
๑ 
 

  



๒ 
 

ค ำน ำ 
 

ชุดการสอน เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม วิชาภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน รายวิชาภาษาไทย
พื้นฐาน รหัสวิชา ท33101  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย อันเป็นความรู้พื้นฐาน
ในการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้อย่างถูกต้อง และน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 

ชุดการสอน ชุดที่ ๔ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์เล่มนี้ ประกอบด้วย ค า
ชี้แจง คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตร
แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน บัตรเฉลยกิจกรรม บัตรเฉลยแบบฝึกหัด บัตรเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน บรรณนานุกรม 

การสร้างชุดการสอนครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบ การจัดท าจากต ารา
เอกสารทางวิชาการต่างๆ ตลอดจนค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ภายในชุดการสอนจัด
เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ใช้ภาษาชัดเจนเข้าใจง่าย กิจกรรมหลากหลาย และ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน 

ขอขอบคุณผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าทุกท่าน ที่ได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและ
ให้ค าแนะน าในการจัดท า ผู้จัดท าขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดการสอนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน และนักเรียนที่จะ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป   

       
วาสนา  ช้องทอง 

 
 
 

 
 
 
 



๓ 
 

           สำรบัญ 
 

เรื่อง                                     หน้ำ 
ค าน า             ก 
สารบัญ             ข 
ค าชี้แจง          ๑ 
คู่มือครู           ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้         ๓ 
คู่มือนักเรียน               ๒๔
แบบทดสอบก่อนเรียน               ๒๖ 
บัตรเนื้อหาที่ ๔.๑               ๒9 
บัตรกิจกรรมที่ ๔.๑              ๓๓ 
บัตรเนื้อหาที่ ๔.๒               ๓๕ 
บัตรกิจกรรมที่ ๔.๒        ๔๕ 
บัตรเนื้อหาที่ ๔.๓        ๔๗ 
บัตรกิจกรรมที่ ๔.๓        ๕๒ 
บัตรเนื้อหาที่ ๔.๔        ๕๔  
บัตรกิจกรรมที่ ๔.๔        ๕๘ 
บัตรแบบฝึกหัดที่ ๔.๑        ๖๐ 
แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ ๔       ๖๘ 
บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน      ๗๒ 
บรรณานุกรม         ๗๓ 
 
  



๔ 
 

 
ค ำชี้แจง 

 
ชุดการสอน เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม วิชาภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นส่ือส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้  
2 หน่วย คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา และหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 กาพย์เห่เรือ ชุดการสอนทั้งหมดมี จ านวน 10 ชุด ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 
  ชุดที่ 1  ประวัติความเป็นมาและเนื้อเรื่อง 
  ชุดที่ ๒  การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ 
  ชุดที่ ๓  การวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา 
  ชุดที่ ๔  การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
  ชุดที่ ๕  การวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคม 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กาพย์เห่เรือ 

ชุดที่ ๖  ประวัติความเป็นมาและเนื้อเรื่อง 
  ชุดที่ ๗  การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ 
  ชุดที่ ๘  การวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา 
  ชุดที่ ๙  การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
  ชุดที่ 1๐  การวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคม 
ชุดกำรสอนเล่มนี้ เป็นชุดที่ ๔  กำรวิเครำะห์คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ 
ใช้เวลำในกำรเรียนกำรสอน รวม 2 ช่ัวโมง 
  



๕ 
 

คู่มือครู 
 

ชุดที่ ๔ กำรวิเครำะหค์ณุค่ำด้ำนวรรณศิลป์ 
เวลำ ๒ ช่ัวโมง 

ค ำช้ีแจง 
๑. ส่วนประกอบของชุดกำรสอน ชุดที่ ๔ ประกอบด้วย 

๑.๑ คู่มือครูพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ 
๑.๒ คู่มือนักเรียน 

๑.๒.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑.๒.๒ บัตรเนื้อหา 
๑.๒.๓ บัตรกิจกรรม 
๑.๒.๔ บัตรแบบฝึกหัด 
๑.๒.๕ แบบทดสอบหลังเรียน 
๑.๒.๖ บัตรเฉลย 

 ๑.๓ บรรณานุกรม 
๒. บทบำทของครูผู้สอน 
 ๒.๑ จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามจ านวนนักเรียน 
 ๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
 ๒.๓ เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่นักเรียนในขณะที่ท ากิจกรรม 
๓. สื่อและอุปกรณท์ีค่รผูู้สอนต้องเตรยีมล่วงหน้ำ 

๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
๓.๒ บัตรค าประพันธ์ 

๔. กำรจัดช้ันเรียน 
 ให้นักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก าหนด 
  



๖ 
 

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย             รำยวิชำภำษำไทย                   รหัสวิชำ ท๓๓๑๐๑        
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑   เร่ือง  ขุนช้ำงขุนแผน ตอนขุนช้ำงถวำยฎีกำ         ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖   
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่  ๔  กำรพิจำรณำคุณค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์         เวลำ   ๒   ชั่วโมง       

 

๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง

เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัด  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ

วรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
 

๒. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์เป็นคุณค่าทางด้านการแต่งท่ีผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีในการแต่งท่ี

น่าสนใจ รู้จักเลือกสรรค ามาเรียงร้อยให้เกิดความงาม ความไพเราะ มีความหมายลึกซึ้งกินใจ  ท าให้
ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลิน ได้รับความรู้ ข้อคิด และคติธรรมท่ีเป็นประโยชน์ และน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ผู้อ่านควรอ่านอย่างพินิจ พิเคราะห์ พิจารณาคุณค่าของวรรณคดีท่ีอ่าน เพื่อให้เกิด
ความรู้และซาบซึ้งในความงามของภาษา 

 
๓. จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
 ด้ำนควำมรู้ (K) 
 ๔.๑ นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการพิจาณาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ได้ 
 ๔.๒ นักเรียนสามารถยกตัวอย่างบทประพันธ์ที่มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดี
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกาได้  
 ด้ำนทักษะและกระบวนกำร (P) 

๔.๓ นักเรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีเรื่อง ขุนช้าง
ขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกาได้  
 ด้ำนเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

๔.๔ นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู ้
 
 
 



๗ 
 

๔. สำระกำรเรียนรู้ 
 ๔.๑ แนวทางการพิจารณาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ 
  -การสรรค า 
  -การใช้โวหาร 
  -โวหารภาพพจน์ 
  -ลีลาการประพันธ ์

๔.๒ วรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
 

๕. สมรรถนะของผู้เรียน  
 ๕.๑ ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๕.๒ ความสามารถในการคิด 
  
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๗.๑ บัตรกิจกรรม 4.1-4.4 การพิจารณาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ 
 ๗.๒ บัตรแบบฝึกหัดท่ี ๔.๑ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๘. กำรวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัด วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์กำรวัดและ
ประเมินผล 

ด้ำนควำมรู้(K) 
-นักเรียนอธิบายแนวทางการ
พิจาณาคุณค่าทางด้าน
วรรณศิลปไ์ด้ 
-นักเรียนยกตัวอย่าง 
บทประพันธ์ที่มีคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ได้ 

 
ตรวจแบบทดสอบ 
 
 
ประเมินบัตรกิจกรรม 

 
แบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน 
 
บัตรกิจกรรมบัตร 

 
ความก้าวหน้าคะแนน 
ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 
คะแนนร้อยละ ๗0 ข้ึนไป 

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (P) 
นักเรียนวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ได้ 

ตรวจแบบฝึกหัด 
 

บัตรแบบฝึกหัดท่ี ๔.๑ 
 

คะแนนร้อยละ ๗0 ข้ึนไป 

ประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน 

ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 

ด้ำนเจตคติและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์(A) 
-ใฝ่เรียนรู้ 
-ความต้ังใจในการท างาน 

 
สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 

 
ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 

 
๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้   
 (ชั่วโมงที่ ๑) 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

 ๒. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ครูตรวจและแจ้งผลให้นักเรียนทราบ 
 3. นักเรียนอ่านบทกวีร่วมสมัย “มืองานบนลานขยะ” ของ  ศิวกานท์  ปทุมสูติ แล้วร่วมกัน 
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องท่ีอ่าน และคุณค่าท่ีได้จากบทประพันธ์  

ขั้นให้ควำมรู้  
๔. นักเรียนศึกษาความรู้ จากบัตรเนื้อหา เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์  

โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกประธาน และเลขานุการ ให้ต้ังช่ือกลุ่มเป็นช่ือตัว
ละครในเรื่อง ขุนช้างขุนแผน และศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ 



๙ 
 

 
 กลุ่มขุนช้าง ศึกษาเรื่อง  การสรรค า 
 กลุ่มขุนแผน ศึกษาเรื่อง  การใช้โวหาร 
 กลุ่มวันทอง ศึกษาเรื่อง  การใช้ภาพพจน์ 
 กลุ่มพลายงาม ศึกษาเรื่อง  ลีลาการประพันธ์ 
 ขั้นปฏิบัติ 
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่ม รับบัตรกิจกรรม ตามประเด็นท่ีศึกษา ระดมความคิดร่วมกัน ท า
กิจกรรมลงในบัตรกิจกรรมท่ีได้รับ และเตรียมน าเสนอผลงานกลุ่มหน้าช้ันเรียนทีละกลุ่มตามล าดับ
จนครบทุกกลุ่ม 
 ขั้นสรุป 
 ๗. ครูประเมินการน าเสนอผลงานและแจ้งผลให้นักเรียบทราบเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป 
  (ชั่วโมงที่ ๒) 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่องแนวทางการพิจาณาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ 
 ๒. ปฏิบัติกิจกรรมต่อจากช่ัวโมงท่ีแล้ว โดยใช้กลุ่มเดิม แต่เปล่ียนฐานการเรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรมจนครบทุกฐาน 

๓. ครูสังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรม
๔. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมบัตรกิจกรรม ท้ังหมดส่งครูตรวจ 

 ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
 ๖. นักเรียนท าแบบฝึกหัดท่ี ๔.๑  
 ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจแบบฝึกหัดและแจ้งผลให้นักเรียนทราบ 

๘. ท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี ๔ ครูตรวจและแจ้งผลให้นักเรียนทราบ 
 
๑๐. สื่อกำรเรียนรู้และแหล่งกำรเรียนรู้ 
 ๑. หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ๒. บัตรค าประพันธ์ “มืองานบนลานขยะ” 
 ๓. ชุดการสอน ชุดท่ี ๔ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
            ลงช่ือ.................................................................... 

                (............................................................) 
 

 
  



๑๑ 
 

บันทึกผลหลังกำรสอน 
 

ผลการสอน 
๑. ด้านความรู้ (K) 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ(P)  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
๓. ด้านเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

ปัญหา / อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
       

 
ลงช่ือ ............................................................... 

                                                           (.....................................................) 
                                    ........../........../......... 

