนทีใชภ้าษาสือความหมายแบบตรงไปตรงมาจดัเป็นงานเขียนทีมีจุดประสงคใ์นการเขียน 
     อยา่งไร 
 ก. ใหค้วามรู้     ข. ใหค้วามเพลิดเพลิน 
 ค. ใหแ้ง่คิดสอนใจ   ง. ใหค้วามบนัเทิง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

8. การใชภ้าษาในศิลาจารึกเป็นลกัษณะใด 
 ก. พรรณนา     ข. บรรยาย  
 ค. เทศนา     ง. สาธก 
9. “พ่อกูชือศรีอินทราทิตย์ แม่กูชือนางเสือง พีกูชือบานเมือง ตูพีน้องท้องเดียวกันผู้ชายสามผู้หญิง 

     โสง......” ขอ้ความขา้งตน้ใชโ้วหารใดในการเขียน 
 ก. พรรณนาโวหาร   ข. บรรยายโวหาร 
 ค. เทศนาโวหาร   ง. สาธกโวหาร 
10. “เข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟ เมือสุโขทัยนีมีดังจักแตก” ขอ้ความขา้งตน้ใชภ้าพพจน์ใด 
 ก. อุปมา     ข. สทัพจน์  
 ค. อุปลกัษณ์     ง. นามนยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง รูปแบบคาํประพันธ์ 
 

      1. ข   2. ก   
      3. ข   4. ง   
      5. ค   6. ก   
      7. ก   8. ข   
      9. ข             10. ก    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แผนการจัดการเรียนรู้ที 2 (กลุ่มควบคุม) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2     ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง เนือหาวรรณคดี       เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 การศึกษาวรรณคดี สิงทีจาํเป็นอย่างยิงคือตอ้งมีความรู้ในเนือหาของวรรณคดีเรือง    
นนั ๆ โดยตลอดเพอืจะเป็นพนืฐานในการพนิิจวรรณคดีต่อไป การฝึกให้นักเรียนเรียนรู้เนือหาของ
บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราช จะทาํใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจเนือหาและสามารถพนิิจวรรณคดีทงัสองเรืองนีได ้

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถเล่า เรืองย่อของบทละครเรืองรามเกียรติ  ตอน  นารายณ์           
ปราบนนทกได ้ 

 2.  นกัเรียนสามารถเล่าเรืองยอ่ของศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชได ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  เนือหาบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 2.  เนือหาศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 ครูนาํนักเรียนสนทนาถึงบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทกและศิลา
จารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช โดยกล่าวถึงลกัษณะเด่นของวรรณคดีทงัสองเรืองแล้ว
เชือมโยงเขา้สู่เนือหาของบทเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 ขนัสอน 

 . ครูเล่าเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทกให้นักเรียนฟัง     
โดยใชภ้าพประกอบ   
 . นกัเรียนเขียนเรืองยอ่ของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทกลงในสมุด 
 . ครูแจกใบความรู้เรือง ศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชให้นักเรียน
ศึกษาแลว้ครูอธิบายเพมิเติม 
 . ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความเหมือน และความแตกต่างของเนือหาของ
บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราช 
 . นกัเรียนเขียนเรืองยอ่ศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 ขันสรุป 

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเรืองเนือหาของวรรณคดี 
 ขนัการวัดและประเมินผล 
  นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิเรืองเนือหาวรรณคดี 
 

6. สือการเรียนรู้ 

 1.  ภาพประกอบเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 2.  ใบความรู้เรือง ศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 3.  หนงัสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวจิกัษ ์
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  หอ้งสมุดโรงเรียน 
 2.  อินเทอร์เน็ต 
 

8. การวัดและประเมินผล 

 ตรวจจากความถูกตอ้งของการเขียนเรืองยอ่ของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์
ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

เรืองย่อ บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 นนทกนังประจาํอยู่ทีเชิงเขาไกรลาส มีหน้าทีลา้งเทา้ให้เหล่าเทวดา ใคร ๆ ก็พึงพอใจ   
ทีไดรั้บบริการจากนนทก ยนืเทา้ให้ลา้งแลว้ยงัไม่เพียงพอ ไดห้ยอกเยา้ถอนผมนนทกเล่น นนทก
แคน้ใจแต่จะหาทางตอบโตก้็ไม่ไดเ้พราะไม่มีกาํลงัหรืออาํนาจ จึงไปหาเจา้นายคือพระอิศวรแลว้
ร้องเรียนว่าตนทาํหน้าทีดว้ยความรับผิดชอบมานานแลว้ แต่ยงัไม่ไดข้อสิงใดเป็นรางวลัเลย วนันี 
จะมาทูลขอใหมี้ฤทธิสามารถลงโทษผูท้ีมารังแกตนได ้พระอิศวรประทานให้ตามตอ้งการ นนทก    
จึงมีนิวเพชรทีสามารถชีสงัหารใคร ๆ ได ้
 ไม่นานนนทกก็มีใจกาํเริบไม่ยบัยงัชงัใจ และไม่ใคร่ครวญว่าจะใชนิ้วเพชรนันอยา่งไร 
เพียงแต่ถูกหยอกเล่นเหมือนทุกวนั นนทกก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึนมาทนัที เทวดาทีมายวัแหย่น
นทกถูกสงัหารเสียมากมาย ร้อนถึงพระอิศวรตอ้งมาแกท้ีตน้เหตุ หลงัจากใคร่ครวญดูแลว้ก็เห็นว่า 
การทีจะตอบแทนความดีความชอบดว้ยการมอบอาํนาจใหน้นัคงจะเหมาะกบัผูท้ีรู้จกัใชแ้ละควบคุม
อาํนาจเท่านัน แต่ถ้าผูใ้ดได้รับรางวลัตอบแทนแล้ว “กลับทรยศกระบถใจ ทาํการหยาบใหญ่          
ถึงเพยีงนี” ก็จาํจะตอ้งถูกลงโทษ 
 ผูท้ีพระอิศวรขอให้มาลงโทษนนทกคือพระนารายณ์ พระนารายณ์อยากจะให้นนทก      
รู้ฤทธิของอาํนาจทีนนทกเทียวใชร้ะรานผูอื้น โดยแปลงร่างเป็นเทพอปัสรไปรํายวันนทกให้รําตาม
ดว้ยท่าต่าง ๆ  เมือถึงท่าทีชีนิวลงทีตน้ขา นนทกก็ขาหักเพราะเดชนิวเพชรของตนเอง เทพอปัสร
กลบัร่างเป็นพระนารายณ์แลว้เหยยีบ นนทกไวเ้พอืสงัหาร นนทกจึงต่อวา่พระนารายณ์ว่าเอาเปรียบ
มีถึงสีกรแต่ก็ยงัไม่กลา้สู้กนัซึง ๆ หน้า พระนารายณ์ทา้ว่าขอให้นนทกไปเกิดใหม่มีสิบหน้า ยสิีบ
มือ และมีอาวธุใหพ้ร้อมสรรพ ส่วนพระองคจ์ะไปเกิดเป็นมนุษยส์องมือจะไดสู้ก้นัในโลกมนุษยอี์ก
ครังหนึง นนทกลงมาเกิดเป็นทศกัณฐ์ ส่วนพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามและไดท้าํศึก
สงครามกนัยาวนาน 
 พระรามเป็นโอรสของท้าวทศรถกษัตริย ์สุริยวงศ์แห่งกรุงอยุธยา ต้นวงศ์กษัตริย ์           
สุริยวงศ์คือทา้ว  อโนมาตนันัดดาของพระอิศวร พระอิศวรโปรดให้พระอินทร์ลงมาสร้างเมือง
อยธุยาในชมพูทวีป  โดยนาํพยางคแ์รกของชือฤๅษีสีตน ไดแ้ก่ อจนคาวี ยคุอคัระ ทหะ และยาคะ  
มาประสมกนัเป็นชือเมืองอยทุยา (อยธุยา) แลว้ให้ทา้วอโนมาตนัลงมาครอง ต่อมาทา้วอโนมาตนั    
ยกราชสมบติัใหอ้ชับาลผูเ้ป็นโอรส และต่อมาถึงทา้วทศรถผูเ้ป็นนดัดาตามลาํดบั 
 ทา้วทศรถมีมเหสีสามองค์ คือ เกาสุริยาซึงมีโอรสชือพระราม ไกยเกษีซึงมีโอรสชือ
พระพรต และสมุทรซึงมีโอรสชือพระลกัษณ์และพระสตัรุท พระรามเป็นโอรสองคใ์หญ่มีสิทธิทีจะ
ไดข้ึนครองอยธุยาต่อจากทา้วทศรถ แต่นางไกยเกษีทูลขอให้พระพรตโอรสของนางไดค้รองราชย์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แทน และขอใหพ้ระรามออกเดินป่าเป็นเวลา 14 ปี พระรามปรารถนาจะใหพ้ระบิดาทาํตามสัญญาที
ใหไ้วก้บันางไกยเกษีวา่จะขอพรใดก็ได ้จากการทีนางเคยช่วยทา้วทศรถให้พน้จากขา้ศึกในสมรภูมิ 
พระรามจึงสละสิทธิครองราชยแ์ลว้ออกเดินป่าไปกบันางสีดาชายาและพระลกัษณ์อนุชา ขณะทีอยู่
ในป่าทศกณัฐม์าลกันางสีดาไป พระรามกบัพระลกัษณ์จึงออกติดตามและทาํศึกกบัทศกณัฐ์จนได้
นางสีดาคืนมาแลว้กลบัไปครองกรุงอยธุยา 
 ทศกัณฐ์เป็นโอรสทา้วลัสเตียนอสูรผูค้รองกรุงลงกา มารดาชือนางรัชดา บิดาของ
ทา้วลัสเตียนคือทา้วจตุรพกัตร์เป็นเทพในพรหมโลก (ซึงอยู่สูงจากเทวโลกและไม่เกียวขอ้งกับ    
กามคุณ) ทศกัณฐ์จึงเป็นอสูรเชือพรหม ชาติก่อนของทศกัณฐ์คือนนทกขา้รับใช้ของพระอิศวร     
เมือลงมาเกิดเป็นกษัตริยใ์นโลกมนุษย ์ทศกัณฐ์เทียวเกะกะระรานสร้างความเดือดร้อนไปทัว      
พระอิศวรจึงขอใหพ้ระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามเพอืปราบทศกณัฐ ์ 
 

เนือหาจารึกพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

 ตามหลักฐานทางประวติัศาสตร์กล่าวว่า เมือ พ.ศ. 2376 ขณะทีสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัผนวชอยูแ่ละยงัไม่ไดเ้สด็จขึนครองราชย ์ไดเ้สด็จธุดงคไ์ปทางเหนือไดท้รงพบหลกัศิลา
หลักหนึงทีปราสาทเก่าเมืองสุโขทยั ลักษณะของศิลาจารึกเป็นแท่งศิลารูปสีเหลียมยอดแหลม   
ปลายมน สูง 1 เมตร 11 เซนติเมตร มีถอ้ยคาํจารึก 4 ดา้น ดา้นที 1 และดา้นที 2 มีจารึกดา้นละ 35 
บรรทดั ดา้นที 3 และดา้นที 4 มีจารึกดา้นละ 27 บรรทดั ตวัอกัษรทีใชบ้นัทึกเป็นตวัอกัษรโบราณ
ซึงเรียกกนัต่อมาวา่อกัษรพอ่ขนุรามคาํแหง เพราะเชือวา่พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึน
เมือ พ.ศ. 1826 เพอืใหมี้ความแตกต่างจากอกัษรขอมทีใชใ้นเมืองสุโขทยัมาแต่ก่อน 
 ขอ้ความในศิลาจารึกอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ตอน ดงันี 
 ตอนที 1 นบัตงัแต่ดา้นที 1 บรรทดัที 1 ถึง 18 เป็นพระราชประวติัของพ่อขุนรามคาํแหง
มหาราช ซึงใช้สรรพนามบุรุษที 1 แทนพระองค์ว่า “กู” เนือความในตอนนีระบุพระนามของ      
พระราชบิดา พระราชมารดา พระเชษฐา ต่อดว้ยเกียรติประวติัในการรบกบัขุนสามชนเจา้เมืองฉอด
ในรัชสมยัของพระราชบิดา ครันพระราชบิดาสวรรคตแลว้ก็ทรงประพฤติปฏิบติัพระองคด์ว้ยความ
จงรักภกัดีต่อพระเชษฐา คือ พอ่ขนุบานเมือง เมือพระเชษฐาสวรรคตพระองคก์็เสด็จขึนครองราชย ์
 ตอนที 2 นับตงัแต่ดา้นที 1 บรรทดัที 18 ถึงดา้นที 3 บรรทดัที 10 เนือความตอนนีและ
ตอนที 3 สันนิษฐานว่าผูแ้ต่งไม่ใช่บุคคลเดียวกนักับผูแ้ต่งขอ้ความตอนที 1 มีเนือหาพรรณนาถึง
เหตุการณ์บา้นเมืองและความเจริญรุ่งเรืองในสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช กล่าวถึงการคา้ขายเสรี 
กฎหมายมรดก ระเบียบการฟ้องร้องคดีศาล การร้องทุกข์โดยตรงต่อพระเจ้าแผ่นดิน การจัด
สาธารณูปโภค สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองสุโขทยั ต่อจากนันไดบ้รรยายถึงวิถีชีวิตของคนไทยใน
สมยันนัทีนิยมทาํบุญถือศีลดว้ยความศรัทธาในพระพทุธศาสนา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 ตอนที 3 นับตงัแต่ดา้นที 3 บรรทดัที 10 ถึงดา้นที 4 บรรทดัสุดทา้ย เนือความกล่าวถึง
พระราช  กรณียกิจทีสําคญัของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชว่า เมือ พ.ศ. 1835 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราชไดโ้ปรดใหช่้างสกดัหินเป็นพระแท่นชือมนงัคศิลาบาตรประดิษฐานกลางดงตาล วนัธรรม
สวนะพระสงฆ์ใช้เป็นธรรมาสน์แสดงธรรมแก่ประชาชน ส่วนวนัธรรมดาพ่อขุนรามคาํแหง
มหาราชทรงใช้เป็นบัลลังก์ประทับว่าราชการ ต่อจากนันกล่าวถึงเหตุการณ์สําคัญยิงทาง
ประวตัิศาสตร์วฒันธรรมไทยคือ เมือ พ.ศ. 1826 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์            
ตวัอักษรไทยตามแบบทีใช้จารึกบนหลักศิลานี นอกจากนียงับนัทึกว่าพระองคท์รงมีความรอบรู้
เฉลียวฉลาด กลา้หาญ เขม้แข็งอดทนจนหาใครเปรียบไดย้าก ทรงสามารถปราบปรามขา้ศึกและ
ขยายอาณาเขตไดก้วา้งขวาง บา้นเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ และทรงปกครองประชาชนโดยธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

ใบความรู้ 

เรือง ศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 
  

 
 ตามหลักฐานทางประวติัศาสตร์กล่าวว่า เมือ พ.ศ. 2376 ขณะทีสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัผนวชอยูแ่ละยงัไม่ไดเ้สด็จขึนครองราชย ์ไดเ้สด็จธุดงคไ์ปทางเหนือไดท้รงพบหลกัศิลา
หลักหนึงทีปราสาทเก่าเมืองสุโขทยั ลักษณะของศิลาจารึกเป็นแท่งศิลารูปสีเหลียมยอดแหลม   
ปลายมน สูง 1 เมตร 11 เซนติเมตร มีถอ้ยคาํจารึก 4 ดา้น ดา้นที 1 และดา้นที 2 มีจารึกดา้นละ 35 
บรรทดั ดา้นที 3 และดา้นที 4 มีจารึกดา้นละ 27 บรรทดั ตวัอกัษรทีใชบ้นัทึกเป็นตวัอกัษรโบราณ
ซึงเรียกกนัต่อมาวา่อกัษรพอ่ขนุรามคาํแหง เพราะเชือวา่พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึน
เมือ พ.ศ. 1826 เพือให้มีความแตกต่างจากอกัษรขอมทีใช้ในเมืองสุโขทยัมาแต่ก่อน ขอ้ความใน   
ศิลาจารึกอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ตอน ดงันี 
 ตอนที 1 นบัตงัแต่ดา้นที 1 บรรทดัที 1 ถึง 18 เป็นพระราชประวติัของพ่อขุนรามคาํแหง
มหาราช ซึงใช้สรรพนามบุรุษที 1 แทนพระองค์ว่า “กู” เนือความในตอนนีระบุพระนามของ     
พระราชบิดา พระราชมารดา พระเชษฐา ต่อดว้ยเกียรติประวติัในการรบกบัขุนสามชนเจา้เมืองฉอด
ในรัชสมัยของพระราชบิดา ครันพระราชบิดาสวรรคตแล้วก็ทรงประพฤติปฏิบัติพระองค์ด้วย  
ความจงรักภกัดีต่อพระเชษฐา คือ พ่อขุนบานเมือง เมือพระเชษฐาสวรรคตพระองค์ก็เสด็จขึน
ครองราชย ์
 ตอนที 2 นับตงัแต่ดา้นที 1 บรรทดัที 18 ถึงดา้นที 3 บรรทดัที 10 เนือความตอนนีและ
ตอนที 3 สันนิษฐานว่าผูแ้ต่งไม่ใช่บุคคลเดียวกนักับผูแ้ต่งขอ้ความตอนที 1 มีเนือหาพรรณนาถึง
เหตุการณ์บา้นเมืองและความเจริญรุ่งเรืองในสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช กล่าวถึงการคา้ขายเสรี 
กฎหมายมรดก ระเบียบการฟ้องร้องคดีศาล การร้องทุกข์โดยตรงต่อพระเจ้าแผ่นดิน การจัด
สาธารณูปโภค สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองสุโขทยั ต่อจากนันได้บรรยายถึงวิถีชีวิตของคนไทย        
ในสมยันนัทีนิยมทาํบุญถือศีลดว้ยความศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
 ตอนที 3 นับตงัแต่ดา้นที 3 บรรทดัที 10 ถึงดา้นที 4 บรรทดัสุดทา้ย เนือความกล่าวถึง
พระราชกรณียกิจทีสําคัญของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชว่า เมือ พ.ศ. 1835 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราชได้โปรดให้ช่างสกัดหินเป็นพระแท่นชือมนังคศิลาบาตรประดิษฐานกลางดงตาล วนั    
ธรรมสวนะพระสงฆใ์ชเ้ป็นธรรมาสน์แสดงธรรมแก่ประชาชน ส่วนวนัธรรมดาพ่อขุนรามคาํแหง
มหาราชทรงใช้เป็นบัลลังก์ประทับว่าราชการ ต่อจากนันกล่าวถึงเหตุการณ์สําคัญยิงทาง
ประวตัิศาสตร์วฒันธรรมไทยคือ เมือ พ.ศ. 1826 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ตวัอักษรไทยตามแบบทีใช้จารึกบนหลักศิลานี นอกจากนียงับนัทึกว่าพระองคท์รงมีความรอบรู้
เฉลียวฉลาด กลา้หาญ เขา้แข็งอดทนจนหาใครเปรียบได้ยาก ทรงสามารถปราบปรามขา้ศึกและ
ขยายอาณาเขตไดก้วา้งขวาง บา้นเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ และทรงปกครองประชาชนโดยธรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบทดสอบย่อย 

เรือง เนือหาวรรณคดี 
 

คาํสัง ให้นักเรียนเลือกคาํตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว 

1. ใครเป็นผูแ้ต่งบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ก. พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 ข. พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 
 ค. พระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่วั 
 ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
2. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 ก. นนทกทาํหนา้ทีลา้งเทา้ใหเ้ทวดา 
 ข. นนทกเป็นขา้รับใชข้องพระอิศวร 
 ค. นนทกไดรั้บนิวเพชรจากพระอินทร์ 
 ง. นนทกใชนิ้วเพชรไปในทางทีผดิ 
3. ผูใ้ดเป็นผูท้ีไปกราบทูลพระอิศวรวา่นนทกก่อเรืองเดือดร้อนบนสวรรค ์
 ก. พระนารายณ์   ข. พระอินทร์  
 ค. พระพรหม    ง. คนธรรพ ์
4. นนทกร่ายราํในท่าใดจึงถูกนิวเพชรชีโดนขาของตนเอง 
 ก. พรหมสีหนา้   ข. สอดสร้อยมาลา 
 ค. ชา้นางนอน    ง. นาคามว้นหาง 
5. พระนารายณ์อวตารเป็นใครเพอืมาปราบทศกณัฐ ์
 ก. นางฟ้า     ข. หมูป่า  
 ค. พระราม     ง. พระลกัษณ์ 
6. อกัษรของพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชมีชือเรียกวา่อะไร 
 ก. ลายสือไทย    ข. อกัษรไทย  
 ค. ตวัเขียนไทย    ง. อกัขรไทย 
7. เนือหาในศิลาจารึกแบ่งออกเป็นกีตอน 
 ก. 2 ตอน     ข. 3 ตอน  
 ค. 4 ตอน     ง. 5 ตอน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

8. เนือหาในตอนที 1 ของศิลาจารึกกล่าวถึงเรืองใด 
 ก. พระราชประวติัของพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 ข. เหตุการณ์บา้นเมืองสมยัสุโขทยั 
 ค. สภาพบา้นเมืองสุโขทยั 
 ง. ลกัษณะนิสยัของคนสุโขทยั 
9. เนือความในตอนที 1 ของศิลาจารึกใชส้รรพนามบุรุษที 1วา่อะไร 
 ก. ขา้พเจา้     ข. กู   
 ค. เรา      ง. ฉนั 
10. “ป่าลาง” มีความหมายวา่อะไร 
 ก. ป่ามะม่วง     ข. ป่าตาล  
 ค. ป่าขนุน     ง. ป่ามะขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง เนือหาวรรณคดี 
 

      1. ก   2. ค   
      3. ข   4. ง   
      5. ก   6. ก   
      7. ข   8. ก   
      9. ข             10. ค   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แผนการจัดการเรียนรู้ที 3 (กลุ่มควบคุม) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2     ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  ละศิลาจารึกหลักที 1 

เรืองแก่นเรืองโครงเรือง      2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 แก่นเรืองและโครงเรืองเป็นสิงสาํคญัในการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม เนืองจากเป็น
ตวักาํหนดแนวทางการดาํเนินไปของเรืองอีกทงัความคิดทีผูแ้ต่งตอ้งการจะสือมายงัผูอ่้าน การฝึก
ให้นักเรียนได้วิเคราะห์แก่นเรืองและโครงเรืองของวรรณคดี จะทาํให้นักเรียนสามารถพินิจ
วรรณคดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถบอกแก่นเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติตอนนารายณ์       
ปราบนนทกได ้
 2.  นักเรียนสามารถอภิปรายโครงเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์   
นนทกได ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  แก่นเรือง 
 2.  โครงเรือง 

 3. แก่นเรืองและโครงเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
ถึงความสนุกสนานของเนือเรือง ความประทบัใจของนกัเรียนทีมีต่อวรรณคดีเรืองนี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 ขนัสอน 

 . ครูแจกใบความรู้เรืองแก่นเรืองให้นักเรียนศึกษา แลว้อธิบายประกอบการซักถาม
เพมิเติม 
 . แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน ศึกษาแก่นเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก จากนนัครูสุ่มบางกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอ  
 . ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนันครูอธิบายประกอบ          
การซกัถามเพมิเติม 
 . ครูแจกใบความรู้เรือง โครงเรือง ให้นักเรียนศึกษาแล้วครูอธิบายประกอบ           
การซกัถามเพมิเติม 
 . นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์แก่นเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก จากนนัร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 ขันสรุป 

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเรืองแก่นเรืองและโครงเรือง 
 ขนัการวัดและประเมินผล  

   นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ เรือง แก่นเรืองและโครงเรือง 
 

6. สือการเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้เรืองแก่นเรือง 
 2.  ใบความรู้ เรือง โครงเรือง 
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  หอ้งสมุดโรงเรียน 
 2.  อินเทอร์เน็ต 
 

8. การวัดและประเมินผล 

 1.  ตรวจจากความถูกตอ้งของการวเิคราะห์แก่นเรืองและโครงเรืองของบทละครเรือง
รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  
 2.  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

โครงเรือง (plot) 
 โครงเรือง (plot) คือ เคา้โครงของเหตุการณ์ในเรือง เป็นขอบเขตของเรืองราวหรือ
เหตุการณ์ ซึงแสดงปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ในเรืองหรือเหตุการณ์ เป็นการบอกเฉพาะเหตุการณ์สาํคญั
พอเป็นทีเขา้ใจ 
 

องค์ประกอบของโครงเรือง 

 โครงเรืองมกัมีองคป์ระกอบต่างๆ ต่อไปนี 
 . การเปิดเรือง (exposition) คือการเริมตน้เล่าเรือง การเทา้ความถึงเรืองราวดังเดิม 
การปล่อยตวัละครทีก่อปัญหาขึน 
 . ปัญหาเริมปรากฏ (inciting moment) ปัญหาอนัเป็นจุดเริมตน้ของการดาํเนินเรือง
ระยะต่อไป 
 . การขยายตวัของปัญหา หรือการพฒันาเรือง (development) หลังจากเริมปรากฏ
ปัญหา มีการแกไ้ขปัญหานาํไปสู่ความขดัแยง้ต่างๆ เนือเรืองส่วนใหญ่และความสนุกสนานใคร่รู้
เรืองของผูอ่้านจะปรากฏอยูใ่นระยะนีมากทีสุด ความขดัแยง้ของตวัละครทาํให้เนือเรืองสามารถ
เบียงเบนไปไดห้ลายทิศทาง ขึนอยู่กบัฝีมือของผูแ้ต่งว่าจะควบคุมเนือเรืองไดอ้ยา่งไรจึงจะทาํให้
ผูอ่้านคาดการณ์ตอนจบไม่ได ้
 . จุดสุดยอดของเรืองทีนําไปสู่การเปลียนแปลงเรือง (climax) ความขดัแยง้อย่าง
รุนแรงทีสุดส่งผลให้ตวัละครต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึง หรือประสบชะตากรรมอย่างใด    
อยา่งหนึง 
 . การคลีคลายเขา้สู่จุดจบ (denouement) เมือผ่านจุดสุดยอดมาแลว้เนือเรืองคลีคลาย
เขา้สู่จุดจบโดยเร็ว 
 . จุดจบของปัญหา (conclusion) จุดทีเรืองราวทีดาํเนินมาทงัหมดยติุลง 

 โครงเรืองทีดีจะมีปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ (conflict) ทีสาํคญัทีเกิดขึนกบัตวัเอกของเรือง 
ก่อใหเ้กิดการดาํเนินเรืองต่อไป เช่น  พระราชาสินพระชนม ์พระราชินีสินพระชนม ์ไม่ใช่โครงเรือง
เพราะไม่มีปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ แต่ถา้พระราชาสินพระชนม์และพระราชินีก็สินพระชนม์ตามดว้ย
ความเศร้าเสียพระทยั จึงจะมีโครงเรือง เพราะมีความขดัแยง้ภายในพระทยัของพระราชินี 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ปัญหาหรือความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 5 แบบ คอื 

 . ความขดัแยง้ระหว่างมนุษย ์เป็นความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์เช่น ความ
ขดัแยง้ระหว่างขุนแผนกับขุนช้างเพือชิงนางวนัทอง เมียหลวงกับเมียน้อย เช่น นางวิมาลากับ     
นางตะเภาแกว้ตะเภาทอง ศรีมาลากับสร้อยฟ้า ความขดัแยง้ระหว่างสามีกบัภรรยา เช่น ชูชกกับ   
นางอมิตตดา เป็นตน้ 
 . ความขดัแยง้ภายในตนเอง อาจจะเป็นความขดัแยง้ทางกายภาพ เช่น ความพิการ
ทางด้านร่างกาย อาจเป็นความขดัแยง้ทางจิตใจทางด้านอารมณ์และคุณธรรม ตวัละครจาํตอ้ง
ตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหนึง อาจพ่ายแพต้่อคุณธรรมหรือเอาชนะใจตนเองได้ เช่น พระเวสสันดร
พระราชทานสองกุมารให้ชูชก วิมลในเรืองผูดี้ ซึงต้องต่อสู้กับความตกตาํทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและการทีคนรักจากไป 
 . ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์ับสภาพแวดล้อม ซึงอาจขดัแยง้กับธรรมชาติหรือ
สภาพแวดลอ้มในสงัคม หรือแมแ้ต่โชคชะตาของมนุษย ์เช่น สภาพความแหง้แลง้ของอีสานในเรือง
ลูกอีสาน และรวมเรืองสันชุดฟ้าบ่กนั นาํป่าไหลท่วมบา้นเมืองในเรืองกาพยพ์ระไชยสุริยาของ
สุนทรภู่ ความขดัแยง้ของแม่พลอยกบัสงัคมทีเปลียนไป ในเรืองสีแผน่ดิน 
 . ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์ับสังคม คือ การทีมนุษยต์อ้งต่อสู้กบัสังคมทีตนอยู ่
ซึงนวนิยายไทยในยคุแรกๆ ไมนิยมใช้ความขดัแยง้แนวนี แต่หลังจากนวนิยายเรือง เมืองนิมิตร 
ของนิมิตมงคล (ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์) ได้พิมพอ์อกมาเผยแพร่ จึงได้มีนักเขียนในกลุ่ม        
นกัอุดมคติและกลุ่มกา้วหนา้ ไดน้าํความขดัแยง้และปัญหาสงัคมมาตีแผ่ เช่น เรืองปีศาจ ของ เสนีย ์
เสาวพงศ ์สาย สีมา ปฏิเสธความกตญั ูไปเลือกความยตุิธรรม 
 . ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัโชคชะตาหรือพรหมลิขิต ในเรือง พรหมไม่ไดลิ้ขิต 
ของสีฟ้า ตวัละครเอกฝ่ายหญิงคือ การะเกด พยายามฝืนโชคชะตาหรือพระพรหม โดยกาํหนดชีวิต
ของตนเอง แต่ในทีสุดผูเ้ขียนก็จบลงดว้ยชยัชนะของพระพรหม คือ ปล่อยให้โชคชะตาเป็นไปตาม
ทางทีจะเกิด ไม่ใช่เป็นการจงใจใหเ้กิดดว้ยการตดัสินใจของตนเอง 
 

แก่นเรือง (theme) 
 แก่นเรือง (theme) หรือสารัตถะ คือ ความคิดหลักของเรืองทีผูแ้ต่งมีจุดประสงค์สือ
มายงัผูอ่้าน มักจะเกียวกับความเป็นจริงของชีวิตและข้อคิดเตือนใจ เมือพิจารณาเหตุการณ์ 
พฤติกรรมและลกัษณะของตวัละครในเรืองจะทาํใหส้รุปแก่นเรืองหรือแนวคิดนนั ๆ ออกมาได ้เช่น 
เรืองละครแห่งชีวติ นวนิยายของหม่อมเจา้อากาศดาํเกิง รพพีฒัน์ มีแก่นเรืองสาํคญัทีผูเ้ขียนตอ้งการ
จะชีใหเ้ห็นวา่ ชีวตินนัคือละคร ไม่มีอะไรแน่นอน ทุกคนแสดงบทบาทของตนไปตามครรลองชีวิต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ทีมุ่งหวงัใหเ้ป็นเช่นนนั เช่นนี จริงจงันกัไม่ได ้ไม่ใช่วา่ทุกคนตอ้งประสบความสาํเร็จในชีวิตตามที
ตงัใจไวเ้สมอไป หากใครปลงได ้ยอมรับไดอ้ยา่งวสูิตร ศุภลกัษณ์ จึงจะเรียกไดว้า่ชนะใจตนเอง 
 

ลักษณะของแก่นเรือง 

 แก่นเรืองหรือความคิดอนัเป็นศูนยก์ลางของเรือง มกัมีลกัษณะดงัต่อไปนี 
 . แก่นเรืองมกัจะปรากฏในเรืองสนัหรือนวนิยายทีมีจุดมุ่งหมาย ดงันี 

 1.1  เรืองทีผูเ้ขียนพยายามเสนอหรือตีแผใ่หเ้ห็นความเป็นจริงในชีวิตมนุษย ์ซึงเป็น
ประสบการณ์ร่วมหรือไม่ก็เป็นภาวะอันเป็นธรรมชาติ ธรรมดาของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์
ความรู้สึกหรือการแสดงออก เช่น ความรัก ความเกลียดชงั ความปรารถนา ความโลภ ฯลฯ ตวัอยา่ง
ในเรืองสนั “จบัตาย” ของ มนสั จรรยงค ์แสดงธาตุแทข้องมนุษยท์ีรักศกัดิศรียงิกวา่ชีวติ  

 1.2  เรืองทีผูเ้ขียนประดิษฐ์คิดแต่งขึน เพือพิสูจน์กฎเกณฑห์รือทฤษฎีเกียวกบัชีวิต
โดยการผูกเรืองให้มีความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ เช่น โครงเรือง ตวัละคร ฉาก หรือ
การเล่าเรือง เพือให้เรืองดงักล่าวสือความหมายและเป็นตวัพิสูจน์ให้เห็นว่าทฤษฎีหรือสมมติฐาน
นนัเป็นความจริงหรือมีความเป็นไปได ้แนวคิดและทฤษฎีทีผูเ้ขียนมุ่งเสนอแนวคิดเชิงปรัชญาหรือ
อภิปรัชญา เช่น นิคม รายวา แต่งเรือง “ตลิงสูงซุงหนัก” เพือตอ้งการพิสูจน์ความคิดว่ามนุษยล์ว้น
แลว้แต่แบกเอาซากหรือพนัธะไวต้ลอดชีวติ เช่นเดียวกบัชา้งทีลากซุงอยูริ่มนาํทีมีตลิงสูง 
 2.  แก่นเรืองอาจมีลกัษณะคลา้ยคาํสอนทางศีลธรรมหรือหลกัในการใชชี้วิต แต่แก่น
เรืองไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเรืองเกียวกบัคุณค่าทางศีลธรรมเสมอไป แก่นเรืองกบัศีลธรรมอาจแทนทีกนั
ได้หรือเป็นอันเดียวกันในบางครัง แต่ก็ไม่ใช่ข้อสรุปทีแน่นอนตายตัวเพราะศีลธรรมมุ่งให ้           
ขอ้เตือนใจแต่แก่นเรืองไม่ไดมุ่้งสอนหรือใหข้อ้คิดเพยีงอยา่งเดียวหากแต่มุ่งให้ผูอ่้านไดต้ระหนักรู้
และเขา้ใจชีวติเป็นสาํคญั ดงันนัการพจิารณาคน้หาแก่นเรืองจึงควรตงัคาํถามว่า “เรืองนีแสดงอะไร 
ใหเ้ราเห็นอะไร” 
 3.  บทสรุปเกียวกับแก่นเรือง มักจะเป็นประโยคบอกเล่าทีรวบรวมเอาความคิด       
รวบยอด (concept) เกียวกับสาระสําคญัหรือความคิดอันเป็นศูนยก์ลางของเรืองเอาไว ้ความคิด   
รวบยอดดงักล่าวจะเกิดขึนภายหลงัทีผูอ่้านไดอ่้านเรืองจบลง หรือสรุปไดใ้นขณะทีอ่านเรือง 
  ขอ้สรุปหรือความคิดรวบยอดเกียวกบัแก่นเรือง ในเรืองสนัหรือนวนิยายแต่ละเรือง
ไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกันเสมอไป โดยธรรมชาติและความเป็นปัจเจกบุคคลผูอ้่านแต่ละคนอาจ
ตีความหรือสรุปแก่นเรืองแตกต่างกนัออกไป เช่น ในเรืองสนั “จบัตาย” ของมนัส จรรยงค ์อาจจะมี
บทสรุปเกียวกบัแก่นเรืองแตกต่างกนัไปตามความเห็นของผูอ่้านแต่ละคน ดงันี 

  - มนุษยย์อ่มรักและหวงแหนศกัดิศรีของตนเอง 
  - ความรักทาํใหม้นุษยก์ระทาํในสิงต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่กลวัแมแ้ต่ความตาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

  - รักสามเสา้ทาํใหเ้กิดปัญหาเสมอ 
  - ระหวา่งหนา้ทีและมนุษยธรรม ทาํใหค้นเรายุง่ยากในการตดัสินใจ 
  - ลูกผูช้ายฆ่าได ้หยามไม่ได ้

 . แก่นเรืองมกัจะเกียวขอ้งกบัตวัละครเป็นสาํคญั แต่ตวัละครจะแสดงบทบาท และ
กาํหนดโดยโครงเรืองอีกชนัหนึง ดงันันแก่นเรืองจึงมีความสัมพนัธ์กบัโครงเรืองโดยตรง ผูเ้ขียน 
จะนําเหตุการณ์ต่างๆ มาผูกเขา้จนเป็นเรือง เหตุการณ์ดังกล่าวจะช่วยยาํและเสริมให้แก่นเรือง
เปิดเผยออกมา จึงกล่าวไดว้า่หากโครงเรืองเป็นประโยค แก่นเรืองก็คือวลีนนัเอง 
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โครงเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 อสูรตนหนึงมีหน้าทีล้างเทา้ให้กับเหล่าเทวดาทีมาเขา้เฝ้าเจา้แห่งสวรรค์อยู่ทีเชิงเขา    
ไกรลาศ ซึงปฏิบติัหนา้ทีไดส้มบูรณ์เสมอมา แต่เหล่าเทวดาทงัหลายเมืออสูรลา้งเทา้ให้แลว้ก็ตบหัว 
ถอนผมเพอืหยอกลอ้เป็นประจาํจนผมของอสูรตนนันหลุดร่วงจนศีรษะลา้น สร้างความแคน้เคือง
ใหอ้สูรเป็นอนัมากจึงขึนเฝ้าเจา้แห่งสวรรคเ์พอืทูลขอนิวเพชรทีสามารถชีผูใ้ดแลว้ผูน้ันตายได ้ดว้ย
ความทีอสูรเป็นขา้ผูจ้งรักภกัดีและปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ยา่งไม่ขาดตกบกพร่องพระองคจึ์งทรงประทาน
นิวเพชรให ้แต่อสูรกลบัใชนิ้วเพชรไปในทางทีผดิคือเทียวเกะกะระรานทาํลายผูอื้นทาํให้เดือดร้อน
ไปทวั พระองคจึ์งส่งเทวดาผูมี้ฤทธิมาปราบดว้ยการแปลงเป็นนางรํามายวัให้อสูรรําตามจนถึงท่าที
ตอ้งชีนิวลงขาทาํใหอ้สูรถูกนิวเพชรของตนเองชีลงขาทาํใหข้าหกัลม้ลง แลว้จึงถูกสงัหาร 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

วิเคราะห์องค์ประกอบของโครงเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 . การเปิดเรือง (exposition)  

 บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ผูแ้ต่งเปิดเรืองดว้ยการกล่าวถึง
ตวัละครคือนนทกผูมี้หน้าทีลา้งเทา้ให้เทวดาทีเชิงเขาไกรลาศ แลว้ถูกเทวดากลนัแกลง้จึงมีความ  
คบัแคน้ใจมาก 

    มาจะกล่าวบทไป  ถึงนนทกนาํใจกลา้หาญ 
  ตงัแต่พระสยมภูวญาณ  ประทานใหล้า้งเทา้เทวดา 
  อยูบ่นัไดไกรลาศเป็นนิจ  สุราฤทธิตบหวัแลว้ลูบหนา้ 
  บา้งใหต้กันาํลา้งบาทา   บา้งถอนเสน้เกศาวุน่ไป 
  จนผมโกร๋นโลน้เกลียงถึงเพยีงหู ดูเงาในนาํแลว้ร้องไห ้
  ฮึดฮดัขดัแคน้แน่นใจ   ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า 

 . ปัญหาเริมปรากฏ (inciting moment) 
  ปัญหาเริมปรากฏเมือพระอิศวรทรงประทานนิวเพชรให้กับนนทก  นับเป็น
จุดเริมตน้ของปัญหา 
     เมือนนั   พระยมภูวญาณเรืองศรี 
   ไดฟั้งนนทกพาที   ภูมีนิงนึกตรึกไป 
   อา้ยนีมีชอบมาชา้นาน   จาํเป็นจาํจะประทานให ้
   คิดแลว้ก็ประสิทธิพรชยั  จงไดส้าํเร็จมโนรถ 

 . การขยายตัวของปัญหาหรือพัฒนาเรือง (development) 
 พฒันาการของเรืองเกิดขึนหลงัจากทีพระอิศวรทรงประทานนิวเพชรให้นนทกแลว้ 

นนทกก็กลบัมานงัรอเทวดาทีจะมากลนัแกลง้ตน เพอืจะไดใ้ชนิ้วเพชรนนัลงโทษเทวดาใหเ้กรงกลวั 
   ครันถึงบนัไดไกรลาศ  ขดัสมาธินงัยมิริมอ่างใหญ่ 
  คอยหมู่เทวาสุราลยั   ดว้ยใจกาํเริบอหงัการ์ 

  จากนนันนทกก็ใชนิ้วเพชรทาํลายเทวดา 
 . จุดสุดยอดของเรือง (climax) 

 เนือเรืองดาํเนินมาจนถึงจุดสาํคญัคือ นนทกใชนิ้วเพชรนนัทาํลายเทวดาจาํนวนมาก
จนเดือดร้อนกนัไปทวั ร้อนถึงพระอิศวรตอ้งส่งพระนารายณ์มาปราบ 

   เมือนนั    หสันยัน์เจา้ตรัยตรึงศา 
  เห็นนนทกนนัทาํฤทธา  ชีหมู่เทวาวายปราณ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

    ตรัสแลว้จึงมีบญัชา  ดูราพระนารายณ์เรืองศรี 
  ตวัเจา้ผูมี้ฤทธี    เป็นทีพงึแก่หมู่เทวญั 
  จงช่วยระงบัดบัเขญ็   ใหเ้ยน็ทวัพภิพสรวงสวรรค ์
  เชิญไปสงัหารอา้ยอาธรรม ์  ใหม้นัสินชีพชีวา 

 . การคลีคลายเข้าสู่จุดจบ (denouement) 
 เหตุการณ์ทีเริมคลีคายเขา้สู่จุดจบเริมขึนเมือพระนารายณ์แปลงกายเป็นเทพอปัสร

มายวัใหน้นทกราํตามเพอืหลอกใหน้นทกใชนิ้วเพชรชีลงขาของตนเอง ซึงนนทกก็หลงเชือ 
    เมือนนั   พระนารายณ์ทรงสวสัดิรัศมี 
  เห็นนนทกหลงกลก็ยนิดี  ทาํทีเยอืงกรายใหย้วนยนิ 

 . จุดจบของปัญหา (conclusion) 
 เรืองราวทงัหมดจบลงทีนนทกรําตามนางอัปสรจนโดนนิวเพชรชีลงขาตนเอง    

นางอปัสรนนักลายร่างเป็นพระนารายณ์แลว้สงัหารนนกทกตาย 
    ดว้ยเดชนิวเพชรสิทธิศกัดิ ขาหกัลม้ลงไม่ทนได ้
  นางกลายเป็นองคน์ารายณ์ไป  เหยยีบไวจ้ะสงัหารราญรอน 

 

แก่นเรืองบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีแก่นเรืองทีแสดงให้เห็นว่าเมือ
อาํนาจตกอยูใ่นมือของคนทีลืมตวั ก็จะก่อใหเ้กิดผลร้ายตามมา ผูม้อบอาํนาจจึงตอ้งพจิารณาก่อนว่า
จะจาํกดัขอบเขตของอาํนาจทีเป็นรางวลัอยา่งไร มิฉะนันจะตอ้งมาแกไ้ขภายหลงัเพราะมองคนผิด 
และคนทีไดอ้าํนาจมาแลว้ใชไ้ม่เป็นยอ่มนาํภยัมาสู่ตนเอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    

2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั 
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
ใบความรู้ 

เรือง แก่นเรือง 

 

 แก่นเรือง (theme) หรือสารัตถะ คือ ความคิดหลักของเรืองทีผูแ้ต่งมีจุดประสงค์สือ
มายงัผูอ่้าน มักจะเกียวกับความเป็นจริงของชีวิตและข้อคิดเตือนใจ เมือพิจารณาเหตุการณ์ 
พฤติกรรมและลกัษณะของตวัละครในเรืองจะทาํใหส้รุปแก่นเรืองหรือแนวคิดนนั ๆ ออกมาได ้ 
 

ลักษณะของแก่นเรือง 

 แก่นเรืองหรือความคิดอนัเป็นศูนยก์ลางของเรือง มกัมีลกัษณะดงัต่อไปนี 
 1.  แก่นเรืองมกัจะปรากฏในเรืองสนัหรือนวนิยาย 
 2.  แก่นเรืองอาจมีลกัษณะคลา้ยคาํสอนทางศีลธรรมหรือหลกัในการใชชี้วิต แต่แก่น
เรืองไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเรืองเกียวกบัคุณค่าทางศีลธรรมเสมอไป แก่นเรืองกบัศีลธรรมอาจแทนทีกนั
ได้หรือเป็นอันเดียวกันในบางครัง แต่ก็ไม่ใช่ข้อสรุปทีแน่นอนตายตัวเพราะศีลธรรมมุ่งให ้           
ขอ้เตือนใจแต่แก่นเรืองไม่ไดมุ่้งสอนหรือใหข้อ้คิดเพยีงอยา่งเดียวหากแต่มุ่งให้ผูอ่้านไดต้ระหนักรู้
และเขา้ใจชีวติเป็นสาํคญั 
 3.  บทสรุปเกียวกับแก่นเรือง มักจะเป็นประโยคบอกเล่าทีรวบรวมเอาความคิด      
รวบยอด (concept) เกียวกับสาระสําคญัหรือความคิดอันเป็นศูนยก์ลางของเรืองเอาไว ้ความคิด   
รวบยอดดงักล่าวจะเกิดขึนภายหลงัทีผูอ่้านไดอ่้านเรืองจบลง หรือสรุปไดใ้นขณะทีอ่านเรือง 
 4.  แก่นเรืองมกัจะเกียวขอ้งกบัตวัละครเป็นสาํคญั แต่ตวัละครจะแสดงบทบาท และ
กาํหนดโดยโครงเรืองอีกชนัหนึง ดงันันแก่นเรืองจึงมีความสัมพนัธ์กบัโครงเรืองโดยตรง ผูเ้ขียน  
จะนําเหตุการณ์ต่างๆ มาผูกเขา้จนเป็นเรือง เหตุการณ์ดังกล่าวจะช่วยยาํและเสริมให้แก่นเรือง
เปิดเผยออกมา จึงกล่าวไดว้า่หากโครงเรืองเป็นประโยค แก่นเรืองก็คือวลีนนัเอง 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

ใบความรู้ 

เรือง โครงเรือง 

 

โครงเรือง (plot) 
 โครงเรือง (plot) คือ เคา้โครงของเหตุการณ์ในเรือง เป็นขอบเขตของเรืองราวหรือ
เหตุการณ์ ซึงแสดงปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ในเรืองหรือเหตุการณ์ เป็นการบอกเฉพาะเหตุการณ์สาํคญั
พอเป็นทีเขา้ใจ 
 

องค์ประกอบของโครงเรือง 

 โครงเรืองมกัมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ต่อไปนี 
 1.  การเปิดเรือง (exposition) วรรณคดีไทยส่วนใหญ่เปิดเรืองดว้ยการอธิบายนาํเรือง
เขา้สู่ปัญหาเป็นการปูพนืฐานผูอ่้านเพอืจะเขา้ใจเนือเรืองต่อไป 
 2.  ปัญหาเริมปรากฏ (inciting moment) ปัญหาอนัเป็นจุดเริมตน้ของการดาํเนินเรือง
ระยะต่อไป 
 3.  การคลีคลายปัญหา หรือการพฒันาเรือง (development) หลังจากเริมปรากฏมี      
การแกไ้ขปัญหานาํไปสู่ความขดัแยง้ต่าง ๆ เนือเรืองส่วนใหญ่และความสนุกสนานใคร่รู้เรืองของ
ผูอ่้านจะปรากฏอยูใ่นระยะนีมากทีสุด  

 4.  จุดสุดยอดของเรืองทีนําไปสู่การเปลียนแปลงเรือง (climax) ความขดัแยง้อย่าง
รุนแรงทีสุดส่งผลให้ตวัละครต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึง หรือประสบชะตากรรมอย่างใด   
อยา่งหนึง 

 5.  การคลีคลายเขา้สู่จุดจบ (denouement) เมือผ่านจุดสุดยอดมาแลว้เนือเรืองคลีคลาย
เขา้สู่จุดจบโดยเร็ว 
 6. จุดจบของปัญหา (conclusion) จุดทีเรืองราวทีดาํเนินมาทงัหมดยติุลง 
 

ปัญหาหรือความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 5 แบบ คอื 
 1.  ความขดัแยง้ระหวา่งตวัละครเอกกบับุคคลอืน 
 2.  ความขดัแยง้ระหวา่งตวัเอกกบัตนเอง 
 3.  ความขดัแยง้ระหวา่งตวัละครเอกกบัสภาพแวดลอ้ม 
 4.  ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสงัคม 

5.  ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัโชคชะตาหรือพรหมลิขิต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบทดสอบย่อย 

เรือง แก่นเรืองและโครงเรือง 

 
คาํสัง ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพยีงขอ้เดียว 

1. การเปิดเรืองในวรรณคดีไทยมกัมีการเปิดเรืองแบบใด 
 ก. อธิบายนาํเรืองเขา้สู่ปัญหา  ข. แนะนาํตวัละคร 
 ค. อธิบายสถานทีต่างๆ   ง. นาํเสนอความขดัแยง้ในเรือง 
2. องคป์ระกอบทีสาํคญัทีสุดของโครงเรืองคือขอ้ใด 
 ก. การเปิดเรือง    ข. การคลีคลายปัญหาหรือพฒันาเรือง 
 ค. จุดสุดยอดของเรือง   ง. การคลีคลายเขา้สู่จุดจบ 
3. ความขดัแยง้ทีเกิดขึนในจิตใจจดัเป็นความขดัแยง้ประเภทใด 
 ก. มนุษยก์บัมนุษย ์   ข. มนุษยก์บัสิงเหนือธรรมชาติ 
 ค. มนุษยก์บัสงัคม   ง. มนุษยก์บัความคิดของตนเอง 
4. แก่นเรืองมกัมีความเกียวขอ้งกบัเรืองใด 
 ก. ความปรารถนาในความสุข  ข. ความเป็นจริงของชีวติ 
 ค. คุณธรรมจริยธรรม   ง. ลกัษณะนิสยัตวัละคร 
5. บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทกมีการเปิดเรืองอยา่งไร 
 ก. กล่าวถึงตวัละครสาํคญั  ข. กล่าวถึงปมปัญหา 
 ค. กล่าวถึงผลของปัญหา  ง. กล่าวถึงเหตุการณ์สาํคญั 
 

6.   “จนผมโกร๋นโล้นเกลยีงถึงเพียงหู  ดูเงาในนําแล้วร้องไห้ 

 ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ    ตาแดงดังแสงไฟฟ้า 
 เป็นชายดูดู๋มาหมินชาย   มิตายก็จะได้เห็นหน้า” 

     บทประพนัธข์า้งตน้แสดงความขดัแยง้ประเภทใด 
 ก. มนุษยก์บัมนุษย ์   ข. มนุษยก์บัสิงเหนือธรรมชาติ 
 ค. มนุษยก์บัสงัคม   ง. มนุษยก์บัความคิดของตนเอง 
 

7. ปมปัญหาของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก เกิดขึนตอนใด 
 ก. เทวดารังแกนนทก   ข. พระอิศวรประทานนิวเพชรแก่นนทก 
 ค. นนทกใชนิ้วเพชรชีเทวดาตาย ง. พระนารายณ์แปลงกายมาปราบนนทก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

8. แก่นเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทกคือขอ้ใด 
 ก. ธรรมะยอ่มชนะอธรรม  ข. ความลุ่มหลงในอาํนาจ 
 ค. ความมกัใหญ่ใฝ่สูง   ง. ความหมกมุ่นในกามารมย ์
9. ลกัษณะการจบเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก เป็นอยา่งไร 
 ก. ปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ข  ข. ปัญหาเกิดขึนซบัซอ้น 
 ค. ปัญหาทกอยา่งคลีคลาย  ง. ปัญหายงัดาํเนินต่อไป 
10. แก่นเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ตรงกบัสาํนวนในขอ้ใด 
 ก. กลา้นกัมกับิน   ข. ทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั 
 ค. ขิงก็รา ข่าก็แรง   ง. เขียนเสือใหว้วักลวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง แก่นเรืองโครงเรือง 

 
      1. ข   2. ค   
      3. ง   4. ข   
      5. ก   6. ก   
      7. ข   8. ข   
      9. ค             10. ก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แผนการจัดการเรียนรู้ที 4 (กลุ่มควบคุม) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

 ภาคเรียนที 2     ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง ตัวละคร        เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 ตวัละครเป็นผูท้ีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ตามเหตุการณ์ในเรือง หรือผูท้ีไดรั้บผลจาก
เหตุการณ์ทีเกิดขึนตามโครงเรืองทีผูป้ระพนัธ์กาํหนดขึน ทีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินเรืองหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ การศึกษาวรรณคดีจึงตอ้งศึกษาลักษณะของตวัละคร เพือให้เขา้ใจสารทีผูแ้ต่ง
ตอ้งการสือสารมาสู่ผูอ่้านอยา่งถูกตอ้ง 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถบอกชือตวัละครจากบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบ     
นนทกได ้ 

 2.  นักเรียนสามารถพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น พินิจตวัละครจากบทละครเรือง
รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทกได ้

 3.  นักเรียนสามารถบอกปัญหาของตัวละครจากบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทกได ้ 

 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  ตวัละคร 
 2.  ตวัละครจากบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 ครูสุ่มถามนกัเรียนเป็นรายบุคคลใหบ้อกชือและลกัษณะนิสยัของตวัละครจากบทละคร
เรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก แลว้สนทนาเชือมโยงเขา้สู่เนือหาของบทเรียน 
 ขนัสอน 

 . ครูแจกใบความรู้เรืองตวัละครให้นักเรียนศึกษา แลว้อธิบายประกอบการซักถาม
เพมิเติม 
 . แบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 5 คน จกัสลากศึกษาตวัละครจากบทละครเรืองรามเกียรติ 
ตอน นารายณ์ปราบนนทก ได้แก่ นนทก พระอิศวร และพระนารายณ์ จากนันส่งตวัแทนออกมา
นาํเสนอผลงานหนา้ชนัเรียน    
 . ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง จากนันร่วมกนัอภิปรายถึงลกัษณะ
การประสบปัญหาของตวัละคร ครูอธิบายเพมิเติม 
 ขันสรุป 

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเรืองการพนิิจตวัละคร 
 ขนัการวัดและประเมินผล 
  นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ เรือง ตวัละคร 
 

6. สือการเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้เรือง ตวัละคร 
 2.  หนงัสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวจิกัษ ์
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  หอ้งสมุดโรงเรียน 
 2.  อินเทอร์เน็ต 
 

8. การวัดและประเมินผล 

 1.  ตรวจจากความถูกตอ้งของการพินิจตวัละครของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก  
 2.  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

ตัวละคร (characters) 
 ตวัละคร คือ ผูท้ีแสดงบทบาทไปตามเนือเรือง ผูอ่้านจะตีความเอาเองว่าตวัละครมี
ศีลธรรมจรรยาและอารมณ์อย่างไร จากการแสดงออกด้วยบทสนทนาและการกระทาํทีเรียกว่า 
บทบาท 
 ตัวละครจะเป็นสัตว์หรือสิงของก็ได้ตามแต่ผู ้ประพันธ์ก ําหนด  เช่น  ลิงในเรือง
รามเกียรติ ม้านิลมังกรในเรืองพระอภยัมณี นิกกับพิมเป็นสุนัข ปลาวาฬโมบีดิก ตวัละครเป็น
สิงของ เช่น ผา้ขีริวจากเรืองการผจญภยัของผา้ขีริว ภาพโปสเตอร์ผูส้มคัรรับเลือกตงัเป็นผูแ้ทนใน
เรือง “เด็กหวัขีเลือยกบักระดาษห่อหนงัสือ” ของศิลา โคมฉาย 
 การสร้างลกัษณะนิสยัตวัละคร ผูแ้ต่งจะเป็นผูส้ร้างโดยเป็นผูก้าํหนดชือ รูปร่างหน้าตา 
เพศ วยั ลักษณะนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ บทบาท และโชคชะตาให้ตวัละคร ผูอ้่านจะสร้างภาพ        
ตวัละครในใจตามคาํบรรยายและบทบาททีผูป้ระพนัธก์าํหนด ตวัละครบางตวัราวกบัมีชีวติจริง เช่น 
วนัทอง ขนุแผน แม่พลอย 
 

การสร้างตัวละครแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 . ตวัละครทีมีลกัษณะเดียว (flat character) คือ ตวัละครทีมีลกัษณะนิสัยเพียงอยา่ง
เดียวคงทีตลอดทงัเรือง ไม่เปลียนแปลงพฤติกรรมเลยแมส้ถานการณ์จะเปลียนแปลงไปอยา่งไร      
ก็ตาม เช่น มุ่งบาํเพ็ญทานบารมีอย่างพระเวสสันดร อิจฉาริษยาตลอดเวลา เช่นนางอีในเรือง       
ปลาบู่ทอง ซือสตัยแ์ละจงรักภกัดี เช่น นางสีดา 
 . ตัวละครหลายลักษณะ  ( round character) คือ  ตัวละครทีมีการเปลียนแปลง
บุคลิกภาพและอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอย่างสมเหตุสมผล ตวัละครประเภทนีจะมีหลากหลาย
ความคิดและอารมณ์ มีทงัความดีความชัวในตวัเอง ซึงเป็นลักษณะคล้ายคนจริง ๆ ตวัอยา่งเช่น      
นวนิยายเรืองคาํพพิากษา ฟักเป็นคนดี บวชเณรมีจริยาวตัรน่าเลือมใส แต่ฟักสงสารพ่อจึงสึกออกมา
ช่วยพอ่ทาํงานเป็นภารโรง จนถูกเกณฑท์หารจากบา้นไปสองปี กลบัมาพอ่ก็ไดห้ญิงสติไม่ดีเป็นเมีย 
เมือพอ่ตาย ฟักเริมมีความขดัแยง้กบันางสมทรง ขดัแยง้กบัตนเองและชาวบา้นรอบขา้ง การกินเหลา้
เป็นทางออกของฟัก และก็ทาํใหฟั้กเสือมเสียลงทุกที ๆ สุดทา้ยจบลงดว้ยความตาย 
 ตัวละครในวรรณคดีไทยทีเป็นตัวละครหลายลักษณะ  เ ช่น  นางวันทอง มีการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมไปตามสิงแวดลอ้ม และมีพฒันาการความรู้สึกนึกคิดตามวยัทีสูงขึน วนัทอง
เมือเป็นเด็กเก่งการฝีมือ งานบา้นงานเรือน เมือโตเป็นสาวแต่งงานกบัชายคนรัก เป็นเมียทีดี เมือเป็น
แม่นางพยายามทาํหนา้ทีแม่ใหดี้ทีสุด มีคารมจดัจา้นเมือคราวทีทะเลาะกบัลาวทองและตดัพอ้ต่อว่า

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ขุนแผนอย่างไม่ลดละ ครันแก่ตวัลงนางเยือกเยน็มีเหตุผลมากขึน พระไวยขโมยตวันางไปให้
ขนุแผน นางวนัทองทดัทานอยา่งมีเหตุผลแต่    พระไวยไม่ฟังเสียงแม่ วนัทองจึงพบกบัชะตากรรม
ทีไม่อาจหลีกเลียงได ้
 ตวัละครหลายลักษณะบรรยายได้ยากกว่าตวัละครน้อยลักษณะ และตวัละครหลาย
ลกัษณะชวนใหผู้อ่้านสนใจติดตามเรือง เพราะมีบคุลิกภาพใกลเ้คียงกบัชีวติคนจริง ๆ ในสงัคม 
 การสร้างตวัละครให้มีน้อยลักษณะหรือหลายลักษณะมากน้อยเพียงใด ยอ่มแล้วแต่
หน้าทีของตัวละครเหล่านันในโครงเรือง เช่น ในนวนิยายเรืองนักสืบ ผจญภยัหรือตลกขบขัน       
แม้เป็นตวัละครเอกก็มักจะมีลักษณะเดียว เช่น เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ไม่จาํเป็นตอ้งมีหลายลักษณะ
เหมือนแม็คเบ็ธ หรือแฮมเล็ต พล นิกร กิมหงวน แมจ้ะเป็นตวัละครลกัษณะเดียวแต่ก็สร้างความ
หรรษาใหแ้ก่ผูอ่้านไดดี้ 
 การศึกษาตวัละคร ผูศ้ึกษาตอ้งพิจารณาวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตวัละคร ลักษณะ
บุคลิกภาพของตวัละครทีมีต่อเนือเรือง ความสมจริงของบทบาทและพฤติกรรมของตวัละครตาม
ธรรมชาติของมนุษยต์ามฐานะของสงัคมและสติปัญญาเพียงใด ผูแ้ต่งกาํหนดบทบาทของตวัละคร
ได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเรืองเพียงใด ตวัละครนันๆ มีบทบาทหน้าทีพฤติกรรมทีประทบัใจ
ผูอ่้านเพยีงใด มีกลวธีิในการสร้างและรักษานิสยัตวัละครไดดี้เพยีงใด เป็นตน้ 
 

เอกสารอ้างอิง 

 

ลินจง  จนัทรวราทิตย.์ วรรณคดีวจิารณ์.  นครปฐม : ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ  
 สงัคมศาสตร์ สถาบนัราชภฏันครปฐม, 2542. 
วภิา  กงกะนนัท.์  วรรณคดีศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2533. 
 

ตัวละครในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 1.  นนทก 

  เป็นยกัษท์ีทาํหนา้ทีลา้งเทา้ใหก้บัเทวดาทีเชิงเขาไกรลาส โดนเหล่าเทวดาทงัหลาย
ตบหวัหยอกเยา้ทาํใหผ้มร่วงจนหวัลา้นจึงมีความแคน้ใจมาก แสดงลกัษณะนิสัยว่านนทกเป็นผูท้ีมี
ใจอาฆาตมาดร้าย 
   ฮึดฮดัขดัแคน้แน่นใจ  ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า 
   เป็นชายดูดู๋มาหมินชาย มิตายก็จะไดเ้ห็นหนา้ 
   คิดแลว้ก็รีบเดินมา  เฝ้าพระอิศราธิบดี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

  เมือนนทกได้รับพระราชทานนิวเพชรมาแล้วก็มีใจทีกาํเริบไม่เกรงกลัวผูใ้ดอีก    
พอเหล่าเทวดามาหยอกลอ้เช่นทุกวนัก็กลนัอารมณ์โกรธไวไ้ม่ไดใ้ชนิ้วเพชรชีเทวดาเหล่านนัลม้ตาย
เป็นอนัมาก 
     บดันนั    นนทกนาํใจแกลว้กลา้ 
   กริวโกรธร้องประกาศตวาดมา  อนิจจาข่มเหงเล่นทุกวนั 
   จนหวัไม่มีผมติด   สุดคิดทีเราจะอดกลนั 
   วนันีจะไดเ้ห็นกนั   ขบฟันแลว้ชีนิวไป 
  นอกจากนีนนทกยงัมีนิสยัเจา้ชู ้เมือพบนางอปัสรมีรูปลกัษณ์ทีตอ้งตาตอ้งใจก็เกียว
พาราสีทนัที 
     โฉมเอยโฉมเฉลา  เสาวภาคยแ์น่งนอ้ยพสิมยั 
   เจา้มาแต่สวรรคช์นัใด   นามกรชือไรนะเทว ี
   ประสงคสิ์งใดจะใคร่รู้  ทาํไมมาอยูท่ีนี 
   ขา้เห็นเป็นน่าปรานี   มารศรีจงแจง้กิจจา 
  เมือนนทกถูกนิวเพชรของตนเองลม้ลงแลว้กาํลงัจะถูกฆ่านนัไดถ้ามพระนารายณ์
ถึงโทษของตนเองวา่เป็นอยา่งไรแลว้ตดัพอ้ต่อวา่พระนารายณ์วา่เหตุใดไม่ยอมมาสู้กนัซึงหน้า หรือ
กลัวฤทธิเดชของนิวเพชรเช่นกัน แสดงให้เห็นว่านนทกเป็นผูท้ีมีความกล้าหาญไม่กลัวต่อผูท้ีมี
อาํนาจมากกวา่ตนเอง 
     บดันนั    นนทกผูใ้จแกลว้หาญ 
   ไดฟั้งจึงตอบพจมาน   ซึงพระองคจ์ะผลาญชีว ี
   เหตุใดมิทาํซึงหนา้   มารยาเป็นหญิงไม่บดัสี 
   ฤๅวา่กลวันิวเพชรนี   จะชีพระองคใ์หบ้รรลยั 
   ตวัขา้มีมือแต่สองมือ   ฤๅจะสูท้งัสีกรได ้
   แมน้สีมือเหมือนองคพ์ระทรงชยั ทไีหนจะทาํไดด้งันี 
 2.  พระอิศวร 

  เป็นเทวดาผูเ้ป็นใหญ่บนสวรรค์ เป็นผูป้กครองดูแลนนทกซึงทาํหน้าทีลา้งเทา้ให้
เทวดาทีมาเขา้เฝ้าพระองค์ เป็นเทพผูมี้ความเมตตาเมือนนทกไปทูลขอนิวเพชรก็ประทานให้ดว้ย
ทรงเห็นวา่นนทกทาํหนา้ทีของตนเองไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตลอดมา 
   อา้ยนีมีชอบมาชา้นาน   จาํเป็นจาํจะประทานให ้
   คิดแลว้ก็ประสิทธิพรชยั  จงไดส้าํเร็จมโนรถ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

  แต่อย่างไรก็ตามพระอิศวรทรงรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าเหตุการณ์จะบานปลายเมือน
นทกใชนิ้วเพชรนนัไปในทางทีมิชอบสร้างความเดือดร้อนใหก้บัเทวดาทงัปวง 
    อา้ยนีทาํชอบมาชา้นาน   เราจึงประทานพรให ้
    มนักลบัทรยศกระบถใจ   ทาํการหยาบใหญ่ถึงเพยีงนี 
  ทาํให้พระองคต์อ้งแสดงความรับผิดชอบดว้ยการเชิญพระนารายณ์ให้ไปปราบน
นทกเพอืนาํความสุขสงบมาสู่สวรรคเ์ช่นเดิม 
      ตรัสแลว้จึงมีบญัชา  ดูราพระนารายณ์เรืองศรี 
    ตวัเจา้ผูมี้ฤทธี    เป็นทีพงึแก่หมู่เทวญั 
    จงช่วยระงบัดบัเขญ็   ใหเ้ยน็ทวัพภิพสรวงสวรรค ์
    เชิญไปสงัหารอา้ยอาธรรม ์  ใหม้นัสินชีพชีวา 
 3.  พระนารายณ์ 

  เป็นผูม้าปราบนนทกซึงพระองคต์อ้งการให้นนทกรู้ถึงฤทธิของอาํนาจทีเทียวใช้
ระรานผูอื้น จึงลวงใหน้นทกร่ายราํตามท่าต่างๆ แสดงใหเ้ห็นวา่ทรงมีความรอบคอบและชาญฉลาด
ในการแกปั้ญหา 
      เมือนนั    พระนารายณ์ทรงสวสัดิรัศมี 
    เห็นนทกหลงกลก็ยนิดี   ทาํทีเยอืงกรายใหย้วนยนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    

2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั 
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
ใบความรู้ 

เรือง ตัวละคร 

 

ตัวละคร (characters) 
 ตวัละคร คือ ผูท้ีแสดงบทบาทไปตามเนือเรือง ผูอ่้านจะตีความเอาเองว่าตวัละครมี
ศีลธรรมจรรยาและอารมณ์อย่างไร จากการแสดงออกด้วยบทสนทนาและการกระทาํทีเรียกว่า 
บทบาท 
 ตัวละครจะเป็นสัตว์หรือสิงของก็ได้ตามแต่ผู ้ประพันธ์ก ําหนด  เช่น  ลิงในเรือง
รามเกียรติ ม้านิลมังกรในเรืองพระอภยัมณี นิกกับพิมเป็นสุนัข ปลาวาฬโมบีดิก ตวัละครเป็น
สิงของ เช่น ผา้ขีริวจากเรืองการผจญภยัของผา้ขีริว ภาพโปสเตอร์ผูส้มคัรรับเลือกตงัเป็นผูแ้ทนใน
เรือง “เด็กหวัขีเลือยกบักระดาษห่อหนงัสือ” ของศิลา โคมฉาย 
 การสร้างลกัษณะนิสยัตวัละคร ผูแ้ต่งจะเป็นผูส้ร้างโดยเป็นผูก้าํหนดชือ รูปร่างหนา้ตา 
เพศ วยั ลกัษณะนิสยัใจคอ บุคลิกภาพ บทบาท และโชคชะตาใหต้วัละคร ผูอ้่านจะสร้างภาพ          
ตวัละครในใจตามคาํบรรยายและบทบาททีผูป้ระพนัธก์าํหนด ตวัละครบางตวัราวกบัมีชีวติจริง เช่น 
วนัทอง ขนุแผน แม่พลอย 
 

การสร้างตัวละครแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.  ตวัละครทีมีลกัษณะเดียว (flat character) คือ ตวัละครทีมีลกัษณะนิสัยเพียงอยา่ง
เดียวคงทีตลอดทงัเรือง ไม่เปลียนแปลงพฤติกรรมเลยแมส้ถานการณ์จะเปลียนแปลงไปอยา่งไร      
ก็ตาม เช่น มุ่งบาํเพ็ญทานบารมีอย่างพระเวสสันดร อิจฉาริษยาตลอดเวลา เช่นนางอีในเรือง         
ปลาบู่ทอง ซือสตัยแ์ละจงรักภกัดี เช่น นางสีดา 

2.  ตัวละครหลายลักษณะ  ( round character) คือ  ตัวละครทีมีการเปลียนแปลง
บุคลิกภาพและอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอย่างสมเหตุสมผล ตวัละครประเภทนีจะมีหลากหลาย
ความคิดและอารมณ์ มีทงัความดีความชัวในตวัเอง ซึงเป็นลักษณะคล้ายคนจริง ๆ ตวัอยา่งเช่น      
นวนิยายเรืองคาํพพิากษา ฟักเป็นคนดี บวชเณรมีจริยาวตัรน่าเลือมใส แต่ฟักสงสารพ่อจึงสึกออกมา
ช่วยพอ่ทาํงานเป็นภารโรง จนถูกเกณฑท์หารจากบา้นไปสองปี กลบัมาพอ่ก็ไดห้ญิงสติไม่ดีเป็นเมีย 
เมือพอ่ตาย ฟักเริมมีความขดัแยง้กบันางสมทรง ขดัแยง้กบัตนเองและชาวบา้นรอบขา้ง การกินเหลา้
เป็นทางออกของฟัก และก็ทาํใหฟั้กเสือมเสียลงทุกที ๆ สุดทา้ยจบลงดว้ยความตาย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบทดสอบย่อย 