 
 
  



๑๒ 
 

มืองำนบนลำนขยะ 
 

ไม้กวาดเก่ามือกร้านกร างานกวาด 
หยุดยืนปานเหง่ือบ้างข้างถนน 
ท าหน้าที่ที่ท าอย่างจ าทน 
เพราะความจนต้อยต่ ากรรมกร 

ก้มหน้างุดขุดเงินจากงานง่าย 
เก็บความกระดากอายเอาไว้ก่อน 
ภาระมากปากท้องต้องอาทร 
ไม่อาจเล่ียงเกี่ยงงอนเลือกงานงาม 
 ตาหลบตาหลายคู่ความรู้สึก 
เกรงเขานึกรังเกียจมองเหยียดหยาม 
แม้เขาถ่มทิ้งต่อหน้าก็ตาม 
มิอาจห้ามน้ าใจเขาได้เลย 
 คนทิ้งทิ้งตามใจได้เกลื่อนกลาด 
คนตามเก็บตามกวาดก็กวาดเฉย 
ระเบียบบทกฎหมายไม่คุ้ยเคย 
หากใครเคร่งเขาว่าเชยจนหน้าชา 
 ถังขยะยืนเงียบอย่างคนเหงา 
ไกลมือเขาก็คล้ายเหมือนไร้ค่า 
ค าขวัญค าประกาศโทษโฆษณา 
ออกกลบหูเกล่ือนตาใครตรึกตรอง 
 กวาดไปเถอะกวาดไปให้สะอาด 
กวาดกันทั้งปีชาติกวาดให้คล่อง 
ตราบที่คนมักง่ายมีกายกอง 
ก็ต้องเพิ่มไม้กวาดให้เยอะ!1 

 
                                                             

        1 ศิวกานท์  ปทุมสูติ, บทกวีร่วมสมัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์
,๒๕๔๖), ๒๙-๓๐. 



๑๓ 
 

        แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน 

 
ชื่อกลุ่มผู้รับกำรประเมิน..................................... 

 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน 
คะแนน รวม

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ความพร้อมในการรายงาน      
๒. ความชัดเจนถูกต้องของการใช้ภาษาในการน าเสนอ      
๓. ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลงาน      
๔. ความสามารถในการตอบข้อซักถาม      
๕. ความน่าสนใจของกลวิธีในการน าเสนอผลงาน      
 รวมคะแนน      

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

     ลงช่ือ...............................................................ผู้ประเมิน 

      (........................................................) 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 
         ๔  คะแนน   =    ดีมาก 
         ๓  คะแนน   =    ดี 
         ๒  คะแนน   =    พอใช้ 
         ๑  คะแนน   =    ปรับปรุง 

    ๑๖ - ๒๐   คะแนน   =   ดีมาก 
    ๑๑ – ๑๕   คะแนน   =   ดี 
    ๖ – ๑๐     คะแนน   =   พอใช้ 
    ๑ – ๕       คะแนน   =   ปรับปรุง 
 

 

  



๑๔ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง : ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมนักเรียน 
 
 
 
 
ที่ 

 
 
 

ชื่อ -สกุล 
 

คว
ำม

ร่ว
มมื

อใ
นก

ำร
ท ำ

งำ
น 

คว
ำม

มีน
้ ำใ

จ 
เอ

ื้อเ
ฟื้อ

เส
ียส

ละ
 

มุ่ง
มั่น

ใน
กำ

รท
 ำง

ำน
 

กำ
รแ

สด
งค

วำ
มค

ิดเ
ห็น

 

กำ
รว

ำง
แผ

นก
ำร

ท ำ
งำ

น 

รวม 
สรุปผลการ
ประเมิน 

  ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑.          
๒.          
๓.          
๔.          
๕.          
๖.          
๗.          
๘.          
๙.          

๑๐.          
๑๑.          
๑๒.          

๑๓.          
๑๔.          

          
 

         ลงช่ือ....................................................ผู้ประเมิน 
(........................................)                
    ........../............/............ 

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้ ๔ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให้ ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ ๑ คะแนน 
 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๗-๒๐ 
๑๓-๑๖ 
๙-๑๒ 
๕-๘ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 
 

 

 
 
 
 

  



๑๖ 
 

แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญผู้เรียน 

  สมรรถนะด้ำนที่  1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

ที ่ ช่ือ – สกุล ข้อ 
.... 

ข้อ 
.... 

ข้อ 
.... 

ข้อ 
.... 

รวม
คะแนน 

ระดบั
คณุภำพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        

 
สรุปผลการประเมิน 

นักเรียนท้ังหมด จ านวน...........คน 
  ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ จ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............ 
 

ลงช่ือ.....................................ผู้ประเมิน 
            (........................................) 

 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

เกณฑ์กำรประเมนิสมรรถนะส ำคญัของผู้เรยีน 
 

สมรรถนะที่ ๑ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคดิ ควำมรู้สึกและทศันะของ
ตนเองด้วยกำรพดูและกำรเขียน 

พฤตกิรรมบ่งช้ี 
ระดบัคณุภำพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรบัปรุง (๐) 
๑.พูดถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารท่ี
อ่าน ฟัง หรือดู 
ด้วยภาษาของ
ตนเองพร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบได้ 

พูดถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารท่ี
อ่าน ฟัง หรือดู 
ด้วยภาษาของ
ตนเองพร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
สอดคล้องกับ
เรื่องท่ีถ่ายทอด 

พูดถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารท่ี
อ่าน ฟัง หรือดู 
ด้วยภาษาของ
ตนเองพร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบแต่ไม่
สอดคล้องกับ
เรื่องท่ีถ่ายทอด 

พูดถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารท่ี
อ่าน ฟัง หรือดู 
ด้วยภาษาของ
ตนเอง 

พูดถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารท่ี
อ่าน ฟัง หรือดู 
ตามแบบ 

๒.พูดถ่ายทอด
ความคิด 
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารท่ีอ่าน 
ฟัง หรือดู ด้วย
ภาษาของตนเอง
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ 

พูดถ่ายทอด
ความคิด 
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารท่ีอ่าน 
ฟัง หรือดู ด้วย
ภาษาของตนเอง
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
สอดคล้องกับ
เรื่องท่ีถ่ายทอด 

พูดถ่ายทอด
ความคิด 
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารท่ีอ่าน 
ฟัง หรือดู ด้วย
ภาษาของตนเอง
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบแต่ไม่
สอดคล้องกับ
เรื่องท่ีถ่ายทอด 
 
 
 

พูดถ่ายทอด
ความคิด 
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารท่ีอ่าน 
ฟัง หรือดู ด้วย
ภาษาของตนเอง
และไม่มีตัวอย่าง
ประกอบ 

พูดถ่ายทอด
ความคิด 
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารท่ีอ่าน 
ฟัง หรือดู ตาม
แบบ 



๑๘ 
 

พฤตกิรรมบ่งช้ี 
ระดบัคณุภำพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรบัปรุง (๐) 
๓.เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารท่ี
อ่าน ฟัง หรือดู 
ด้วยภาษาของ
ตนเองพร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบได้ 

เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารท่ี
อ่าน ฟัง หรือดู 
ด้วยภาษาของ
ตนเองพร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
สอดคล้องกับ
เรื่องท่ีถ่ายทอด 

เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารท่ี
อ่าน ฟัง หรือดู 
ด้วยภาษาของ
ตนเองพร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบแต่ไม่
สอดคล้องกับ
เรื่องท่ีถ่ายทอด 

เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารท่ี
อ่าน ฟัง หรือดู 
ด้วยภาษาของ
ตนเองแต่ไม่มี
ตัวอย่างประกอบ 

เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารท่ี
อ่าน ฟัง หรือดู 
ตามแบบ 

๔.เขียนถ่ายทอด
ความคิด 
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารท่ีอ่าน 
ฟัง หรือดู ด้วย
ภาษาของตนเอง
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ 

เขียนถ่ายทอด
ความคิด 
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารท่ีอ่าน 
ฟัง หรือดู ด้วย
ภาษาของตนเอง
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
สอดคล้องกับ
เรื่องท่ีถ่ายทอด 

เขียนถ่ายทอด
ความคิด 
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารท่ีอ่าน 
ฟัง หรือดู ด้วย
ภาษาของตนเอง
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบแต่ไม่
สอดคล้องกับ
เรื่องท่ีถ่ายทอด 

เขียนถ่ายทอด
ความคิด 
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารท่ีอ่าน 
ฟัง หรือดู ด้วย
ภาษาของตนเอง
และไม่มีตัวอย่าง
ประกอบ 

เขียนถ่ายทอด
ความคิด 
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารท่ีอ่าน 
ฟัง หรือดู ตาม
แบบ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 
ให้ ๓ คะแนน  ปฏิบัติในระดับ  ดีเย่ียม 10-๑2   ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม 
ให้ ๒ คะแนน  ปฏิบัติในระดับ  ดี  7-9      ระดับคุณภาพ   ดี 
ให้ ๑ คะแนน  ปฏิบัติในระดับ  พอใช้  4-6      ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
ให้ ๐ คะแนน  ปฏิบัติในระดับ  ปรับปรุง  ๐-3      ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง 

หมำยเหตุ นักเรียนต้องได้ระดับ พอใช้ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 

 



๑๙ 
 

แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญผู้เรียน 

  สมรรถนะด้ำนที่  ๒ ควำมสำมำรถในกำรคิด 

ที ่ ช่ือ – สกุล ข้อ 
.... 

ข้อ 
.... 

ข้อ 
.... 

ข้อ 
.... 

ข้อ 
.... 

รวม
คะแนน 

ระดบั
คณุภำพ 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         

 
สรุปผลการประเมิน 

นักเรียนท้ังหมด จ านวน...........คน 
  ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ จ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............ 
 
            ลงช่ือ.........................................ผู้ประเมิน

                            (........................................) 
  



๒๐ 
 

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

ค าช้ีแจง : ใหผู้้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

 

มผ. 
(0) 

ความสามารถ 
ในการคิด 

1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
2. มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
3. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
4. มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ     
5. ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้     

สรุป     
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

 ดีเยี่ยม -   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่่าเสมอ  ให้ 3 คะแนน   
 ดี -   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน   
 ผ่าน -   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ 1 คะแนน  
 ไม่ผ่าน -   ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให้ 0 คะแนน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

13 - 15 ดีเย่ียม 

9 - 12 ดี 

1 - 8 พอใช้ 

0 ไม่ผ่าน 



๒๑ 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ค ำช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

รำยกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่ำน 
(1) 

 
มผ. 
(0) 

ข้อ ๔. ใฝ่เรียนรู้   1. ต้ังใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ 

    

2. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ต่าง ๆ ใช้              
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

    

3. แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

    

4. มีการจดบันทึกความรู้  อย่างเป็นระบบและ  สรุป
เป็นองค์ความรู้ 

    

5. แลกเปล่ียนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

    

สรุป     
 

เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับคุณภำพ 

 ดีเยี่ยม -   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้ 3 คะแนน   
 ดี -   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน   
 ผ่ำน -   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ 1 คะแนน  
 ไม่ผ่ำน -   ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให้ 0 คะแนน   
 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
13 - 15 ดีเย่ียม 
9 - 12 ดี 
1 - 8 พอใช้ 

0 ไม่ผ่าน 
 

 



๒๒ 
 

ผลกำรประเมนิคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ 

ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู ้

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ข้อ 

๔.๑ 

ข้อ 

๔.๒ 

ข้อ 

๔.๓ 

ข้อ 

๔.๔ 

ข้อ 

๔.๕ 

ข้อ 

..... 

รวม ระดับ
คุณ 

ภำพ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  
      
สรุปผลกำรประเมิน 
นักเรียนท้ังหมด จ านวน...........คน 
ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.............. 
หมำยเหตุ  นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
... 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ประเมนิ 

         (...........................................) 



๒๓ 
 

     แบบประเมนิคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 

ค ำช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

รำยกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่ำน 
(1) 

 
มผ. 
(0) 

ข้อ ๖. มุ่งม่ันในกำร
ท ำงำน   

1. มีความต้ังใจ และพยายามในการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

    

2. มีความอดทน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อให้
งานส าเร็จ 

    

3. มีความรับผิดชอบในการท างาน     
สรุป     

 

เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับคุณภำพ 

 ดีเยี่ยม -   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้ 3 คะแนน   
 ดี -   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน   
 ผ่ำน -   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ 1 คะแนน  
 ไม่ผ่ำน -   ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให้ 0 คะแนน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

8 - 9 ดีเย่ียม 

6 - 7 ดี 

1 - 5 พอใช้ 

0 ไม่ผ่าน 



๒๔ 
 

ผลกำรประเมนิคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ 

ข้อ ๖ มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน   

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ข้อ 

๖.๑ 

ข้อ 

๖.๒ 

ข้อ 

๖.๓ 

ข้อ 

...... 

ข้อ 

...... 

ข้อ 

..... 

รวม ระดับ
คุณ 

ภำพ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  
      
สรุปผลกำรประเมิน 
นักเรียนท้ังหมด จ านวน...........คน 
ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.............. 
หมำยเหตุ  นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
... 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ประเมนิ 

         (...........................................) 



๒๕ 
 

 
แบบบนัทกึคะแนนก่อนเรยีน-หลังเรียน 

 ชุดที่ 4 กำรวิเครำะห์คณุค่ำด้ำนวรรณศิลป ์
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน ความก้าวหน้า 

10 10  
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
 รวมคะแนน    
 ร้อยละ    

 
ลงช่ือ..................................................ผู้ประเมิน 

                                                            (...........................................) 
 
 
 
 
          
 

 
 

 



๒๖ 
 

แบบบนัทกึคะแนนแบบฝกึหัด/บัตรกิจกรรม 
 ชุดที่ 4 กำรวิเครำะห์คณุค่ำด้ำนวรรณศิลป ์

 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
แบบฝกึหดัที่ 

4.1 
บตัร

กิจกรรม รวมคะแนน ร้อยละ 

10 10 20  
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      

 รวม     
 ร้อยละ     

 
ลงช่ือ..................................................ผู้ประเมิน 

                                                            (...........................................) 
  



๒๗ 
 

 

คู่มือนักเรียน 
 

ชุดที่ ๔ 
 กำรวิเครำะห์คณุค่ำด้ำนวรรณศิลป์ 

เวลำ ๒ ช่ัวโมง 
 

ค ำช้ีแจงส ำหรบันักเรียน 
๑. สิ่งที่นกัเรียนจะไดร้บัมดีังนี้ 

๑.๑ บัตรค าส่ัง 
๑.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑.๓ บัตรเนื้อหาที่  
๑.๔ บัตรกิจกรรม 
๑.๕ บัตรแบบฝึกหัด 
๑.๖ แบบทดสอบหลังเรียน 
๑.๗ บัตรเฉลย 

๒. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
๒.๑ นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการพิจาณาคุณค่าทางด้าน 

วรรณศิลป์ได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถยกตัวอย่างบทประพันธ์ที่มีคุณค่าทางด้าน

วรรณศิลป์จากวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกาได้  
๓.๓ นักเรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของ

วรรณคดเีรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกาได้  
  ๓.๔ นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 

๓. กิจกรรมทีน่กัเรียนต้องปฏบิตัิ 
๓.๑ ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับให้ครบถ้วน 

  ๓.๒ ปฏิบัติตามบัตรค าส่ัง 
 



๒๘ 
 

บัตรค ำสั่ง 
 

โปรดอ่ำนบัตรค ำสั่งก่อนปฏิบัติกิจกรรม 
๑. นักเรียนควรฟังครูชี้แจงก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
๒. ห้ามนักเรียนขีดเขียนลงในบัตรค าส่ัง บัตรเนื้อหา บัตรแบบทดสอบ 
๓. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๔. นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหา แล้วลงมือปฏิบัติ ในบัตรกิจกรรม 
๕. ท าแบบฝึกหัดลงในบัตรแบบฝึกหัด 
๖. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๗. ตรวจค าตอบจากบัตรเฉลย 
๘. เมือ่ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกคนเก็บชุดการสอนส่งคืนครูผู้สอน 
๙. นักเรียนควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการท าแบบทดสอบ 
10.หากนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้สอบถามครูผู้สอน 

   
 
  



๒๙ 
 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ ๔ 

 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลือกข้อที่ถกูที่สดุเพียงข้อเดียวแล้วท ำเครื่องหมำย X ลงใน
กระดำษค ำตอบ 

๑. กำรพลิกแพลงภำษำที่ใช้พดูและเขียนให้แปลกออกไปจำกที่ใช้อยู่เปน็ปกตกิ่อ 
ให้เกดิจนิตภำพ หมำยถงึข้อใด 
ก. การสรรค า         
ข. การเรียบเรียงค า 
ค. ลีลาการประพันธ์        
ง. การใช้โวหารภาพพจน์ 

    2. “จำกควำมวุ่นวำยวู่วำมสูค่วำมว่ำง จำกควำมมืดมำสว่ำงอย่ำงเฉิดฉัน 
    จำกควำมร้อนระอุเปน็เยน็นรินัดร์  ไม่รูพ้ลนัพลิกเหน็เปน็ควำมรู้” 
    คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ของบทประพนัธข้์ำงต้นคือข้อใด 
     ก. การเล่นเสียงสัมผัส 
    ข. การซ้ าค าเน้นความหมาย 
     ค. การเล่นค าหลากความหมาย 
    ง. การใช้ค าที่มีความหมายขัดแย้งกัน 
   ๓. กำรสมมติสิ่งต่ำงๆให้มกีริยำอำกำร ควำมรู้สกึเหมือนมนุษย์ หมำยถึงข้อใด 
         ก. บุคคลวัต        

ข. อุปลักษณ์ 
         ค. อติพจน์        

ง. สัทพจน์ 
 
 
 



๓๐ 
 

   ๔.  “บำงระมำดมำดหมำยสำยสวำท ว่ำสมมำดเหมือนใจแล้วไม่เหมือน 
    แสนสวำทมำดหมำยมำหลำยเดือน มีแตเ่คลื่อนแคล้วคลำดประหลำดใจ” 
    ข้อใดไม่ปรำกฏในค ำประพนัธ์ข้ำงตน้ 

ก. การซ้ าค า        
ข. การเล่นเสียงสัมผัส 
ค.  การเล่นค าพ้องเสียง       
ง.  การเล่นค าตรงกันข้าม 

    ๕.     “ตกว่ำกูหำเปน็เจ้ำชีวิตไม่  มึงถือใจว่ำเปน็เจ้ำทีโ่รงโขน 
    เป็นไม่มีอำญำสิทธิค์ิดดึงโดน  เที่ยวท ำโจรใจคะนองจองหองครนั 
    เลี้ยงมงึไมไ่ด้อ้ำยใจร้ำย   ชอบแต่เฆี่ยนสองหวำยตลอดสนั 
    แล้วกลับควำมถำมข้ำงวนัทองพลนั เออเมื่อมันฉุดคร่ำพำมึงไป” 
    ค ำประพนัธ์ข้ำงตน้ใช้ลีลำกำรประพนัธต์ำมข้อใด 
     ก. เสาวรจนี 
     ข. นารีปราโมทย์ 
     ค. พิโรธวาทัง 
         ง. สัลลาปังคพิสัย 
   ๖. “ฉับฉวยชกฉกช้ ำ ฉุกฉับ 
    โถมทุบทุม่ถองทบั  ถีบท้ำว 
    เตะตีต่อยตบุตบั  ตบตกั 
    หมดหมูเ่มงมอญม้ำว ม้ำนเมื้อหมำงเมนิ” 
    ค ำประพนัธ์ข้ำงตน้ ไม่ใช้กลวิธกีำรแต่ง ในข้อใด 

ก. การเล่นค าซ้ า 
ข. การเล่นสัมผัสสระ 
ค. การเล่นสัมผัสอักษร 
ง. การเลียนเสียงธรรมชาติ 

 
 
 



๓๑ 
 

   ๗.  “เงียบสตัว์จัตบุททวบิำท ดำวดำษเดือนสว่ำงกระจ่ำงไข 
    น้ ำค้ำงตกกระเซน็เยน็เยือกใจ สงัดเสยีงคนใครไมพ่ดูจำ 
    ได้ยินเสียงฆ้องย่ ำประจ ำวัง ลอยลมล่องดังถงึเคหำ 
    คะเนนบัย่ ำยำมไดส้ำมครำ  ดูเวลำปลอดห่วงทกัทนิ” 
    ค ำประพนัธ์ข้ำงตน้ใช้โวหำรใดในกำรประพนัธ์ 

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

  ๘. “ใจน้องมิใหห้มองอำรมณห์ม่อม ไม่ตดัใจใหต้รอมเสนห่ำ 
    ถ้ำตัดรกัหกัใจแล้วไม่มำ   หม่อมอย่ำว่ำเลยว่ำฉันไมค่นืคดิ” 
    ค ำประพนัธ์ข้ำงตน้ใช้ลีลำกำรประพนัธต์ำมข้อใด 
     ก. เสาวรจนี 
      ข. นารีปราโมทย์ 
      ค. พิโรธวาทัง 
     ง. สัลลาปังคพิสัย 
๙. ข้อใดใช้ภำพพจน์แตกต่ำงจำกข้ออ่ืน 
     ก. ลมระเริงลู่หวิวพล้ิวระลอก  สัพยอกยอดไม้ไปล่ิวล่อง 
     ข. หางนกยูงระย้าเรี่ยคลอเคลียน้ า แพนดอกฉ่ าช้อยช่อวิจิตร 
    ค. เห็นคล้ายปลาว่ายเฉวียนฉวัด ระลอกซัดลาดกระเซ็นขึ้นเต้นหยอย 
     ง. เฝ้าแหงนดูดวงแขชะแง้พักตร์ เห็นจันทร์ชักรถร่อนเวหาเหิน 
๑๐.“จอกแหนแพเสำส ำเภำใหญ ่ จะทอดถมเท่ำไรไมรู่้สกึ 
    เหมือนมหำสมทุรสดุซึ้งซกึ  น้ ำลกึเหลือจะหยัง่กระทั่งดนิ” 
    ค ำประพนัธ์ข้ำงตน้ใช้โวหำรภำพพจน์ชนดิใด 

ก. อุปลักษณ์ 
ข. อุปมา 
ค. สัทพจน์ 
ง. บุคคลวัต 



๓๒ 
 

บัตรเนื้อหำที่ ๔.๑ 
คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ 

 
 
 
วรรณศิลป์ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญซึ่งช่วยส่งเสริมให้วรรณกรรมมีคุณค่า

น่าสนใจ ค าว่า “วรรณศิลป์” หมายถึง ลักษณะดีเด่นทางด้านวิธีแต่ง การเลือกใช้ถ้อยค า 
ส านวน ลีลา ประโยค และความเรียงต่าง ๆ ที่ประณีต งดงาม มีความหมายลึกซึ้งกินใจ 
ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ ซึ่งมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
๑. กำรสรรค ำ เป็นการเลือกเฟ้นใช้ค าให้เหมาะสม มีเสียงไพเราะ และความหมายคม
คาย ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ 

๑.๑ กำรเล่นค ำ การเล่นค ามีหลายลักษณะ เช่น เล่นค าสัมผัสใน ซึ่งมีทั้งสัมผัส
อักษรและสัมผัสสระ การเล่นค าพ้อง การเล่นค าค าเดียวในต้นวรรค 
ตัวอย่างเช่น 

๑. กำรเลน่สมัผัสอักษร 
 

ลางลิงลิงลอดไม้  ลางลิง 
แลลูกลิงลงชิง    ลูกไม้ 
ลิงลมไล่ลมติง    ลิงโลด หนีนา 
แลลูกลิงลางไหล้   ลอดเล้ียวลางลิง 
    (ลิลิตพระลอ) 
 