เรือง ตัวละคร 

 
คาํสัง ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพยีงขอ้เดียว 

1. การสร้างตวัละครสามารถสร้างไดก้ีลกัษณะ 
 ก. 2 ลกัษณะ     ข. 3 ลกัษณะ   
 ค. 4 ลกัษณะ     ง. 5 ลกัษณะ 
2. ตวัละครทีมีลกัษณะเดียวมีลกัษณะตรงตามขอ้ใด 
 ก. มีนิสยัเลวร้าย   ข. เป็นคนดีทีโลกยกยอ่ง 
 ค. มีลกัษณะนิสยัเดียวตลอดเรือง ง. มีลกัษณะเหมือนคนธรรมดา 
3. นนทกจดัวา่เป็นตวัละครแบบใด 
 ก. ลกัษณะเดียว   ข. หลายลกัษณะ 
 ค. โหดร้าย     ง. เจา้ชู ้
4.  “ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ  ตาแดงดังแสงไฟฟ้า 
 เป็นชายดูดู๋มาหมินชาย มิตายก็จะได้เห็นหน้า” 

     บทประพนัธด์งักล่าวสะทอ้นลกัษณะนิสยัใดของตวัละคร 
 ก. โกรธเกรียว    ข. เจา้คิดเจา้แคน้   
 ค. หุนหนัพลนัแล่น   ง. เลือดร้อน 
5.  “โฉมเอยโฉมเฉลา  เสาวภาคย์แน่งน้อยพิสมัย 

 เจ้ามาแต่สวรรค์ชันใด  นามกรชือไรนะเทวี” 

     บทประพนัธด์งักล่าวเป็นบทสนทนาระหวา่งใครกบัใคร 
 ก. นนทก – พระนารายณ์  ข. นนทก – เทวดา 
 ค. นนทก – พระอิศวร   ง. นนทก – นางฟ้าจาํแลง 
6. ขอ้ใดเป็นลกัษณะนิสยัสาํคญัของพระอิศวร 
 ก. เมตตากรุณา    ข. มีความยตุิธรรม 
 ค. เชือคนง่าย    ง. เห็นผดิเป็นชอบ 
7. การทีนนทกใชนิ้วเพชรชีเหล่าเทวดาลม้ตายมากมายแสดงวา่นนทกขาดคุณธรรมตามขอ้ใด 
 ก. ความเกรงกลวับาป   ข.ความอดทน 
 ค. ความละอาย    ง. ความขยนัหมนัเพยีร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

8. เหตุใดพระนารายณ์จึงแปลงกายเป็นนางอปัสร 
 ก. ตอ้งการฆ่านนทก   ข. ตอ้งการใหน้นทกราํตาม 
 ค. ตอ้งการใหน้นทกเกียวพาราสี ง. ตอ้งการใหน้นทกรู้ความผดิของตน 
9.  “เหตุใดมิทําซึงหน้า  มารยาเป็นหญิงไม่บัดสี 

 ฤๅว่ากลัวนิวเพชรนี  จะชีพระองค์ให้บรรลัย” 
    บทประพนัธด์งักล่าวผูพ้ดูมีจะจุดมุ่งหมายใด 
 ก. ตดัพอ้ต่อวา่    ข. นอ้ยอกนอ้ยใจ 
 ค. ประชดประชนั   ง. ดูหมินดูแคลน 
10. การกระทาํของนนทกใหข้อ้คิดใดแก่พระอิศวร 
 ก. อยา่ไวใ้จทางอยา่วางใจคน  ข. นาํร้อนปลาเป็นนาํเยน็ปลาตาย 
 ค. ขา้งนอกสุกใสขา้งในเป็นโพรง ง. เขียนเสือใหว้วักลวั 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง ตัวละคร 

 
      1. ก   2. ค   
      3. ข   4. ข   
      5. ง   6. ก   
      7. ข   8. ง   
      9. ค             10. ก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แผนการจัดการเรียนรู้ที 5 (กลุ่มควบคุม) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

 ภาคเรียนที 2     ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง ฉากและบรรยากาศ      เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 ฉากเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัของวรรณคดี เพราะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เรืองสมจริง
ไดด้ว้ยการบรรยาย ซึงมีวธีิการสร้างฉากทีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเนือหาของวรรณคดีเรือง
นนั ๆ การศึกษาวรรณคดีจึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาฉากของเรืองดว้ยเพือจะทาํให้เขา้ใจเนือหาและ
พนิิจวรรณคดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถพูดอภิปรายถึงองค์ประกอบของฉากและบรรยากาศจาก             
บทประพนัธท์ีกาํหนดใหไ้ด ้

 2.  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายฉากและบรรยากาศของบทละครเรืองรามเกียรติ 
ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช ได ้

 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  ความหมายของฉากและบรรยากาศ 
 2. วธีิการสร้างฉาก 
 3. ฉากและบรรยากาศในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และ  
ศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
       

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 ครูสนทนาประกอบการซกัถามนกัเรียนเกียวกบัฉากของละครในละครโทรทศัน์แลว้ให้
นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายฉากในลกัษณะต่าง ๆ จากนนัครูอธิบายเชือมโยงเขา้สู่เนือหาของบทเรียน 
 ขนัสอน 

 . ครูแจกใบความ รู้เรืองฉากและบรรยากาศให้นักเ รียนศึกษา  แล้วอ ธิบาย
ประกอบการซกัถามเพมิเติม 
 . นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัเรืองการวเิคราะห์ฉากและบรรยากาศ โดยใหเ้วลาทาํ 15 นาที 
จากนนัครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบ ครูอธิบายเพมิเติม 
 . แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  5 คน  ศึกษาฉากและบรรยากาศจากบทละครเรือง
รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช จากนัน
เขียนบนัทึกผลการศึกษาลงในสมุด 
 . ครูสุ่มนักเรียนในแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการศึกษา  แล้วครูอธิบายประกอบ           
การซกัถามเพมิเติม 
 ขันสรุป 

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเรือง ฉากและบรรยากาศ 
 ขนัการวัดและประเมินผล  

  นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิเรือง ฉากและบรรยากาศ 
 

6. สือการเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้เรือง ฉากและบรรยากาศ 
 2.  แบบฝึกหดัเรือง การวเิคราะห์ฉากและบรรยากาศ 
 3.  หนงัสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวจิกัษ ์
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  หอ้งสมุดโรงเรียน 
 2.  อินเทอร์เน็ต 
 

8. การวัดและประเมินผล 

 1.  ตรวจจากความถูกตอ้งของการวิเคราะห์ฉากและบรรยากาศของบทละครเรือง
รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 2.  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

ฉาก (setting) 
 ฉาก คือ สถานทีและเวลาทีเกิดเหตุการณ์ในเรือง ส่วนบรรยากาศ (atmosphere) คือ 
ความรู้สึกจากสภาพแวดล้อมทวั ๆ ไป เช่น กลิน เสียง แสง สี และสัมผสัอืนๆ ทีช่วยก่อให้เกิด
อารมณ์  หรือหยงัเห็นสภาพเหตุการณ์เด่นชัดยิงขึน  เช่น  สายลมพัด  เสียงนกร้อง แสงแดด            
กลินควนัพษิ เสียงแตรรถยนต ์
 โดยทวัไปนกัเขียนสร้างฉากดว้ยวธีิการต่าง ๆ หลายวธีิ เช่น 

 - สร้างเหมือนจริง 
 - สร้างตามอุดมคติ 
 - สร้างในลกัษณะของมณัฑนศิลป์ 
 - สร้างใหมี้ลกัษณะเหนือจริง 
 - สร้างตามประเพณีนิยม 

 ในการสร้างฉากให้เหมือนจริงผูเ้ขียนจาํเป็นต้องมีความรู้ในทางประวตัิศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ สงัคมวทิยา มานุษยวทิยา วทิยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาอยา่งพอเพียง มิฉะนันฉากที
สร้างออกมาก็จะผดิจากความเป็นจริง เช่น ใหน้างเอกสวมเสือโคต้ถือร่ม เดินฝ่าหิมะอยูใ่นมหานคร
ลอนดอนกลางเดือนสิงหาคม หรือใหผู้ร้้ายลูกทุ่งสมยัพม่าเผาอยธุยาใชปื้น M.16 เป็นตน้ 
 ส่วนการสร้างฉากตามอุดมคตินนัผูเ้ขียนจะสร้างฉากในลกัษณะทีตนเห็นว่าควรจะเป็น 
คือ มีลกัษณะทีดีกวา่ทีเป็นอยูจ่ริง เช่น ฉากบา้นพกัอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเมืองไทยมีห้องหนังสือ
โดยเฉพาะ มีโทรทศัน์ใชแ้ละประดบัฝาผนังห้องต่างๆ ดว้ยภาพเขียนหรือภาพพิมพ ์หากเป็นภาพ
ชนบท ผูส้ร้างฉากอาจกาํหนดให้มีมุมอ่านหนังสือในหมู่บา้น หรือให้มีแม่นําลาํคลองไหลผ่าน
หมู่บา้น เป็นตน้ เหล่านีเป็นเพียงเสียวของความจริง คือ เป็นความจริงเฉพาะถินบางถินเท่านัน 
เพราะความเป็นจริงนันทอ้งถินภาคกลางเองยงัมีหลายหมู่บา้นทีขาดนาํทาํการกสิกรรม การสร้าง
ฉากเช่นนนัเรียกไดว้า่สร้างตามทีควรจะเป็นหรือน่าจะมีคือดีกวา่ทีเป็นอยูจ่ริง นับเป็นการสร้างตาม
อุดมคติ 
 มัณฑนศิลป์ในวรรณคดีเห็นจะมีบทบาทสําคัญอยู่ทีการสร้างฉากมากกว่า ที
องค์ประกอบอืนๆ เราจะพบลักษณะของศิลปะตกแต่งทังทีเป็นสุนทรียลักษณ์ของภาษาและ
สุนทรียภาพของสิงอืนไดโ้ดยทวัไปในวรรณคดีไทยโบราณ โดยเฉพาะฉากภูมิประเทศทงัทางบก 
ทางนาํ และทางอากาศ เช่น การบรรยายภาพป่า ภาพสระนาํ ซึงจะประกอบดว้ยตน้ไม ้ดอกไม ้และ
สตัวช์นิดต่าง ๆ ทงัสตัวบ์ก สตัวน์าํ และสัตวปี์ก ในการบรรยายภูมิประเทศกวีมกัจะคาํนึงถึงความ
งามทงัของภาษาและของธรรมชาติ มากกวา่คาํนึงถึงความเป็นไปไดต้ามธรรมชาติ เช่น กวจีะเอ่ยชือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

พรรณไม ้พรรณสตัวต์่าง ๆ มากมายทีมีเสียงสระคลอ้งจองกนับา้ง มีสมัผสัพยญัชนะบา้ง มีลกัษณะ
ชนิดและสีสนัต่าง ๆ กนับา้ง เช่น น.ม.ส. บรรยายภาพปลาในแม่นาํในบทชมปลาตอนหนึงทีมีชือ
ปลาต่าง ๆ ดงันี ปลาโลมา ปลาลินหมา ปลาลินเสือ ปลาลินควาย ปลาขีควาย ปลาหางควาย ปลาลิง 
ปลาขีลิง ปลาเสด็จ ปลาสยุมพร ปลาพรหมหนวดพราหมณ์ ปลาหมาแหงน ปลาจิมฟันจระเข ้    
ปลาเทโพ ปลาเทพา ปลามงักร ปลาหมอ ปลาไสต้นั ปลาวาฬ เป็นตน้ 
 ภาพเหล่านีในแม่นาํขณะทีขบวนเรือพระทีนังแล่นผ่านเป็นภาพทีไม่จาํเป็นตอ้งเป็น  
นกัธรรมชาติวทิยาก็กล่าวไดว้า่ผดิความจริงตามธรรมชาติ เพราะเราก็รู้ว่ากวีเองก็ทรงรู้ดีดว้ยเพราะ
ท่านไดเ้กรินไวก่้อนจะบรรยายภูมิประเทศทางนาํแลว้วา่ 
     มจัฉาถลาเร่ลี   แลหา 
   เห็นจะเห็นมตัสยา   ยากได ้
   ไตรตรึกนึกนามปลา   นึกโปร่ง 
   ดงัหนึงปลามาให ้   หตัถชี์ชวนชม  
     ซิกซีพระศรีสนม  รืนอารมณ์ชมนที 
   นานามตัสยามี   ทีบ่งไวใ้นตาํรา 
          (สามกรุง) 
 การทีกวีบอกผู ้อ่านว่านําชือปลาต่าง ๆ จากตํารามากล่าวไวใ้นบทชมปลาเช่นนี          
ยอ่มแสดงให้เห็นว่ากวีตอ้งการสร้างภาพประดับตกแต่งฉากทอ้งนํา มิใช่ตอ้งการรายงานความ    
เป็นจริงตามธรรมชาติ เพราะทรงรู้ว่าโดยความจริงตามธรรมชาติแลว้ “เห็นจะเห็นมตัสยายากได้”            
การบรรยายภาพปลาในพระนิพนธ์นีจึงเป็นเรืองของมณัฑนศิลป์ในวรรณคดี มิใช่เรืองของความ
จริงตามธรรมชาติ 
 ผูอ่้านจะพบความเหนือจริงในฉากของวรรณคดีไทยโบราณบางประเภท เช่น วรรณคดี
ทางพระพุทธศาสนาและบนัเทิงคดีร้อยกรองต่างๆ ฉากสวรรค์และนครในพระมาลัยคาํหลวงก็ดี 
ฉากต่างๆ ในไตรภูมิพระร่วงก็ดี ในมหาเวสสันดรชาดกก็ดี ในรามเกียรติหรือในอิเหนาก็ดี ส่วน
ใหญ่แสดงให้เห็นว่าผูร้จนามุ่งสร้างความตืนเตน้ทางอารมณ์มากกว่ามุ่งบนัทึกความเป็นจริงของ
สิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ฉากหนึงในนรกเรืองไตรภูมิพระร่วง บรรยายไวด้งันี 
  ...ในนรกนนัมีแม่นาํใหญ่อนัชือว่าไพตรณีและนาํนนัเค็มนักหนา ครันว่าเขาแล่นหนีนาํนันเล่า
หวายเครือหวายดาสไปมา แลหวายนนัมีหนามอนัใหญ่เท่า จอบเทียรย่อมเหล็กแดง    เป็นเปลวไฟลุกทุกเมือแล 
ลงนาํนนัก็ขาดลงดงัท่านเอามีด กรดอันคมมาแล่มากันเขาทุกแห่ง แลเครือหวายเทียรย่อมหวากใหญ่ แลยาว      
ยอ่มเป็นเหล็กแดงลุกเป็นเปลวไฟไปไหมต้วัเขา ดงัไหมต้น้ไมใ้นกลางป่า  
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 นอกจากจะสร้างฉากตามแนวต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ กวีและนักประพนัธ์บางท่าน
อาจสร้างฉากตามประเพณีนิยม เช่น เมือตวัละครเขา้ป่าก็ตอ้งชมดง เช่น 
      เล็บมือนางนีดงั  เล็บนาง เรียมนา 
    ชมม่านนางหวงัต่าง  ม่านนอ้ง 
    ชมพสูไบบาง   นุชคลี ลงฤๅ 
    งามป่านีไมป้ลอ้ง   แปลกปลอ้งศอศรี 
          (ลิลิตพระลอ) 
 

หลักการวิเคราะห์ฉากและบรรยากาศ 

 1.  ฉากและบรรยากาศนัน ๆ มีอิทธิพลต่อตัวละครอย่างไร เพียงใด สัมพนัธ์กับ
สารัตถะของเรืองหรือไม่ 
 2.  ฉากและบรรยากาศนนัมีความสมจริงเพยีงใด 
 3.  ฉากและบรรยากาศนนัก่อใหเ้กิดจินตภาพมากนอ้ยเพยีงใด 

 4.  ฉากนนั ๆ มีคุณค่าก่อใหผู้อ่้านมีประสบการณ์โดยออ้ม ทาํให้ไดค้วามรู้ความเขา้ใจ
ธรรมชาติและสงัคมวา่ถูกตอ้งเพยีงใดหรือมุ่งแต่ก่อใหเ้กิดอารมณ์คลอ้ยตาม 
 5.  ส่วนใดของฉากทีจําลองมาจากสถานทีจริง ส่วนใดเกินจากจินตนาการของ
ผูป้ระพนัธ ์
 6.  การสร้างฉากและบรรยากาศทาํไดโ้ดยวธีิบรรยายหรือใชก้ลวธีิใด 
 

เอกสารอ้างอิง 

 

วภิา  กงกะนนัท.์  วรรณคดีศึกษา.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2533. 
สุธิวงศ ์ พงษไ์พบูลย.์  วรรณคดีวเิคราะห์.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2525.  
 

ฉากในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก เป็นเรืองราวทีแต่งขึนตาม
จินตนาการโดยใชภู้มิประเทศและสภาพบา้นเมืองในสมยักรุงศรีอยธุยาและตน้รัตนโกสินทร์ ฉาก
ในเรืองนีมาจากจินตนาการเพราะเป็นฉากทีกล่าวถึงเมืองสวรรคเ์ป็นส่วนใหญ่ ในตอนเปิดเรืองเป็น
การบรรยายฉากทีเชิงบนัไดเขาไกรลาสอนัเป็นทีทีนนทกนังปฏิบติัหนา้ทีลา้งเทา้ใหก้บัเหล่าเทวดา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

     มาจะกล่าวบทไป  ถึงนนทกนาํใจกลา้หาญ 
   ตงัแต่พระสยมภูวญาณ  ประทานใหล้า้งเทา้เทวา 

 ฉากส่วนใหญ่ในเรืองนีก็จะกล่าวถึงเชิงบนัไดเขาไกรลาศเพราะเป็นสถานทีสาํคญัทีสุด
ของเรือง เช่น ตอนทีนนทกไดรั้บนิวเพชรจากพระอิศวรแลว้มานงัรอบรรดาเทวดาอยู ่
     ครันถึงบนัไดไ้กรลาส  ขดัสมาธินงัยมิริมอ่างใหญ่ 
   คอยหมู่เทวาสุราลยั   ดว้ยใจกาํเริบอหงัการ์ 
 หรือตอนทีเหล่าเทวดามาถึงเชิงเขาไกรลาสแลว้ใหน้นทกลา้งเทา้ให้ 
     ครันถึงซึงเชิงไกรลาส  คนธรรพเ์ทวราชฤๅษี 
   ก็ชวนกนัยา่งเยอืงจรลี   เขา้ไปยงัทีอฒัจนัทร์ 
   นนทกก็ลา้งเทา้ให ้   เมือจะไปก็จบัหวัสนั 
   สพัยอกหยอกเล่นเช่นทุกวนั  สรวลสนัตเ์ยาะเยย้เฮฮา 
 สําหรับบรรยากาศของเรืองในแต่ละฉากนันในส่วนทีเป็นการเปิดเรืองกล่าวถึงเชิง
บนัไดขึนเขา  ไกรลาศนนทกมีความรู้สึกเจ็บแคน้ใจทีถูกเทวดาทงัหลายหยอกลอ้ตบหัว ถอนผม   
จนศีรษะลา้น 
     จนผมโกร๋นเกลียงถึงเพยีงหู ดูเงาในนาํแลว้ร้องไห ้
   ฮึดฮดัขดัแคน้แน่นใจ   ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า 
   เป็นชายดูดู๋มาหมินชาย  มิตายก็จะไดเ้ห็นหนา้ 
  คิดแลว้ก็รีบเดินมา   เฝ้าพระอิศราธิบดี 
 ส่วนอีกบรรยากาศหนึงคือเมือนนทกไดรั้บประทานนิวเพชรจากพระอิศวรแลว้ก็รู้สึก
กระหยมิยมิยอ่งมานงัรอเทวดาทงัหลายอยูริ่มอ่าง 
    คอยหมู่เทวาสุราลยั  ดว้ยใจกาํเริบอหงัการ์ 
 เมือเทวดาทงัหลายมาก็ใหน้นทกลา้งเทา้ให้แลว้ก็หยอกลอ้เช่นทุกวนับรรยากาศตอนนี
จะเป็นไปอย่างสนุกสนาน แต่ก็ตอ้งพลันหายไปเมือนนทกตวาดกลับไปแล้วใช้นิวเพชรชีเหล่า
เทวดาลม้ตาย บรรยากาศเป็นความโกรธแคน้ หวาดกลวั และโศกเศร้า 
     นนทกก็ลา้งเทา้ให ้  เมือจะไปก็จบัหวัสนั 
   สพัยอกหยอกเล่นเช่นทุกวนั  สรวลสนัตเ์ยาะเยย้เฮฮา 
    

     บดันนั    นนทกนาํใจแกลว้กลา้ 
   กริวโกรธร้องประกาศตวาดมา  อนิจจาข่มเหงเล่นทุกวนั 
   จนหวัไม่มีผมติด   สุดคิดทีเราจะอดกลนั 
   วนันีจะไดเ้ห็นกนั   ขบฟันแลว้ชีนิวไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

     ตอ้งสุบรรณเทวานาคี  ดงัพษิอสุนีไม่ทนได ้
   ลม้ฟาดกลาดเกลือนลงทนัใด  บรรลยัไม่ทนัพริบตา 
 

     เมือนนั   หสันยัน์เจา้ตรัยตรึงศา 
   เห็นนนทกนนัทาํฤทธา  ชีหมู่เทวาวายปราณ 
   ตกใจตะลึงราํพงึคิด   ใครประสิทธิใหม้นัสงัหาร 
   คิดแลว้ขึนเฝ้าพระทรงญาณ  ยงัพมิานรัตน์รูจี 
 อีกบรรยากาศหนึงทีปรากฏในเรืองนีคือบรรยากาศแห่งความรักตอนทีนนทกเกียว
นางฟ้าจาํแลง 
     สุดเอยสุดสวาท  โฉมประหลาดลาํเทพอปัสร 
   ทงัวาจาจริตก็งามงอน   ควรเป็นนางฟ้อนวไิลลกัษณ์ 
   อนัซึงธุระของเจา้   หนกัเบาจงแจง้ประจกัษ ์
   ถา้วาสนาเราเคยบาํรุงรัก  จะเป็นภกัษผ์ลสืบไป 
   ตวัพมิีไดล้วนลาม   จะถือความสิงนีนีไม่ได ้
   สาวสวรรคข์วญัฟ้ายาใจ  พไีร้คู่จะพงึแต่ไมตรี 
 

ฉากและบรรยากาศในเรืองศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

 บรรยากาศในเนือหาของศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชในส่วนแรกนัน
กล่าวถึงพระราชประวติั ภูมิสถานและพระราชอาณาเขต พระพุทธศาสนา ศิลปกรรม การเกษตร 
และผงัเมือง ลกัษณะนิสยัของชาวเมืองสุโขทยั ระบบการปกครอง ซึงมีรายละเอียดดงันี 
 ฉากการสู้รบ ปรากฏตอนทีขุนสามชนเจา้เมืองฉอดยกทัพมาตีเมืองตาก พ่อขุนศรี
อินทราทิตยย์กทพัไปปราบพร้อมกบัพ่อขุนรามคาํแหง ไพร่พลของพ่อขุนศรีอินทราทิตยสู์้ไม่ได ้  
แต่พ่อขุนรามคาํแหงได้ชนชา้งชนะขุนสามชน บรรยากาศตอนนีเป็นบรรยากาศการรบทีดุเดือด 
แสดงถึงความหวาดกลวัของไพร่พล และความกล้าหาญของพ่อขุนรามคาํแหงในการชนชา้งกับ   
ขนุสามชน 

  “เมือกูขึนใหญ่ไดสิ้บเกา้เขา้ ขนุสามชนเจา้มาฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชน 
หัวซ้าย ขุนสามชนขบัมาหัวขวา ขุนสามชนเกลือนเขา้ ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพ่ายจแจน้        
กูบ่หนี กูขีช้างเบกพล กูขบัเขา้ก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตวัชือ    
มาสเมืองแพ”้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 สภาพภูมิศาสตร์เมืองสุโขทยั 
  สร้างป่าหมากป่าพลูทัวเมืองนีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลายใน   

เมืองนี หมากม่วงก็หลายในเมืองนี ใครสร้างไดไ้วแ้ก่มนั กลางเมืองสุโขทยันี มีนาํตระพงัโพยสี ใส
กินดี ดงักินนาํโขงเมือแลง้ รอบเมืองสุโขทยันีตรีบูรไดส้ามพนัสีร้อยวา 

  กลางเมืองสุโขทยันี มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ........เบืองตะวนัโอก
เมืองสุโขทยันี มีพหีาร มีปู่ ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมากป่าพลูมีไร่มีนามีถินถาน มีบา้นใหญ่มีบา้นเล็ก 
มีป่าม่วงมีป่าขามดูงามดงัแกลง้ เบืองตีนนอนเมืองสุโขทยันีมีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท    
มีป่าหมากพร้าวป่าหมากลาง มีไร่มีนา มีถินถาน มีบา้นใหญ่บา้นเล็ก เบืองหัวนอนเมืองสุโขทยันี     
มีกุฎีพหิาร ปู่ ครูอยู ่มีสรีดภงส์ มีป่าพร้าวป่าลางมีป่าม่วงป่าขาม มีนาํโคก มีพระขพงุ 

 

 บรรยากาศเกียวกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทอดกฐิน การเทศนาสังสอนธรรมแก่
ประชาชน 
    ทรงศีลเมือพรรษาทุกคน เมือออกพรรษากรานกฐิน.... 

   ....วนัเดือนดบั วนัเดือนโอก...ปู่ ครู เถร มหาเถร...สูดธรรม แก่อุบาสกฝงูท่วยจาํศีล 
 

 บรรยากาศสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
   เจา้เมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลูท่าง เพอืนจูงววัไปคา้ ขีมา้ไปขาย ใครจกัใคร่คา้ชา้ง  คา้ 

ใครจกัใคร่คา้มา้ คา้ ใครจกัใคร่คา้เงือนคา้ทอง คา้ 
 

 บรรยากาศเสรีภาพในการร้องทุกข ์
   ในปากประตูมีกะดิงอนัหนึงแขวนไวห้ัน ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบา้นกลางเมือง มี

ถ้อยมีความเจ็บทอ้งข้องใจ มันจกักล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไร้ไปสันกะดิงอันท่านแขวนไว ้พ่อขุน
รามคาํแหงเจา้เมืองไดย้นิเรียกเมือถามสวนความแก่มนัดว้ยซือ.... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    
2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั    

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบตัิพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบฝึกหัด 

เรือง ฉากและบรรยากาศ 

 
คาํสัง ใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกนัตอบคาํถามต่อไปนี 

1. จงอธิบายความหมายของฉากและบรรยากาศ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
2.  การสร้างฉากสามารถสร้างไดกี้ลกัษณะ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
3.  จงอธิบายฉากและบรรยากาศในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
4.  จงอธิบายฉากและบรรยากาศในศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 

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

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบทดสอบย่อย 

เรือง ฉากและบรรยากาศ 

 
คาํสัง ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพยีงขอ้เดียว 

1. ฉากมีความสาํคญัอยา่งไรในวรรณคดี 
 ก. ช่วยทาํใหเ้กิดอารมณ์คลอ้ยตาม ข. ทาํใหว้รรณคดีน่าอ่าน 
 ค. ทาํใหเ้ขา้ใจวรรณคดีมากยงิขึน ง. ทาํใหว้รรณคดีมีเนือหามากขึน 
2. การสร้างฉากใหเ้ป็นศิลปะโดยไม่คิดถึงหลกัความเป็นจริงตามธรรมชาติคือการสร้างฉากวธีิใด 
 ก. สร้างเหมือนจริง   ข. สร้างตามอุดมคติ 
 ค. สร้างในลกัษณะมณัฑนศิลป์ ง. สร้างในลกัษณะเหนือจริง 
3. บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีการสร้างฉากแบบใด 
 ก. สร้างเหมือนจริง   ข. สร้างตามอุดมคติ 
 ค. สร้างในลกัษณะมณัฑนศิลป์ ง. สร้างในลกัษณะเหนือจริง 
4.   “ครันถึงซึงเชิงไกรลาส คนธรรพ์เทวราชฤๅษี 

 ก็ชวนกันย่างเยอืงจรลี  เข้าไปยังทีอัฒจันทร์ 

 นนทกก็ล้างเท้าให้  เมือจะไปก็จับหัวสัน 

 สัพยอกหยอกเล่นเช่นทุกวัน สรวลสันต์เยาะเย้ยเฮฮา” 

     จากบทประพนัธด์งักล่าวบรรยายฉากตรงตามขอ้ใด 
  ก. เชิงเขาไกรลาส   ข. สวรรค ์
  ค. อ่างลา้งเทา้   ง. ทีประชุมเทวดา 
5.  “นนทกก็ล้างเท้าให้  เมือจะไปก็จับหัวสัน 

           สัพยอกหยอกเล่นเช่นทุกวัน สรวลสันต์เยาะเย้ยเฮฮา” 

     บทประพนัธด์งักล่าวแสดงบรรยากาศอยา่งไร 
  ก. โกรธแคน้   ข. ดูหมินเหยยีดหยาม 
  ค. สนุกสนาน   ง. อึดอดัขดัเคือง 
6. ศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช มีการสร้างฉากอยา่งไร 
  ก. สร้างเหมือนจริง  ข. สร้างตามอุดมคติ 
  ค. สร้างในลกัษณะมณัฑนศิลป์ ง. สร้างในลกัษณะเหนือจริง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

7. “เมือกูขึนใหญ่ได้สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้ามาฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชน หัวซ้าย  
     ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลือนเข้า ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพ่ายจแจ้น กูบ่หนี  
     กูขีช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชือ 

     มาสเมืองแพ้” 

      จากขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงฉากใด 
  ก. การคลอ้งชา้ง   ข. การล่าสตัว ์
  ค. การสูร้บ     ง. การขีชา้ง 

8. “สร้างป่าหมากป่าพลูทัวเมืองนีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลายในเมืองนี  
     หมากม่วงก็หลายในเมืองนี ใครสร้างได้ไว้แก่มัน กลางเมืองสุโขทัยนี มีนําตระพังโพยสี ใสกินดี 
     ดังกินนําโขงเมือแล้ง รอบเมืองสุโขทัยนีตรีบูรได้สามพันสีร้อยวา” 

     ขอ้ความดงักล่าวเป็นการสร้างฉากแบบใด 
 ก. สร้างเหมือนจริง   ข. สร้างตามอุดมคติ 
 ค. สร้างในลกัษณะมณัฑนศิลป์ ง. สร้างในลกัษณะเหนือจริง 
9. “ทรงศีลเมือพรรษาทุกคน เมือออกพรรษากรานกฐิน.... 