๒. กำรเลน่สมัผัสสระ 
 

โอ้คลองขวางทางแดนแสนโสทก ดูบนบกกแ็ต่ล้วนลิงแสม 
เลียบตล่ิงวิ่งตามชาวเรือแพ  ท าลอบแลหลอนหลอกตะคอกคน 
ค าโบราณท่านผูกถูกทุกสิ่ง  เขาว่าลิงจองหองท าพองขน 
ท าหลุกหลิกเหลือกลานพาลลุกลน เขาด่าคนจึงว่าลิงโลนล าพอง 
    (นิราศเมืองแกลง : สุนทรภู่) 



๓๓ 
 

๓. กำรเลน่ค ำค ำเดียวในตน้วรรค  
 

เสียงสรวลระรี่นี้ เสียงใด 
  เสียงนุชพี่ฤาใคร  ใคร่รู ้
  เสียงสรวลเสียงทรามวัย นุชพี่ มาแม่ 
  เสียงบังอรสมรผู้  อื่นนั้นฤามี 
     (กาพย์เห่เรือ : เจ้าฟ้าธรรมธเิบศร) 
 
 
    

เจ็บรักเจ็บจากช้ า เจ็บเยียว ยากนา 
เจ็บใคร่คืนหลังเหลียว  สู่หย้าว 
เจ็บพระลูกมาเดียว  แดนท่าน 
เจ็บเร่งเจ็บองค์ท้าว  ธิราชร้อนใจถึง ลูกฤา 

      (ลิลิตพระลอ) 
 

๔. กำรเลน่ค ำซ้ ำ เพื่อเนน้เสียงและควำมหมำย 
 
“  ต้นตุมกำกำฝากฝูงกำลง กำหลงกำมองร้องกำกำ 

โน่นไม้คำงข้างเขาล้วนเหล่าค่าง บ้างเกาคำงห่มคาบ้างถ่างขา 
ตะลิงปิงลิงวิ่งไลล่ิงลง   ลิงถลาโลดไต่ไม้ลางลิง 
หมู่ไม้ใหญ่ยางยูงสูงระดะ  ดูเกะกะเถาวัลย์ขึ้นพันกิ่ง 
บ้างกลมเกลียวเกี่ยวกันขันจริงจริง บ้างเป็นชิงช้าน่าแกว่งไกว” 

      (ขุนช้างขุนแผน) 
 
 
  แก้มช้ ำช้ ำใครต้อง  อันแก้มน้องช้ ำเพราะชม 

    ปลาทุกทกุข์อกตรม          เหมือนทุกข์พี่ที่จากนาง  
 (กาพย์เห่เรือ : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ) 



๓๔ 
 

 
สักวาหน้าหนำวหนำวสุดหนำว น้ าค้างพราวหนำวเย็นทุกเส้นขน 

หนำวจนส่ันซึมซาบเหมือนอาบชล  หนำวสกนธ์ยังไม่หนำวเท่าฤทัย 
หนำวสะท้านหนำวสะท้อนนอนไม่หลับ หนำวนี้จับแล้วแทบโจนทนไม่ไหว 
หนำวอย่างนี้ได้สมหมายก็คลายไป  หนำวอะไรไม่ต้องบอกแปลออก เอย 

       (ชิต บุรทัต) 
 

๕. กำรเลน่ค ำพ้องเสียง คือ การใช้ค าที่มีเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน 
 
ว่าพลางทางชมคณานก                     โผนผกจับไม้อึงมี่ 
เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี                     เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา 
นางนวลจับนางนวลนอน                   เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา 
จากพรากจับจากจ านรรจา                 เหมือนจากนางสการะวาตี 
 แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง                     เหมือนร้างท้องมาหยารัศมี 
 นกแก้วจับแก้วพาที                        เหมือนแก้วพ่ีทั้งสามส่ังความมา 
    (อิเหนา : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒) 
 
 

๒. จินตภำพ  หมายถึง ค าประพันธ์ที่ท าให้ผู้อ่านคิดค านึง เกิดจินตนาการ เห็นภาพการ
เคล่ือนไหว ให้แสงสี เสียง อารมณ์ ความรู้สึก ตัวอย่างเช่น  
  ๑. กำรมองเหน็ภำพอย่ำงชัดเจน 
 

เจ้าร่างน้อยนอนนิ่งบนเตียงต่ า คมข างามแฉล้มแจ่มใส 
ค้ิวคางบางงอนอ่อนละไม  รอยไรเรียบรับระดับดี 
ผมเปลอืยเล้ือยประลงจนบ่า  งอนปลายเกศาดูสมศรี 
ที่นอนน้อยน่านอนอ่อนด ี  มีหมอนข้างคู่ประคองเคียง 

    ขุนช้างขุนแผน : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ 
 

 
 



๓๕ 
 

๒. บรรยำยให้เหน็ทั้งภำพและเสียง 
 
   ไผ่ซออ้อเอียดเบียดออด ลมลอดไล่เล้ียวเรียวไผ่ 

ออดแอดแอดออดยอดไกว  แพใบไล้น้ าล าคลอง 
     (แพใบไผ่ : เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์) 
 
 
    

เปรี้ยงเปรี้ยงดังเสียงฟ้าร้อง กึกก้องทั่วทศทิศา 
  ต้องอกทศกัณฐ์อสุรา   ตกจากรถาอลงกรณ์ 
       (รามเกียรติ์) 
 
 
 
  วังเอ๋ยวังเวง    หง่างเหง่งย่ าค่ าระฆังขาน 

ฝูงวัวควายฝ้ายลาทิวากาล   ค่อยค่อยผ่านท้องทุ่งมุ่งถิ่นตน 
ชาวนาเหนื่อยอ่อนต่างจรกลับ   ตะวันลับอับแสงทุกแห่งหน 
ทิ้งทุ่งให้มืดมัวทั่วมณฑล   และทิ้งตนตูเปล่ียวอยู่เดียวดาย 
  (กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า : พระยาอุปกิตศิลปสาร) 

 
 ๓. บรรยำยถึงบรรยำกำศ 
 
  เพชรน้ าค้างค้างหล่นบนพรมหญ้า เย็นหยาดฟ้ามาฝันหลงวันใหม่ 

เคล้าเคลียหยอกดอกหญ้าอย่างอาลัย  เมื่อแฉกดาวใบใผ่ไหวตะวัน 
     (วารีดุริยางค์ : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) 
 

 
 
 



๓๖ 
 

บัตรกิจกรรมที่ ๔.๑  

 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรยีนอ่ำนเรื่องขุนช้ำงขนุแผนตอน ขุนช้ำงถวำยฎกีำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพนัธ์ทีม่ีคณุค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ตำมประเดน็ต่อไปนี้  

๑.กำรสรรค ำ  

                  
 

  ..................................................................... 
 กำรเลน่สมัผัสสระ/สัมผัสอักษร   ..................................................................... 
   ..................................................................... 
             ...................................................................       

      

        

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

กำรเลน่ค ำซ้ ำ       .....................................................................
        ..................................................................... 
         ..................................................................... 
 
 
 
        

   ................................................................. 
กำรใช้ค ำใหเ้กดิจนิตภำพ     .....................................................................
                 ..................................................................... 
         ................................................................... 
 
 



๓๗ 
 

บัตรเฉลยกิจกรรมที่ ๔.๑  
 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรยีนอ่ำนเรื่องขุนช้ำงขนุแผนตอน ขุนช้ำงถวำยฎกีำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพนัธ์ทีม่ีคณุค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ตำมประเดน็ต่อไปนี้  

๑.กำรสรรค ำ  

                  
 
 ครั้นเวลาดึกก าดัดสงัดเงียบ 

 กำรเลน่สมัผัสสระ/สัมผัสอักษร   ใบไม้แห้งแกร่งเกรียบระรุบร่อน 
         พระพายโชยเสาวรสขจายขจร 
          พระจันทรแจ่มแจ้งกระจ่างดวง 

   

        

        
แสนแค้นด้วยมารดายังปรานี 

กำรเลน่ค ำซ้ ำ      ให้ไปขอชีวีขุนช้างไว้ 
          แค้นแม่จ าจะแก้ให้หายแค้น 
       ไม่ทดแทนไอ้ขุนช้างบ้างไม่ได้ 
 
 
 
        

พลายชุมพลกอดก้นทองประศรี 
       กูมิใช่ช้างขี่ดอกลูกหลาน 
กำรใช้ค ำใหเ้กดิจนิตภำพ    ลุกขึ้นโขย่งโก้งโค้งคลาน 
       ซมซานโฮกฮากอ้าปากไป 
 
 

(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 



๓๘ 
 

         บัตรเนื้อหำที่ ๔.๒ 
โวหำรภำพพจน์ 

 

 

 

ภาพพจน์ (Figure of Speech) หมายถึง ส านวนภาษารูปแบบหนึ่งเกิดจากการ
เรียบเรียงถ้อยค าด้วยวิธีการต่างๆให้ผิดแผกไปจากการเรียงล าดับค าหรือความหมายของ
ค าตามปกติ ไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือต้องการให้ผู้อ่านเกิดภาพ มีส่วนร่วมในการ
คิด มีความหมายพิเศษ เข้าใจ และรู้สึกอย่างลึกซึ้งตามผู้แต่ง 

๑. อุปมา ( Simile) คือ การเปรียบเทียบว่าส่ิงหนึ่งเหมือนกับอีกส่ิงหนึ่ง โดยใช้ค าว่า 
เหมือน เปรียบ ดัง ดุจ ดุจดั่ง ประดุจ ประหนึ่งละม้าย เสมอ ปาน เพียง ราว เทียบ เทียม 
เฉก ปูน ปานเล่ห์ กล ต่าง  ฯลฯ ตัวอย่าง เช่น 

สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด                   งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า 
พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา                ทั้งสองแก้มกัลยาดังลูกยอ 
ค้ิวก่งเหมือนกงเขาดีดฝ้าย                   จมูกละม้ายคล้ายพร้าขอ 
หูกลวงดวงพักตร์หักงอ                       ล าคอโตตันส้ันกลม 

                                          ( ระเด่นลันได : พระมหามนตรี ( ทรัพย์) 

ในบทกลอนข้างต้นนี้เป็นการน าเอาลักษณะของอวัยวะหรือรูปร่างของคนมาเปรียบกับ
ลักษณะของส่ิงที่ดูเหมือน เช่น แก้มเป็นปุ่มปมเหมือนกับผิวลูกยอ จมูกที่ดูงองุ้มที่ปลาย
จมูกเหมือนกับตะขอ เป็นต้น 
อุปมาไม่ได้มีแต่ในภาษากาพย์กลอนเท่านั้นในร้อยแก้วก็มีอปุมาเช่นกัน ตัวอย่างเช่น 

“… ข้าพเจ้ารีบเดินดุ่มๆไม่เหลียวหลังผ่านไปในระวางละแวกบ้านมองดูข้างหน้า 
      ในเวลาฟ้าขาวจวนจะสว่างเห็นถนนหนทางนอกเมืองดูว้าเหว่ทอดยาวยืดไปไกล 
      ลิบลับดูประหนึ่งว่ำจะไม่มีเขตสุดลงไปฉะนั้น …” 
                       ( กามนิต – เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป) 



๓๙ 
 

๒. อุปลักษณ์ (Metaphor) ภาพพจน์ที่น าเอาส่ิงต่างกัน ๒ ส่ิงหรือมากกว่ามาปรียบเทียบ
ในคุณลักษณะที่ร่วมกันโดยตรงไม่ต้องมีค าเชื่อมโยง บอกได้เลยว่าคืออะไรเป็นอะไรตาม
ลักษณะเด่นที่ต้องการเปรียบ กวีและนักเขียนนิยมใช้อุปลักษณ์ในวรรณกรรมที่แต่งพราะ
ได้ความกะทัดรัดแสดงความเฉียบ แหลมในการหาจุดเหมือนที่บ่งบอกถึง ประสบการณ์
และทัศนคติของผู้แต่งค าเช่ือมที่ใช้ในอุปลักษณ์มี เปน็ และ คือ  

ตัวอย่างเช่น 

 

มันก็เปน็ช้างงาอันกล้าหาญ                  เราก็เปน็ช้างสารอันสูงใหญ่ 
จะอยู่ป่าเดียวกันนั้นฉันใด                    นานไปก็จะยับอปัมาน 

                                                                 ( ขุนช้างขุนแผน) 
 

ในบทกลอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างหมื่นหาญกับขุนแผนโดยเปรียบ
ขุนแผนเป็นช้างที่กล้าหาญ หมื่นหาญก็เป็นช้างที่ดูใหญ่โตจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร 

 

“... เออหนอ! ถ้าเรามีนาวาทิพย์ท าด้วยมุกดา มีความปรารถนาเป็นใบ  
   มีความอ าเภอใจเปน็หางเสือได้แล่นเรือลอยละล่องไปในแม่น้ านั้นขึ้นไปถึงต้นน้ า …” 
                                                  ( กามนิต : เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป) 

 

 

  ธรณินปราณีแก่เรานัก  พร้อมจะให้ลูกรักได้พักผ่อน 
 ใจแผ่นดินคือมารดาผู้อาทร  ให้ลูกหนุนตักนอนไปจนตาย 

     (แผ่นดินคือมารดา : ไพวรินทร์ ขาวงาม) 

 

 



๔๐ 
 

๓. บุคคลวัต (Personification) บุคลำธิษฐำน หรือบคุคลสมมตุิ คือ ภาพพจน์การ
สมมุติส่ิงไม่มีชีวิต หรือมีชีวิตแต่ไม่ใช่คน  ความคิด นามธรรม หรือสัตว์ ให้มีสติปัญญา 
อารมณ์ หรือกิริยาอาการเหมือนคน ตัวอย่างเช่น 

 

 ลมระเรงิลู่หวิวพล้ิวระลอก สัพยอกยอดไม้ไปล่ิวล่อง 
แล้วใบไม้ก็ไหวส่ายขึงข่ายกรอง ทอแสงทองทอดประทับซับน้ าค้าง 

     (วารีดุริยางค์ : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) 

  

 

“ลมหนาวเริ่มล่องมาจากฟ้าแล้ว       พรมจูบแผว้เจ้าพระยาโรยฝ้าฝัน                           
คล่ืนคล่ีเกลียวแก้วม้วนกับนวลจันทร์            กระซิบสัน่ซ่านกระเซ็นเป็นล าน า 

                                                  ( ลมหนาว : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) 
 

ในบทนี้เป็นการน าเสนอของกวีที่ให้ลมหนาวมาท าอาการจูบล าน้ าเจ้าพระยาคล่ืนกระซิบ
และส่ันจนเกิดเป็นเพลงล าน า 
 

  สีแดงส้มพรมแต้มติดแก้มฟ้า เมฆฟ้อนร่ากวักมือปรือเนตรหวาน 
ตะวันพริ้มยิ้มลาทิวากาล  สนสะท้ำนลมไล้ใจรัญจวน 

     (เพราะขอบฟ้ากว้าง : วิทยา อิสราติชาติ) 
 
 
 

“... ค าฝรั่งมีอยู่ว่า “ เงินพูดได้ ” แต่ที่จริงมันพูดเมื่อเจ้าของเป็นคนปากโป้งและถ้า 
เช่นนั้นมันจะพูดอะไรออกมาแต่ละค าก็ล้วนแต่จะบาดหูคนทั้งนั้น ส่วนความจน 
แร้นแค้นนั้นก็พดูได้   แต่มันจะพูดว่ากระไรไม่มีใครอยากฟัง... ”  
                                                   ( จดหมายจางวางหร่ า – น.ม.ส.) 



๔๑ 
 

๔. อติพจน์ อธิพจน์ ( Hyperbole) คือการเปรียบเทียบโดยกล่าวเกินจริง หรือผิดจาก
ความจริง ด้วยเจตนาเน้นข้อความที่กล่าวนั้นให้มีน้ าหนักยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้สึก
เพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็มีเค้าแห่งความจริงเจือปนอยู่บ้างไม่ใช่เรื่องที่กุขึ้นหลอกลวง 
ตัวอย่างเช่น 

   
เรียมร่ าน้ าเนตรถ้วม ถึงพรหม 

พาหมู่สัตว์จ่อมจม  ชีพม้วย 
พระสุเมรเปื่อยเป็นตม  ทบท่าว ลงนา 
หากอกนิษฐ์พรหมช่วย  พี่ไว้จึ่งคง 

    (โคลงเบ็ดเตล็ด : ศรีปราชญ์) 
 
                    

รถเอยรถที่นั่ง                  บุษบกบัลลังก์ตั้งตระหง่าน 
        กว้างยาวใหญ่เท่าเขาจักรวาล          ยอดเยี่ยมเทียมวิมานเมืองแมน 
        ดุมวงกงหันเป็นควันคว้าง               เทียมสิงห์วิ่งวางข้างละแสน 
        สารถีขี่ขับเข้าดงแดน                    พื้นแผ่นดินกระเด็นไปเป็นจุณ 
        นทีตีฟองนองระลอก                    คล่ืนกระฉอกกระฉ่อนชลข้นขุ่น 
        เขาพระเมรุเอนเอียงอ่อนละมุน        อานนท์หนุนดินดานสะท้านสะเทือน 
        ทวยหาญโห่ร้องก้องกัมปนาท          สุธาวาสไหวหวั่นลั่นเล่ือน 
        บดบังสุริยันตะวันเดือน                 คลาดเคล่ือนจตุรงค์ตรงมา 
                                                      ( รามเกียรติ์ : รัชกาลที่ ๒) 
 

บทที่กล่าวมานี้ถ้าพิจารณาตามหลักความเป็นจริงแล้วจะหาความจริงไม่ได้เลย
เพราะจะไม่มีรถที่ไหนจะใช้สิงห์เทียมได้ถึง ๑ แสนตัว หากเทียมได้สนามรบก็คงใหญ่ กว่า
สนามหลวงเป็นสิบเท่าแม้แต่น้ าในมหาสมุทรก็คงจะขุ่นไม่ได้หากไม่มีคล่ืนยักษ์เกิดขึ้น
แบบสึนามิดังนั้นบทกลอนที่กล่าวมาจึงอุดมไปด้วยอติพจน์เป็นอย่างยิ่ง 

 

 



๔๒ 
 

๕. ปฏิทรรศน ์ปฏิพำกย์ หรือ ปฏิพจน์ (Paradox)  คือ การใช้โวหารบอกความตรงข้าม
ภาพพจน์ที่ใช้ค ากล่าวที่มองอย่างผิวเผินแล้วจะขัดกันเอง หรือไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วย
เพราะขัดแย้งกันแต่ถ้าพิจารณาให้ดีจะเป็นค ากล่าวที่มีความหมายลึกซึ้งและเป็นไปได้  
ตัวอย่างเช่น 
  
 ศัตรูคือยาก าลัง  เลวบริสุทธิ ์ บาปบริสุทธิ ์ สวยเป็นบ้า  

สวยอย่างร้ายกาจ สนุกฉิบหาย สวรรค์บนดิน ยิ่งรีบยิ่งช้า 
น้ าร้อนปลาเป็น น้ าเย็นปลาตาย    เสียน้อยเสียยาก  เสียมากเสียง่าย 
รักยาวให้บั่น รักส้ันให้ต่อ แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร   
มีความเคล่ือนไหวในความหยุดนิ่ง 
  
 
แทบฝ่ังธารที่เราเฝ้าฝันถึง  เสียงน้ าซึ่งกระซิบสาดปราศจากเสียง 
จักรวาลวุ่นวายไร้ส าเนียง  โลกนี้เพียงแผ่นภพสงบเย็น 

(วารีดุริยางค์ : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) 
 

 
เธอตำยเพ่ือจะปลุกให้คนตื่น  เธอตายเพื่อผู้อื่นนับหมื่นแสน 
เธอเป็นดนิก้อนเดียวในดินแดน แต่จะหนักและจะแน่นเต็มแผน่ดนิ 

(กระทุ่มแบน : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) 
 

ในบทประพันธ์นี้ กล่าวถึงหญิงสาวผู้ใช้แรงงานในโรงงานแห่งหนึ่ง  ที่อ าเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ถูกท าร้ายถึงแก่ชีวิต ในครั้งที่ประท้วงต่อสู้กับนายทุน  
ในยุคก่อนปีพุทธศักราช 2514 ซึ่งเป็นยุคประชาธิปไตยเบ่งบานของเมืองไทย กวีได้
กล่าวว่าการตายของชนผู้ใช้แรงงานนี้เป็นการตายที่มีคุณค่า อาจปลุกจิตส านึกของผู้คนใน
สังคมได้และกล่าวเปรียบหญิงผู้ใช้แรงงานนั้นเป็นดินที่แม้จะเป็นเพียงดินก้อนเดียว แต่ดิน
ก้อนนี้ "หนักและแน่นเต็มแผ่นดิน" การกล่าวว่า เธอตายเพื่อจะปลุกให้คนตื่น และ ดิน
ก้อนเดียวที่หนักแน่นเต็มแผ่นดิน เป็นปฏิพากย์ 



๔๓ 
 

๖. สัญลักษณ์ (Symbol) ภาพพจน์ที่ใช้ส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมาเปรียบเทียบกับส่ิงที่
ต้องการเปรียบด้วยคุณสมบัติร่วมกันบางประการ ส่ิงที่น ามานั้นต้องเกิดการตีความ 
และเข้าใจกันในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับกัน สัญลักษณ์ในบางครั้งอาจจะเป็นส่ิงที่
ก าหนดขึ้นเองเพ่ือจุดประสงค์ของนักประพันธ์ก็ได้ ตัวอย่างเช่น 
 

 “อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้ำ       มาถนอม               
สูงสุดมือมักตรอม                       อกไข้ 

                   เด็ดแต่ดอกพยอม                       ยามยาก  ชมนา 
                   สูงก็สอยด้วยไม้                          อาจเอื้อมเอาถึง” 
                                              ( โคลงโลกนิติ : สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร) 
 

โคลงบทนี้มีความหมายเป็นสองนัย ความหมายแรกอาจจะเป็นการสอนผู้ชายว่า
อย่าหมายเป็นเจ้าของผู้หญิงที่มีศักดิ์สูงกว่า โดยใช้สัญลักษณ์ ดอกฟ้าแทนหญิงอันสูงศักดิ์
หรืออีกความหมายหนึ่ง เป็นการสอนว่าอย่าทะเยอทะยานเกินกว่าวิสัยของตนที่จะ
สามารถท าได ้
 

 “เมฆสีด ำแต้มฟ้าเวลานี้  มันจะมีวันจางร้างฟ้าไหม 
เราอยากเห็นรุ้งทองของฟ้าไทย  ผ่องอ าไพกระจ่างทาบกลางฟ้า” 

 

 
กลอนบทนี้ใช้ค าว่า เมฆสีด าเป็นสัญลักษณ์แทนความทุกข์ ความชั่ว อิทธิพล การ

แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน และใช้ค าว่า รุ้งทองเป็นสัญลักษณ์แทน ความดี 
สัญลักษณ์เป็นภาพพจน์ที่ต้องการการตีความหมาย สัญลักษณ์จึงเป็นความยาก

ของผู้ที่ไม่มีความช านาญในการวิจารณ์   อีกทั้งการเป็นสัญลักษณ์ยังเป็นส่ิงที่กว้างในเชิง
ความหมายจึงต้องคิดอย่างระมัดระวัง 

 
 