       ....วันเดือนดับ วันเดือนโอก...ปู่ ครู เถร มหาเถร...สูดธรรม แก่อุบาสกฝูงท่วยจําศีล” 

       ขอ้ความดงักล่าวเป็นบรรยากาศตรงตามขอ้ใด 
 ก. พระพทุธศาสนา   ข. ลกัษณะนิสยัคน 
 ค. ความคิดความเชือ   ง. แบบแผนประเพณี 
10. ขอ้ใดเป็นบรรยากาศเกียวกบัเสรีภาพในการคา้ขาย 
 ก. เมืองสุโขทยันีดี ในนาํมีปลาในนามีขา้ว 
 ข. ใครจกัใคร่คา้ชา้ง คา้ ใครจกัใคร่คา้มา้ คา้ 
 ค. ในปากประตูมีกระดิงอนัหนึงแขวนไวห้นั 
 ง. ป่าม่วงก็หลายในเมืองนี ป่าขามก็หลายในเมืองนี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง ฉากและบรรยากาศ 

 
      1. ก   2. ง   
      3. ง   4. ก   
      5. ค   6. ก   
      7. ค   8. ก   
      9. ง             10. ข   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แผนการจัดการเรียนรู้ที 6 (กลุ่มควบคุม) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2     ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง รสวรรณคดี       เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 รสวรรณคดีเป็นความรู้สึกทีเกิดขึนโดยผูแ้ต่งถ่ายทอดมาสู่ผูอ่้านผ่านทางภาษา ทาํให้
ผูอ่้านเกิดความรู้สึกซาบซึงและเขา้ถึงเนือหารวมทงัแนวคิดของวรรณคดีแต่ละเรือง การทีจาํทาํให้
ผูอ่้านเขา้ถึงรสวรรณคดีต่าง ๆ ไดต้อ้งอาศยัความสามารถของผูแ้ต่งเป็นอยา่งยงิ การพินิจคุณค่าของ
วรรณคดีให้เกิดประสิทธิภาพนันผูอ่้านตอ้งสามารถวิเคราะห์รสวรรณคดี รวมทงัการใช้โวหาร    
ต่าง ๆ ทีผูแ้ต่งตอ้งการจะสือมาดว้ย 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถบอกรสวรรณคดีและโวหารการเขียนจากบทประพนัธท์ีกาํหนดให้
ได ้

 2.  นกัเรียนสามารถบอกนาํเสียงจากบทประพนัธท์ีครูกาํหนดใหไ้ด ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  รสวรรณคดีไทย 
 2.  โวหารการเขียน 
 3. นาํเสียง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 ครูติดแผนภูมิตวัอยา่งคาํประพนัธต์่อไปนีบนกระดาน 
     เมือนนั   นนทกนาํใจแกลว้กลา้ 
   กริวโกรธร้องประกาศตวาดมา  อนิจจาข่มเหงเล่นทุกวนั 
   จนหวัไม่มีผมติด   สุดคิดทีเราจะอดกลนั 
   วนันีจะไดเ้ห็นกนั   ขบฟันแลว้ชีนิวไป 
 แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกของตวัละคร จากนันครูอธิบาย
เชือมโยงเขา้สู่เนือหาของบทเรียน 
 ขนัสอน 

 . ครูแจกใบความรู้เรืองรสวรรณคดีให้นักเรียนศึกษา  แล้วอธิบายประกอบ              
การซกัถามเพมิเติม 
 . นักเรียนทาํแบบฝึกหัดเรืองรสวรรณคดี โดยให้เวลาทาํ 15 นาที จากนันครูและ
นกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบ ครูอธิบายเพมิเติม 
 . ครูแจกใบความรู้เรืองโวหารการเขียนให้นักเรียนศึกษา แล้วอธิบายประกอบ        
การซกัถามเพมิเติม 
 . แบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 5 คน ศึกษารสวรรณคดีและโวหารการเขียนจากบทละคร
เรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 
จากนนัครูสุ่มบางกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอ  
 . ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนันครูอธิบายประกอบ          
การซกัถามเพมิเติม 
 . ครูแจกใบความรู้เรือง นาํเสียง ใหน้กัเรียนศึกษาแลว้ครูอธิบายประกอบการซักถาม
เพมิเติม 
 . นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์นําเสียงในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช จากนันร่วมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็น 
 ขันสรุป 

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเรือง รสวรรณคดีและนาํเสียง 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 ขนัการวัดและประเมินผล 

 นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิเรือง รสวรรณคดี โวหารการเขียนและนาํเสียง 
 

6. สือการเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้เรือง รสวรรณคดี 
 2.  ใบความรู้เรือง โวหารการเขียน 
 3.  ใบความรู้ เรือง นาํเสียง 
 4. แบบฝึกหดัเรือง รสวรรณคดี 
 5.  หนงัสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวจิกัษ ์
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  หอ้งสมุดโรงเรียน 
 2.  อินเทอร์เน็ต 
 

8. การวัดและประเมินผล 

 1.  ตรวจจากความถูกตอ้งของการวิเคราะห์รสวรรณคดี โวหารการเขียนและนําเสียง
ของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราช 
 2.  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

รสวรรณคดี 
 รสวรรณคดี คือ ความรู้สึกทีไดรั้บจากการอ่านหรือการฟังวรรณคดีผูแ้ต่งจาํเป็นตอ้ง
สร้างสรรค์รสวรรณคดีให้เกิดขึนกับงานประพนัธ์ เพือให้ผูอ้่านหรือผูท้ีได้รับฟังวรรณคดีเกิด
อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดตามไปดว้ย 
 วรรณคดีไทยได้รับรสในการประพันธ์ตามรสวรรณคดีบาลีสันสกฤตจากคัมภี ร์             
สุโพธาลงัการ และอลงัการศาสตร์ แลว้นาํมาปรับเป็นรสทางวรรณคดีไทย 4 รส คือ 

 . เสาวรจนี 

 เสาวรจนี คือ บทชมความงามของสถานที ปราสาทราชวงั ธรรมชาติ และชม    
ความงามของตวัละคร เช่น 

  อรชรออ้นแอน้เอวบาง  หมืนนางก็ไม่เหมือนนางเดียว 
  เจา้ห่มสีทบัทิมขลิบทอง  สอดสองวบัในสไบเขียว 
  แขนอ่อนท่อนทา้ยแม่พริงเพรียว งามตาเมือเจา้เหลียวชาํเลืองมา 
         (ขนุชา้งขนุแผน) 
    รอยรูปอินทรหยาดฟ้า  มาอ่าองคใ์นหลา้ 
  แหล่งใหค้นชม   บารนี 
    พระองคก์ลมกลอ้งแกลง้ เอวอ่อนอรอนัแถง้ 
  ถว้นแห่งเจา้กูงาม   บารนี 
    โฉมผจญสามแผน่แพ ้  งามเลิศงามลว้นแล ้
  รูปตอ้งติดใจ    บารนี 
    ลือขจรในแหล่งหลา้  ทุกทวัคนเทียวคา้ 
  เล่าลว้นยอโฉม   ท่านแล 
    เดือนจรัสโพยมแจ่มฟ้า  ผบิไดเ้ห็นหนา้ 
  ลอราชไซร้ดูเดือน   ดุจแล 
    ตาเหมือนตามฤคมาศ  พศิคิวพระลอราช 
  ประดุจแกว้เกาทณัฑ ์   ก่งนา 
    พศิกรรณงามเพริศแพร้ว กลกลีบบงกชแกว้ 
  อีกแกม้ปรางทอง   เปรียบนา 
         (ลิลิตพระลอ) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 . นารีปราโมทย์ 

  นารีปราโมทย ์คือ บทเกียวพาราสี แสดงความรัก หรือพูดจาโอโ้ลมให้อีกฝ่ายหนึง
ชอบ เช่น   
   เจา้งามปลอดยอดรักของพลายแกว้ ไดม้าแลว้แม่อยา่ขบัใหก้ลบัหนี 
  พสูีต้ายไม่เสียดายแก่ชีว ี   แกว้พอียา่เพอ้พราํราํพนัความ 
          (ขนุชา้งขนุแผน) 
   พหีวงัจะฝากไมตรีมิตร  รักร่วมสนิทเสน่หา 
  ควรฤๅดวงใจไม่เมตตา   แต่จะตอบวาจาก็ไม่มี 
  ช่างผนิผนัหนัหลงัไม่แลดู   โฉมตรูขดัใจสิงไรพ ี
  เชิญชมา้ยชายตามาทางนี   จะสะบดัเบือนหนีพยีาไย 
  จะเล่าใหเ้จา้ฟังแต่หลงัมา   พทีุกขแ์ทบเลือดตาจะหลงัไหล 
  เพราะหวงัชมสมสวาททรามวยั  สูเ้อาชีวาลยัมาแลกรัก 
  ควรฤๅไม่เยอืนช่างเชือนเฉย  ไม่เห็นเลยพวีติกเพยีงอกหกั 
  อุยหน่าอยา่ข่วนพยีานกั   เสียดายเล็บนอ้งรักจะหกัไป 
          (บทละครเรืองอิเหนา) 

 . พิโรธวาทัง 

  พโิรธวาทงั คือ บทแสดงความโกรธเกรียว เคืองแคน้ เสียดสี ประชดประชนั ตดัพอ้
ต่อวา่ เช่น 
   อีแสนถ่อยจญัไรในทมิฬ  ดงัเพชรนิลเกิดขึนในอาจม 
   รูปงามนามเพราะนอ้ยไปหรือ  ใจไม่ซือสมศกัดิเท่าเสน้ผม 
          (ขนุชา้งขนุแผน) 
     เมือนนั   พระจอมไกรลาศสิงขร 
   ไดฟั้งฝงูเทพทินกร   ภูธรถวลิจินดา 
   ดูดู่หิรันตข์นุมาร   หยาบชา้สาธารณ์เป็นหนกัหนา 
   มนัเสียสตัยท์ีสญัญา   กูไม่ไวชี้วาอสุรี 
   คิดแลว้จึงมีปกาสิต   สงัพระจกัริศเรืองศรี 
   เชิญเจา้ผูมี้ฤทธี   ไปลา้งอสุรีใหบ้รรลยั 
          (บทละครเรืองรามเกียรติ) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 . สัลลาปังคพิสัย 

  สลัลาปังคพสิยั คือ บทแสดงความเศร้าโศก คราํครวญ เช่น 
    โอพ้อ่พลายแกว้ของนอ้งเอ๋ย เมือไรเลยจะไดก้ลบัมาเรียงหมอน 
   แต่โศกเศร้าโศกาหาอาวรณ์  สะอืนออ้นอ่อนระทวยอยูง่วยงง 
          (ขนุชา้งขนุแผน) 
    ถึงหนา้วงัดงัหนึงใจจะขาด คิดถึงบาทบพติรอดิศร 
   โอผ้า่นเกลา้เจา้ประคุณของสุนทร แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเชา้เยน็ 
   พระนิพพานปานประหนึงศีรษะขาด ดว้ยไร้ญาติยากแคน้ถึงแสนเขญ็ 
   ทงัโรคซาํกรรมซดัวบิติัเป็น  ไม่เล็งเห็นทีซึงจะพงึพา 
          (นิราศภูเขาทอง) 
  

การใช้โวหารในงานเขียน 

 ความหมายของโวหาร 

 โวหาร คือ ชนัเชิงหรือสาํนวนแต่งหนงัสือหรือพดูถอ้ยคาํทีเล่นเป็นสาํบดัสาํนวน  
 

 ประเภทของโวหาร 

 1.  บรรยายโวหาร 

  บรรยายโวหาร คือ โวหารทีใชเ้ล่าเรืองหรืออธิบายเรืองราว เหตุการณ์ หรือความรู้ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้ผูอ่้านผูฟั้งเกิดความเขา้ใจเนือหาอยา่งแจ่มแจง้ ไดส้าระตรงประเด็นใน
การเสนอสิงทีเป็นขอ้เท็จจริง ถ่ายทอดสาระทางวิชาการ แนะนาํวิธีปฏิบติัในเรืองต่าง ๆ ฯลฯ อาจ
กล่าวไดว้า่การสือสารในชีวติประจาํวนัใชบ้รรยายโวหารมากทีสุด เพราะใชใ้นการนาํเสนอขอ้มูลที
จาํเป็นต่อบุคคลและสังคม เช่น ข่าวและบทความทางหนังสือพิมพ ์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์ ลว้นแต่ใชบ้รรยายโวหารทงัสิน แมแ้ต่การเล่าเรืองสู่กนัฟัง เช่น “วนันีฉันไปซือของกับ
เพอืนทีบางลาํพ”ู ก็เป็นบรรยายโวหารแลว้ เพราะใหข้อ้เทจ็จริงวา่ใคร ทาํอะไร ทีไหน 
  ตัวอย่าง 

  “จะเข ้น. เครืองดนตรีไทยชนิดหนึง มีลกัษณะคลา้ยตวัจระเข ้ตวัเป็นโพรง วางยาว
ไปตามพืน มีสาย 3 สาย มีนมเป็นฐานรองสายสําหรับกดนิวให้มีเสียงสูงตาํ 11 นม มีขา 5 ขาใช้
บรรเลงอยูใ่นวงเครืองสายและมโหรี” 
       (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 2.  พรรณนาโวหาร 

  พรรณนาโวหาร คือ โวหารทีใชพ้รรณนาเรืองราวหรือความรู้สึกอยา่งละเอียดลออ 
โดยมุ่งหมายใหผู้อ่้านผูฟั้งเกิดความรู้สึกซาบซึง เกิดอารมณ์คลอ้ยตามถอ้ยคาํนัน โวหารประเภทนี
มกัใชก้นัมากในงานเขียนประเภทบนัเทิงคดี หรือการพดูทีตอ้งการโน้มน้าวอารมณ์ของผูฟั้ง มกัไม่
ใชใ้นงานเขียนสารัตถคดีทีตอ้งการเนือหาเป็นสาระสาํคญั 
  พรรณนาโวหารอาจกล่าวพรรณนา ความเป็นจริงทีเป็นอยู ่เช่น พรรณนาภาพเขียน
ทีงดงามว่ามีความประณีตเพียงใด การใช้เส้น การใช้สีเป็นอย่างไร หรือพรรณนาความรู้สึกว่า     
มองภาพนนัแลว้รู้สึกอยา่งไร หรือพรรณนาทงัความเป็นจริงและความรู้สึกควบคู่กนัไปก็ได ้
  ตัวอย่าง 

  “พระภิกษุองคห์นึงประกาศว่า พระบรมศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว้ อนิจจา แสง
เดือนเพญ็ส่องกระจ่างจบัพระพกัตร์อยูเ่มือกีก็ขาวซีดขมุกขมวัลง ทอ้งฟ้าสลวัมวัพยบัครึม อากาศ
เย็นเฉียบจับหัวใจ นําค้างหยดลงเผาะ ๆ เป็นหยาดนําตาแห่งสวรรค์เกสรดอกรังร่วงพรู เป็น
สายสหสัธาราสรงแห่งพระพุทธสรีระ จกัจนัเรไรสงดัเงียบดูไม่มีแก่จะทาํเสียง ธรรมชาติรอบขา้ง
ต่างสลดหมดความคะนองทุกสิงทุกอยา่ง” 
          (กามนิต) 
 3.  อุปมาโวหาร 

  อุปมาโวหาร คือ โวหารเปรียบเทียบ เพือให้เขา้ใจหรือเห็นภาพชัดเจนขึน มักใช้
ประกอบโวหารประเภทอืน ๆ โดยเฉพาะพรรณนาโวหารจะใช้การอุปมานีมากกว่าประเภทอืน 
เพราะจะเพมิรสของถอ้ยคาํและเนือความใหไ้พเราะสละสลวยขึน อุปมาโวหารอาจกล่าวลอย ๆ โดย
ไม่มีคาํวา่ เปรียบ ใหเ้ป็นทีเขา้ใจไดเ้อง หรือใชค้าํวา่ อุปมา เปรียบเหมือน เหมือน เสมือน ดงั คลา้ย 
ฯลฯ 
  ตัวอย่าง 

  “อนัสตรีรูปงามนาํในไม่ดี อุปมาดงัดอกทองกวาวและดอกชบาหากลินไม่ได ้สตรี
นาํใจดีมีความซือสตัยน์นัอุปมาดงัดอกมณฑา และดอกมะลิซึงมีกลินหอม” 
          (ราชาธิราช) 
 4.  สาธกโวหาร 

  สาธกโวหาร คือ โวหารทียกตวัอยา่งมาสาธกหรืออธิบายให้เขา้ใจแจ่มแจง้ยิงขึน 
อาจเป็นตวัอยา่งสัน ๆ หรือตวัอย่างทีเล่าเป็นเรืองยาวก็ได ้เช่น ในหิโตปเทศ มีการเล่านิทานซ้อน
นิทานหลายชนั สาธกโวหารจะใชป้ระกอบโวหารอืน ๆ เช่น บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร หรือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

เทศนาโวหาร เรืองทีนาํมาสาธกควรเป็นเรืองง่าย ๆ น่าติดตาม อาทิ นิทาน หรือเรืองของคนอืนที
คลา้ยคลึงกบัเรืองทีกาํลงักล่าวถึงก็ได ้
  ตัวอย่าง 

  “ดูก่อนอาคนัตุกะจงฟังหน่อย ณ ป่าไมป้ระดูลายในจงัหวดัโกสัมพี ท่านกบัวาสิฏฐี
ใหป้ฏิญญากนัวา่จะครองสตัยไ์วเ้ป็นนิรันดร และสญัญาวา่จะไดพ้บกนัอีกทีบนสวรรคแ์ดนสุขาวดี 
ณ ทีนนัสมยัหนึง พระพทุธเจา้เคยอยู ่วนัหนึงพระองคอ์อกจากป่าไมป้ระดูลาย กาํใบประดู่ลายไป
ดว้ย ตรัสกะบรรดาสาวกวา่ “ดูกรภิกษุทงัหลาย อนัใบไมท้ีเรากาํไวนี้กบัใบไมท้ีอยูใ่นป่าโน้น   ขา้ง
ไหนจะมีมากกวา่กนั” บรรดาภิกษุสาวกทูลตอบทนัทีว่า “ใบไมใ้นพระหัตถ์มีจาํนวนน้อยกว่าทีอยู่
ในป่าโน้นพระเจา้ขา้” พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทงัหลาย ความจริงก็เป็นเช่นนัน สิงทีเรา
ตถาคตไดเ้ห็นแจง้แลว้แต่มิไดแ้สดงให้แก่พวกท่านยอ่มมีมากกว่าทีได้แสดงแลว้ มีอุปมาเหมือน  
ใบประดู่ลายทีอยูใ่นมือเรา กบัทีอยูใ่นป่าฉะนัน ดูก่อนภิกษุทงัหลายเป็นไฉนเราจึงไม่แสดงให้ฟัง
ทงัหมด ก็เพราะไม่เป็นสารประโยชน์เพอืความหลุดพน้....” ” 
           (กามนิต) 
 5.  เทศนาโวหาร 

  เทศนาโวหาร คือ โวหารทีสังสอนหรือชักจูงให้เห็นคล้อยตาม เสนอทรรศนะ 
ชีแนะหรือให้ข่อสังเกต บทความ บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพจึ์งถือเป็นงานเขียนประเภท
เทศนาโวหารดว้ยเช่นดนั มิใช่จาํกดัเพยีงเรืองทีสงัสอนโดยตรงเท่านนั 
  ในการใชเ้ทศนาโวหาร จะตอ้งใชเ้หตุผลประกอบอยา่งน่าเชือถือ เพือให้ผูรั้บสาร
จะได้เห็นจริงหรือเห็นคล้อยตาม และควรใช้โวหารอืน ๆ ประกอบเพือให้น่าติดตาม โวหาร
ประเภทนีจาํเป็นตอ้งใชม้ากในการสือสาร เช่นเดียวกบับรรยายโวหาร แต่เทศนาโวหารนันตอ้งมี
กลวธีิในการเขียนหรือพดู มิใหเ้ป็นเรืองเบือหน่ายไร้ประโยชน์ อาจเล่านิทานประกอบหรือเล่าเรือง
สนุก ๆ ให้ผูรั้บสารเพลิดเพลินและรับสาระของเรืองไดโ้ดยไม่รู้ตวั ภาษาทีใชค้วรน่าอ่าน อาจมี   
การเล่นคาํเล่นสาํนวนตามสมควร 
  ตัวอย่าง 

  “...ในคาํพูดก็ดี ในความทีนาํมากล่าวก็ดี หนังสือข่าวควรตอ้งมีความสะอาด การ
นาํเอาเรืองลามกมากล่าวโดยหวงัจะให้ผูอ่้านเพลินในความลามกไม่ใช่เพือประโยชน์จริงจงัแก่
ประชุมชน หรือการกล่าว    หยาบคายในทีซึงไม่มีเหตุจะหยาบคาย เหล่านีไม่ใช่คติของหนังสือข่าว
อนัทรงไวซึ้งคุณธรรม” 
           (น.ม.ส.)  
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รสวรรณคดีในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 1.  เสาวรจนีย์ คือ บทชมโฉมนางเทพอปัสร 
     เหลือบเห็นสตรีวไิลลกัษณ์ พศิพกัตร์ผอ่งเพยีงแขไข 
   งามโอษฐง์ามแกม้งามจุไร  งามนยัน์เนตรงามกร 
   งามถนังามกรรณงามขนง  งามองคย์งิเทพอปัสร 
   งามจริตกิริยางามงอน   งามเอวงามอ่อนทงักายา 
   ถึงโฉมองคอ์คัรลกัษมี   พระสุรัสวดีเสน่หา 
   สินทงัไตรภพจบโลกา  จะเอามาเปรียบไม่เทียบทนั 
   ดูไหนก็เพลินจาํเริญรัก  ในองคเ์ยาวลกัษณ์สาวสวรรค ์
   ยงิพศิยงิคิดผกูพนั   ก็เดินกระชนัเขา้ไป 
 2.  นารีปราโมทย์ คือ ตอนทีนนทกเกียวพาราสีนางเทพอปัสร 
     โฉมเอยโฉมเฉลา  เสาวภาคยแ์น่งนอ้ยพสิมยั 
   เจา้มาแต่สวรรคช์นัใด   นามกรชือไรนะเทว ี
   ประสงคสิ์งใดจะใคร่รู้  ทาํไมมาอยูท่ีนี 
   ขา้เห็นเป็นน่าปรานี   มารศรีจงแจง้กิจจา 
     สุดเอยสุดสวาท  โฉมประหลาดลาํเทพอปัสร 
   ทงัวาจาจริตกง็ามงอน   ควรเป็นนางฟ้อนวไิลลกัษณ์ 
   อนัซึงธุระของเจา้   หนกัเบาจงแจง้ประจกัษ ์
   ถา้วาสนาเราเคยบาํรุงรัก  กจ็ะเป็นภกัษผ์ลสืบไป 
   ตวัพมิีไดล้วนลาม   จะถือความสิงนีนีไม่ได ้
   สาวสวรรคข์วญัฟ้ายาใจ  พไีร้คู่จะพงึแต่ไมตรี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 3.  พิโรธวาทัง คือ ตอนทีนนทกโกรธบรรดาเทวดาทีมารังแกตน 
   ฮึดฮดัขดัแคน้แน่นใจ   ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า 
   เป็นชายดูดู๋มาหมินชาย  มิตายก็จะไดเ้ห็นหนา้ 
 

     เมือนนั   นนทกนาํใจแกลว้กลา้ 
   กริวโกรธร้องประกาศตวาดมา  อนิจจาข่มเหงเล่นทุกวนั 
   จนหวัไม่มีผมติด   สุดคิดทีเราจะอดกลนั 
   วนันีจะไดเ้ห็นกนั   ขบฟันแลว้ชีนิวไป 
 4.  สัลลาปังคพิสัย ตอน นนทกคราํครวญต่อพระอิศวร 
     ครันถึงจึงประณตบทบงส์ุ ทูลองคพ์ระอิศวรเรืองศรี 
   วา่พระองคเ์ป็นหลกัธาตรี  ยอ่มเมตตาปรานีทวัพกัตร์ 
   ผูใ้ดทาํชอบต่อเบืองบาท  ก็ประสาททงัพรแลยศศกัดิ 
   ตวัขา้ก็มีชอบนกั   ลา้งเทา้สุรารักษถึ์งโกฏปี 
   พระองคผ์ูท้รงศกัดาเดช  ไม่โปรดเกศแก่ขา้บทศรี 
   กรรมเวรสิงใดดงันี   ทูลพลางโศกีราํพนั  
  ตอนเทวดาลม้ตายเพราะนิวเพชรของนนทก 
     ตอ้งสุบรรณเทวานาคี  ดงัพษิอสุนีไม่ทนได ้
   ลม้ฟาดกลาดเกลือนลงทนัใด  บรรลยัไม่ทนัพริบตา 
 

โวหารการเขียนในศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 
 1.  บรรยายโวหาร  ได้แก่ตอนการบรรยายสภาพบ้านเมืองสุโขทัย การค้าขาย             
การปฏิบติักิจกรรมทางพระพทุธศาสนา เช่น 

   “สร้างป่าหมากป่าพลูทวัเมืองนีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลายใน
เมืองนี หมากม่วงก็หลายในเมืองนี ใครสร้างไดไ้วแ้ก่มนั กลางเมืองสุโขทยันี มีนาํตระพงัโพยสี ใส
กินดี ดงักินนาํโขงเมือแลง้ รอบเมืองสุโขทยันีตรีบูรไดส้ามพนัสีร้อยวา 

   กลางเมืองสุโขทยันี มีพหิาร มีพระพทุธรูปทอง มีพระอฏัฐารศ........เบืองตะวนัโอก
เมืองสุโขทยันี มีพหีาร มีปู่ ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมากป่าพลูมีไร่มีนามีถินถาน มีบา้นใหญ่มีบา้นเล็ก 
มีป่าม่วงมีป่าขามดูงามดงัแกลง้ เบืองตีนนอนเมืองสุโขทยันีมีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท   
มีป่าหมากพร้าวป่าหมากลาง มีไร่มีนา มีถินถาน มีบา้นใหญ่บา้นเล็ก เบืองหัวนอนเมืองสุโขทยันี    
มีกุฎีพหิาร ปู่ ครูอยู ่มีสรีดภงส์ มีป่าพร้าวป่าลางมีป่าม่วงป่าขาม มีนาํโคก มีพระขพงุ” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

  ตอนทีพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชชนชา้งชนะขนุสามชน 
   “เมือกูขึนใหญ่ได้สิบเก้าเข้า  ขุนสามชนเจ้ามาฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบ          

ขุนสามชน หัวซ้าย ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลือนเข้า  ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนี          
ญญ่ายพ่ายจแจน้ กูบ่หนี กูขีช้างเบกพล กูขบัเขา้ก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้าง      
ขนุสามชนตวัชือมาสเมืองแพ”้ 

  2.  อุปมาโวหาร ไดแ้ก่ตอนบรรยายสภาพเมืองสุโขทยั 
   “เบืองตะวนัโอกเมืองสุโขทยันีมีพีหาร มีปู่ ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมากป่าพลู มีไร่     

มีนา มีถินฐาน มีบา้นใหญ่บา้นเล็ก มีป่าม่วง มีป่าขาม ดูงามดงัแกลง้” 
   “เมืองสุโขทัยนีมีสีปากปตูหลวง เทียรย่อมคนเสียดกัน เข้ามาดูท่านเผาเทียน      

ท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทยันีมีดงัจกัแตก” 
   

นําเสียงในศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

 นาํเสียงของผูแ้ต่งศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงนันจะเห็นได้ว่าไม่ว่าผูบ้นัทึก
เหตุการณ์ในจารึกนันจะเป็นพ่อขุนรามคาํแหงหรือเป็นใครก็ตาม ผูบ้นัทึกตอ้งเป็นผูท้ีมีความ
ภาคภูมิใจ ความชืนชม และความปลืมปีติ ซึงลว้นแต่เป็นความประทบัใจต่อเรืองราวของพ่อขุน
รามคาํแหงมหาราช และเหตุการณ์ในรัชสมยัของพระองค ์เมืองสุโขทยัทีปรากฏตามจารึก คือ เมือง
ทีน่าอยู ่เพราะพระมหากษตัริยท์รงเป็นผูก้ลา้หาญและทรงธรรม ชาวเมืองมนัคงในพระพุทธศาสนา 
และบา้นเมืองอุดมสมบูรณ์ 
 ขอ้ความทีวา่ “เมือกูขึนใหญ่ไดสิ้บเกา้เขา้ ขนุสามชนเจา้เมืองฉอดมาท่เมืองตาก พอ่กูไป
รบขนุสามชน หวัซา้ยขนุสามชนขบัมา หวัขวาขนุสามชนเกลือนเขา้ ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่าย
พายจแจน้” (ดา้นที 1 บรรทดัที 3-7) คือการบนัทึกเรืองราวเมือมีการต่อสู้กบัเจา้เมืองฉอด ไพร่พล
ของพอ่ขนุศรีอินทราทิตยพ์ากนัหนีแตกพา่ย แต่พ่อขุนรามคาํแหงไม่ทรงหนี ผูบ้นัทึกเหตุการณ์ใน
ฐานะเจ้าชายผูแ้กล้วกล้าองค์นันเล่าว่า “กูบ่หนี กูขีช้างเบกพล กูขบัเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วย      
ขนุสามชน ตนกูพุง่ชา้งขนุสามชนตวัชือมาสเมืองแพ ้ขนุสามชนพา่ยหนี...” (ดา้นที 1 บรรทดัที -9) 
แสดงใหเ้ห็นความภูมิใจในวีรกรรมซึงกวีบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ตอนนี ความภูมิใจในฐานะที
เป็นบุตรก็ดีก็ปรากฏเมือกวกีล่าวถึงการปฏิบติัตนต่อบิดามารดา เช่น “เมือชวัพ่อกู กูบาํเรอแก่พ่อกู  
กูบาํเรอแก่แม่กู กูไดต้วัเนือตวัปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูไดห้มากส้มหมากหวานอนัใดกินอร่อยกินดี   
กูเอามาแก่พอ่กู” (ดา้นที 1 บรรทดัที 10-13) 
 เนือความในตอนแรกดังตวัอย่างทีกล่าวขา้งตน้นีมีลักษณะเป็นอัตชีวประวติั เพราะ        
ผูบ้นัทึกใชส้รรพนามบุรุษที 1 วา่ “กู” เพอืเล่าเรืองของตนเอง แต่ต่อมาเป็นการบนัทึกของผูท้ีสังเกต
ความเป็นไปในสมยันัน ความรู้สึกของผูบ้นัทึกคือความชืนชมและความปลืมปีติ ความชืนชมนัน   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

มีต่อพระมหากษตัริยผ์ูท้รง “เป็นครูอาจารยส์ังสอนไทยทงัหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท ้แต่คนอนัมีใน
เมืองไทยด้วยรู้ด้วยหลวก ด้วยแกล้วดว้ยหาญ ดว้ยแคะด้วยแรง หาคนจกัเสมอมิได้” (ด้านที 14 
บรรทดัที 12-16) ส่วนความชืนชมทีมีต่อความศรัทธาในศาสนาของชาวเมืองสุโขทยัปรากฏใน     
การบนัทึกถึงกิจวตัรของชาวเมืองว่า “คนในเมืองสุโขทยันีมกัทาน มกัทรงศีล มกัโอยทาน” (ดา้น  
ที 2 บรรทัดที 8-9) “ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมือพรรษาทุกคน” (ด้านที 2 
บรรทดัที 12-13)ความปลืมปีติทีเห็นชาวเมืองมีความเป็นอยูร่่มเยน็เป็นสุขเพราะบา้นเมืองสมบูรณ์ 
ก็ปรากฏในการบนัทึกถึงสภาพบา้นเมืองและความเป็นอยูข่องชาวเมืองว่า “เมืองสุโขทยันีดี ในนาํ  
มีปลา ในนามีขา้ว” (ดา้นที 1 บรรทดัที 18-19) “ไพร่ในเมืองสุโขทยันีจึงชม สร้างป่าหมากป่าพลู 
ทวัเมืองนีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลายในเมืองนี หมากม่วงก็หลายในเมืองนี 
หมากขามก็หลายในเมืองนี ใครสร้างไดไ้วแ้ก่มนั” (ดา้นที 2 บรรทดัที 1-5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    

2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั 
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
ใบความรู้ 

เรือง รสวรรณคด ี

 
 รสวรรณคดี คือ ความรู้สึกทีไดรั้บจากการอ่านหรือการฟังวรรณคดีผูแ้ต่งจาํเป็นตอ้ง
สร้างสรรค์รสวรรณคดีให้เกิดขึนกับงานประพนัธ์ เพือให้ผูอ้่านหรือผูท้ีได้รับฟังวรรณคดีเกิด
อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดตามไปดว้ย 
 วรรณคดีไทยได้รับรสในการประพันธ์ตามรสวรรณคดีบาลีสันสกฤตจากคัมภีร์    
สุโพธาลงัการ และอลงัการศาสตร์ แลว้นาํมาปรับเป็นรสทางวรรณคดีไทย 4 รส คือ 

 1.  เสาวรจนี คือบทชมความงามของสถานที ปราสาทราชวงั ธรรมชาติ และชมค     
วามงามของตวัละคร  
 2.  นารีปราโมทย์ คือ บทเกียวพาราสี แสดงความรัก หรือพูดจาโอโ้ลมให้อีกฝ่ายหนึง
ชอบ 
 3.  พิโรธวาทัง คือ บทแสดงความโกรธเกรียว เคืองแคน้ เสียดสี ประชดประชนั ตดัพอ้
ต่อวา่  
 4.  สัลลาปังคพิสัย คือ บทแสดงความเศร้าโศก คราํครวญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

ใบความรู้ 

เรือง โวหารการเขียนความหมายของโวหาร 

 

 
 โวหาร คือ ชนัเชิงหรือสาํนวนแต่งหนงัสือหรือพดูถอ้ยคาํทีเล่นเป็นสาํบดัสาํนวน  
 

ประเภทของโวหาร 

 1.  บรรยายโวหาร 

  บรรยายโวหาร คือ โวหารทีใชเ้ล่าเรืองหรืออธิบายเรืองราว เหตุการณ์ หรือความรู้ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้ผูอ่้านผูฟั้งเกิดความเขา้ใจเนือหาอยา่งแจ่มแจง้ ไดส้าระตรงประเด็นใน
การเสนอสิงทีเป็นข้อเท็จจริง ถ่ายทอดสาระทางวิชาการ แนะนําวิธีปฏิบติัในเรืองต่าง ๆ ฯลฯ      
อาจกล่าวไดว้่าการสือสารในชีวิตประจาํวนัใชบ้รรยายโวหารมากทีสุด เพราะใชใ้นการนําเสนอ
ขอ้มูลทีจาํเป็นต่อบุคคลและสังคม เช่น ข่าวและบทความทางหนังสือพิมพ ์วิทยกุระจายเสียงและ
วทิยโุทรทศัน์ ลว้นแต่ใชบ้รรยายโวหารทงัสิน แมแ้ต่การเล่าเรืองสู่กนัฟัง เช่น “วนันีฉันไปซือของ
กบัเพอืนทีบางลาํพ”ู ก็เป็นบรรยายโวหารแลว้ เพราะใหข้อ้เทจ็จริงวา่ใคร ทาํอะไร ทีไหน 
 2.  พรรณนาโวหาร 

  พรรณนาโวหาร คือ โวหารทีใชพ้รรณนาเรืองราวหรือความรู้สึกอยา่งละเอียดลออ 
โดยมุ่งหมายใหผู้อ่้านผูฟั้งเกิดความรู้สึกซาบซึง เกิดอารมณ์คลอ้ยตามถอ้ยคาํนัน โวหารประเภทนี
มกัใชก้นัมากในงานเขียนประเภทบนัเทิงคดี หรือการพดูทีตอ้งการโน้มน้าวอารมณ์ของผูฟั้ง มกัไม่
ใชใ้นงานเขียนสารัตถคดีทีตอ้งการเนือหาเป็นสาระสาํคญั 
  พรรณนาโวหารอาจกล่าวพรรณนา ความเป็นจริงทีเป็นอยู ่เช่น พรรณนาภาพเขียน
ทีงดงามว่ามีความประณีตเพียงใด การใช้เส้น การใช้สีเป็นอย่างไร หรือพรรณนาความรู้สึกว่า      
มองภาพนนัแลว้รู้สึกอยา่งไร หรือพรรณนาทงัความเป็นจริงและความรู้สึกควบคู่กนัไปก็ได ้
 3.  อุปมาโวหาร 

  อุปมาโวหาร คือ โวหารเปรียบเทียบ เพือให้เขา้ใจหรือเห็นภาพชัดเจนขึน มักใช้
ประกอบโวหารประเภทอืน ๆ โดยเฉพาะพรรณนาโวหารจะใช้การอุปมานีมากกว่าประเภทอืน 
เพราะจะเพมิรสของถอ้ยคาํและเนือความใหไ้พเราะสละสลวยขึน อุปมาโวหารอาจกล่าวลอย ๆ โดย
ไม่มีคาํวา่ เปรียบ ใหเ้ป็นทีเขา้ใจไดเ้อง หรือใชค้าํวา่ อุปมา เปรียบเหมือน เหมือน เสมือน ดงั คลา้ย 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 4.  สาธกโวหาร 

  สาธกโวหาร คือ โวหารทียกตวัอยา่งมาสาธกหรืออธิบายให้เขา้ใจแจ่มแจง้ยิงขึน 
อาจเป็นตวัอยา่งสัน ๆ หรือตวัอย่างทีเล่าเป็นเรืองยาวก็ได ้เช่น ในหิโตปเทศ มีการเล่านิทานซ้อน
นิทานหลายชนั สาธกโวหารจะใชป้ระกอบโวหารอืน ๆ เช่น บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร หรือ
เทศนาโวหาร เรืองทีนาํมาสาธกควรเป็นเรืองง่าย ๆ น่าติดตาม อาทิ นิทาน หรือเรืองของคนอืน      
ทีคลา้ยคลึงกบัเรืองทีกาํลงักล่าวถึงก็ได ้
 5.  เทศนาโวหาร 

  เทศนาโวหาร คือ โวหารทีสังสอนหรือชักจูงให้เห็นคล้อยตาม เสนอทรรศนะ 
ชีแนะหรือให้ข่อสังเกต บทความ บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพจึ์งถือเป็นงานเขียนประเภท
เทศนาโวหารดว้ยเช่นดนั มิใช่จาํกดัเพยีงเรืองทีสงัสอนโดยตรงเท่านนั 
  ในการใชเ้ทศนาโวหาร จะตอ้งใชเ้หตุผลประกอบอยา่งน่าเชือถือ เพือให้ผูรั้บสาร
จะได้เห็นจริงหรือเห็นคล้อยตาม และควรใช้โวหารอืน ๆ ประกอบเพือให้น่าติดตาม โวหาร
ประเภทนีจาํเป็นตอ้งใชม้ากในการสือสาร เช่นเดียวกบับรรยายโวหาร แต่เทศนาโวหารนันตอ้งมี
กลวธีิในการเขียนหรือพดู มิใหเ้ป็นเรืองเบือหน่ายไร้ประโยชน์ อาจเล่านิทานประกอบหรือเล่าเรือง
สนุก ๆ ให้ผูรั้บสารเพลิดเพลินและรับสาระของเรืองไดโ้ดยไม่รู้ตวั ภาษาทีใชค้วรน่าอ่าน อาจมี    
การเล่นคาํเล่นสาํนวนตามสมควร 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

ใบความรู้ 

เรือง นําเสียง 

 

นําเสียง 

 นาํเสียง คือ ทศันคติ ท่าที หรือความรู้สึกทีแฝงอยูใ่นคาํหรือเสียงหนึง ๆ ขณะสือสาร
คาํพดูทีบอกเนือความอาจมีความหมายอืนประกอบอยูด่ว้ย คือ นอกจากเนือความแลว้เราจะพบว่า
ถอ้ยคาํไดแ้สดงความรู้สึกหรือทศันคติทีผูพ้ดูมีต่อสิงทีเขาพดูถึง จาํแนกเป็น 
 1.  การถากถาง 
 2.  รืนเริง 
 3.  เคร่งเครียด 
 4.  ประชด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
แบบฝึกหัด 

เรือง รสวรรณคด ี

 
 

คาํสัง ใหน้กัเรียนวเิคราะห์บทประพนัธต์่อไปนีวา่มีรสวรรณคดีใด 

1.   อนัความรักหนกัแน่นแสนวติก  ระอาอกแทบเท่าภูเขาหลวง 
 พรหมินทร์อินทร์จนัทร์สินทงัปวง  ก็บนบวงสินฟ้าสุราลยั 
 เชือเชิญเมินหนา้ไม่มาช่วย   เห็นคงมว้ยไม่หมายผูใ้ดได ้
 เวน้แต่เจา้เยาวยอดผูร่้วมใจ   จะผลกัพลิกแพลงใหบ้รรเทาลง 
................................................................................................................................................ 
 
2.  อนันางโฉมยงคอ์งคนี์   เลิศลาํนารีในแหล่งหลา้ 
 นวลละอองผอ่งพกัตร์โสภา   เพยีงจนัทราทรงกลดหมดราคี 
 งามดงัโกสุมประทุมมาลย ์   บานอยูใ่นทอ้งสระศรี 
................................................................................................................................................ 
 
3.   พระโยคีชีหนา้วา่อุเหม่   ทาํโวเ้วโ้วยวายอีตายโหง 
 เพราะห่วงผวัมวัเมาเฝ้าตะโกรง  วา่กูโกงมึงก็ตกนรกเอง 
................................................................................................................................................ 
 
4.  ราํพลางทางทรงโศกี   ทอดองคล์งกบัทีบรรจฐรณ์ 
 ดงัจะมว้ยชีวาดว้ยอาวรณ์   บงัอรไม่เป็นสมประดี 
................................................................................................................................................ 
 
5.  วนัทองแขง็ใจเขา้ในคุก   แลเห็นคนทนทุกขส์ยดสยอง 
 น่าเกลียดน่ากลวัขนหวัพอง   ผอมกร่องร่างกายคลา้ยสตัวน์รก 
................................................................................................................................................ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบทดสอบย่อย 

      เรือง รสวรรณคด ี  

 

คาํสัง ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพยีงขอ้เดียว 

1. “เสาวรจนี” คือ รสวรรณคดีตามขอ้ใด 
 ก. บทชมโฉม    ข. บทโกรธ 
 ค. บทเกียวพาราสี   ง. บทตดัพอ้ต่อวา่ 
2.  “ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ ตาแดงดังแสงไฟฟ้า” บทประพนัธด์งักล่าวมีรสวรรณคดีตรงตามขอ้ใด 
 ก. เสาวรจนี     ข. นารีปราโมทย ์
 ค. พโิรธวาทงั    ง. สลัลาปังคพสิยั 
3.  “พระองค์ผู้ทรงศักดาเดช ไม่โปรดเกศแก่ข้าบทศรี 

 กรรมเวรสิงใดดังนี  ทูลพลางโศกีรําพัน” 

     บทประพนัธด์งักล่าวมีรสวรรณคดีตรงตามขอ้ใด 
 ก. เสาวรจนี     ข. นารีปราโมทย ์
 ค. พโิรธวาทงั    ง. สลัลาปังคพสิยั 
4. ขอ้ใดมีรสวรรณคดีตรงตามขอ้ 3 
 ก. คอยหมู่เทวาสุราลยั   ดว้ยใจกาํเริบอหงัการ์ 
 ข. สพัยอกหยอกเล่นเหมือนทุกวนั สรวลสนัตเ์ยาะเยย้เฮฮา 
 ค. ลม้ฟาดกลาดเกลือนลงทนัใด บรรลยัไม่ทนัพริบตา 
 ง. สินเวลาเฝ้าเจา้โลกา   สาํราญกายาแลว้เทียวไป 
5.  “เหตุใดมิทําซึงหน้า  มารยาเป็นหญิงไม่บัดสี 

 ฤๅว่ากลัวนิวเพชรนี  จะชีพระองค์ให้บรรลัย” 

     จากบทประพนัธด์งักล่าวผูพ้ดูมีนาํเสียงอยา่งไร 
 ก. ตดัพอ้ต่อวา่    ข. ประชดประชนั 
 ค. ออดออ้น     ง. โกรธแคน้ 
6. บรรยายโวหาร มีลกัษณะตรงกบัรสวรรณคดีไทยขอ้ใด 
 ก. เสาวรจนี     ข. นารีปราโมทย ์
 ค. พโิรธวาทงั    ง. สลัลาปังคพสิยั 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

7. “กลางเมืองสุโขทัยนี มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ......เบืองตะวันโอกเมืองสุโขทยันี  
     มีพีหาร มีปู่ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมากป่าพลูมีไร่มีนามีถินถาน มีบ้านใหญ่มีบ้านเล็ก มีป่าม่วง 

     มีป่าขามดูงามดังแกล้ง” ขอ้ความดงักล่าวใชโ้วหารใด 

 ก. บรรยายโวหาร   ข. พรรณนาโวหาร 
 ค. อุปมาโวหาร   ง. สาธกโวหาร 
8. “เมือกูขึนใหญ่ได้สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้ามาฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้าย  
     ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลือนเข้า ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพ่ายจแจ้น กูบ่หนี  
     กูขีช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชือ 

     มาสเมืองแพ้” 

     ขอ้ความดงักล่าวใชโ้วหารใด 
 ก. บรรยายโวหาร   ข. พรรณนาโวหาร 
 ค. อุปมาโวหาร   ง. สาธกโวหาร 
9. จากขอ้ 8 ผูพ้ดูมีนาํเสียงอยา่งไร 
 ก. เคียดแคน้     ข. ขุ่นเคือง   
 ค. ภูมิใจ      ง. ดีใจ 
10. “พ่อขุนรามคาํแหงนัน หาเป็นท้าวเป็นพระยาแก่ไทยทังหลาย หาเป็นครูอาจารย์สังสอนไทย 

     ทังหลาย ให้รู้บุญรู้ธรรมแท้ แต่คนอันมีในเมืองไทย ด้วยรู้ด้วยหลวก ด้วยแกล้วด้วยหาญ  
     ด้วยแคะด้วยแรง หาคนจักเสมอมิได้” ขอ้ความดงักล่าวผูพ้ดูมีนาํเสียงอยา่งไร 
 ก. ชืนชม     ข. สรรเสริญ   
 ค. เทิดทูน     ง. เคารพบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง รสวรรณคด ี

 
      1. ก   2. ค   
      3. ง   4. ค   
      5. ข   6. ก   
      7. ค   8. ก   
      9. ค             10. ข   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แผนการจัดการเรียนรู้ที 7 (กลุ่มควบคุม) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2     ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง การพินิจคุณค่าของวรรณคดี  (รสเสียง รสคาํ รสความ)  เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 การใชเ้สียงของคาํในการแต่งวรรณคดี ยอ่มทาํใหเ้กิดความหมายทีงดงามอนัเกิดขึนจาก
การอ่านของผูท้ีอ่านวรรณคดีเรืองนัน ๆ นับเป็นความสามารถอยา่งยงิของผูแ้ต่ง การพินิจรสเสียง 
รสคาํ รสความยอ่มทาํใหเ้ขา้ถึงวรรณคดีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของรสเสียง รสคาํ รสความได้ 
 2.  นักเรียนสามารถบอกคุณค่าของบทละครเรืองรามเกียรติ  ตอน  นารายณ์          

ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช ดา้นรสเสียง รสคาํ รสความได ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  รสเสียง 
 2.  รสคาํ 
 3.  รสความ 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 . ครูยกตวัอยา่งลกัษณะของคาํประพนัธท์ีมีการเปรียบเทียบงดงามดงันี 
    ถึงมว้ยดินสินฟ้ามหาสมุทร มิสินสุดความรักสมคัรสมาน 
   แมเ้กิดในใตห้ลา้สุธาธาร  ขอพบพานพศิวาสไม่คลาดคลา 
  แลว้ซกัถามนกัเรียนวา่ผูแ้ต่งมีการสร้างจินตนาการอยา่งไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 2.  ครูสนทนาประกอบการซักถามนักเรียนถึงจินตนาการของวรรณคดีแล้วอธิบาย
เชือมโยงเขา้สู่เนือหาของบทเรียน 
 ขนัสอน 

 . ครูแจกใบความรู้เรือง รสเสียง รสคาํ รสความ ให้นักเรียนศึกษาแล้วครูอธิบาย
ประกอบการซกัถามเพมิเติม 
 . นักเรียนทาํแบบฝึกหัดเรืองการวิเคราะห์รสเสียง รสคาํ รสความจากนันครูและ
นกัเรียนร่วมกนัเฉลยโดยครูสุ่มเรียกนกัเรียนตอบเป็นรายบุคคล   
 . แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คนให้วิเคราะห์รสเสียง รสคาํ รสความจากบทละคร
เรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 . ครูสุ่มตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอผลงานหนา้ชนัเรียน จากนนัครูอธิบายเพมิเติม 
 ขันสรุป 

   ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเรือง รสเสียง รสคาํ รสความ 
 ขนัการวัดและประเมินผล  

  นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ เรือง รสเสียง รสคาํ รสความ 
 

6. สือการเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้เรือง รสเสียง รสคาํ รสความ 
 2.  แบบฝึกหดัเรือง การวเิคราะห์รสเสียง รสคาํ รสความ 
 3.  หนงัสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวจิกัษ ์
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  หอ้งสมุดโรงเรียน 
 2.  อินเทอร์เน็ต 
 

8. การวัดและประเมินผล 
 1.  ตรวจจากความถูกตอ้งของการทาํแบบฝึกหดัการวเิคราะห์รสเสียง รสคาํ รสความ 
 2.  ตรวจสอบจากความถูกตอ้งของการวิเคราะห์รสเสียง รสคาํ รสความจากบทละคร
เรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 . สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

ศิลปะการประพันธ์ 

 ศิลปะการประพนัธ์ คือ ความงามของร้อยกรองทีเกิดจากถ้อยคาํ กวีใช้ภาษาเป็น
เครืองมือในการถ่ายทอดอารมณ์สะเทือนใจ ความนึกคิด และจินตนาการ เมือถอ้ยคาํนันผสมผสาน
กบัลีลาจงัหวะของคาํประพนัธร้์อยกรองชนิดต่าง ๆ ทาํใหภ้าษาร้อยกรองมีคุณสมบตัิและลกัษณะที
แตกต่างจากภาษาร้อยแกว้ คือ เป็นภาษาทีก่อให้เกิดอารมณ์ ความนึกคิด ไดด้้วยรสเสียง คาํและ
ความหมาย ความไพเราะของกวนิีพนธจึ์งเกิดจากภาษาทีมีความงามจากรสเสียง รสคาํและรสความ 
 

รสเสียง 

 รสเสียง คือ ความไพเราะอนัเกิดจากเสียงของถอ้ยคาํ อาจเกิดขึนไดห้ลายประการ ไดแ้ก่ 
 . เสียงของพยัญชนะและสระ 

 พยญัชนะและสระทีประสมกันเป็นคาํก่อให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันไปและ
ความหมายของคาํมกัจะตรงกบัความรู้สึกทีเกิดจากพยญัชนะและสระนนั ๆ ประสมกนั เช่น 

 เสียง / ข / จะมีความหมายไปในทางให้อารมณ์รุนแรง เช่น ขึน ขนั ข่มขืน ขดั ขบั 
เขม้ ถ้าเป็น / ข / ควบกบั / ย / จะมีความหมายไปในทางไม่เรียบร้อย เช่น ขยาํ ขยกั ขยอ้น ขย่ม 
ขยกุขยกิ เขยอ้เขยง่ เขยนิ เขยก และถ้า / ข / ควบกับ / ม / จะให้ความรู้สึกทีเคลือนไหวได้และมี
ท่วงท่าทีเขา้แขง็จริงจงัขึน เช่น ขมึง เขม็ง เขม่น แขม่ว ขะมกั เขมน้ 

 เสียง / ง / จะมีลกัษณะทีไม่มนัคงและมีความหมายไปในทางตกหรือน่าสงสาร เช่น 
ง่อนแง่น เงอะงะ โง่เง่า งุ่มง่าม งกเงิน งมงาย ง่วง งวัเงีย งงงนั โงนเงน งอแง 

 สระเสียงสัน จะให้ความรู้สึกไปในทางลบ ไม่มนัคง ขาดเป็นช่วงตอนหรือแสดง
ความรู้สึกทีปะทะกันรุนแรง เช่น ฉะ ปะ ดะ ผลวัะ โพละ โปะ หรือให้ความรู้สึกทีสกปรก เช่น 
เกรอะ เลอะเทอะ เปรอะ เทอะทะ เฉอะแฉะ ขยะ 

 สระเสียงยาว เช่น สระเอ ให้ความรู้สึกไม่ตรง (ยกเวน้คาํว่า เด่) เช่น เข เป๋ เย ้เก เห 
เฉ เหล่ 

 สระโอ ให้ความรู้สึกว่าขยายไปในทางสูง เช่น โผล่ โง โอ่ โชว ์ส่วนสระอัวให้
ความรู้สึกทีพลัวนัปะปนกนัจนยุง่เหยงิ เช่น รัว นวั มวั ควั เป็นตน้ 

 เสียงวรรณยกุตก์็ให้ความรู้สึกทีแตกต่างกันไปตามระดับของเสียงดว้ย เช่น เสียง
สามญัจะใหค้วามรู้สึกทีราบเรียบ เสียงเอกจะใหค้วามรู้สึกทีเขม้แข็งและมังคงัอยูใ่นที ส่วนเสียงโท
จะใหค้วามรู้สึกไปในทาํนองสดชืน แจ่มใส เสียงตรีให้ความรู้สึกทีอ่อนไหวมีทาํนองเวา้วอนและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

เสียงจตัวาจะให้ความรู้สึกลึก ๆ อาจมีท่วงทาํนองโหยหาอาลยัอาวรณ์หรือมีท่วงทาํนองลอ้เลียน
อยา่งสนุกสนาน 

 . เสียงสัมผัส 

 เสียงสมัผสัเป็นสิงทีสาํคญัทีสุดในบทร้อยกรองของไทย เพราะคาํประพนัธ์ทุกชนิด
นอกจากจะบงัคบัเอก โท ครุ ลหุ หรือคณะตามประเภทของบทร้อยกรองนัน ๆ แลว้จะบงัคบัสัมผสั
ทงัสิน สมัผสัในบทกวนิีพนธไ์ทยเกิดขึนโดยเอกลกัษณ์ของชาติ คือ จากความนิยมของคนไทยเอง
เพราะมีรูปแบบร้อยกรองหลายชนิดทีไทยรับมาจากอินเดีย เช่น ฉันท์ กาพย ์โคลง ของเดิมไม่มี
สมัผสับงัคบัแต่ครุ ลหุ เราก็นาํมาเพมิบงัคบัสมัผสัใหถู้กหูคนไทย 

ลกัษณะสมัผสัในบทร้อยกรองมี 2 อยา่ง คือ 
1. สัมผสับงัคบั ได้แก่ สัมผสันอก คือ คาํสุดทา้ยของวรรคตน้ส่งเสียงสัมผสัไปยงั     

คาํในวรรคต่อไป  และยงัมีสมัผสัระหวา่งบท คือ คาํสุดทา้ยของบทร้อยกรองบทแรกส่งสมัผสัไปยงั
คาํสุดทา้ยของบาทแรกในบทถดัไป ลกัษณะของสมัผสันอกเป็นสมัผสัสระ 
 . สัมผสัไม่บงัคบั ได้แก่ สัมผสัใน เป็นได้ทงัสัมผสัสระและสัมผสัอกัษร สัมผสันี   
ไม่มีขอ้บงัคบัตายตวัจะมีหรือไม่มีก็ได้จะมีมากหรือมีน้อยก็ได ้แต่ถ้ามีมากมักจะทาํให้ร้อยกรอง
ไพเราะยงิขึน เพราะเสียงสมัผสัจะทาํใหเ้กิดความคลอ้งจองรืนไหล 
  สมัผสัสระ เช่น 
  เอนระนาบอาบนาํคา้งกลางแดดหนาว ทอดรวงยาวยอดระยา้รานาํใส 
  ละลานรอบขอบ ฟ้าคราพลิวใบ  เพยีงพรมใหญ่ไหวระยาบทาบเปลว 
        (หวานคมเคียว : เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย)์  
  สมัผสัอกัษร เช่น 
  เพรียกเพลงเรือเมือสางหมอกจางสี  ระเรือยรี เลียบลดัตดัชายหนอง 
  สาวเจา้พายยา้ยเยอืงชาํเลืองมอง  หนุ่มก็พร้องเพลงเกียวเกียวแกก้นั 
        (หวานคมเคียว : เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย)์  
 . เลียนเสียงธรรมชาติ กวีเก็บเสียงจากธรรมชาติทีตนเองไดย้นิ ไม่ว่าจะเป็นเสียงปี 
เสียงขลุ่ย เสียงซอ เสียงนกร้อง เสียงลมพดั เสียงนาํไหล เสียงอาวุธกระทบกนั เสียงอากัปกิริยา    
ต่าง ๆ มาระกอบกับถอ้ยคาํบรรยายในร้อยกรองทาํให้ช่วยสร้างมโนภาพแก่ผูอ่้าน ไดเ้ห็นทงัภาพ 
ไดย้นิทงัเสียงไปตามจินตนาการของกว ีเช่น 

 นาํพพุุง่ซ่าน ไหลฉ่าฉาดฉาน เห็นตระการ มนัไหลดงัจอกโครม จอกโครม มนัดงั
จอก จอก จอก จอก โครม โครม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 เสียงนกยูงทอง มนัร้องโก่งดงั หูเราฟัง มันร้องดงั กระโตง้โฮง มันดัง กอก กอก 
กอก  กอก  กระโตง้โฮง 

         (เพลงเขมรไทรโยค) 
  ตอ้ยตะริดติดตีเจา้พเีอ๋ย  จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน 
  แออี้อ่อยสร้อยฟ้าสุมาลยั  แมน้เด็ดไดแ้ลว้ไม่ร้างไม่ห่างเลย 
         (พระอภยัมณี) 

 . ลีลาจงัหวะ หมายถึง ความไพเราะของเสียงสูงตาํ สันยาว หนักเบา อันเกิดจาก
ถอ้ยคาํกระทบกระทงักนั และการหยดุแบ่งจงัหวะออกเป็นตอน ๆ ช่วง ๆ สลบักนัไปตามลีลาของ
คาํประพนัธแ์ต่ละชนิด รวมทงัการเลือกใชค้าํใหเ้หมาะสมแก่บรรยากาศและเนือความดว้ย 

 ภาษาไทยเป็นภาษาของเสียงดนตรีอยู่แลว้ ดว้ยเสียงสูงตาํของวรรณยกุต์ ฉะนัน 
การเลือกใชค้าํทีมีเสียงสูงตาํตามวรรณยกุต ์คาํทีมีเสียงสันยาวตามสระ คาํทีมีเสียงหนักเบาตามเสียง
พยญัชนะ จะมีส่วนในการสร้างบรรยากาศทีแตกต่างกนัไป ฉะนันเรามกัพบว่ากวีนิพนธ์ทีแสดง
ความรัก ความเศร้า ความอาลัย มักมีลีลาอ่อนเนิบ ทอดเสียงยาว ตอนใดแสดงบรรยากาศรืนเริง 
ครึกครืน ฮึกเหิม หรือกราดเกรียว มักจะใช้เสียงสัน เสียงหนักทาํให้เกิดจงัหวะกระชากกระชัน     
เร่งเร้ารวดเร็ว รุนแรง กระแทกกระทนั ผูอ่้านก็มีอารมณ์คลอ้ยตามไปดว้ย ดงัตวัอยา่ง 

 อารมณ์โศกเศร้า 
  ลาํดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแลว้  เกดแกว้พกิุลยสุ่ีนศรี 
  จะโรยร้างห่างสินกลินมาลี  จาํปีเอ๋ยกีปีจะมาพบ 
         (ขนุชา้งขนุแผน) 
 บรรยากาศการรบ 
  ผนัเขา้คลุกรุกรบ   หลบหลีกปืนบใหอ้อก   หลบห ลี ก ห อ ก บ ใ ห้ ต้ อ ง                 

เขาเร่งซอ้งปืนยะยุง่ซอ้งหอกพุง่ยะยา้ย  ขา้งซา้ยเร่งมาหนา  ข้างขวา เ ร่ งมามาก                
เขา้ทุกปรากรุกโรม        สองนายโจมฟันเฟือง เครืองพรัดตดัหวัขาด   เ ข า ก็ ส า ด ศ ร ยิ ง             
ตรึงนายแกว้ยะยนั   ตอ้งนายขวญัท่าวทบนางรืนรบรุกฟัน    นางโรยผนัผาดแหง    ดว้ยปลายแวง
กุมปัก เขาบรู้จกัวา่ผูห้ญิง เขาก็ยงิตอ้งสองนาง วางมาสู่ผผีวั ทอดตัวทับสองนาย  
ตายตามกนัทงัสี 

          (ลิลิตพระลอ) 
  ลีลาจงัหวะอนัเกิดจากฉนัทลกัษณ์ของกาพยก์ลอนแต่ละชนิดก็มีส่วนสาํคญัทีทาํให้
เกิดอารมณ์ทีตกต่างกนัออกไป เช่น กลอนจะให้ความรู้สึกทีอ่อนหวานกว่าโคลง กาพยแ์ละร่าย
มกัจะให้ความรู้สึกทีรวดเร็ว เร่งรีบ แต่ทงันีไม่แน่นอนตายตวันัก ส่วนคาํฉันทมี์หลายชนิด แต่ละ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ชนิดมีลีลาจงัหวะต่างกันไปด้วยเสียงทีเกิดจากคาํครุ ลหุ กระทบกระทงักันและการเวน้จงัหวะ     
ต่าง ๆ กนั คาํฉนัทแ์ต่ละชนิดจึงเหมาะแก่การบรรยายเนือความต่างกนัไปดว้ย เช่น 
  อิทิสังฉันท ์มีคาํ 20 คาํ เป็นครุ ลหุ สลบักนัไปตลอดและจบดว้ยครุอีก 2 คาํซ้อน  
จึงทาํใหรู้้สึกประหนึงวา่ เป็นคาํพดูทีพรังพรูออกมาดว้ยอารมณ์รุนแรง เสียงหนักเบาสลบักนัทาํให้
เกิดจงัหวะกระชากกระชัน เร่งเร้า หรือละลาํละลัก มักใช้กับเนือหาทีแสดงอารมณ์รุนแรง เช่น 
โกรธ ตืนเตน้ อดัอนัตนัใจ แลว้พรังพรูออกมา เช่น 
     เหม่อิลาชะล่าไฉนประพาส  บกลวับเกรงกระทาํอุกอาจ 
   อหงัการ์ 
     เราแหละสาปและสรรฉะนีแหละสา กะใจละเจา้แน่นางอิลา 
   จะทาํไฉน 
           (อิลราชคาํฉนัท)์ 
  วสนัตดิลกฉนัท ์มีคาํ 14 คาํ เป็นครุและลหุเท่า ๆ กนั แต่คาํลหุมกัจะอยูติ่ดกนั 3 คาํ
สลบัดว้ยครุ 1 คาํ ทาํให้เกิดเสียงอ่อน เหมาะจะใชใ้นการชมความงาม บรรยายธรรมชาติ บรรยาย
อารมณ์สดชืนแจ่มใส เช่น 
     ช่อฟ้าก็เฟือยกละจะฟัด  จะเยาะยวัฑิฆมัพร 
   บราลีพไิรพศิบวร   นพศูลสลา้งลอย 
          (อิลราชคาํฉนัท)์ 

 . การเล่นคาํและเล่นเสียง 
การเล่นคาํและเล่นเสียงเป็นกลวธีิอีกอยา่งหนึงของกวทีีทาํใหบ้ทกวีนิพนธ์ไพเราะ

มากขึนและมีความหมายลึกซึง การเล่นคาํทาํไดห้ลายลกัษณะ ดงันี 
   ครังเชา้ก็หิวเชา้   ชายป่าเตา้ไปตามชาย 
 ลูกไมบ้ทนังาย   จาํงายราชอดยนื 
 เป็นใดคืนมาคาํ   อยูจ่รหลาํต่อกลางคืน 
 เห็นกูนีโหดหืน   มาดูแคลนเพอือนัใด 
        (มหาชาติคาํหลวง) 
เล่นคาํซาํเสียงต่างความหมาย คือ เชา้ คือ เวลาเชา้ กับ เชา้ ทีลดคาํมาจากกระเช้า 

ชายป่า กับคาํว่า ชาย ซึงลดคาํมาจาก ผูช้าย คาํว่า งาย แปลว่า สุก กับ จาํงาย ซึงแปลว่า เวลาสาย    
คาํวา่ คืน เป็นคาํกริยาลดคาํมาจากคาํวา่ กลบัคืน กบัคาํวา่ กลางคืน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

รสคาํ 
 รสคาํ คือ ความไพเราะอันเกิดจากความหมายของถ้อยคาํ ได้แก่ การเลือกใช้คาํเป็น
พิเศษมีความหมายลึกซึงกินใจ กระทบใจ ไพเราะ และแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์   
คาํในกวีนิพนธ์หรือวรรณคดีมิไดมุ่้งสือความหมายโดยตรงตามความรู้สึกนึกคิดของผูแ้ต่งเท่านนั 
หากแต่ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงอารมณ์ จินตนาการและทศันคติของผูแ้ต่งอีกดว้ย 
 ความงามของถ้อยคาํนีเกิดจากการปรุงศพัท์ขึนใช้เป็นพิเศษของกวี เช่น ใช้คาํเรียก
ผูห้ญิงว่า เยาวมาลย ์= ดอกไมตู้ม บงกชแกว้  = ดอกบวัแกว้ แกว้กบัอกตน = ดวงแกว้ในใจ เรียก
ตนเองว่า เรียม ขอ้ย อญัขยม เผือ เป็นตน้ นอกจากนียงัปรุงแต่งศพัทข์ึนจากภาษาบาลี สันสกฤต 
เขมร ชวา ฯลฯ หรืออาจใชก้ารแผลงคาํ ตดัคาํ เติมคาํ ยดืเสียงของคาํ ฯลฯ ให้เหมาะสมกบับทกวี
นิพนธน์นั ๆ เราจึงพบวา่กวเีป็นผูร้าํรวยถอ้ยคาํทีนาํมาบรรยายความคิดความรู้สึกของตนไม่รู้จบสิน 
 

รสความ 

 รสความ  คือ  ความไพเราะอันเกิดจากความหมายของเนือความ  กวีมี ศิลปะใน             
การถ่ายทอดความงามของกวนิีพนธด์ว้ยความหมายของเนือความเป็น 2 อยา่ง คือ 
 . พรรณนาความตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายเหตุการณ์ พฤติกรรม 
ลกัษณะตวัละคร สถานที หรือบรรยายอารมณ์ เช่น   
   กระโดดเผาะเกาะผบักระหยบัคืบ ถีบกระทืบมิใคร่หลุดสุดแสยง 
   ปลดทีตีนติดทีขาระอาแรง  ทงัขาแขง้เลือดโซมชโลมไป 
          (นิราศเมืองแกลง) 

 . พรรณนาโดยใชก้วโีวหาร 
 กวโีวหาร คือ การใชถ้อ้ยคาํทีมีความหมายลึกซึง มุ่งให้เกิดความรู้สึก เกิดอารมณ์

มากกว่าขอ้เท็จจริง อาจเป็นการกล่าวอยา่งหนึงแต่มีความหมายอีกอย่างหนึงหรือเป็นการกล่าว   
เกินความจริง หรือการใช้สัญลกัษณ์ หรือการใช้บุคคลวตั หรือการเปรียบเทียบกบัตาํนาน นิทาน 
นิยาย วรรณคดีของเก่า ฯลฯ ล้วนเป็นการกล่าวถ้อยคาํนันให้มีความหมายลึกซึงกวา้งขวางกว่า
ถอ้ยคาํธรรมดา ฉะนัน การพรรณนาด้วยกวีโวหารจึงเป็นการพรรณนาในเชิงกล่าวเปรียบเทียบ 
ผูอ่้านจะอ่านเอาความหมายไปตามตวัอกัษรไม่ได ้ตอ้งอ่าน “ตีความ” จึงจะพบความหมายทีลึกซึง
ซ่อนอยู่ การพรรณนาแบบนีจึงเป็นความงามของกวีนิพนธ์ทีได้รับการยกยอ่งกันมาก เพราะไม่
เพยีงแต่วดัฝีมือของผูแ้ต่ง แต่ยงัเป็นการวดัความคิดวจิารณญาณของผูอ้่านไปพร้อมกนัดว้ย 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ตวัอยา่งของการใชก้วโีวหารประเภทต่าง ๆ มีดงันี 
1. อุปมา (simile) คือ การกล่าวเปรียบเทียบของสองสิงหรือการกระทาํสองอยา่ง ซึง

เป็นสิงต่างชนิดกนั แต่มีลกัษณะอย่างเดียวกนัหรือคล้ายกนั การเปรียบเทียบแบบนีจึงมักมีคาํว่า     
ดุจ ประดุจ เพยีง เพยีง ดงั ดงั เหมือน ปาน เปรียบ กล เงือน ฯลฯ เช่น 
    นาํใจนางเปรียบอยา่งชลาลยั ไม่เลือกไหลหว้ยหนองคลองละหาน 
   เสียดายทรงวไิลแต่ใจพาล  ประมาณเหมือนหนึงผลอุทุมพร 
          (กากีกลอนสุภาพ) 
    พศิพกัตร์ผอ่งพกัตร์ดงัจนัทร พศิขนงก่งงอนดงัคนัศิลป์ 
   พศิเนตรดงัเนตรมฤคิน  พศิทนตด์งันิลอนัเรียบราย 
          (รามเกียรติ) 

2. อุปลกัษณ์ (metaphor) คือ การกล่าวถึงสิงหนึงว่าเป็นสิงหนึง การเปรียบเทียบชนิด
นีมกัจะใชค้าํวา่ คือ หรือ เป็น เช่น 
    นาํตาท่านคือธาร  แถวถงั  ลงนา 
   ไหบ้รู้กีไห ้   สรอืนอาดูร 
 

    ใดใดในโลกลว้น  อนิจจงั 
   คงแต่บาปบุญยงั  เทียงแท ้
   คือเงาติดตวัตรัง  ตรึงแน่น อยูน่า 
   ตามแต่บาปบุญแล ้  ก่อเกือรักษา 
 

   ฝันวา่สุริเยศทา้ว  เสด็จมา 
  เป็นปินปักเกศา  กิงเกลา้ 
        (ลิลิตพระลอ) 
3. สัญลักษณ์ (symbol) คือ การทีไม่กล่าวเปรียบเทียบตรง ๆ อย่างอุปมาอุปไมย        

ไม่กล่าววา่เป็นอยา่งหนึงอยา่งอุปลกัษณ์ แต่ใช ้“สิงแทน” การกระทาํหรือสิงทีตอ้งการจะกล่าวถึง 
การใช้สัญลักษณ์จึงทาํให้ผูอ่้านตอ้งตีความถึงสามชัน คือ ประการแรกสัญลักษณ์นันแทนอะไร 
ประการทีสองสิงแทนและสิงทีตอ้งการจะกล่าวถึงมีลกัษณะเหมือนกนัอยา่งไร ประการทีสามผูแ้ต่ง
มีความประสงคจ์ะกล่าวถึงเรืองอะไร สิงแทนมกัจะเป็นรูปธรรมอยา่งใดอยา่งหนึงมาแทนสิงทีเป็น
นามธรรม ทาํใหเ้กิดความหมายทีลึกซึงกวา้งขวาง บางครังเขา้ใจไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งอธิบาย บางครัง
เป็นการกล่าวถึงอากปักิริยาหรือปรากฏการณ์อยา่งหนึงแทนอากปักิริยาอีกอยา่งหนึง ทาํให้มีความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ประณีต สละสลวย ไดร้สชาติในการอ่าน ซึงผูอ่้านไม่ควรแปลหรือเขา้ใจความหมายตามตวัอกัษร 
ตอ้งตีความลึกลงไป 
    แสงสวา่ง  เป็นสญัลกัษณ์ของ ปัญญา 
    ดอกกุหลาบ   ,,  ความรัก 
    สีดาํ    ,,  ความโหดเหียม 
    สีขาว    ,,  ความบริสุทธิ 
    แกว้    ,,  ความดีงาม 
    กา    ,,  คนชนัตาํ 
    หงส์    ,,  คนชนัสูง 
  ตวัอยา่งบทประพนัธ ์
     แรกเชือวา่เนือทบัทิมแท ้ มาแปรเป็นพลอยหุงไปเสียได ้
   กาลวงวา่หงส์ใหป้ลงใจ  ดว้ยมิไดดู้หงอนแต่ก่อนมา 
          (ขนุชา้งขนุแผน) 

 กวีใชค้าํว่า ทบัทิม พลอยหุง กา หงส์ เป็นสิงทีมีราคาและคุณค่าแตกต่างกัน เป็น
สญัลกัษณ์แทนความรู้สึกของขุนแผนทีมีต่อนางพิมในยามทีรู้สึกโกรธ เจ็บแคน้ และผิดหวงัเทียบ
กบัยามทียงัรักใคร่กันอยู่ ความรู้สึกเทิดทูนว่าเป็นของสูง ของมีค่า ของดีงาม ก็เลยกลายเป็นของ   
ตาํชา้ เลวทราม ไม่มีคุณค่าและราคา 

4. การใช้บุคคลวตั คือ การทีกวีใส่ความรู้สึกนึกคิดให้กับสิงทีไม่ใช่บุคคลหรือ
สิงมีชีวติใหมี้ความนึกคิด อารมณ์ หรือการกระทาํกริยาอาการเหมือมนุษย ์เช่น 
    เสียงซากอิฐปูนสะอืน วงัเวงพนืเวยีงไทยไหว 
   ทุกผงทราบธุลีไป  ปานจะเพอ้เจอ้เจรจา 
         (กวนิีพนธ ์: องัคาร กลัยาณพงศ)์ 
    นางแยม้เหมือนแม่แยม้ ยวลสมร 
   ใบโบกกลกวกัอร  เรียกไท ้
   ชอ้งนางคลีคลายขจร  โบกเรียก พระฤๅ 
   เชิญราชชมไมไ้หว ้  กิงกม้ถวายกร 
         (ลิลิตพระลอ) 

5. การใชอ้ธิพจน์หรือการกล่าวเกินจริง (hyperbole) คือ การกล่าวผิดความจริงเพือให้
ผูอ่้านเกิดอารมณ์คล้อยตามกวี การกล่าวลักษณะนีมีปรากฏในชีวิตเป็นปกติเมือต้องการเน้น
ความรู้สึกอยา่งใดอยา่งหนึง เช่น อาจพดูวา่ “ร้องไหจ้นนาํตาเป็นสายเลือด” หรือ “เจ็บจนใจจะขาด” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ในบทกวมีีลกัษณะการกล่าวเช่นนีอยูม่าก โดยมีความมุ่งหมายทางอารมณ์ไม่ไดเ้พ่งเล็งขอ้เท็จจริง 
เช่น 
     ถึงมว้ยดินสินฟ้ามหาสมุทร มิสินสุดความรักสมคัรสมาน 
   แมเ้กิดในใตห้ลา้สุธาธาร  ขอพบพานพศิวาสไม่คลาดคลา 
          (พระอภยัมณี) 
     เรียมราํนาํเนตรถว้ม  ถึงพรหม 
   พาหมู่สตัวจ่์อมจม   ชีพมว้ย 
   พระสุเมรุเปือยเป็นตม   ทบท่าว  ลงนา 
   หากอกนิษฐพ์รหมฉว้ย  พไีวจึ้งคง 
          (กาํสรวลโคลงดนั) 

6. ปฏิปุจฉา (rhetoric question) เป็นการใชค้าํถามทีรู้คาํตอบดีอยูแ่ลว้ หรือ คาํถามที
ไม่ตอ้งการคาํตอบ เพอืเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือกระตุน้ใหเ้กิดความคิด เช่น 
     แลว้วา่อนิจจาความรัก  เพงิประจกัษด์งัสายนาํไหล 
   ตงัแต่จะเชียวเป็นเกลียวไป  ทีไหนเลยจะไหลคืนมา 
          (อิเหนา) 
     กาํแพงรอบขอบคูก็ดูลึก  ไม่น่าศึกอา้ยพม่าจะมาได ้
   ยงัใหม้นัขา้มเขา้เอาเวยีงชยั  โออ้ยา่งไรเหมือนบุรีไม่มีชาย 
          (นิราศพระบาท) 

 
เอกสารอ้างอิง 

 

รืนฤทยั  สจัจพนัธุ.์  ความรู้ทวัไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : ภาควชิามนุษยศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2523. 
สายทิพย ์ นุกูลกิจ.  วรรณคดีวจิารณ์.  กรุงเทพฯ : ภาควชิาภาษาตะวนัออก มหาวทิยาลยั 
 ศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน, ม.ป.ป. 
 
บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 บทละครเรืองรามเกียรติ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า        
จุฬาโลกมหาราช นารายณ์ปราบนนทกเป็นเรืองสนัๆ ทีแทรกอยูต่อนตน้เรือง เมือดาํเนินเรืองมาถึง
ตอนทีมเหสีทงัห้าของทา้วลสัเตียนทรงครรภ์ และมเหสีสีองค์ประสูติโอรสแล้วคงเหลือแต่นาง    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

รัชดา เรืองก็ตดัมาทีนนทกบนสวรรค ์ใหส้งัเกตวา่ในบทละครนนัเมือจะเปลียนเรืองมาเล่าเรืองใหม่
จะใชว้า่ “มาจะกล่าวบทไป” ในตอนนีก็เช่นกนัมีการเริมเรืองใหม่ว่า “มาจะกล่าวบทไป ถึงนนทก
นาํใจกลา้หาญ” แลว้เล่าเรืองดว้ยบรรยายโวหารไปจนจบ  
   มาจะกล่าวบทไป  ถึงนนทกนาํใจกลา้หาญ 
  ตงัแต่พระสยมภูวญาณ  ประทานใหล้า้งเทา้เทวา   
 โดยมีบทพรรณนาแทรกเป็นบทชมโฉมนางรําทีเป็นนารายณ์แปลง มีบทเจรจาตอน
ทีนนทกเกียวนาง 
   โฉมเอยโฉมเฉลา  เสาวภาคยแ์น่งนอ้ยพสิมยั 
  เจา้มาแต่สวรรคช์นัใด  นามกรชือไรนะเทว ี
  ประสงคสิ์งใดจะใคร่รู้  ทาํไมมาอยูท่ีนี 
  ขา้เห็นเป็นน่าปรานี  มารศรีจงแจง้กิจจา 
  และตอนทีนนทกเจรจาโต้ตอบกับนางและกับพระนารายณ์ (เมือนางคืนร่างเป็น       
พระนารายณ์) 
   เมือนนั   นทกแกลว้หาญชาญสมร 
  เห็นพระองคท์รงสงัขค์ธาธร เป็นสีกรก็รู้ประจกัษใ์จ 
  วา่พระหริวงศท์รงฤทธิ  มาลวงลา้งชีวติก็เป็นได ้
  จึงมีวาจาถามไป   โทษขา้เป็นไฉนใหว้า่มา 
 ทงับทบรรยาย บทพรรณนา และบทเจรจามีการสรรคาํใชไ้ดอ้ยา่งกระชบัและกินความ
ได้มาก เช่น นนทกถูกถอนผม “จนผมโกร๋นโล้นเกลียงถึงเพียงหู” และนนทกดีใจทีได้นิวเพชร   
เมือกลบัมาทาํหนา้ทีตรงบนัไดเขาไกรลาศก็มา “ขดัสมาธินังยมิริมอ่างใหญ่” เป็นตน้ นอกจากนัน  
ยงัมีการหลากคาํใช้ได้ต่างๆ กันทาํให้เห็นความรุ่มรวยของศพัท์ในวรรณคดีไทย ตัวอย่างเช่น      
การเรียกชือพระอิศวรว่า พระสยมภูวญาณ (พระผูมี้อ ํานาจหยงัรู้ทีเกิดขึนเอง) พระอิศราธิบดี      
(พระผูเ้ป็นหัวหน้าของผูเ้ป็นใหญ่) พระศุลี (พระผูท้รงถือตรีศูล) และยงัมีคาํขยายนามซึงแสดง
ความยงิใหญ่ของพระอิศวรไดห้ลากหลายอีกดว้ย เช่น เรืองศรี บรมรังสรรค ์พระทรงญาณ พระทรง
ธรรม มียศ บรมนาถา เจา้ไตรโลกา ฯลฯ เมือจะกล่าวถึงเหล่าเทวดา ก็ใช้คาํต่าง ๆ เช่น สุราฤทธิ 
สุรารักษ ์สุราลยั เป็นตน้ 
 ในการเปรียบเทียบเพือให้ผูอ้่านเห็นภาพและเขา้ใจความรู้สึกของตวัละคร กวีก็จะใช้
ภาพพจน์ง่ายๆ เช่น เปรียบอาการโกรธของนนทกว่า “ตาแดงดังแสงไฟฟ้า” ซึงทาํให้เห็นภาพทงั
ความสวา่งและความแปลบปลาบอยา่งแสงไฟจากฟ้าแลบ และเปรียบฤทธิของนิวเพชร “ดงัพษิอสุนี
ไม่ทนได”้ ซึงทาํใหเ้ห็นภาพของเหล่าเทวดา ครุฑ นาคทีไม่อาจทานฤทธิทีร้ายแรงราวกบัฟ้าผ่าได ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

หรือการเปรียบความงามของนางรําทีเป็นพระนารายณ์แปลงว่า “งามองคย์งิเทพอปัสร” ซึงเป็นที     
รู้กนัว่านางฟ้าหรือเทพอัปสรนันงามมาก แต่นางรําตามสายตาของนนทกกลบังามยงิกว่า เมือจะ
เปรียบกบัพระลักษมีชายาของพระนารายณ์และพระสุรัสวดีชายาของพระพรหม หรือจะหาหญิง   
ทงัสามโลก คือ สวรรค์ โลกมนุษย ์และบาดาล ก็ยงั “จะเอามาเปรียบไม่เทียบทนั” นันแสดงว่า     
นนทกเห็นวา่งามกวา่ใครทงัสิน 
 

ศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

 การใชค้าํในศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช มีการใชค้าํไทยทงัทีมีคาํโดด 
เช่น กู หมาก รอบ หลาย ฯลฯ คาํซ้อนหลายพยางค ์เช่น ป่าหมากป่าพลู มีถอ้ยมีความ ไหวดี้พลีถูก 
ฯลฯ และใชค้าํยมืไดแ้ก่ คาํภาษาเขมร เช่น โอยทาน บาํเรอ พนม จกอบ ขดาร ฯลฯ คาํบาลีสนัสกฤต 
เช่น ศีล พรรษา ศรัทธา พาทย ์ฯลฯ  
 

ท่วงทํานองการเขียนและการใช้ภาษาในศิลาจารึกหลักที 1  
 1.  ลักษณะประโยค จารึกหลักนีมีประโยคส่วนใหญ่เป็นประโยคสัน ๆ เรียบง่าย 
ตรงไปตรงมาเป็นประเภทประโยคความเดียว แม้จะมีขอ้ความขยายก็เป็นเพียงข้อความสัน ๆ        
ไม่ซบัซอ้น สามารถเขา้ใจไดท้นัที เช่น 
    พอ่กูชือศรีอินทราทิตย ์
    แม่กูชือนางเสือง 
    พกีูชือบานเมือง 
    กูบาํเรอแก่พอ่ก ู
    เมืองสุโขทยันีดี 
    ในนาํมีปลา 
    ในนามีขา้ว 
    ฝงูท่วยจาํศีล 
    กูบ่หนี 
    ขนุสามชนพา่ยหนี 
    พอ่ขนุรามคาํแหงเจา้เมืองศรีสชันาลยัสุโขทยันีปลูกไมต้าลนีไดสิ้บสีเขา้ 
    ไพร่ฟ้าหนา้ใสพอ่กูหนีญญ่ายพา่ยจแจน้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

  แมจ้ารึกหลกันีจะประกอบดว้ยประโยคสัน ๆ ง่าย ๆ ก็ตาม แต่ก็ยงัปรากฏประโยค
ชนิดยาว คือ ประโยคความรวมและความซอ้นอยูบ่า้ง เช่น 
    พเีผอืผูอ้า้ยตายจากเผอืเตียมแต่ยงัเล็ก 
    พอ่กูจึงขึนชือกูชือพระรามคาํแหงเพอืกูพุง่ชา้งขนุสามชน 
    ไดข้า้เสีกขา้เสือหวัพุง่หวัรบก็ดีบ่ฆ่าบ่ตี 
    เมือกูขึนใหญ่ไดสิ้บเกา้เขา้ ขนุสามชนเจา้เมืองฉอดมาท่เมืองตาก 
  ประโยคความซอ้น ศิลาจารึกหลกัที 1 นีพบประโยคความซอ้นนอ้ยมาก เช่น 
    ไปลนักระดิงอนัท่านแขวนไว ้
 2.  การใช้ภาษา จารึกหลักนีแม้จะเป็นงานเขียนทีใชอ้ักษรไทยบนัทึกภาษาไทยเป็น
ครังแรก แต่ก็มีการใช้ภาษาในเชิงวรรณศิลป์ คือ การใช้ถ้อยคาํมีสัมผสัคล้องจองสํานวนภาษา
สละสลวยน่าอ่าน  น่าฟัง ซึงสอดคล้องกับคําพูดทีว่า  “คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน” ดัง
รายละเอียดต่อไปนี 
  2.1  มีการใชค้าํสัมผสัคลอ้งจอง จารึกหลกัที 1 แมจ้ะเป็นงานเขียนร้อยแกว้ แต่ก็มี
สมัผสัคลอ้งจอง อนัเป็นลกัษณะโดดเด่นของจารึกหลกันี การใชถ้อ้ยคาํสัมผสัคลอ้งจองมีทงัสัมผสั
ระหวา่งคาํและระหวา่งประโยค ลกัษณะคลา้ยกบัร่ายยาว สมัผสัดงักล่าวมิไดมี้ฉันทลกัษณ์แน่นอน 
แต่มีลกัษณะเป็นเพยีงร้อยแกว้ทีมีสมัผสัเท่านนั ถอ้ยคาํมีสมัผสัคลอ้งจองต่อเนืองอยา่งเป็นจงัหวะนี
ช่วยตกแต่งภาษาให้มีลีลาไพเราะน่าฟัง และทีสําคัญคือ  ช่วยสร้างอารมณ์ ความรู้สึก  และ
จินตนาการใหเ้ด่นชดัขึน ดงัตวัอยา่ง 

   “เมือชัวพ่อขุนรามคาํแหง เมืองสุโขทยันีดี ในนาํมีปลา ในนามีเขา้ เจา้เมือง      
บ่เอาจกอบในไพร่ลูท่าง เพือนจูงววัไปคา้ ขีมา้ไปขาย ใครจกัใคร่คา้ชา้ง คา้ ใครจกัใคร่คา้ม้า คา้   
ใครจกัใคร่คา้เงือน คา้ทอง คา้ ไพร่ฟ้าหนา้ใส ลูกเจา้ลูกขนุผูใ้ดแลล้ม้หายตายกว่า เหยา้เรือนพ่อเชือ
เสือคาํมนั ชา้งขอ ลูกเมียเยียเขา้ ไพร่ฟ้าขา้ไท ป่าหมากป่าพลูพ่อเชือมนัไวแ้ก่ลูกมนัสิน ไพร่ฟ้า    
ลูกเจา้ลูกขนุ ผแิลผดิแผกแสกกวา้งกนั สวนดูแทแ้ล ้จึงแล่งความแก่ขาดว้ยซือ บ่เขา้ผูล้กัมกัผูซ่้อน 
เห็นขา้วท่านบ่ใคร่พนิ เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด คนใดขีขา้งมาหาพาเมืองมาสู่ ช่อยเหนือเฟือกู”้  
  2.2  มีการใชค้าํซ้อนทีมีสัมผสั คาํซ้อนนีนอกจากจะเป็นการสร้างคาํใหม่ขึนใชใ้น
ภาษาแลว้ ยงัช่วยตกแต่งภาษาให้ไพเราะและเกิดจงัหวะลีลาน่าฟังไม่ห้วนด้วย เนืองจากคาํซ้อน     
มีลกัษณะดงันี 
   1.  มีสมัผสัคลอ้งจองในคาํซอ้น 
     เจบ็ทอ้งขอ้งใจ  ไพร่ฟ้าขา้ไท 
     ผดิแผกแสกกวา้ง ช่อยเหนือเฟือกู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

     ลม้ตายหายกวา่  ไหวดี้พลีถูก 
     หนีญญ่ายพา่ยจแจน้ ตีหนงัวงัชา้ง ฯลฯ 
   2.  มีการซาํคาํหรือขอ้ความในคาํซอ้นกล่าวถึงคาํหรือขอ้ความในตาํแหน่งที 1 
และ 3 เป็นคาํหรือขอ้ความเดียวกนัทาํใหไ้พเราะเกิดจงัหวะและการเนน้ยาํ เช่น 
     ขา้เสือกขา้เสือ   ลูกเจา้ลูกขนุ 
     มีถอ้ยมีความ   หวัพุง่หวัรบ 
     ป่าหมากป่าพลู   กินอร่อยกินดี 
     บ่มีเงือนบ่มีทอง  ดว้ยแกลว้ดว้ยหาญ 
   3.  มีการซาํเสียงพยญัชนะ คือ คาํทีมีเสียงพยญัชนะตน้เสียงเดียวกนั การใช้
เสียงพยญัชนะซาํกนันีทาํใหค้าํซอ้นฟังไพเราะมากขึน เช่น 
     ในนาํมีปลาในนามีขา้ว  มีการซาํเสียงพยญัชนะตน้ /น/ 
     ถินถาน   มีการซาํเสียงพยญัชนะตน้ /ถ/ 
     ผดิแผกแผกแสกวา้ง  มีการซาํเสียงพยญัชนะตน้ /ผ/ 
    จารึกหลกันีพบการใชค้าํซอ้นมากเป็นพเิศษ บางบรรทดัพบคาํซ้อน 4-5 คาํ 
คาํซอ้นทีมีสมัผสัในคาํช่วยตกแต่งภาษาสุโขทยัให้งดงามและเสริมสร้างจินตนาการให้เด่นชดัดว้ย 
ดงัตวัอยา่ง 

     ไพร่ฟ้าหนา้ใสลูกเจ้าลูกขุนผูใ้ดแล ้ล้มหายตายกว่า เหย้าเรือนพ่อเชือเสือ
คาํมนั ชา้งขอลูกเมียเยยีเขา้ ไพร่ฟ้าข้าไท ป่าหมากป่าพลูพ่อเชือมนั ไวแ้ก่ลูกมนัสิน ไพร่ฟ้า ลูกเจ้า
ลุกขุน ผิแลผิดแผกแสกว้างกัน  สวนดูแท้แล้จึงแล่งความแก่ขาด้วยซือ  บ่เข้าผูล้ ักมักผู ้ซ่อน           
เห็นเข้าท่านบ่ใคร่พีน เห็นสีนท่านบ่ใคร่เดือด คนใดขีช้างมาหา พาเมืองมาสู่ ช่อยเหนือเฟือกู้        
มนับ่มีช้างบ่มีม้า บ่มีปัวบ่มีนาง บ่มีเงือนบ่มีทองใหแ้ก่มนั ช่อยมนัตวงเป็นบ้านเป็นเมือง ไดข้้าเสือก
ข้าเสือ หัวพุ่งหัวรบก็ดี บ่ฆ่าบ่ตี ในปากประตูมีกระดิงอนัณึงแขวนไวห้นั ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้าน
กลางเมือง มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มนัจกักล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไร้ ไปลนักระดิงอนัท่านแขวน
ไว ้
    ขอ้ความขา้งตน้นีพบคาํซ้อนแบบต่างๆ อยา่งต่อเนืองถึง 19 คาํ กล่าวคือ    
มีทงัสัมผสัคลอ้งจองในคาํ มีการซาํคาํทาํให้เกิดจงัหวะลีลาน่าฟังและมีการซําเสียงพยญัชนะตน้ 
ลกัษณะดงักล่าวทาํให้จารึกหลกัที 1 มีความไพเราะประกอบกบัขอ้ความมีสัมผสัระหว่างวรรคยงิ 
ทาํใหภ้าษาในจารึกงดงามยงิขึน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

   2.3  มีการซาํคาํหรือซาํกลุ่มคาํ การซาํคาํหรือกลุ่มคาํ คือ การใชค้าํหรือกลุ่มคาํซาํๆ 
กันในทีใกล้กัน การใช้คาํประเภทนีช่วยแจกแจง หรือเน้นยาํความให้ชัดเจนต่อเนืองทงัยงัช่วย  
สร้างภาพ จาํนวน ความรู้สึก และอารมณ์ใหผู้อ้่านได ้เช่น 

    กลางเมืองสุโขทยันี มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอฏัฐารศ มีพระพุทธรูป 
มีพระพทุธรูปอนัใหญ่ มีพระพทุธรูปอนัราม มีพหิารอนัใหญ่ มีพหิารอนัราม มีปู่ ครูนิสัยมุตก์ มีเถร 
มีมหาเถร 

    สร้างป่าหมากป่าพลูทวัเมืองนีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลาย
ในเมืองนี หมากม่วงก็หลายในเมืองนี หมากขามก็หลายในเมืองนี ใครสร้างไวไ้ดแ้ก่มนั 
   การใชก้ลุ่มคาํซาํนีทาํใหเ้ห็นภาพวา่มีตน้มะพร้าว ตน้ลาง ตน้มะม่วง ตน้มะขาม 
เป็นจาํนวนมาก 
   ใครจักใคร่ค้าชา้ง ค้า ใครจักใคร่ค้ามา้ ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนคา้ทอง ค้า 
   ใครจักมักเล่น เล่น ใครจักมักหวั หวั ใครจักมักเลือน เลือน 
  2.4  มีการใชภ้าพพจน์ความเปรียบประเภทอุปมาหลายแห่ง ทาํให้ผูอ่้านเกิดภาพ
ชดัเจน เช่น 
    กลางเมืองสุโขทยันีมีนาํตระพงัโพยสี ใสกินดีดงักินนาํโขงเมือแลง้ 

     เบืองตะวนัออกเมืองสุโขทยันีมีพิหาร มีปู่ ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมาก      
ป่าพลู มีไร่มีนามีถินถาน มีบา้นใหญ่ มีบา้นเล็ก มีป่าม่วง ป่าขาม ดูงามดงัแกลง้ 

     เมืองสุโขทยันีดี มีสีปากประตูหลวงเทียรย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่าน     
เผาเทียน ท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทยันีมีดงัจกัแตก 

     กูพราํบาํเรอแก่พกีูดงับาํเรอแก่พอ่กู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    
2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั    

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
ใบความรู้ 

เรือง รสเสียง รสคาํ รสความ 

 

รสเสียง 

 รสเสียง คือ ความไพเราะอนัเกิดจากเสียงของถอ้ยคาํ อาจเกิดขึนไดห้ลายประการ ไดแ้ก่ 
 . เสียงของพยัญชนะและสระ 

 พยญัชนะและสระทีประสมกันเป็นคาํก่อให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันไปและ
ความหมายของคาํมกัจะตรงกบัความรู้สึกทีเกิดจากพยญัชนะและสระนนัๆ ประสมกนั เช่น 

 เสียง / ข / จะมีความหมายไปในทางให้อารมณ์รุนแรง เช่น ขึน ขนั ข่มขืน ขดั ขบั 
เขม้ ถา้เป็น  / ข / ควบกบั / ย / จะมีความหมายไปในทางไม่เรียบร้อย เช่น ขยาํ ขยกั ขยอ้น ขย่ม 
ขยกุขยกิ เขยอ้เขยง่ เขยนิ เขยก และถ้า / ข / ควบกับ / ม / จะให้ความรู้สึกทีเคลือนไหวได้และมี
ท่วงท่าทีเขา้แขง็จริงจงัขึน เช่น ขมึง เขม็ง เขม่น แขม่ว ขะมกัเขมน้ 
 2.  เสียงสัมผัส  

 .  สมัผสับงัคบั ไดแ้ก่ สมัผสันอก คือ คาํสุดทา้ยของวรรคตน้ส่งเสียงสัมผสัไปยงั
คาํในวรรคต่อไป  และยงัมีสมัผสัระหวา่งบท คือ คาํสุดทา้ยของบทร้อยกรองบทแรกส่งสมัผสัไปยงั
คาํสุดทา้ยของบาทแรกในบทถดัไป ลกัษณะของสมัผสันอกเป็นสมัผสัสระ 

 .  สมัผสัไม่บงัคบั ไดแ้ก่ สมัผสัใน เป็นไดท้งัสัมผสัสระและสัมผสัอกัษร สัมผสั
นีไม่มีขอ้บงัคบัตายตวัจะมีหรือไม่มีก็ไดจ้ะมีมากหรือมีน้อยก็ได ้แต่ถา้มีมากมกัจะทาํให้ร้อยกรอง
ไพเราะยงิขึน เพราะเสียงสมัผสัจะทาํใหเ้กิดความคลอ้งจองรืนไหล 
   สมัผสัสระ เช่น 
   เอนระนาบอาบนาํคา้งกลางแดดหนาว ทอดรวงยาวยอดระยา้รานาํใส 
   ละลานรอบขอบ ฟ้าคราพลิวใบ เพยีงพรมใหญ่ไหวระยาบทาบเปลว 
        (หวานคมเคียว : เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย)์  

 .  เลียนเสียงธรรมชาติ กวีเก็บเสียงจากธรรมชาติทีตนเองได้ยินมาระกอบกับ
ถอ้ยคาํบรรยายในร้อยกรองทาํใหช่้วยสร้างมโนภาพแก่ผูอ่้าน ไดเ้ห็นทงัภาพ ไดย้นิทงัเสียงไปตาม
จินตนาการของกว ี

  ตอ้ยตะริดติดตีเจา้พเีอ๋ย  จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน 
  แออี้อ่อยสร้อยฟ้าสุมาลยั  แมน้เด็ดไดแ้ลว้ไม่ร้างไม่ห่างเลย 
         (พระอภยัมณี) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

  .  ลีลาจงัหวะ หมายถึง ความไพเราะของเสียงสูงตาํ สันยาว หนักเบา อนัเกิดจาก
ถอ้ยคาํกระทบกระทงักนั และการหยดุแบ่งจงัหวะออกเป็นตอน ๆ ช่วง ๆ สลบักนัไปตามลีลาของ
คาํประพนัธแ์ต่ละชนิด รวมทงัการเลือกใชค้าํใหเ้หมาะสมแก่บรรยากาศและเนือความดว้ย 

  อารมณ์โศกเศร้า 
  ลาํดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแลว้  เกดแกว้พกิุลยสุ่ีนศรี 
  จะโรยร้างห่างสินกลินมาลี  จาํปีเอ๋ยกีปีจะมาพบ 
         (ขนุชา้งขนุแผน) 
 .  การเล่นคาํและเล่นเสียงเป็นกลวิธีอีกอย่างหนึงของกวีทีทาํให้บทกวีนิพนธ์

ไพเราะมากขึนและมีความหมายลึกซึง 
   ครังเชา้ก็หิวเชา้   ชายป่าเตา้ไปตามชาย 
  ลูกไมบ้ทนังาย   จาํงายราชอดยนื 
  เป็นใดคืนมาคาํ   อยูจ่รหลาํต่อกลางคืน 
  เห็นกูนีโหดหืน   มาดูแคลนเพอือนัใด 
        (มหาชาติคาํหลวง) 

 

รสคาํ 
 รสคาํ คือ ความไพเราะอันเกิดจากความหมายของถ้อยคาํ ได้แก่ การเลือกใช้คาํเป็น
พิเศษมีความหมายลึกซึงกินใจ กระทบใจ ไพเราะ และแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์   
คาํในกวีนิพนธ์หรือวรรณคดีมิไดมุ่้งสือความหมายโดยตรงตามความรู้สึกนึกคิดของผูแ้ต่งเท่านนั 
หากแต่ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงอารมณ์ จินตนาการและทศันคติของผูแ้ต่งอีกดว้ย ความงามของถ้อยคาํ
นีเกิดจากการปรุงศพัท์ขึนใชเ้ป็นพิเศษของกวี เช่น ใชค้าํเรียกผูห้ญิงว่า  เยาวมาลย ์= ดอกไมตู้ม 
บงกชแกว้  = ดอกบวัแกว้ แกว้กบัอกตน = ดวงแกว้ในใจ เรียกตนเองว่า เรียม ขอ้ย อัญขยม เผือ   
เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

แบบฝึกหัด 

เรือง รสเสียง รสคาํ รสความ 
 

คาํสัง ใหน้กัเรียนอ่านคาํประพนัธต์่อไปนีแลว้พจิารณาวา่มีรสเสียง รสคาํ รสความอยา่งไร 

1.  นาํคา้งพรมลมเรือยเฉือยเฉือยฉิว  ใบโพปลิวแพลงพลิกกริกกริกไหว 
  บา้งร่วงหล่นวนวอ่นร่อนไรไร  ดว้ยแสงไฟรางรางสวา่งตา 
................................................................................................................................................ 
 
2.  ถึงเกาะเรียนเรียนรักก็หนกัอก  แสนวติกเตม็ตรองเจียวนอ้งเอ๋ย 
  เมือเรียนกนจนจบถึงกบเกย  ไม่ยากเลยเรียนไดด้งัใจจง 
  แต่เรียนรักรักนกัก็มกัหน่าย  ระละมา้ยไม่ไดช้มสมประสงค ์
  ยงิรักมากพากเพยีรยงิเวยีนวง  มีแต่หลงลมลวงน่าทรวงโทรม 
................................................................................................................................................ 
 
3.  นาํพพุุง่ซ่าน ไหลมาฉ่าฉาน เห็นตระการ มนัไหลจอกโครม จอกโครม มนัดงัจอก จอก จอก 
     โครม โครม 
................................................................................................................................................ 
 
4.   ลางลิงลิงลอดไม ้  ลางลิง 
  แลลูกลิงลงชิง   ลูกไม ้
  ลิงลมไล่ลมติง   ลิงโลด แล่นนา 
  แลลูกลิงลางไหล ้   ลอดเลียวลางลิง 
................................................................................................................................................ 
 
5.  เสียดายแต่แม่ศรีเจา้พเีอ๋ย   จะชวดเชยชวดชมภิรมยถ์นอม 
  เหมือนดอกไมไ้กลแดนเพราะแตนตอม ใครแปลงปลอมปลิดสอยมนัต่อยตาย 
................................................................................................................................................ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบทดสอบย่อย 

เรือง รสเสียง รสคาํ รสความ 

 
คาํสัง ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพยีงขอ้เดียว 

1. เสียงของคาํในขอ้ใดใหค้วามรู้สึกไม่เรียบร้อย 
 ก. ขึง   ขดั   ข่มขืน   ข. ขยาํ   ขยกั   ขยกุขยกิ 
 ค. ขมึง   เขมน้   ขะมกั  ง. ขนม   ขนุน  ขมุกขมวั 
2. ขอ้ใดมีสมัผสัสระมากทีสุด 
 ก. เอนระนาบอาบนาํคา้งกลางแดดหนาว     ทอดรวงยาวยอดระยา้รานาํใส 
 ข. ละลานรอบขอบฟ้าคราพลิวใบ         เพยีงพรมใหญ่ไหวระยาบทาบเปลวทอง 
 ค. เพรียกเพลงเรือเมือสางหมอกจางสี         ระเรือยรีเลียบลดัตดัชายหนอง 
 ง. สาวเจา้พายยา้ยเยอืงชาํเลืองมอง        หนุ่มก็พร้องเพลงเกียวเกียวแกก้นั 
3. “จะว่าโศกโศกอะไรทีในโลก  ก็ไม่โศกใจหนักเหมือนรักสมร 

 จะว่าหนักหนักอะไรในดินดอน ถึงสิงขรก็ไม่หนักเหมือนรักกัน” 

     บทประพนัธด์งักล่าวมีการเล่นคาํในลกัษณะใด 
 ก. เล่นเสียงสระ   ข. เล่นเสียงพยญัชนะ 
 ค. เล่นคาํซาํ     ง. เล่นคาํพอ้งเสียง 
4.   “เมือนัน   พระสยมภูวญาณเรืองศรี 

 ได้ฟังนนทกพาที  ภูมีนิงนึกตรึกไป” 

     คาํทีขีดเสน้ใตมี้ความหมายวา่อะไร 
 ก. พระนารายณ์   ข. พระอิศวร   
 ค. พระอินทร์    ง. พระพรหม 
5. “จนผมโกร๋นโล้นเกลยีงถึงเพียงหู ดูเงาในนําแล้วร้องไห้ 

 ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ   ตาแดงดังแสงไฟฟ้า” 

     บทประพนัธด์งักล่าวมีการใชภ้าพพจน์ใดในการประพนัธ์ 
 ก. อุปมา     ข. อุปลกัษณ์   
 ค. อธิพจน์     ง. บุคลาธิษฐาน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

6. “ไพร่ฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ ล้มหายตายกว่า เหย้าเรือนพ่อเชือเสือคาํมัน ช้างขอลูกเมียเยีย 

     เข้า ไพร่ฟ้าข้าไท ป่าหมากป่าพลูพ่อเชือมัน ไว้แก่ลูกมันสิน ไพร่ฟ้า ลูกเจ้าลุกขุน ผิแลผิดแผกแส 

     กว้างกัน” ขอ้ความดงักล่าวมีคาํซอ้นจาํนวนกีคาํ 
 ก. 5 คาํ      ข. 6 คาํ   
 ค. 7 คาํ      ง. 8 คาํ 
7. ลกัษณะการใชภ้าษาในศิลาจารึกหลกัที 1 ทีมีลกัษณะเด่นคือขอ้ใด 
 ก. ใชภ้าษาเขา้ใจยาก   ข. มีฉนัทลกัษณ์แน่นอน 
 ค. มีสมัผสัคลอ้งจอง   ง. ใชป้ระโยคซบัซอ้น 
8. “กลางเมืองสุโขทัยนี มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูป 

     อันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอันราม มีปู่ ครูนิสัยมุตก์ มีเถร มีมหาเถร” 

     ขอ้ความดงักล่าวมีลกัษณะการใชภ้าษาเด่นตามขอ้ใด 
 ก. เล่นเสียงสระ   ข. เล่นเสียงพยญัชนะ 
 ค. เล่นคาํซาํ     ง. เล่นคาํพอ้งเสียง 
9. “เข้ามาดูท่านเผาเทียน ท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนีมีดังจักแตก” 

     ขอ้ความดงักล่าวมีการใชภ้าพพจน์ใด 
 ก. อุปมา     ข. อุปลกัษณ์   
 ค. สทัพจน์     ง. บุคลาธิษฐาน 
10. “ใครจักมักเล่น เล่น ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลือน เลือน” ขอ้ความดงักล่าวมีลกัษณะการใช ้
      คาํอยา่งไร 
 ก. เล่นเสียงสระ   ข. เล่นเสียงพยญัชนะ 
 ค. เล่นคาํซาํ     ง. เล่นซาํคาํ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง รสเสียง รสคาํ รสความ 

 
      1. ข   2. ง   
      3. ง   4. ข   
      5. ก   6. ง   

      7. ค   8. ค   
      9. ก             10. ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แผนการจัดการเรียนรู้ที 8 (กลุ่มควบคุม) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชันที 3  ชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ภาคเรียนที 2     ปีการศึกษา 2553  สาระที 5 วรรณคดีวรรณกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  และศิลาจารึกหลักที 1 

เรือง การพินิจคุณค่าของวรรณคดี    เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. สาระสําคญั 

 วรรณคดีเป็นงานสร้างสรรคท์ีมีคุณค่าทงัทางดา้นวรรณศิลป์ และดา้นสังคม การศึกษา
วรรณคดีด้านอารมณ์ การพินิจคุณค่าวรรณคดีจะทาํให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจ และซาบซึงใน              
สุนทรียรส สามารถนาํขอ้คิดทีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของการพนิิจคุณค่าของวรรณคดีได ้
 2.  นักเรียนสามารถบอกคุณค่าของบทละครเรืองรามเกียรติ  ตอน  นารายณ์          
ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชได ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.  คุณค่าของวรรณคดีดา้นวรรณศิลป์และดา้นสงัคม 
 2.  คุณค่าของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึก    
หลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 ครูนํานักเรียนอภิปรายถึงบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และ   
ศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช ว่ามีคุณค่าอย่างไรบา้งแล้วอธิบายเชือมโยงเขา้สู่
เนือหาของบทเรียน 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 ขนัสอน 

 . ครูอธิบายประกอบการซักถามนักเรียนเรืองคุณค่าของวรรณคดีแลว้ให้นักเรียน
บนัทึกความรู้ลงในสมุด 
 . แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คนให้พินิจคุณค่าของวรรณคดีจากบทละครเรือง
รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช แล้ว
ร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 ขันสรุป 

 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเรือง คุณค่าของวรรณคดี 
 ขนัการวัดและประเมินผล 

 นกัเรียนทาํแบบทดสอบยอ่ยเรืองการพนิิจคุณค่าวรรณคดี 
 

6. สือการเรียนรู้ 

 หนงัสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวจิกัษ ์
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  หอ้งสมุดโรงเรียน 
 2.  อินเทอร์เน็ต 
 

8. การวัดและประเมินผล 

 1.  ตรวจความถูกตอ้งของการพินิจคุณค่าของวรรณคดีจากบทละครเรืองรามเกียรติ 
ตอน นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึกหลกัที 1 พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 
 2.  สงัเกตจากความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
 

9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
       ลงชือ........................................ 
               (นายปริญญา  ปันสุวรรณ์) 
                 ผูส้อน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

รายละเอียดเนือหาสาระ 
 

คุณค่าของวรรณคดี 
 วรรณคดีมีคุณค่าทงัในดา้นความรู้ความคิด และทางอารมณ์ ซึงอาจไม่ไดป้รากฏเด่นชดั
เหมือนตาํราวิชาการ แต่ผูป้ระพนัธ์มกัสอดแทรกไวใ้นทีต่างๆ ให้เหมาะสมกบัเนือเรืองบางเรือง 
ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงทีจะเป็นความรู้แต่ให้คติในการดําเนินชีวิต ให้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความรู้สึกผิดชอบชัวดี และยงัให้ความบนัเทิงทางอารมณ์ด้วย คุณค่าของวรรณคดีแบ่งเป็นด้าน   
ต่าง ๆ ไดด้งันี 

 . คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 

 วรรณคดีเป็นผลงานทีเกิดจากความต้องการทีจะแสดงความรู้สึกนึกคิด  โดย
พยายามใชจิ้นตนาการสร้างสรรคเ์รืองราวต่าง ๆ ขึน และใชภ้าษาวรรณศิลป์เป็นสือแสดง ภาษาใน
วรรณคดีจึงเป็นภาษาทีสือความเพือสุนทรียภาพ มิใช่เพียงการสือเพือบอกให้รู้ตรง ๆ ดงัเช่นภาษา
เขียนหรือภาษาพดูโดยปกติ 