๔๔ 
 

๗. นำมนยั ( Metonymy) ภาพพจน์ที่ใช้ค าหรือวลีบ่งบอกลักษณ์หรือคุณสมบัติของส่ิง
หนึ่งส่ิงใดมาแสดงความหมายแทนสิ่งของที่มีลักษณะเด่นหรือสิ่งของที่มีสัมพันธภาพ
ใกล้ชิดกับส่ิงที่แทน ในความหมายเป็นสากล นามนัยอาจจะคล้ายกับสัญลักษณ์แต่ต่างกัน
ที่นามนัยจะแสดงความหมายที่ตรงตัวและชัดเจนกว่า เช่น 

เก้าอี้ แทนต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหาร 
 มงกุฎ  เป็นเครื่องทรงสูงสุดของกษัตริย์ หมายถึงราชสมบัติ 
 

...ว่านครรามินทร์ ผลัดแผ่นดินเปล่ียนราช เยียววิวาทชิงฉัตร 
(ลิลิตตะเลงพ่าย) 

 

ฉัตรเป็นชื่อเครื่องสูงอย่างหนึ่งที่ส าคัญยิ่งส าหรับพระมหากษัตริย์ แสดงความเป็นกษัตริย์ 
ในที่นี้ กวีใช้ ฉัตร ให้หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ หรือความเป็นกษัตริย์ 

 

 ยุงร่ำนมันกินมาหลายวัน  อุตส่าห์ให้น้องนั้นได้ขี่มา 
ถ้าแพ้ลงคงปรับทับทว ี   เลือดเนื้อเท่านี้เป็นเงินทอง 
ขุดเผือกมนัสู่กันมาตามจน   พักร้อนผ่อนปรนมาในป่า 

(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน) 
 

ยุงร่ำน เป็นนามนัย  แทนสัตว์ที่กินเลือดเป็นอาหาร 
เลือดเนื้อ เป็นนามนัย  แทนชีวิต  
เผือกมนั เป็นนามนัย  แทนอาหารที่หาได้ตามป่าตามเขา 

 

           หมายว่าจะมอบ เศวตฉัตร           สืบวงศ์จักรพรรดินาถา 

                                                             ( รามเกียรติ์ : รัชกาลที่ ๑) 

            

  เศวตฉัตร   เป็นนามนัย  หมายถึง ราชสมบัติ    



๔๕ 
 

 
  
“เก้ำอ้ีนายกสมาคมก าลังคลอนแคลน” 
 “เก้าอี้” หมายถึง ต าแหน่ง 

·         “การท างานชิ้นนี้เป็นภาระส าคัญต้องระดมสมองระดับหัวกะทิ” 
 “สมอง”  หมายถึง  ผู้มีก าลังความคิด  มีสติปัญญาสูง  มีความเฉลียวฉลาด     
   รอบคอบ 
 

 

๘. อนุนามนัย ( Synicdoche ) คือการน าส่วนน้อยหรือส่วนย่อยที่เห็นเด่นชัดมากล่าว
โดยหมายถึงส่วนทั้งหมด เช่น กรุงเทพฯ  คือประเทศไทย  เพชรบุรี เมืองคนดุ  

 

เลือดสุพรรณวันกอ่นเคยร้อนรุ่ม  หล่ังลงรุ่มฉาบดินทุกถิ่นฐาน 
บัดนี้เย็นเป็นสุขทุกประการ   เพราะไทยหาญหวงถิ่นไว้ให้ไทยเอย 

(เลือดสุพรรณ : ประสิทธิ์ โรหิตเสถียร) 

 

นามนัยและอนุนามนัย เป็นภาพพจน์ที่ใช้เพ่ือหลีกเล่ียงการใช้ค าธรรมดา ซ้ าซาก 
มาใช้ค าส้ันๆ ที่บอกจุดเด่นของส่ิงนั้นได้ โดยผู้ส่งสารไม่ต้องเสียเวลาอธิบายและท าให้ผู้รับ
สารมองเห็นภาพได้ทันที 

 

 

 

 

  



๔๖ 
 

๙. สัทพจน์ ( Onomatopoeia) ภาพพจน์ที่ใช้เสียงธรรมชาติต่างๆ มาแสดงประกอบ
เพ่ือให้เกิดมโนภาพภาพพจน์ชนิดนี้มีลักษณ์ที่เด่นชัดมากและเข้าใจง่ายที่สุดในบรรดา
ภาพพจน์ทั้งหมดและยังเป็นที่นิยมของกวีในการแต่งค าประพันธ์ ตัวอย่างเช่น 

 

ต้อยตะริดติดต่ีเจ้าพี่เอ๋ย          จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน 

         แอ้อีอ่อย สร้อยฟ้าสุมาลัย         แม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย 

                                                           ( พระอภัยมณี – สุนทรภู่) 

          ต้อยตะริดติดต่ี , แอ้อีอ่อย เป็นเสียงของปี่ 

 

ณยามสายัณห์ตะวันยิ่งย้อย                แนะเร่งเท้าหน่อยทะยอยเหยียบหนา 

         ตะแล้กแต้กแต้ก จะแหลกแล้วจ้า         กระด้งรีบมาแถอะรับข้าวไป 

                                                              ( ณยามสายัณห์ : สุภรผลชีวิน)     

              

ตะแล้กแต้กแต้ก เป็นเสียงของครกกระเดื่อง 
นอกจากนี้ยังมีโวหารภาพพจน์อื่น ๆ อีกคือ 

อวพจน์ คือการกล่าวน้อยเกินความเป็นจริง ตัวอย่าง 
       “คอยสักอึดใจเดียว” 
       “มีทองเท่าหนวดกุ้ง  นอนสะดุ้งจนเรือนไหว” 
       “จะเป็นความถามไถ่ในบุริน    เงินเท่าปีกริ้นก็ไม่มี” 
อุปมำนิทัศน์  คือการเปรียบเทียบโดยยกเรื่องราวหรือนิทานมาประกอบ  ขยาย  

หรือแนะโดยนัยให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจแนวความคิด  หลักธรรม  หรือความประพฤติที่
สมควรได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น  เช่น 

 นิทานเรื่อง  คนตาบอดคล าช้าง  เป็นอุปมานิทัศน์ชี้ ใ ห้ เ ห็นว่า  คนที่มี
ประสบการณ์  หรือภูมิหลังต่างกันย่อมมีความสามารถในการรับรู้ความเชื่อและทัศนคติ
ต่างกัน 



๔๗ 
 

            โคลงโลกนิติบทที่ว่าด้วย  หนูท้ารบราชสีห์   เป็นอุปมานิทัศน์   แสดงให้เห็นว่า  
คนโง่หรือคนพาลที่ด้อยทั้งก าลังกายและก าลังปัญญาบังอาจขมขู่ท้าทายผู้มีก าลังเหนือว่า
ตนทุกด้านแต่ผู้ที่ถูกท้ากลับเห็นว่า  ถ้าตนลดตัวลงไปเกี่ยวข้องด้วยเท่ากับเอาพิมเสนไป
แลกเกลือ  จึงหลีกเล่ียงเสีย  ปล่อยให้คนโง่ซึ่งมีความอหังการนั้นพ่ายแพ้แก่ตนเอง 

นาฏกร เป็น การใช้ภาพการสู้รบต่างๆ หรือ ภาพของการเคล่ือนไหวที่สวยงาม 
ภาพพจน์เป็นความงามของภาษาในภาษาไทยที่แยกออกจากภาษาไม่ได้ในทุก

วันนี้คนไทยทุกคนใช้ภาพพจน์ในชีวิตประจ าวันกัน อย่างเคยชินจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีใคร
ทราบว่าเราใช้ภาพพจน์กันมากเท่าใดในชีวิตประจ าวัน     

ภาษาไทยเป็นภาษาที่ร่ ารวยในค าศัพท์และมีความงามในความหมายเป็นอย่าง
มากแม้แต่กระทั่งค าหยาบคายที่เราเล่ียงกันก็ยังมีการใช้ภาพพจน์เปรียบเปรยในการพูด 
เพื่อให้ดูสุภาพแต่แท้จริงแล้วก็ยังหยาบคายอยู่ดี และในบางครั้ง ภาพพจน์ก็ไปแอบแฝง
อยู่กับ บทละครโทรทัศน์ หรือนวนิยายที่เราชอบอ่านกัน แต่อย่างไรก็ตามเราต้องถือว่า 
ภาพพจน์เป็นส่ิงส าคัญที่ท าให้ภาษาไทยเกิดความงามในเชิงความหมาย ดังนั้นเราจึงควร
เร่งศึกษาให้เกิดความช านาญและถ่องแท้ให้สมกับที่เราเป็นเจ้าของภาษา 
  



๔๘ 
 

บัตรกิจกรรมที่ ๔.๒ 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่ำนเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพนัธ์ทีม่ีคณุค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ในประเดน็ต่อไปนี้ 

กำรใช้ภำพพจน์ 
 

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

         ๑.อุปมำ    ....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

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

๒.อปุลักษณ์    ........................................................ 
........................................................ 
......................................................... 

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

๓.สัญลักษณ์    .......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

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

๔.อติพจน์    ......................................................... 
......................................................... 
.......................................................... 

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

๕.สัทพจน์     .......................................................... 
     .......................................................... 



๔๙ 
 

   บัตรเฉลยกิจกรรมที่ ๔.๒ 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่ำนเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพนัธ์ทีม่ีคณุค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ในประเดน็ต่อไปนี้ 

กำรใช้ภำพพจน์ 
 

 
ครานั้นพระองค์ผู้ทรงภพ 

         ๑.อุปมำ    ฟังจบแค้นค่ังด่ังเพลิงไหม้ 
เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ 
ดูดู๋เป็นได้อีวันทอง 

 
เจ้าพลายงามตามรับเอากลับมา 

๒.อปุลักษณ์    ทีนี้หน้าจะด าเป็นน้ าหมึก 
ก าเริบใจด้วยเจ้าไวยก าลังฮึก 
จะพาแม่ตกลึกให้จ าตาย 

 
เหมือนแมลงวันวอนเคล้าท่ีเน่าช่ัว 

๓.สัญลักษณ์    มาเกลือกกล้ัวปทุมมาลย์ท่ีหวานหอม 
ดอกมะเด่ือฤาจะเจือดอกพะยอม 
ว่านักแม่จะตรอมระก าใจ 

 
ออกนั่นเข้านี่มีส ารอง 

๔.อติพจน์    ยิ่งกว่าท้องทะเลอันล้ าลึก 
จอกแหนแพเสาส าเภาใหญ่ 
จะทอดถมเท่าไรไม่รู้สึก 

 
ครั้นเวลาดึกก าดัดสงัดเงียบ 

๕.สัทพจน์     ใบไม้แห้งแกร่งเกรียบระรุบร่อน 
ใต้เตียงเสียงหนูก็กุกกก 
แมงมุมทุ่มอกที่ริมฝา 



๕๐ 
 

บัตรเนื้อหำที่ ๔.๓ 
กำรใช้โวหำร  

 

 

โวหาร หมายถึง ถ้อยค าที่ใช้ในการส่ือสารที่เรียบเรียงเป็นอย่างดี มีวิธีการ มีชั้น
เชิงและมีศิลปะ เพื่อส่ือให้ผู้รับสารรับสารได้อย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจนและลึกซึ้ง รับสารได้
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 
ประเภทของโวหำร 

๑. บรรยำยโวหำร คือ โวหารที่ใช้เล่าเรื่อง หรืออธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ตามล าดับ
เหตุการณ์ มุ่งความชัดเจน เขียนตรงไปตรงมา รวบรัด ในการเขียนทั่ว ๆ ไป มักใช้
บรรยายโวหาร เพราะเหมาะในการติดต่อส่ือสารเนื่องจาก ส านวนประเภทนี้มุ่งสาระ
เขียนอย่างส้ัน ๆ ได้ความชัดเจน  ตัวอย่างเช่น 
 