 ความรู้ทางภาษาเป็นสิงทีมาจากตวัวรรณคดีแท้ๆ  ประการแรกได้แก่ความรู้ทาง  
ด้านศัพท์ กล่าวคือ วรรณคดีทาํให้เรารู้จักศพัท์ต่างๆ ทีกวีเลือกสรรมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง      
ศพัทเ์ฉพาะทีใชก้นัในวงการนักปราชญแ์ละกวี เช่น ศพัทภ์าษาบาลี สันสกฤต เขมร ชวา ภาษาถิน
หรือภาษาโบราณ หรือศพัทท์ีใหค้วามหมายลึกซึงสะเทือนอารมณ์ หรือสูงส่งดว้ยรูปและเสียงเป็น
พิเศษ บางครังกวีจะนําศัพท์เก่ามาปรับแต่งปรับแต่งเป็นศัพท์ใหม่  เพือให้ได้ค ําทีตรงกับ
วตัถุประสงคท์ีจะใช ้เช่น เพอืให้มีความโอ่อ่าภาคภูมิขึน เพือให้ไดส้ัมผสั หรือเพือให้สามารถแต่ง
ได้ตรงฉันทลักษณ์ เช่น จาํนวนคาํไม่เกินจากทีกาํหนดไว ้หรือถา้ไม่สามารถปรุงแต่งไดก้วีก็จะ
บญัญติัศพัทข์ึนใหม่ 

 นอกจากศพัทแ์ลว้ ในดา้นภาษาเรายงัเรียนรู้สาํนวนต่าง ๆ ทีสามารถนาํมาใชไ้ด้ใน
ชีวติประจาํวนั เช่น เมือตอ้งการสือความหมายว่าการเรียกชือนันไม่ไดส้าํคญัเท่ากบัคุณสมบติัของ
สิงใดสิงหนึง เราก็ใชส้าํนวนจากเรืองโรเมโอและจูเลียต ตรงทีว่า อนัว่าชือนันสาํคญัไฉน ทีเรียกว่า
กุหลาบแม้ไม่เรียกกุหลาบก็มีกลินหอมปานกับสํานวนต่างๆ เหล่านี มีความกระชับในตัวเอง         
ทงัคมคายไพเราะกินใจและให้ความหมายทีเฉียบคม ซึงจะพบไดใ้นวรรณคดีเท่านนั เพราะกวีได้
กลนักรองและเลือกสรรมาเป็นอยา่งดี 

 นอกจากศัพท์และสํานวนแล้ว เรายงัเรียนรู้เกียวกับการใช้คาํและการวางรูป
ประโยคไดจ้ากวรรณคดีอีกดว้ย ในบางครังกวอีาจใชค้าํสามญัทีทราบกนัโดยทวัไปและนาํมาเรียบ
เรียงโดยอาศยัจงัหวะเสียงและความหมายให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ เช่น บทกวีชือ “อีสาน” ของ
นายผ ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

    ในฟ้าบ่มีนาํ 
    ในดินซาํมีแต่ทราย 
    นาํตาทีตกราย 
    ก็รีบซาบบ่รอซึม 

   จากบทกวีดังกล่าวเป็นภาพความแห้งแล้งของธรรมชาติ และความทุกขย์าก
ของคนในอีสานไดอ้ยา่งสะเทือนความรู้สึกดีทีสุด 
   ศิลาจารึกหลกัที 1 ของพอ่ขุนรามคาํแหงมหาราชเป็นแบบอยา่งทีดีของการใช้
คาํ การวางรูปประโยค ตลอดจนการเรียบเรียงทีสละสลวย สัน และกินความ เช่น “เมืองสุโขทยันีดี 
ในนาํมีปลา ในนามีขา้ว” บางครังมีการใชค้าํซาํเพือสร้างเสียงทีไพเราะและตดัคาํให้สันลง เช่น 
“ใคร่จกัใคร่คา้ชา้ง คา้ ใครจกัใคร่คา้เงินคา้ทอง คา้” 

 . คุณค่าด้านสังคม 

 วรรณคดีให้ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทีกวีถ่ายทอดไวอ้ย่างตงัใจและไม่ตังใจ 
นอกจากนียงัให้ขอ้คิดอนัเป็นประโยชน์ กวีจะนาํความคิดจากการมองดูโลกและลกัษณะชีวิตมา
สอดแทรกลงในวรรณคดี ผูอ่้านจะไดรั้บความคิดเป็นคติในการดาํเนินชีวิต ซึงสามารถจาํจดมาเป็น
ประสบการณ์รอง ซึงความรู้ ขอ้คิด และวิจารณญาณทีได้จากการอ่านวรรณคดีจะทาํให้ผูอ่้านรู้    
เท่าทันชีวิต ไม่ตระหนกตกใจเกินควรเมือเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ผู ้อ่านอาจนําเอา
พฤติกรรมของตวัละครหรือเหตุการณ์ในเรืองมาเป็นอุทาหรณ์เพอืแกปั้ญหาชีวติของตนเองได ้

 ในด้านประวติัศาสตร์ วรรณคดีจึงมีคุณค่าในแง่ทีเป็นขอ้มูลทางปกระวติัศาสตร์   
ซึงเป็นในรูปของการให้รายละเอียดเพิมเติมในสิงทีประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกไว้ เพราะ
ประวติัศาสตร์จะบนัทึกแต่เนือหาทีเพง่เล็งทีขอ้เท็จจริง มีเหตุผลและมีหลกัฐานเชือถือได ้คือ สิงที
เป็นรูปธรรมนันเอง ส่วนสิงทีเป็นนามธรรม ประวติัศาสตร์ไม่สามารถบนัทึกไวไ้ด ้เช่น อารมณ์
ความรู้สึกของผูค้นทีร่วมอยูใ่นเหตุการณ์ ทศันคติและแนวทางการดาํเนินชีวิตของบุคคลในสังคม
หนึงในสมัยหนึง เช่น เรืองสีแผ่นดิน ทีบนัทึกการเปลียนแปลงในชีวิตของชนชันสูงตงัแต่สมัย
รัชกาลที 5 จนถึงรัชกาลที 8 ความรู้สึกของตวัละครเมือเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ตอนรัชกาลที 5 
เสด็จสวรรคต ความขดัแยง้ทางความคิดทางการเมืองทีเกิดขึน เมือเกิดการปฏิวติัและเป็นชนวนแห่ง
ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลในครอบครัว ญาติ และมิตร เป็นตน้ สิงเหล่านีช่วยทาํให้ประวติัศาสตร์
ในช่วงนนัแจ่มชดัมีชีวติชีวาขึน 

 ความรู้ทีเราไดรั้บจากวรรณคดีอีกอยา่งหนึงคือ ความรู้ทางดา้นวฒันธรรมประเพณี
และความเป็นอยูใ่นสงัคมในยคุหนึงสมยัหนึง ซึงมกัเป็นยคุทีวรรณคดีนันถือกาํเนิดขึนมา ตรงกบั
สภาพความเป็นจริงทีเกิดขึนในขณะนนั เพราะเป็นสิงทีอยูใ่กลต้วักวี และผูกพนักบัชีวิตโดยตลอด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ในแง่ทีตอ้งประพฤติปฏิบติัหรือเห็นวา่มีการปฏิบติัเช่นนนัในสงัคม วรรณคดีจึงนบัเป็นแหล่งขอ้มูล
ทีเชือถือไดใ้นทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

 ตวัอยา่งทีชดัเจนทีสุด คือ เสภาเรืองขุนช้างขุนแผน ทีแสดงถึงชีวิตสามัญชนใน
สมัยรัตนโกสินทร์ ประเพณีต่างๆ ทีปรากฏในวรรณคดีเรืองนีมีอยู่มากมายและมีความสัมพนัธ์     
กับชีวิตคนไทยตงัแต่เกิดจนตายเป็นระยะ  ๆ ไป นับตงัแต่ประเพณีการเกิด การรับขวญัเดือน         
การโกนจุก การบวช การแต่งงาน การเผาศพ เป็นตน้ 
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คุณค่าของวรรณคดีบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 1.  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
  บทละครเรืองรามเกียรติ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช มีการใชบ้ทบรรยาย บทพรรณนา และบทเจรจามีการสรรคาํใชอ้ยา่งกระชบัและ
กินความได้มาก เช่น นนทกถูกถอนผม “จนผมโกร๋นโลน้เกลียงถึงเพียงหู” และนนทกดีใจทีได ้  
นิวเพชร เมือกลบัมาทาํหนา้ทีตรงบนัไดไ้กลลาศก็มา “ขดัสมาธินงัยมิริมอ่างใหญ่” “ขดัสมาธินังยมิ
ริมอ่างใหญ่” เป็นตน้ นอกจากนนัยงัมีการหลากคาํใชไ้ดต้่าง ๆ กนัทาํให้เห็นความรุ่มรวยของศพัท์
ในวรรณคดีไทย ตวัอย่างเช่น การเรียกชือพระอิศวรว่า พระสยมภูวญาณ (พระผูมี้อาํนาจหยงัรู้ที
เกิดขึนเอง) พระอิศราธิบดี (พระผูเ้ป็นหัวหน้าของผูเ้ป็นใหญ่) พระศุลี (พระผูท้รงถือตรีศูล) และ  
ยงัมีค ําขยายนามซึงแสดงความยิงใหญ่ของพระอิศวรได้หลากหลายอีกด้วย เ ช่น  เ รืองศรี             
บรมรังสรรค ์พระทรงญาณ พระทรงธรรม มียศ บรมนาถา เจา้ไตรโลกา ฯลฯ เมือจะกล่าวถึงเหล่า
เทวดา ก็ใชค้าํต่าง ๆ เช่น สุราฤทธิ สุรารักษ ์สุราลยั เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

  ในการเปรียบเทียบเพอืให้ผูอ่้านเห็นภาพและเขา้ใจความรู้สึกของตวัละคร กวีก็จะ
ใชภ้าพพจน์ง่ายๆ เช่น เปรียบอาการโกรธของนนทกว่า “ตาแดงดงัแสงไพฟ้า” ซึงทาํให้เห็นภาพ  
ทงัความสวา่งและความแปลบปลาบอยา่งแสงไฟจากฟ้าแลบ และเปรียบฤทธิของนิวเพชร “ดงัพิษ
อสุนีไม่ทนได”้ ซึงทาํใหเ้ห็นภาพของเหล่าเทวดา ครุฑ นาคทีไม่อาจทานฤทธิทีร้ายแรงราวกบัฟ้าผ่า
ได ้หรือการเปรียบความงามของนางราํทีเป็นพระนารายณ์แปลงว่า “งามองคย์งิเทพอปัสร” ซึงเป็น
ทีรู้กนัวา่นางฟ้าหรือเทพอปัสรนันงามมาก แต่นางรําตามสายตาของนนทกกลบังามยงิกว่า เมือจะ
เปรียบกบัพระลักษมีชายาของพระนารายณ์และพระสุรัสวดีชายาของพระพรหม หรือจะหาหญิง    
ทงัสามโลก คือ สวรรค์ โลกมนุษย ์และบาดาล ก็ยงั “จะเอามาเปรียบไม่เทียบทนั” นันแสดงว่า     
นนทกเห็นวา่งามกวา่ใครทงัสิน 
 2.  คุณค่าด้านสังคม 

  พระราชพิพนธ์บทละครเรืองรามเกียรต์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีเนือหาทีให้
ขอ้คิดควรพิจารณาและนาํมาเปรียบกบัพฤติกรรมของนนในสังคมปัจจุบนัได ้ดงัจะเห็นไดว้่าเมือ
อาํนาจตกอยู่ในมือของคนทีลืมตวั ก็จะเกิดผลร้ายตามมา ผูม้อบอาํนาจจึงตอ้งพิจารณาก่อนว่า       
จะจาํกดัของเขตของอาํนาจทีเป็นรางวลัอยา่งไร มิฉะนันจะตอ้งมาแกไ้ขภายหลงัเพราะมองคนผิด 
ดงัทีพระอิศวรพดูถึงนนทกวา่ 
   อา้ยนีทาํชอบมาชา้นาน  เราจึงประทานพรให ้
   มนักลบัทรยศกระบถใจ  ทาํการหยาบใหญ่ถึงเพยีงนี 
  นนทกอาจไดรั้บความเห็นใจเพราะถูกเทวดารังแกมาชา้นาน นิวเพชรจึงเป็นอาวุธ
ทีนนทกสมควรจะมีไวป้้องกันตวัและป้องปรามไม่ให้ใครมารังแกไดอี้ก แต่นนทกก็มีใจกาํเริบ
อหังการไม่ยบัยงัชังใจและไม่ใคร่ครวญว่าจะใช้ “นิวอาํนาจ” นนัอยา่งไร เพียงแต่ถูก “สัพยอก
หยอกเล่นเหมือนทุกวนั” นนทกก็โกรธจดัขึนมาทนัที ทีจริงนนัแต่ก่อนก็โกรธ แต่ก็เพียงแค่ “ฮึดฮดั
ขดัแคน้แน่นใจ ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า” แลว้ก็จาํตอ้งสะกดกลนัความโกรธลงเพราะทาํอะไรเขาไม่ได ้
แต่เมือมีอาํนาจอยู่ในมือแล้ว ความโกรธของนนทกจึงถึงขีดที “สุดคิดทีเราจะอดกลัน” ราวกับ
อาํนาจผลกัหลงัใหว้งิออกมาสู ้เมือนนทกสงัหารเทวดาเสียมากมาย พระอิศวรผูใ้ห้อาํนาจแก่นนทก
ตอ้งออกมาระงบัเหตุโดยหาทางสงัหารนนทกเสีย การทีนนทกขาหักลม้ลงนันก็ “ดว้ยเดชนิวเพชร
สิทธิศกัดิ” ของตนเอง อาจกล่าวไดว้า่อาํนาจทีเทียวใชร้ะรานผูอื้นนนัในทีสุดก็กลบัมาลงโทษตวัเอง 
 

คุณค่าของวรรณคดีศิลาจารึกหลักที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

 1.  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
  คุณค่าด้านภาษา  หรือ  ด้านอักษรศาสตร์ เป็นหลักฐานเก่ าแก่ในการศึกษา
วิวฒันาการของภาษาไทยให้ความรู้ทางด้านการริเริมประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยของ      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

พอ่ขนุรามคาํแหง ทาํใหท้ราบถึงวธีิการเขียนหนงัสือไทยในสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชว่า  สระ
และพยญัชนะเขียนอยู่ในบรรทดัเดียวกันไม่เอาสระไวบ้นหรือล่างแบบขอม นอกจากนียงัเห็น
ศิลปะการใช้ภาษาในสมัยนัน ซึงมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากปัจจุบัน กล่าวคือ  ในตอนต้น           
ซึงกล่าวถึงพระราชประวติัของพ่อขุนรามคาํแหงนัน สํานวนภาษากะทดัรัด ลกัษณะประโยคสัน   
แต่กินใจความกวา้ง ก่อใหเ้กิดจินตภาพแก่ผูอ่้าน ขอ้ความตอนต่อมามีลกัษณะสัมผสั และมีจงัหวะ 
ก่อใหเ้กิดความไพเราะในเวลาอ่านออกเสียง เช่น 
    ในนาํมีปลา ในนามีขา้ว 
    คนใดขีชา้งมาหา พาเมืองมาสู่ ช่อยเหนือเฟือกู ้
    เห็นขา้วท่านบ่ใคร่พนี เห็นสีนท่านบ่ใคร่เดือด 
    บ่เขา้ผูล้กั มกัผูซ่้อน 
  บางครังใชถ้อ้ยคาํซาํๆ กนัเพอืใหเ้กิดเสียงทีไพเราะ เช่น 
    ใครจกัใคร่คา้ชา้ง คา้ ใครจกัใคร่คา้มา้ คา้ ใครจกัใคร่คา้เงือนคา้ทอง คา้ 

   ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลายในเมืองนี หมากม่วงก็หลายในเมืองนี 
หมากขามก็หลายในเมืองนี 
  บางตอนมีการใชส้มัผสัสระคู่ สมัผสัอกัษรคู่ และใชค้าํขึนตน้วรรคซาํ ๆ กนั เช่น 
    ใครจกัมกัเล่น เล่น ใครจกัมกัหวั หวั ใครจกัมกัเลือน เลือน 

  จึงอาจกล่าวไดว้่าศิลาจารึกหลกัที 1 นีแมจ้ะแต่งเป็นร้อยแกว้ แต่ก็มีความไพเราะ
คลอ้งจองกนัในบางแห่ง แสดงถึงความประณีตในการเลือกสรรถอ้ยคาํของผูแ้ต่งเป็นอยา่งดี 

 2.  คุณค่าด้านสังคม 
  2.1  ดา้นประวตัิศาสตร์และโบราณคดี เป็นหลกัฐานสาํคญัในการอา้งอิงเรืองราว
ความเป็นไปต่าง ๆ ในกรุงสุโขทัยโดยเฉพาะอย่างยิงในสมัยพ่อขุนรามคาํแหง ทาํให้ทราบถึง      
พระราชประวติัของพระองค์ว่าทรงพระปรีชาสามารถมากทงัทางดา้นการรบ การปกครอง และ  
การทะนุบาํรุงศาสนา ตลอดจนทราบถึงสภาพบา้นเมืองสุโขทยัสมยันัน 
   2.1.1 ดา้นการรบ พ่อขุนรามคาํแหงทรงชนชา้งชนะขุนสามชน เจา้เมืองฉอด
เมือพระชนมายุเพียง 19 พรรษา จึงทรงได้พระนามว่า “พระรามคาํแหง” ตงัแต่นันมา เมือทรง       
รบชนะศึกคราใด ได้ทรัพยสิ์นเงินทองตลอดจนเชลยชายหญิง พระองค์ก็ทรงนํามาถวายแก่         
พระราชบิดา ทรงแสดงความกตญั ูกตเวทีต่อพระราชบิดา พระราชมารดา และพระเชษฐา ดงัคาํ
จารึกดา้นที 1 บรรทดัที 14-17 ว่า “กูไปท่บา้นท่เทือง ไดช้า้งไดง้วง ไดปั้วไดน้าง ไดเ้งือนไดท้อง    
กูเอามาเวนแก่พอ่กู พอ่กูตายยงัพกีู กูพราํบาํเรอแก่พีกูดงับาํเรอแก่พ่อกู” พ่อขุนรามคาํแหงทรงเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

กษตัริยท์ีแกล้วกลา้ หาผูเ้สมอเหมือนมิได้ “อาจปราบฝูงขา้ศึก มีเมืองกวา้งช้างหลาย” (ด้านที 4 
บรรทดัที 16-17) 
   2.1.2 ดา้นการปกครอง พ่อขุนรามคาํแหงเสด็จขึนเสวยราชสมบติัโดยวิธีสืบ
ราชสันตติวงศต์่อจากพ่อขุนบานเมืองซึงเป็นพระเชษฐา ทรงปกครองราษฎรแบบพ่อปกครองลูก 
ทรงใกลชิ้ดกบัราษฎรใหสิ้ทธิแก่ราษฎรในการร้องทุกขต์่อพระองคด์ว้ยการไปสนักระดิงทีพระองค์
โปรดให้แขวนไวท้ีประตูวงั ทรงให้ความเป็นธรรมแก่ราษฎรทุกคนมีความเสมอภาคกนใน
กฎหมาย ดงัคาํจารึกดา้นที 4 บรรทดัที 26-27 ว่า “ปลูกเลียงฝูงลูกบา้นลูกเมืองนันชอบดว้ยธรรม  
ทุกคน” พอ่ขนุรามคาํแหงไดท้รงบญัญติักฎหมายต่างๆ ไวห้ลายประการ ไดแ้ก่ 
       2.1.2.1 กฎหมายภาษี พ่อขุนรามคาํแหงทรงยกเลิกภาษรจกอบหรือ
จงักอบ ซึงเป็นภาษีผา่นด่าน ดงัคาํจารึกดา้นที 1 บรรทดัที 19 วา่ “เจา้เมืองบ่เอาจกอบในไพร่” 
       2.1.2.2 กฎหมายเกียวกับการคา้ขาย ทรงให้เสรีภาพในการคา้ขาย ซึง
แสดงว่าราษฎรมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ดงัคาํจารึกดา้นที 1 บรรทดัที 19 – 21 ว่า “ลูท่าง
เพอืนจูงววัไปคา้ ขีมา้ไปขาย ใครจกัใคร่คา้ชา้ง คา้ ใครจกัใคร่คา้มา้ คา้ ใครจกัใคร่คา้เงือนคา้ทอง 
คา้” 
       2.1.2.3 กฎหมายมรดก ทรงให้สิทธิแก่ทายาทของผูต้ายในการรับมรดก
ทรัพยสิ์นทงัหมดของผูต้ายจะตกอยูก่บับุตร ดงัคาํจารึกดา้นที 1 บรรทดัที 21-24 ว่า “ไพร่ฟ้าหน้าใส
ลูกเจา้ลูกขนุผูใ้ดแล ้ลม้หายตายกวา่ เหยา้เรือนพอ่เชือเสือคาํมนั ชา้งขอลูกเมียเยยีขา้ว ไพร่ฟ้าขา้ไท 
ป่าหมากป่าพลูพอ่เชือมนั ไวแ้ก่ลูกมนัสิน” 
       2.1.2.4 กฎหมายเรืองการพิจารณาคดี หากราษฎร เจา้ ขา้ราชการพิพาท
เป็นความกัน ให้ไต่สวนดูให้แน่นอน แล้วจึงตัดสินความโดยยุติธรรมไม่เขา้กับผูร้้ายลักทรัพย ์     
ไม่เห็นแก่ผูรั้บของโจร หรือเห็นแก่อามิสสินจา้ง เห็นใครมีขา้วไม่ยนิดียนิร้าย เห็นใครมีทรัพยสิ์น
ไม่อยากได ้ดงัคาํจารึกดา้นที 1 บรรทดัที 24-27 ว่า “ไพร่ฟ้าลูกเจา้ลูกขุน ผิแลผิดแผกแสกวา้งกัน 
สวนดูแทแ้ล ้จึงแล่งความแก่ขาดว้ยซือ บ่เขา้ผูล้กัมกัผูซ่้อน เห็นขา้วท่านบ่ใครพนี เห็นสีนท่านบ่ใคร่
เดือด” 
       2.1.2.5 กฎหมายเกียวกบัการปกครองเมืองขึน ถา้เมืองใดเอาเมืองมาขึน 
ก็จะทรงช่วยเหลือเพือกอบกู้ด้วยการพระราชทางช้าง ม้า ผูค้นชายหญิง เงินทองแก่เมืองนัน
จนกระทงัตงับา้นเมืองได้ ดังคาํจารึกด้านที 1 บรรทดัที 28-30 ว่า “คนใดขีช้างมาหาเมืองมาสู่     
ช่อยเหนือเฟือกู ้มนับ่มีชา้งบ่มีมา้ บ่มีปัวบ่มีนาง บ่มีเงือนบ่อมีทอง ให้แก่มนั ช่อยมนัตวงเป็นบา้น
เป็นเมือง” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

       2.1.2.6 กฎหมายเกียวกบัเชลยศึก เมือไดเ้ชลยศึกมาก็ไม่ทรงกระทาํทารุณ
กรรมต่อเชลยดว้ยการฆ่าหรือตี ดงัคาํจารึกดา้นที 1 บรรทดัที 31 ว่า “ไดข้า้เสือกขา้เสือ หัวพุ่งหัวรบ
ก็ดี บ่ฆ่าบ่ตี” 
       2.1.2.7 กฎหมายเกียวกับลักษณะการจบัจองทรัพยสิ์น ทรงให้สิทธิแก่
ราษฎรในการจบัจองทีดิน ใครสามารถหักลา้งถางพง สร้างเรือกสวนไร่นาได ้ทีดินแห่งนันถือว่า
เป็นสมบติัของคนๆ นัน ดังคาํจารึกด้านที 2 บรรทดัที 2-5 ว่า “สร้างป่าหมากป่าพลูทวัเมืองนี       
ทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี ป่าลางก็หลายในเมืองนี หมากม่วงก็หลายในเมืองนี หมากขาม    
ก็หลายในเมืองนี ใครสร้างไดไ้วแ้ก่มนั” 
  2.2  ดา้นการศาสนา พอ่ขนุรามคาํแหงทรงมีพระราชศรัทธาในพุทธศาสนา ไดท้รง
เป็นผูน้ําประชาชนชาวสุโขทยัในการรักษาศีลระหว่างพรรษา และทอดกฐินเมือออกพรรษา 
ตลอดจนการฉลองกฐินดว้ยการเล่นดนตรี ขบัร้องและเผาเทียนเล่นไฟ ดงัคาํจารึกดา้นที 2 บรรทดั 
ที 9-14 ว่า “พ่อขุนรามคาํแหงเจา้เมืองสุโขทยันี ทงัชาวแม่ชาวเจา้ ท่วยปัวท่วยนาง ลูกเจา้ลูกขุน 
ทงัสินทงัหลาย ทงัผูช้ายผูญ้ีง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพุทธศาสนา ทรงศีลเมือพรรษาทุกคน เมือออก
พรรษากรานกฐินเดือนณึงจึงแลว้” 
   คนสุโขทยันนัผกูพนัอยูก่บัศาสนา มีจิตใจชอบทาํบุญสุนทาน ดงัคาํจารึกดา้น 
ที 2 บรรทดัที 9 วา่ “คนในเมืองสุโขทยันี มกัทาน มกัทรงศีล มกัโอยทาน” 
   นอกจากนีพอ่ขนุรามคาํแหงยงัทรงกระทาํพิธีบูชาเทพยดาประจาํเขาพระขพุง
เพือความเจริญมันคงของบา้นเมืองอีกด้วย พิธีบูชาผีหรือเทพยดาประจาํเขานันกระทาํกันเป็น
ประเพณีด้วยมีความเชือว่า หากกษตัริยอ์งค์ใด “ไหวดี้พลีถูก” บ้านเมืองก็จะเจริญมันคง หาก      
“ไหวบ้่ดีพลีบ่ถูก” บา้นเมืองก็จะหายนะ 
   พอ่ขนุรามคาํแหงทรงส่งเสริมศีลธรรมใหแ้ก่ประชาชนดว้ยการสร้างพระแท่น 
มนังคศิลาบาตรไวก้ลางป่าตาล สําหรับพระภิกษุขึนนังสวดธรรมแก่อุบาสกในวนัธรรมสวนะ 
พระองคน์นัทรงเป็นครูอาจารยส์งัสอนคนไทยทงัหลายใหรู้้บุญรู้ธรรมอยา่งแทจ้ริง 
   ในด้านการสร้างศาสนสถานนัน พ่อขุนรามคาํแหงทรงโปรดเกล้าให้สร้าง  
พระธาตุเจดียข์ึนกลางศรีสัชนาลัย ซึงนักโบราณคดีปัจจุบันเชือกันว่า คือ เจดียว์ดัช้างล้อมใน
ปัจจุบนั 
  2.3  สภาพเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณ์ ดังคาํจารึกด้านที 1 
บรรทดัที 18-19 วา่ “เมืองสุโขทยันีดี ในนาํมีปลา ในนามีขา้ว” ตวัเมืองมีประตูใหญ่ 4 ประตู รอบ ๆ 
เมืองมีกาํแพงสามชัน (ตรีบูร) วดัได้สามพนัสีร้อยวา กลางเมือมีสระชือโพยสี (ตระพงัโพยสี)         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

มีพิหารพระพุทธรูปทอง พระอฏัฐารศ (พระพุทธรูปยืน) มีปู่ ครูนิสัยมุตก์ (ผูพ้น้จากนิสัย) มีเถระ
มหาเถระ 
   ทางทิศตะวนัตกของเมืองสุโขทยั มัอรัญญิก ซึงเป็นทีอยู่ของพระสังฆราช     
ในอรัญญิกมีวหิารใหญ่ มีพระพทุธรูปยนื 
   ทางทิศตะวนัออกมีพหิาร ปู่ ครู มีนาํกวา้ง (ทะเลหลวง) มีป่าหมากป่าพลู ไร่นา 
บา้นเรือนใหญ่นอ้ย มีป่าม่วงป่าขาม 
   ทางทิศเหนือ (เบืองตีนนอน) มีตลาดปสาน มีพระอัจนะ มีปราสาท มีป่า   
หมากพร้าว ป่าหมากลาง ไร่นา ถินฐานบา้นเรือนใหญ่นอ้ย 
   ทางทิศใต ้(เบืองหัวนอน) มีกุฎีพิหาร ปู่ ครู มีสรีดภงค์ (ทาํนบ) มีป่าพร้าว       
ป่าลาง  ป่าม่วงป่าขาม นําโคก (นําตก) และมีภูเขาชือพระขพุง ซึงเป็นทีสถิตของผีหรือเทวดา           
ผูเ้ป็นใหญ่กวา่ทุกผใีนเมืองสุโขทยั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

คาํชีแจง  ใหเ้ขียนเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน 

ข้อ พฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

มากกว่า 5 ครัง 3 – 5 ครัง 1 – 2 ครัง 
1 กระตือรือร้นสนใจเรียนตลอดเวลา    

2 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู    

3 ตงัใจทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4 รับผดิชอบการเรียนของตนเองและเพือนตลอดเวลา    

5 มีการวางแผนกนัก่อนการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

6 แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัเสมอ    

7 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกครัง    

8 มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกครัง    

9 แนะนาํช่วยเหลือเพือนภายในกลุ่ม    

10 มีความสนุกสนานในการทาํงานกลุ่มทุกคน    

11 มีการเคารพการตดัสินใจในมติของกลุ่มทุกครัง    

12 ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทุกครัง    

13 มีการเคารพในการตดัสินใจในมติของกลุ่ม    

14 มีการเสริมแรงให้กาํลงัใจกนั 
   

 

กณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัพฤติกรรมนนัมากกวา่  5 ครัง  ค่าคะแนน 3 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 3 – 5 ครัง  ค่าคะแนน 2 
 ปฏิบติัพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 ครัง  ค่าคะแนน 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

แบบทดสอบย่อย 

เรือง การพินิจคุณค่าวรรณคดี 
 

คาํสัง ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพยีงขอ้เดียว 

1. คุณค่าทางภาษาทีสาํคญัทีสุดคือขอ้ใด 
 ก. ดา้นศพัท ์    ข. ดา้นสาํนวน 
 ค. ดา้นการวางประโยค  ง. ดา้นการใชค้าํ 
2. ขอ้ใดไม่ใช่คุณค่าของวรรณคดี 
 ก. คุณค่าดา้นภาษา   ข. คุณค่าดา้นอารมณ์ 
 ค. คุณค่าดา้นสงัคม   ง. คุณค่าดา้นศีลธรรม 
3. การใชภ้าษาในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีลกัษณะเด่นอยา่งไร 
 ก. ใชค้วามเปรียบเห็นภาพชดัเจน ข. ใชภ้าษาซบัซอ้นสละสลวย 
 ค. ใชศ้พัทสู์งเป็นทางการ  ง. ใชภ้าพพจน์หลากหลาย 
4.  “เทพพนมปฐมพรหมสีหน้า  สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน 

 ทังกวางเดินดงหงส์บิน  กินรินเลียบถําอําไพ” 

     บทประพนัธด์งักล่าวใหคุ้ณค่าดา้นใด 
 ก. คุณค่าดา้นภาษา   ข. คุณค่าดา้นอารมณ์ 
 ค. คุณค่าดา้นสงัคม   ง. คุณค่าดา้นศีลธรรม 
5. บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทกใหแ้ง่คิดในเรืองใด 
 ก. อยา่ไวใ้จทางอยา่วางใจคน  ข. รักววัใหผ้กูรักลูกใหต้ี 
 ค. คบคนใหดู้หนา้ซือผา้ใหดู้เนือ ง. เขา้ตามตรอกออกตามประตู 
6. ศิลาจารึกหลกัที 1 มีคุณค่าในดา้นภาษาอยา่งไร 
 ก. ใชภ้าษาสละสลวย   ข. ใชศ้พัทสู์งเป็นทางการ  
 ค. ใชภ้าษาเรียบง่ายมีสมัผสั  ง. ใชภ้าษาซบัซอ้น 
7. ศิลาจารึกหลกัที 1 ใหคุ้ณค่าดา้นสงัคมหลายประการยกเว้นขอ้ใด 
 ก. สภาพบา้นเมืองสมยัสุโขทยั  ข. ลกัษณะกฎหมายสมยัสุโขทยั 
 ค. เหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์  ง. การคา้ขายกบัต่างประเทศ 
8. “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่” ขอ้ความดงักล่าวใหค้วามรู้เรืองใด 
 ก. กฎหมายมรดก   ข. กฎหมายภาษี 
 ค. กฎหมายอาญา   ง. กฎหมายแพง่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

9. “ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุน ผิแลผิดแผกแสกว้างกัน สวนดูแท้แล้ จึงแล่งความแก่ขาด้วยซือ บ่เข้าผู้ลัก 

     มักผู้ซ่อน เห็นข้าวท่านบ่ใครพีน เห็นสีนท่านบ่ใคร่เดือด” 
     ขอ้ความดงักล่าวสะทอ้นเรืองใด 
 ก. ความเมตตากรุณา   ข. ความยตุิธรรม 
 ค. ความรับผดิชอบ   ง. ความโอบออ้มอารี 
10. ศิลาจารึกหลกัที 1 ใหคุ้ณค่าดา้นใดสาํคญัทีสุด 
 ก. ความภูมิใจในชาติ   ข. ความรู้ดา้นประวตัิศาสตร์ 
 ค. ความรู้ดา้นภาษา   ง. ความรู้ดา้นกฎหมาย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เรือง การพินิจคุณค่าวรรณคดี 
 

      1. ง   2. ง   
      3. ง   4. ค   
      5. ก   6. ค   
      7. ง   8. ข   
      9. ข             10. ค   
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย 

ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 2 

 
คาํชีแจง  ข้อสอบฉบับนีเป็นข้อสอบปรนัยชนิดตัวเลือกจํานวน 40 ข้อ ให้นักเรียนทําทุกข้อ
โดยเลือก  ข้อทีถูกต้องทีสุดแล้วทําเครืองหมาย ลงในกระดาษคาํตอบ 