  “ฉัน ยืนต้นอยู่ในป่าลึก ฉันมีล าต้นสูงใหญ่ กิ่งก้านใบแน่นหนาและแผ่กว้าง 
แสงอาทิตย์ ไม่อาจส่องลอดได้ เบื้องล่างจึงร่มรื่น ล าธารน้อย ๆ ไหลผ่านใกล้ล าต้นฉันไป 
น้ าในล าธาร ใสจนเห็นกรวดทราย ท้องธารและปลาว่ายเวียน ทุกวันจะมีสัตว์ป่านานา
ชนิดมากินน้ า ที่ล าธารสายนี้ บางตัวจะอาศัยใต้ร่มใบของฉันนอนหลับอย่างเป็นสุข” 

 (จาก ฉันคือต้นไม้ ของไมตรี ลิมปิชาติ) 

   

 
“ อันเกาะแก้วพิสดารสถานนี้   โภชนาสาลีก็มีถม 

           แต่คราวหลัวครั้งสมุทรโคดม       มาสร้างสมสิกขาสมาทาน 
           เธอทาไร่ไว้ที่ริมภูเขาหลวง            ครั้นแตกรวงออกมาเล่าเป็นข้าวสาร 
           ได้สืบพืชยืดอยู่แต่บูราณ                คิดอ่านเอาเดียวมาเหลียวไป" 

(พระอภัยมณี : สุนทรภู่ ) 



๕๑ 
 

 ๒. พรรณนำโวหำร คือ โวหารที่ใช้กล่าวถึงเรื่องราว สถานที่ บุคคล ส่ิงของ หรือ
อารมณ์อย่างละเอียด สอดแทรกอารมณ์ ความรู้สึกลงไปเพ่ือโน้มน้าวใจ ให้ผู้รับสารเกิด
ภาพพจน์ เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น 

 

 “เสียงน้ าใสไหลเย็นกระเซ็นเซาะ ซัดแก่งเกาะคล่ืนเกลียวเล้ียวซ้ายขวา 
สุดแนวหินก็ไหลรินตกลงมา   สู่ธาราเบื้องล่างอย่างงดงาม 
สายน้ าสวยรวนรินเป็นฟองคล่ืน  ละอองช้ืนสาดไปไกลเกินห้าม 
ต้องแสงทองที่สาดส่องเป็นรุ้งงาม  ทุกเมื่อยามน้ าไม่เคยเหือดแห้งไป” 

     

 

.  “ เขาใช้แขนยันพื้นดิน อาการเหนื่อยอ่อน กลิ่นน้ าฝนบนใบหญ้าและกลิ่นไอดิน
โซยเข้าจมูกวาบหวิว อยากให้มีใครซักคนผ่านมาพบเพ่ือพาเขากลับไปหาหมอในหมู่บ้าน 
มดหลายตัวเดินสวนขบวนผ่านไปมา มันไม่มีทีท่าจะสนใจเขาเลยแม้แต่น้อย เขามองดูมัน
อย่างเล่ือนลอยท าไมมัน จึงเฉยเมยกับฉัน มันคงรู้แน่ ฉันอยากให้มันเป็นคนจริงๆ ฉัน
จะต้องกลับบ้านให้ได้ เขาคิดพลางเหม่อมองดูยอดสนของหมู่บ้านหาดเส้ียวเห็นอยู่ไม่ไกล 
ดวงอาทิตย์สีแดงเข้มก าลังคล้อยลงเหนือยอดไม้ทางทิศตะวันตก” 

 (นิคม รายวา: คนบนต้นไม้)  

 

 “ความเงียบปกคลุมท้องถนน มีเพียงเสียงหอบหายใจคล้ายความเหนื่อยของผม
ดังอยู่ นานๆ จะมีรถยนต์ผ่านมาสักคัน ไม่มีคันใดให้ความสนใจกับเรา เธอยังคงนอนฟุบ
นิ่งข้างฟุตบาท ผมยกมือกอดอก หนีบขวดเหล้าเอาไว้ น้ าตาเธอรินออกมาอย่างไม่มีเสียง 
ผมทรุดลงนั่งข้างๆ เธอ มองใบหน้าที่ถูกตบจนเลือดกบปาก ริมฝีปากสั่นระริกบอกถึง
ความกลัวที่ผ่านมา ดวงตาหวาด ระแวงที่มองผมคลายจางลง กลายเป็นความขอบคุณ 
ผมอ่านแววตาเธอได้อย่างนั้น แต่เธอยังคงไม่ปริปาก” 

( ผู้หญิงข้าใครอย่าเตะ ของ ธราธิป) 



๕๒ 
 

๓. เทศนำโวหำร คือ โวหารที่มุ่งโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม เป็นการ
กล่าวในเชิงอบรม แนะน าส่ังสอน เสนอทัศนะ ชี้แนะ หรือโน้มน้าว ชักจูงใจโดยยก 
เหตุผล ตัวอย่าง หลักฐาน ข้อมูล ข้อเท็จจริง สุภาษิต คติธรรมและสัจธรรม ต่าง ๆ มา
แสดงเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ  ตัวอย่างเช่น 

 

…อย่าได้ถือตัวว่าเป็นลูกเจ้าแผ่นดิน พอมีอ านาจยิ่งใหญ่อยู่ในบ้านเมือง ถึงจะ
เกะกะ ไม่กลัวเกรงคุมเหงผู้ใด เขา ก็คงจะมีความเกรงใจพ่อ ไม่ต่อสู้ หรือไม่อาจฟ้องร้อง
ว่ากล่าว การซึ่งเชื่อใจดังนั้นเป็นการผิดแท้ทีเดียว เพราะความปรารถนาของพ่อไม่
อยากจะให้ลูกมีอ านาจที่จะเกะกะอย่างนั้นเลย เพราะรู้เป็นแน่ว่าเมื่อรักลูกเกินไป ปล่อย
ไม่ให้กลัวใครและประพฤติชั่วเช่นนั้น คงจะเป็นโทษแก่ลูกนั้นเองทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เพราะฉะนั้นจงรู้เถิดว่าถ้าเมื่อได้ท าความผิดเมื่อใด จะได้รับโทษโดยทันที การที่มี
พ่อเป็นเจ้าแผ่นดินนั้นจะไม่เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนแก้ไขอันใด ได้เลย 

(พระบรมราโชวาท : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

 

 

ประการหนึ่งซึ่งจะเดินด าเนินนาด ค่อยเยื้องยาตรยกย่างไปกลางสนาม 
อย่าไกวแขนสุดแขนเขาห้ามปราม เสง่ียมงามสงวนไว้แต่ในที 
อย่าเดินกรายย้ายอกยกผ้าห่ม  อย่าเสยผมกลางทางหว่างวิถี 
อย่าพูดเพ้อเจ้อไปไม่สู้ดี  เหย้าเรือนมีกลับมาจึ่งหารือ 
     (สุภาษิตสอนหญิง : สุนทรภู่) 
 

 

 

  



๕๓ 
 

๔. สำธกโวหำร คือ การยกตัวอย่างเรื่องราวมาประกอบการอธิบาย เนื้อหาสาระ 
เพ่ือสนับสนุนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้หนักแน่น สมเหตุสมผล เช่น 

 

 “ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงจริง ยินยอมทกุสิ่ง ให้เธอทิ้งไป ฉันขอแค่เพียงให้
เวลาหน่อยได้ไหม อยากเล่านิทานให้ฟัง ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตล าพัง ไปเจองูเห่าก าลังใกล้
ตายสงสารจึงเก็บเอามาเล้ียงโดยไม่รู้ สุดท้ายจะเป็นอย่างไร คอยดูแลด้วยความจริงใจ 
ห่วงใย และคอยให้ความรักเป็นกังวลว่ามันจะตาย เฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง แต่สุดท้าย
ชาวนาผู้ชายใจดี ด้วยความ ที่เขาไว้ใจ น่าเสียดายกลับต้องตายด้วยพิษงู นิทานมันบอก
ให้ยอมรับความจริงว่ามีบางส่ิงไม่ควรไว้ใจอะไรบางอย่างทีท าดีซักแค่ไหน ไม่เชื่อง ไม่รัก 
ไม่จริง  ่  

(ชาวนากับงูเห่า : สีฟ้า) 

 

 

 

พระโยคีเกาะแก้วพิสดารเทศนาให้สงบศึก 

ขณะนั้นค่อนดึกศึกสงบ  ต่างนอบนบนับถือพระฤาษี 
ไม่กริบเกรียบเงียบสงัดทั้งปฐพี  พระโยคีเทศนาในอาการ. 
คือรูปรสกล่ินเสียงไม่เที่ยงแท้  ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร 
ความตายหนึ่งพึงให้เห็นเป็นประธาน หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุกสบาย. 
ซึ่งบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้  เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย 
อันศีลห้าว่าอย่าท าให้จ าตาย  จะตกอบายภูมิขุมนรก 

 หนึ่งว่าอย่าลักเอาของเขาอื่น  มาชมช่ืนฉ้อฉลคนโกหก 
 หนึ่งท าเจ้าชู้คู่เขาเล่าลามก  จะตายตกในกระทะอเวจี 
 หนึ่งสูบฝ่ินกินสุรามุสาวาท  ใครท าขาดศีลห้าส้ินราศี 
 ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันต ี  จะถึงที่พระนิพพานส าราญใจ  
      (พระอภัยมณี : สุนทรภู)่ 
 



๕๔ 
 

๕. อุปมำโวหำร คือ โวหารที่กล่าวเปรียบเทียบ เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจความหมาย 
อารมณ์ความรู้สึก หรือเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น มักใช้ประกอบโวหารประเภทอื่น เช่น 
เทศนาโวหาร บรรยายโวหารโดยเฉพาะพรรณนาโวหาร เพราะจะช่วยให้รสของถ้อยค า
และรสของเนื้อความไพเราะสละสลวยยิ่งขึ้น ทั้งสารที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมการ
เปรียบเทียบอาจเปรียบความเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน เปรียบเทียบความขัดแย้ง หรือ
ลักษณะตรงกันข้ามหรือเปรียบเทียบโดยให้ผู้รับสารโยง ความคิดหนึ่งไปสู่ อีกความคิด
หนึ่ง โดยอาจกล่าวลอย ๆ หรืออาจใช้ค้าแสดงการเปรียบเทียบ ซึ่งมีอยู่หลากหลาย เช่น 
เหมือน เสมือน คล้าย ดุจ ดัง ดั่ง ดุจด่ัง ราวดูราว ปาน เพียง ประหนึ่ง เช่น เฉก ฯลฯ 

 

 “…ดังนี้เจ้าจะเห็นได้ว่าเมียที่พ่อจัดหาให้มีตระกูล สมชาติ สมเช้ือกันดี เพราะ
ตระกูลของเราก็มั่งมี มีคนนับหน้าถือตา ญาติพ่ีน้องทั้งฝ่ายบิดามารดาของนางก็บริบูรณ์ 
รูปร่างงามหาต าหนิมิได้ ผมด าราวกับแมลงผ้ึง หน้าเปล่งปล่ังดั่งดวงจันทร์ เนตรประหนึ่ง
ตากวางจมูกแม้นดอกงา ฟันเทียบไข่มุก ริมฝีปากเพียงผลต าลึงสุก เสียงหวานปานนก
โกกิลา ขาคือล ากล้วย เอวเหมาะเจาะไม่อ้วนเกิน เวลาย่างเดินแคล่วคล่องมีสง่าเสมอช้าง
ทรง เพราะฉะนั้นเจ้าจะหาทางต าหนิขัดข้องมิได้เลย... 