1. “๓ คาํฯ” มีความหมายตรงตามขอ้ใด(รู้จาํ) 
 ก. จาํนวนกลอน 3 บาท  ข. จาํนวนกลอน 3 บท 
 ค. จาํนวนกลอน 3 วรรค  ง. จาํนวนกลอน 3 บรรทดั 
2. “เมือนนั” ใชใ้นการขึนตน้แบบใด (รู้จาํ) 
 ก. ตวัละครเป็นผูสู้งศกัดิ  ข. ตวัละครเป็นเสนาทหาร 
 ค. ใชข้ึนตน้บทรัก   ง. ใชใ้นการเริมเรืองใหม่ 
3. “เข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนีมีดังจักแตก” ขอ้ความขา้งตน้ใชโ้วหารใด  
     (เขา้ใจ) 
 ก. อุปมา  ข. สทัพจน์ ค. อธิพจน์ ง. นามนยั 
4. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง (รู้จาํ) 
 ก. นนทกทาํหนา้ทีลา้งเทา้ใหเ้ทวดา       
 ข. นนทกเป็นขา้รับใชข้องพระนารายณ์ 
 ค. นนทกไดรั้บนิวเพชรจากพระอินทร์       
 ง. นนทกใชนิ้วเพชรทาํลายเขาไกรลาศ 
5. นางฟ้าใชท้่าราํใดลวงนนทกใหถู้กนิวเพชรชีโดนขาของตนเอง (รู้จาํ) 
 ก. พรหมสีหนา้ ข. สอดสร้อยมาลา ค. ชา้นางนอน     ง. นาคามว้นหาง 
6. เนือหาในตอนที 2 ของศิลาจารึกไม่ได้กล่าวถึงเรืองใด (รู้จาํ) 
 ก. พระราชประวติัของพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช   ข. เหตุการณ์บา้นเมืองสมยัสุโขทยั 
 ค. สภาพบา้นเมืองสุโขทยั        ง. ลกัษณะนิสยัของคนสุโขทยั 
7. ความขดัแยง้ทีเกิดขึนระหวา่งพระเอกกบัผูร้้ายจดัเป็นความขดัแยง้ประเภทใด (รู้จาํ) 
 ก. มนุษยก์บัมนุษย ์   ข. มนุษยก์บัสิงเหนือธรรมชาติ 
 ค. มนุษยก์บัสงัคม   ง. มนุษยก์บัความคิดของตนเอง 
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8. ความขดัแยง้รุนแรงทีสุดส่งผลใหต้วัละครตอ้งตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหนึง เป็นองคป์ระกอบของ 
    โครงเรืองในขอ้ใด (รู้จาํ) 
 ก. การเปิดเรือง    ข. จุดสุดยอดของเรือง 
 ค. การคลีคลายเขา้สู่จุดจบ  ง. จุดจบของปัญหา 
9. ปมปัญหาทีเกิดขึนเพราะตวัละครเกิดมาร่างกายพกิาร จดัเป็นปมปัญหาตามขอ้ใด (รู้จาํ) 
 ก. มนุษยก์บัมนุษย ์   ข. มนุษยก์บัสิงเหนือธรรมชาติ 
 ค. มนุษยก์บัสงัคม   ง. มนุษยก์บัความคิดของตนเอง 
10.   “จนผลโกร๋นโล้นเกลยีงถึงเพียงหู  ดูเงาในนําแล้วร้องไห้ 

 ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ    ตาแดงดังแสงไฟฟ้า 
 เป็นชายดูดู๋มาหมินชาย   มิตายก็จะได้เห็นหน้า” 

     บทประพนัธข์า้งตน้แสดงความขดัแยง้ประเภทใด (เขา้ใจ) 
 ก. มนุษยก์บัมนุษย ์   ข. มนุษยก์บัสิงเหนือธรรมชาติ 
 ค. มนุษยก์บัสงัคม   ง. มนุษยก์บัความคิดของตนเอง 
11. แก่นเรืองของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทกคือขอ้ใด (เขา้ใจ) 
 ก. ธรรมะยอ่มชนะอธรรม  ข. ความลุ่มหลงในอาํนาจ 
 ค. ความมกัใหญ่ใฝ่สูง   ง. ความหมกมุ่นในกามารมณ์ 
12. แก่นเรืองทีไดรั้บจากการอ่านบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก คือขอ้ใด  
      (เขา้ใจ) 
 ก. นาํร้อนปลาเป็นนาํเยน็ปลาตาย ข. เขน็ครกขึนภูเขา 
 ค. ถีลอดตาชา้งห่างลอดตาเล็น  ง. คบคนใหดู้หนา้ ซือผา้ใหดู้เนือ 
13. นนทกขอประทานนิวเพชรจากใคร (รู้จาํ) 
 ก. พระนารายณ์ ข. พระศิวะ ค. พระพรหม         ง. พระอินทร์ 
14.   “เมือนัน   หัสนัยน์เจ้าตรัยตรึงศา 
 เห็นนนทกนันทําฤทธา ชีหมู่เทวาวายปราณ” 

     บทประพนัธด์งักล่าวคาํทีขีดเสน้ใตห้มายถึงใคร (รู้จาํ) 
 ก. พระนารายณ์ ข. พระศิวะ ค. พระพรหม        ง. พระอินทร์ 
15. ขอ้ใดคือวธีิการทีพระนารายณ์ใชใ้นการปราบนนทก (รู้จาํ) 
 ก. แปลงกายเป็นเทวดาหนุ่ม  ข. แปลงกายเป็นนางกินรี 
 ค. แปลงกายเป็นนางเทพอปัสร ง. แปลงกายเป็นชา้งป่า 
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16. ขอ้ใดเป็นเหตุผลทีนนทกใชนิ้วเพชรชีเทวดาลม้ตายเป็นอนัมาก (วเิคราะห์) 
 ก. มีนิสยัโหดร้ายอยูก่่อนแลว้   
 ข. โกรธแคน้ทีเทวดามาแยง่นางฟ้าทีตนหมายปอง 
 ค. ตอ้งการขู่ไม่ใหเ้ทวดามารังแกตนเองอีก  
 ง. ตอ้งการใหเ้ทวดาทงัหมายยอมรับ 
17.  “อ้ายนีมีชอบมาช้านาน จําเป็นจําจะประทานให้ 

 คดิแล้วก็ประสิทธิพรชัย จงได้สําเร็จมโนรถ” 
      บทประพนัธด์งักล่าวสะทอ้นวา่พระอิศวรมีลกัษณะนิสยัอยา่งไร (วเิคราะห์) 
 ก. ชือสตัยสุ์จริต ข. เมตตากรุณา    ค. โอนอ่อนผอ่นตาม ง. ผอ่นสนัผอ่นยาว 
18.  “ผู้ใดทําชอบต่อเบืองบาท ก็ประสาททงัพรแลยศศักดิ 
 ตัวข้าก็มีชอบนัก  ล้างเท้าสุรารักษ์ถึงโกฏิปี 

 พระองค์ผู้ทรงศักดาเดช ไม่โปรดเกศแก่ข้าบทศรี 

 กรรมเวรสิงใดดังนี  ทูลพลางโศกีรําพัน” 

      จากบทประพนัธด์งักล่าวผูพ้ดูใชน้าํเสียงอยา่งไร (วเิคราะห์) 
 ก. หวา่นลอ้ม  ข. ตดัพอ้ต่อวา่       ค. ทวงบุญคุณ ง. สรรเสริญเยนิยอ 
19. พระนารายณ์มีเหตุผลใดในแปลงกายเป็นนางฟ้ามาลวงนนทก (วเิคราะห์) 
 ก. ตอ้งการใหน้นทกหลงรัก   
 ข. ตอ้งการจบันนทก 
 ค. ตอ้งการใหน้นทกรู้พษิร้ายของนิวเพชร   
 ง. ตอ้งการใหน้นทกไปเกิดในชาติใหม่ 
20. การทีนนทกใชนิ้วเพชรชีเหล่าเทวดาลม้ตายมากมายแสดงวา่นนทกขาดคุณธรรมตามขอ้ใด  
     (ประเมินค่า) 
 ก. หิริโอตปัปะ  ข.ขนัติ  ค. สมุทยั ง. วริิยะ 
21. พฤติกรรมตามขอ้ใดแสดงใหเ้ห็นวา่ผูน้นัขาดความอดทนอดกลนั (ประเมินค่า) 
 ก. ตกใจตะลึงราํพงึคิด  ใครประสิทธิใหม้นัสงัหาร 
 ข. สพัยอกหยอกเล่นเหมือนทุกวนั สรวลสนัตเ์ยาะเยย้เฮฮา 
 ค. วนันีจะไดเ้ห็นกนั   ขบฟันแลว้ชีนิวไป 
 ง. ท่านนีไม่มีความเกรงใจ  เราเป็นขา้ใชเ้จา้โลกา 
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22. ขอ้ใดคือความสาํคญัของฉากในวรรณคดี (เขา้ใจ) 
 ก. ช่วยทาํใหเ้กิดอารมณ์คลอ้ยตาม ข. ทาํใหว้รรณคดีน่าอ่าน 
 ค. ทาํใหเ้ขา้ใจวรรณคดีมากยงิขึน ง. ทาํใหว้รรณคดีมีเนือหามากขึน 
23. บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีการสร้างฉากแบบใด (เขา้ใจ) 
 ก. สร้างเหมือนจริง   ข. สร้างตามอุดมคติ 
 ค. สร้างในลกัษณะมณัฑนศิลป์ ง. สร้างในลกัษณะเหนือจริง 
24.   “นนทกก็ล้างเท้าให้ เมือจะไปก็จับหัวสัน 

 สัพยอกหยอกเล่นเช่นทุกวัน สรวลสันต์เยาะเย้ยเฮฮา” 

      บทประพนัธด์งักล่าวไม่ได้แสดงบรรยากาศใด (วเิคราะห์) 
 ก. หยอกเยา้         ข. ดูหมินเหยยีดหยาม ค. สนุกสนาน    ง. อึดอดัขดัเคือง 
25. “เมือกูขึนใหญ่ได้สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้ามาฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้าย  
     ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลือนเข้า ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพ่ายจแจ้น กูบ่หนี 

      กูขีช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชือ 

     มาสเมืองแพ้” 

      จากขอ้ความขา้งตน้เป็นการสร้างฉากแบบใด (วเิคราะห์) 
  ก. สร้างเหมือนจริง   ข. สร้างตามอุดมคติ 
  ค. สร้างในลกัษณะมณัฑนศิลป์  ง. สร้างในลกัษณะเหนือจริง 
26.  “พระองค์ผู้ทรงศักดาเดช ไม่โปรดเกศแก่ข้าบทศรี 

 กรรมเวรสิงใดดังนี  ทูลพลางโศกีรําพัน” 

     บทประพนัธด์งักล่าวมีรสวรรณคดีตรงตามขอ้ใด (เขา้ใจ) 
 ก. เสาวรจนี         ข. นารีปราโมทย ์          ค. พโิรธวาทงั ง. สลัลาปังคพสิยั 
27. ขอ้ใดมีรสวรรณคดีเสาวรจนี (เขา้ใจ) 
 ก. คอยหมู่เทวาสุราลยั   ดว้ยใจกาํเริบอหงัการ์ 
 ข. งามโอษฐง์ามแกม้งามจุไร  งามนยัเนตรงามกร 
 ค. ลม้ฟาดกลาดเกลือนลงทนัใด บรรลยัไม่ทนัพริบตา 
 ง. สินเวลาเฝ้าเจา้โลกา   สาํราญกายาแลว้เทียวไป 
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28.  “เหตุใดมิทําซึงหน้า  มารยาเป็นหญิงไม่บัดสี 

 ฤๅว่ากลัวนิวเพชรนี  จะชีพระองค์ให้บรรลัย” 

     จากบทประพนัธด์งักล่าวผูพ้ดูมีนาํเสียงอยา่งไร (วเิคราะห์) 
 ก. ตดัพอ้ต่อวา่  ข. ประชดประชนั ค. เยาะเยย้ ง. โกรธแคน้ 
29. “เมือกูขึนใหญ่ได้สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้ามาฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้าย  
     ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลือนเข้า ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพ่ายจแจ้น กูบ่หนี  
     กูขีช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชือ 

     มาสเมืองแพ้” 

     ขอ้ความดงักล่าวใชโ้วหารใด (วเิคราะห์) 
 ก. บรรยายโวหาร ข. พรรณนาโวหาร ค. เทศนาโวหาร       ง. สาธกโวหาร 
30. “พ่อขุนรามคาํแหงนัน หาเป็นท้าวเป็นพระยาแก่ไทยทังหลาย หาเป็นครูอาจารย์สังสอนไทย 

     ทังหลาย ให้รู้บุญรู้ธรรมแท้ แต่คนอันมีในเมืองไทย ด้วยรู้ด้วยหลวก ด้วยแกล้วด้วยหาญ  
     ด้วยแคะด้วยแรง หาคนจักเสมอมิได้” ขอ้ความดงักล่าวผูเ้ขียนมีนาํเสียงอยา่งไร (วเิคราะห์) 
 ก. ชืนชม   ข. สรรเสริญ  ค. เทิดทูน       ง. เคารพบูชา 
31. เสียงของคาํในขอ้ใดใหค้วามรู้สึกอึดอดั ตึงเครียด (เขา้ใจ) 
 ก. ขึง   ขดั   ข่มขืน   ข. ขยาํ   ขยกั   ขยกุขยกิ 
 ค. ขมึง   เขมน้   ขะมกั  ง. ขนม   ขนุน  ขมุกขมวั 
32.  “ครันแล้วนนทกมรณา พระจักราผู้มีอัชฌาสัย 

             เหาะระเห็จเตร็ดฟ้าด้วยว่องไว ไปยังกระเษียรวารี” 

     คาํทีขีดเสน้ใตมี้ความหมายวา่อะไร (เขา้ใจ) 
 ก. พระนารายณ์ ข. พระอิศวร  ค. พระอินทร์      ง. พระพรหม 
33. นนทกควรนาํหลกัธรรมขอ้ใดไปปฏิบติัเพอืป้องกนัไม่ใหปั้ญหาต่างๆ เกิดขึน (นาํไปใช)้ 
 ก. ความอดทน  ข. ความปรารถนาดี ค. ความอ่อนหวาน   ง. ความข่มใจ 
34. “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่” ขอ้ความดงักล่าวใหค้วามรู้เรืองใด (นาํไปใช)้ 
 ก. กฎหมายมรดก ข. กฎหมายภาษี  ค. กฎหมายอาญา      ง. กฎหมายแพง่ 
35. “ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุน ผิแลผิดแผกแสกว้างกัน สวนดูแท้แล้ จึงแล่งความแก่ขาด้วยซือ บ่เข้าผู้ลัก 

      มักผู้ซ่อน เห็นข้าวท่านบ่ใครพีน เห็นสีนท่านบ่ใคร่เดือด” 
      ขอ้ความดงักล่าวสะทอ้นภาพใดในสมยัสุโขทยัใด (นาํไปใช)้ 
 ก. ความเมตตากรุณา   ข. ความยตุิธรรม   
 ค. ความรับผดิชอบ   ง. ความโอบออ้มอารี 
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36.  “ต้องสุบรรณเทวานาค ี ดังพิษอสุนีไม่ทนได้ 

       ล้มฟาดกลาดเกลือนลงทันใด  บรรลัยไม่ทันพริบตา” 

      บทประพนัธด์งักล่าวมีการใชภ้าพพจน์ใดในการประพนัธ์ (วเิคราะห์) 
 ก. อุปมา   ข. อุปลกัษณ์  ค. อธิพจน์    ง. บุคลาธิษฐาน 
37. ขอ้ใดใชภ้าพพจน์ต่างจากขอ้อืน (วเิคราะห์) 
 ก. ฮึดฮดัขดัแคน้แน่นใจ ตาแดงดงัแสงไฟฟ้า 
 ข. ตวักูจะใหด้งัจินดา  อยา่แสนโศกาอาลยั 
 ค. สินทงัไตรภพจบโลกา จะเอามาเปรียบไม่เทียบทนั 
 ง. เหลือบเห็นสตรีวไิลลกัษณ์ พศิพกัตร์ผอ่งเพยีงแขไข 
38. “กลางเมืองสุโขทัยนี มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูป 

      อันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอันราม มีปู่ ครูนิสัยมุตก์ มีเถร  
      มีมหาเถร” 

      ขอ้ความดงักล่าวมีลกัษณะการใชภ้าษาเด่นตามขอ้ใด (วเิคราะห์) 
 ก. เล่นเสียงสระ ข. เล่นเสียงพยญัชนะ ค. เล่นคาํซาํ    ง. เล่นคาํพอ้งเสียง 
39. การใชภ้าษาในบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีลกัษณะเด่นอยา่งไร  
      (ประเมินค่า) 
 ก. ใชค้วามเปรียบเห็นภาพชดัเจน ข. ใชภ้าษาซบัซอ้นสละสลวย 
 ค. ใชก้ารสร้างคาํศพัทสู์ง  ง. ใชภ้าพพจน์หลากหลาย 
40.        “เทพพนมปฐมพรหมสีหน้า สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน 

             ทังกวางเดินดงหงส์บิน  กินรินเลียบถําอําไพ” 

      บทประพนัธด์งักล่าวใหคุ้ณค่าดา้นสงัคมเรืองอะไร (ประเมินค่า) 
 ก. จิตรกรรมฝาผนงั   ข. ชือเพลงปีพาทย ์  
 ค. ท่าราํนาฏศิลป์   ง. ชืออาหาร 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย 

 

 

1. ก 2. ก 3. ก 4. ก 5. ง 

6. ก 7. ก 8. ข 9. ง 10. ก 

11. ข 12. ง  13. ข 14. ง  15. ค  
16. ค 17. ข 18. ข  19. ค  20. ข 
21. ค  22. ก 23. ง 24. ง  25. ก  
26. ง 27. ข  28. ข 29. ก 30. ข 
31. ก 32. ก 33. ง 34. ข 35. ข  
36. ก  37. ค 38. ค 39. ง  40. ค  
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แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 
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แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 

 

 

คาํชีแจง 

 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบันีเป็นการสอบถามความคิดเห็น หรือความรู้สึก
ของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
 2.  คาํตอบของนักเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี  เป็นการแสดงความ
คิดเห็นหรือความรู้สึกของนักเรียนแต่ละคน ไม่มีขอ้ใดถูก ไม่มีขอ้ใดผิด ขอให้นักเรียนตอบตาม
ความเป็นจริง 
 3.  คาํตอบของนักเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นไม่นาํไปรวมในการคดัสินวดั
ผลสัมฤทธิทางการเรียน แต่ผลจากการตอบแบบสอบถามนีจะนําไปใช้ในการพฒันากระบวน     
การจดัการเรียนรู้วชิาภาษาไทยใหมี้ความเหมาะสมยงิขึน 
 4.  การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนีให้นักเรียนอ่านข้อคาํถาม แล้วทาํ
เครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของนักเรียน โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น  
5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากทีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 
 แบบสอบถามความคดิเห็นฉบับนีแบบงออกเป็น 2 ตอน ดังนี 

 ตอนที 1 ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิก
ซอว ์2 
 ตอนที 2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพมิเติม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 เห็นดว้ยมากทีสุด ได ้ 5 คะแนน 
 เห็นดว้ยมาก   ได ้ 4 คะแนน 
 เห็นดว้ยปานกลาง ได ้ 3 คะแนน 
 เห็นดว้ยนอ้ย  ได ้ 2 คะแนน 
 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด ได ้ 1 คะแนน 
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ตอนที 1 ความคดิเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 

คาํชีแจง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้อยา่งละเอียดแลว้ใส่เครืองหมาย ลงในช่องตารางทีตรง 
  กบัความคิดเห็นทีเป็นจริงของนกัเรียน 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความคดิเห็นของนักเรียน 

5 4 3 2 1 

 
1 

ด้านกจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 

นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
     

2 นกัเรียนสามารถรับและให้ความช่วยเหลือเพือนได ้      

3 นกัเรียนทาํงานเสร็จตามเวลาโดยการร่วมมือกนัของ
นกัเรียนทุกคน 

     

4 นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนเองอยา่งเต็มที      
5 นกัเรียนไดช่้วยเหลือกนัและยอมรับซึงกนัและกนั      
 
6 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนตืนเตน้น่าสนใจ 
     

7 
 

ทาํให้นกัเรียนมีโอกาสแลกเปลียนแสดงความคิดเห็น
มากขึน 

     

8 ทาํให้นกัเรียนสนิทสนมคุน้เคยกบัเพือนมากขึน      
9 
 

ช่วยให้นกัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนานและ 
ไม่เครียด 

     

 ประโยชน์ทไีด้รับจากการเรียนรู้      
10 

 
ช่วยให้นกัเรียนไดรู้้จกัเพือนมากขึนและรู้จกั 
การทาํงานร่วมกบัผูอื้น      

11 ช่วยให้นกัเรียนมีความรู้สึกทีดีต่อการเรียนวรรณคดี      
12 

 
ช่วยให้นกัเรียนเขา้กนักบัเพือนไดดี้และร่วมกนั
ทาํงานไดส้าํเร็จ      

13 ช่วยให้นกัเรียนกลา้แสดงออก      

14 นกัเรียนสามารถสรุปสาระสาํคญัของเนือหาได ้      
15 

 
นกัเรียนมีความรู้สึกทีดีต่อเพือนและมีเพือนร่วมห้อง
มากขึน 
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ตอนที 2  ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  ค 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 
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ตารางที 11  ค่าเฉลียผลการประเมินความตรงเชิงเนือหาของแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
      ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 

 

แผน
ที 

 

เนือหาสาระ 
 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั ผูเ้ชียวชาญ  

ค่าเฉลีย 
   

1 รูปแบบคาํประพนัธ์ 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย 
    และฉนัทลกัษณ์ของกลอนบทละครได ้
2. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย 
    และลกัษณะงานเขียนร้อยแกว้ได ้

+1 +1 +1 1.00 

2 เนือหาของวรรณคดี 

1. นกัเรียนสามารถเล่าเรืองยอ่ของ 
    บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
    นารายณ์ปราบนนทกได ้ 
2. นกัเรียนสามารถเล่าเรืองยอ่ของ 
    ศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหง 
    มหาราชได ้

+1 +1 +1 1.00 

3 
 

แก่นเรือง และ 
โครงเรือง 

1. นกัเรียนสามารถบอกแก่นเรืองของ 
    บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
     นารายณ์ปราบนนทกได ้
2. นกัเรียนสามารถอภิปรายโครงเรือง 
    ของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
    นารายณ์นนทกได ้

+1 +1 +1 1.00 

4 ตวัละคร 

1. นกัเรียนสามารถบอกชือตวัละครจาก 
    บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
     นารายณ์ปราบนนทกได ้ 
2. นกัเรียนสามารถพดูอภิปรายแสดง 
    ความคิดเห็น พินิจตวัละครจาก 
    บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน  
    นารายณ์ปราบนนทกได ้
3. นกัเรียนสามารถบอกปัญหาของ 
    ตวัละครจากบทละครเรืองรามเกียรติ  
    ตอน นารายณ์ปราบนนทกได ้

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที 11  (ต่อ) 
 

แผน
ที 

 

เนือหาสาระ 
 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
ผูเ้ชียวชาญ  

ค่าเฉลีย 
   

5 ฉากและบรรยากาศ 

1. นกัเรียนสามารถพดูอภิปรายถึง 
    องคป์ระกอบของฉากและบรรยากาศ 
    จากบทประพนัธ์ทีกาํหนดให้ได ้
2. นกัเรียนสามารถเขียนบรรยายฉากและ 
    บรรยากาศของบทละครเรือง 
    รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
     และศิลาจารึกหลกัที 1  
    พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช ได ้

+1 +1 +1 1.00 

6 ศิลปะการประพนัธ์ 

1. นกัเรียนสามารถบอกรสวรรณคดีและ 
    โวหารการเขียนจากบทประพนัธ์ 
    ทีกาํหนดให้ได ้
2. นกัเรียนสามารถบอกนาํเสียงจาก 
    บทประพนัธ์ทีครูกาํหนดให้ได ้

+1 +1 +1 1.00 

7 
 

การพินิจคุณค่าของ
วรรณคดี 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย 
    ของรสเสียง รสคาํ รสความได ้
2. นกัเรียนสามารถบอกคุณค่าของ 
    บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
     นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึก 
    หลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 
     ดา้นรสเสียง รสคาํ รสความได ้

+1 +1 +1 1.00 

8 
 

การพินิจคุณค่า
วรรณคดี 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย 
    ของการพินิจคุณค่าของวรรณคดีได ้
2. นกัเรียนสามารถบอกคุณค่าดา้น 
    วรรณศิลป์และดา้นสังคมของ 
    บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
    นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึก 
    หลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชได ้

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที 12 ค่าเฉลียผลการประเมินความตรงเชิงเนือหาของแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

แผน
ที 

 

 เนือหาสาระ 
 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
ผูเ้ชียวชาญ  

ค่าเฉลีย 
   

1 รูปแบบคาํประพนัธ์ 

1.นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายและ 
    ฉนัทลกัษณ์ของกลอนบทละครได ้
2. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย 
    และลกัษณะงานเขียนร้อยแกว้ได ้

+1 +1 +1 1.00 

2 เนือหาของวรรณคดี 

1. นกัเรียนสามารถเล่าเรืองยอ่ของ 
    บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
     นารายณ์ปราบนนทกได ้ 
2. นกัเรียนสามารถเล่าเรืองยอ่ของ 
    ศิลาจารึกหลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหง 
    มหาราชได ้

+1 +1 +1 1.00 

3 
แก่นเรือง และ 
โครงเรือง 

1. นกัเรียนสามารถบอกแก่นเรืองของ 
    บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
     นารายณ์ปราบนนทกได ้
2. นกัเรียนสามารถอภิปรายโครงเรือง 
    ของบทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
     นารายณ์นนทกได ้

+1 +1 +1 1.00 

4 ตวัละคร 

1. นกัเรียนสามารถบอกชือตวัละครจาก 
    บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
      นารายณ์ปราบนนทกได ้ 
2. นกัเรียนสามารถพดูอภิปรายแสดง 
    ความคิดเห็น พินิจตวัละครจาก 
     บละครเรืองรามเกียรติ ตอน นารายณ์ 
    ปราบนนทกได ้
3. นกัเรียนสามารถบอกปัญหาของ 
    ตวัละครจากบทละครเรืองรามเกียรติ 
     ตอน นารายณ์ปราบนนทกได ้

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที 12 (ต่อ) 
 

แผน
ที 

 

 เนือหาสาระ 
 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
ผูเ้ชียวชาญ  

ค่าเฉลีย 
   

5 ฉากและบรรยากาศ 

1. นกัเรียนสามารถพดูอภิปรายถึง 
    องคป์ระกอบของฉากและบรรยากาศ 
    จากบทประพนัธ์ทีกาํหนดให้ได ้
2. นกัเรียนสามารถเขียนบรรยายฉากและ 
    บรรยากาศของบทละครเรือง 
    รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
     และศิลาจารึกหลกัที 1  
     พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช ได ้

+1 +1 +1 1.00 

6 ศิลปะการประพนัธ์ 

1. นกัเรียนสามารถบอกรสวรรณคดีและ 
    โวหารการเขียนจากบทประพนัธ์ 
    ทีกาํหนดให้ได ้
2. นกัเรียนสามารถบอกนาํเสียงจาก 
    บทประพนัธ์ทีครูกาํหนดให้ได ้

+1 +1 +1 1.00 

7 
 

การพินิจคุณค่าของ
วรรณคดี 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย 
    ของรสเสียง รสคาํ รสความได ้
2. นกัเรียนสามารถบอกคุณค่าของ 
    บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
    นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึก 
    หลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช  
    ดา้นรสเสียง รสคาํ รสความได ้

+1 +1 +1 1.00 

8 
 

การพินิจคุณค่า
วรรณคดี 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย 
    ของการพินิจคุณค่าของวรรณคดีได ้
2. นกัเรียนสามารถบอกคุณค่าดา้น 
    วรรณศิลป์และดา้นสังคมของ 
    บทละครเรืองรามเกียรติ ตอน 
     นารายณ์ปราบนนทก และศิลาจารึก 
    หลกัที 1 พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชได ้

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที 13 ค่าเฉลียผลการประเมินความตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิการเรียน 
      วรรณคดีไทย 
 

ข้อท ี ระดับพฤตกิรรม 
ผู้เชียวชาญ 

ค่าเฉลยี 
1 2 3 

1 รู้จาํ +1 +1 +1 1 

2 รู้จาํ +1 +1 +1 1 

3 เขา้ใจ +1 +1 +1 1 

4 รู้จาํ +1 +1 +1 1 

5 รู้จาํ +1 +1 +1 1 

6 รู้จาํ +1 +1 +1 1 

7 รู้จาํ +1 +1 +1 1 

8 รู้จาํ +1 +1 +1 1 

9 รู้จาํ +1 +1 +1 1 

10 เขา้ใจ +1 +1 +1 1 

11 เขา้ใจ +1 +1 +1 1 

12 เขา้ใจ +1 +1 +1 1 

13 รู้จาํ +1 +1 +1 1 

14 รู้จาํ +1 +1 +1 1 

15 รู้จาํ +1 +1 +1 1 

16 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

17 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

18 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

19 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

20 ประเมินค่า +1 0 +1 .66 
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ตารางที 13 (ต่อ) 
 

ข้อท ี ระดับพฤตกิรรม 
ผู้เชียวชาญ 

ค่าเฉลยี 
1 2 3 

21 ประเมินค่า +1 0 +1 .66 

22 เขา้ใจ +1 +1 +1 1 

23 เขา้ใจ +1 +1 +1 1 

24 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

25 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

26 เขา้ใจ +1 +1 +1 1 

27 เขา้ใจ +1 +1 +1 1 

28 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

29 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

30 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

31 เขา้ใจ +1 +1 +1 1 

32 เขา้ใจ +1 +1 +1 1 

33 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 1 

34 นาํไปใช ้ +1 -1 +1 .33 

35 นาํไปใช ้ +1 -1 +1 .33 

37 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

36 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

38 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

39 ประเมินค่า +1 +1 +1 1 

40 ประเมินค่า +1 +1 +1 1 
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ตารางที 14  ค่าเฉลียความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
          ปีที 2 กลุ่มทดลองทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
 

ข้อ รายการ 
ผู้เชียวชาญ 

ค่าเฉลยี 
1 2 3 

 ด้านกจิกรรมการจัดการเรียนรู้     
1 นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2 นกัเรียนสามารถรับและให้ความช่วยเหลือเพือนได ้ +1 +1 +1 1.00 

3 นกัเรียนทาํงานเสร็จตามเวลาโดยการร่วมมือกนั
ของนกัเรียนทุกคน +1 +1 +1 1.00 

4 นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนเองอยา่ง
เต็มที 

+1 0 +1 .66 

5 นกัเรียนไดช่้วยเหลือกนัและยอมรับซึงกนัและกนั +1 +1 +1 1.00 
 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้     

6 ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนตืนเตน้น่าสนใจ +1 +1 +1 1.00 
7 ทาํให้นกัเรียนมีโอกาสแลกเปลียนแสดงความ

คิดเห็นมากขึน 
+1 +1 +1 1.00 

8 ทาํให้นกัเรียนสนิทสนมคุน้เคยกบัเพือนมากขึน +1 +1 +1 1.00 
9 ช่วยให้นกัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนานและไม่

เครียด 
+1 +1 +1 1.00 

 ประโยชน์ทไีด้รับจากการเรียนรู้     

10 ช่วยให้นกัเรียนไดรู้้จกัเพือนมากขึนและรู้จกัการ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

+1 +1 +1 1.00 

11 ช่วยให้นกัเรียนมีความรู้สึกทีดีต่อการเรียนวรรณคดี +1 +1 +1 1.00 
12 ช่วยให้นกัเรียนเขา้กนักบัเพือนไดดี้และร่วมกนั

ทาํงานไดส้าํเร็จ +1 +1 +1 1.00 

13 ช่วยให้นกัเรียนกลา้แสดงออก +1 +1 +1 1.00 
14 นกัเรียนสามารถสรุปสาระสาํคญัของเนือหาได ้ +1 0 +1 .66 
15 นกัเรียนมีความรู้สึกทีดีต่อเพือนและมีเพือนร่วม

ห้องมากขึน +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที 15  ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทย 
          รายขอ้ 
 

ข้อท ี
ความ
ยากง่าย 

(P) 

อาํนาจ
จําแนก 

(r) 
ข้อท ี

ความ
ยากง่าย

(P) 

อาํนาจ
จําแนก

(r) 
ข้อท ี

ความ
ยากง่าย 

(P) 

อาํนาจ
จําแนก 

(r) 

1 .20 .36 17 .43 .53 33 .37 .40 

2 .50 .42 18 .47 .29 34 .23 .50 

3 .50 .53 19 .67 .21 35 .37 .28 
4 .70 .43 20 .57 .31 36 .47 .40 
5 .53 .29 21 .80 .33 37 .27 .51 

6 .63 .43 22 .73 .33 38 .77 .66 

7 .80 .33 23 .43 .53 39 .47 .88 

8 .53 .42 24 .70 .67 40 .30 .26 

9 .30 .39 25 .77 .43 

10 .30 .39 26 .63 .53 

11 .57 .31 27 .57 .31 

12 .77 .22 28 .73 .32 

13 .47 .89 29 .70 .78 

14 .20 .38 30 .43 .26 

15 .50 .65 31 .63 .07 

16 .73 .43 32 .37 .28 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
 

ผลสัมฤทธิ ก่อน – หลังเรียนวรรณคดีไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ตารางที 16  แสดงผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้
 แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 
 

คนที ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน ผลต่าง (D) ผลต่าง (D2) 
1 26 32 6 36 
2 25 24 -1 1 
3 21 27 6 36 
4 20 34 14 196 
5 25 32 7 49 
6 27 31 4 16 
7 25 32 7 49 
8 27 33 6 36 
9 25 28 3 9 
10 22 31 9 81 
11 30 32 2 4 
12 26 28 2 4 
13 17 31 14 196 
14 23 28 5 25 
15 21 31 10 100 
16 26 32 6 36 
17 25 33 8 64 
18 24 34 10 100 
19 25 32 7 49 
20 26 35 9 81 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ตารางที 16  (ต่อ) 
 

คนที ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน ผลต่าง (D) ผลต่าง (D2) 
21 21 29 8 64 
22 20 34 14 196 
23 23 29 6 36 
24 14 35 21 441 

25 24 34 10 100 
26 16 33 17 289 
27 23 34 11 121 
28 29 31 2 4 
29 22 26 4 16 
30 16 29 13 169 
31 14 22 8 64 
32 19 29 10 100 
33 17 20 3 9 
34 21 30 9 81 
35 23 32 9 81 
36 21 27 6 36 
37 21 31 10 100 
38 22 33 11 121 
39 23 28 5 25 
40 21 33 12 144 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ตารางที 16  (ต่อ) 
 

คนที ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน ผลต่าง (D) ผลต่าง (D2) 
41 26 33 7 49 
42 18 26 8 64 
43 25 30 5 25 
44 23 29 6 36 
45 22 26 4 16 
46 24 31 7 49 
47 23 30 7 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ตารางที 17  แสดงผลสมัฤทธิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ 
 แบบปกติ 
 

คนที ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน ผลต่าง (D) ผลต่าง (D2) 
1 25 31 6 36 
2 18 28 10 100 
3 21 32 11 121 
4 25 27 2 4 
5 20 29 9 81 
6 27 25 -2 4 
7 26 33 7 49 
8 27 29 2 4 
9 22 23 1 1 
10 19 29 10 100 
11 21 28 7 49 
12 22 34 12 144 
13 23 26 3 9 
14 20 25 5 25 
15 18 20 2 4 
16 25 27 2 4 
17 14 14 0 0 
18 21 31 10 100 
19 27 30 3 9 
20 25 32 7 49 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ตารางที 17 (ต่อ) 
 

คนที ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน ผลต่าง (D) ผลต่าง (D2) 
21 27 34 7 49 
22 26 35 9 81 
23 24 27 3 9 
24 23 27 4 16 

25 23 29 6 36 
26 24 30 6 36 
27 23 31 8 64 
28 26 24 -2 4 
29 17 17 0 0 
30 21 18 -3 9 
31 25 31 6 36 
32 25 29 4 16 
33 15 13 -2 4 
34 22 22 0 0 
35 16 20 4 16 
36 17 19 2 4 
37 28 34 6 36 
38 16 23 7 49 
39 12 13 1 1 
40 20 29 9 81 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ตารางที 17 (ต่อ) 
 

คนที ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน ผลต่าง (D) ผลต่าง (D2) 
41 23 14 -9 81 
42 17 19 2 4 
43 19 23 4 16 
44 22 24 2 4 
45 29 29 0 0 
46 23 27 4 16 
47 25 31 6 36 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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