(เสถียรโกเศศ : กามนิต) 

 

 

…ถ้าแม้เจ้าอาลัยอยู่ด้วยลูกจริงๆ เหมือนวาจา ก็จะรีบกลับเข้ามาแต่ว่ีวันไม่ทัน
รอน เออนี่เจ้าเที่ยวพเนจรนอนตามสนุกใจ ชมนกชมไม้ในไพรวัน สารพันก็มี ทั้งฤๅษีสิทธิ์ 
วิทยาธรคนธรรพ์ เทพารักษ์ผู้มีพักตร์อันเจริญ เห็นแล้วก็น่าเพลิดเพลินไม่เมินได้ หรือเจ้า
ปะผลไม้ประหลาดรสสดสุกทรามเสวยไม่เคยกิน เจ้าฉวยชิมชอบล้ินก็หลงฉันอยู่จึ่งช้า
อุปมาเสมือนหนึ่งภุมรินบินวะวินว่อน เที่ยวซับซาบเอาเกสรสุคนธมาเลศ พบดอกไท้อัน
วิเศษต้องประสงค์หลงเคล้าคลึงรสจนลืมรัง เข้าเถ่ือนเจ้าลืมพร้าได้หน้าแล้วลืมหลังไม่แล
เหลียวเที่ยวทอดประทับมากลางทาง 

(มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ชูชก : เจ้าพระยาพระคลัง หน)  



๕๕ 
 

บัตรกิจกรรมที่ ๔.๓   

 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่ำนเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพนัธ์ทีม่ีคณุค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ในประเดน็ต่อไปนี ้

 

กำรใช้โวหำร  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

...................................................................................................... 
๑.บรรยำยโวหำร  ...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
          ...................................................................................................... 
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๒.พรรณนำโวหำร  ...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

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

...................................................................................................... 
๓.เทศนำโวหำร  ...................................................................................................... 

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

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

๔.อุปมำโวหำร   ..................................................................................................... 
...................................................................................................... 

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



๕๖ 
 

บัตรเฉลยกิจกรรมที่ ๔.๓   

 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่ำนเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพนัธ์ทีม่ีคณุค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ในประเดน็ต่อไปนี้ 

 

กำรใช้โวหำร  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ครั้นว่ารุ่งสางสว่างฟ้า         สุริยาแย้มเยี่ยมเหล่ียมไศล 
๑.บรรยำยโวหำร  จะกล่าวถึงพระองค์ผู้ทรงชัย      เนาในพระท่ีนั่งบลัลังก์รัตน์ 

พร้อมด้วยพระก านัลนักสนม     หมอบประนมเฝ้าแหนแน่นขนัด 
          ประจ าต้ังเครื่องอานอยู่งานพัด   ทรงเคืองขัดขุนช้างแต่กลางคืน 

 
เงียบสัตว์จตุบททวิบาท  ดาวดาษเดือนสว่างกระจ่างไข 

๒.พรรณนำโวหำร  น้ าค้างตกกระเซ็นเย็นเยือกใจ สงัดเสียงคนใครไม่พูดจา 
ได้ยินเสียงฆ้องย่ าประจ าวัง ลอยลมล่องดังถึงเคหา 
คะเนนับย่ ายามได้สามครา ดูเวลาปลอดห่วงทักทิน 

 
จึงปลอบว่าพลายงามพ่อทรามรัก อย่าฮึกฮักว้าวุ่นท าหุนหัน 

๓.เทศนำโวหำร  จงครวญใคร่ให้เห็นข้อส าคัญ แม่นี้พรั่นกลัวแต่จะเกิดความ 
ด้วยเป็นข้าลักไปไทลักมา  เห็นเบ้ืองหน้าจะอึงแม่จึงห้าม 
ถ้าเจ้าเห็นเป็นสุขไม่ลุกลาม ก็ตามเถิดมารดาจะคลาใคล 

 
มาอยู่ใยกับอ้ายหินชาติ  แสนอุบาทว์ใจจิตริษยา 

๔.อุปมำโวหำร   ดังทองค าท าเล่ียมปากกะลา หน้าตาด าเหมือนมินหม้อมอม 
เหมือนแมลงวันวอนเคล้าท่ีเน่าช่ัว มาเกลือกกล้ัวปทุมมาลย์ท่ี-
หวานหอม 
ดอกมะเด่ือฤาจะเจือดอกพะยอม ว่านักแม่จะตรอมระก าใจ 



๕๗ 
 

บัตรเนื้อหำที่ ๔.๔ 
ลีลำกำรประพันธ์ 

 
 
 

ลีลำกำรประพนัธ ์เป็นท่วงท านองที่ส าคัญในการแต่งค าประพันธ์ให้ดีเด่น ท าให้
ผู้อ่านเกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ คล้อยตามไปด้วย  ได้แก่ 
          ๑. เสำวรจน ีเป็นลีลาที่ใช้แต่งชมความงาม ชมโฉม ชมความงามของสถานที่ ชม
ความงามของธรรมชาติก็ได้ ดังเช่น บทชมโฉมนางเงือก  ซึ่งติดตามพ่อแม่มาเพ่ือพาพระ
อภัยมณีหนีนางผีเส้ือสมุทร    
 
                   พงศ์กษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อย     ดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ้าผม 
           ประไพพักตร์ลักษณ์ล้ าล้วนข าคม           ทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งทรวง 
           ขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาด                 ดังสุรางค์นางนาฏในวังหลวง 
           พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง         แล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป                                                                                                         

(พระอภัยมณี : พระสุนทรโวหาร  (ภู่)) 
 
                

บทชมรูปโฉมของวิหยาสะก า ซึ่งถูกสังคามาระตาสังหาร กล่าวว่าวิหยาสะก านั้น 
เป็นชายหนุ่มรูปงาม ฟันนั้นเป็นแสงแวววาวสีแดงราวกับแสงของทับทิม ซึ่งตัดรับกับค้ิว 
รวมทั้งปลายเส้นผมซึ่งงอนงามขึ้นเป็นทรงสวยงาม รับกับทรวดทรงองค์เอวของ 
วิหยาสะก า         

 
    ...หนุ่มน้อยโสภาน่าเสียดาย      ควรจะนับว่าชายโฉมยง  
   ทนต์แดงดั่งแสงทับทิม                     เพริศพริ้มเพรารับกับขนง  
           เกศาปลายงอนงามทรง                    เอวองค์สารพัดไม่ขัดตา... 
      (อิเหนา : รัชกาลที่ ๒) 
  



๕๘ 
 

  บทชมธรรมชำต ิ
 
มืดส้ินแสงเทียนประทีปส่อง  ก็ผ่องแสงจันทร์กระจ่างสว่างส่ง  
บุปผชาติสาดเกสรขจรลง  บุษบงเบิกแบ่งระบัดบาน  
เรณูนวลหวนหอมมารวยริน พระพายพัดประทิ่นกลิ่นหวาน  
เฉื่อยฉิวปลิวรสสุมามาลย์  ประสานสอดกอดหลับระงับไป  

(ขุนช้างขุนแผน) 
 
                

  ๒.นำรปีรำโมทย ์เป็นลีลาการประพันธ์ที่มุ่งไปในท านองเกี้ยว ประเล้าประโลม
(นาร ีน. หญิง + ปราโมทย์ น. ความบันเทิงใจ, ความปล้ืมใจ, ปราโมช ก็ว่า) คือ การท า
ให้ "นารี" นั้น ปล้ืม "ปราโมทย์" ซึ่งรูปแบบหนี่งก็คือ การแสดงความรักผ่านการเกี้ยวและ
โอ้โลมปฏิโลม เช่น ตอนอิเหนาก าลังส่ังลาจากนางจินตะหรา ว่าตนไปก็คงไปเพียงไม่นาน 
ขอจินตะหราอย่าร้องไห้โศกเศร้าเลย 

 
                  เมื่อนั้น                               พระสุริย์วงศ์เทวัญอสัญหยา  
            โลมนางพลางกล่าววาจา                 จงผินมาพาทีกับพี่ชาย  
            ซึ่งสัญญาว่าไว้กับนวลน้อง               จะคงครองไมตรีไม่หนีหน่าย  
            มิได้แกล้งกลอกกลับอภิปราย            อย่าสงกาว่าจะวายคลายรัก 

 

 
ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร   ไม่ส้ินสุดความรักสมัครสมาน 

แม้นเกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร               ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา 
แม้นเนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ        พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา 
แม้นเป็นบัวตัวพ่ีเป็นภุมรา             เชยผกาโกสุมปทุมทอง 
เจ้าเป็นถ้ าไพขอให้พ่ี                    เป็นราชสีห์สมสู่เป็นคู่ครอง 
จะติดตามทรามสงวนนวลละออง     เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป  

 (สุนทรภู่)                                  



๕๙ 
 

๓. พิโรธวำทัง (พิโรธ ก. โกรธเกรี้ยว ไม่สบอารมณ์ + วาทัง น. วาทะ ค าพูด) 
คือการแสดงความโกธรแค้นผ่านการใช้ค าตัดพ้อต่อว่าให้สาใจ ทั้งยังแสดงความน้อยเนื้อ
ต่ าใจ ความผิดหวัง ไม่พอใจ โกรธ ตัดพ้อ ประชดประชัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย 
เสียดสี และด่าว่าอย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น 
 

น้ าใจนางเหมือนน้ าค้างบนไพรพฤกษ์    เมื่อยามดึกดังจะรองเข้าดื่มได้  
ครั้งรุ่งแสงสุรีย์ฉายก็หายไป               เพ่ิงเห็นใจเสียเมื่อใจจะขาดรอน  

                                                  (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)  
ครั้งนี้เสียรักก็ได้รู้                          ถึงเสียรู้ก็ได้เชาวน์ที่เฉาฉงน  
เป็นชายหมิ่นชายต้องอายคน            จ าจนจ าจากอาลัยลาน  

                                                (เจ้าพระยาพระคลัง(หน))  

 
บทตัดพ้อที่แสดงทั้งอารมณ์รักและแค้นของ อังคาร กัลยาณพงศ์ จากบทกวี เสียเจ้า  
 

จะเจ็บจ าไปถึงปรโลก                  ฤๅรอยโศกรู้ร้างจางหาย  
จะเกิดกี่ฟ้ามาตรมตาย                 อย่าหมายว่าจะให้หัวใจ  

                                              (อังคาร กัลยาณพงศ์)  
 

 
 

              เมื่อนั้น                             พระผู้ผ่านไอศูรย์สูงส่ง  
             ประกาศิตสีหนาทอาจอง                   จะณรงค์สงครามก็ตามใจ  
             ตรัสพลางย่างเยื้องยุรยาตร                จากอาสน์แท่นทองผ่องใส  
             พนักงานปิดม่านทันใด                      เสด็จเข้าข้างในฉับพลันฯ  

 
 ในบทที่ยกมานี้ เป็นตอนที่ท้าวดาหาได้ฟังความจากราชทูตของเมืองกะหมังกุ 

หนิง ที่กล่าวไว้ว่าถ้าท้าวดาหาไม่ยอมยกบุษบาให้กับวิหยาสะก า ก็ขอให้เตรียมบ้านเมือง
ไว้ให้ดี เพราะเมืองกะหมังกุหนิงจะยกทัพมารบ เมื่อท้าวดาหาได้ฟังก็โกรธเดือดดาลทันใด  



๖๐ 
 

          ๔. สัลลำปังคพสิัย เป็นลีลาแห่งการคร่ าครวญหวนไห้ ตัดพอ้ เศร้าโศก 
เช่น ตอนสุนทรภู่คร่ าครวญถึงรัชกาลที่2ซึ่งสวรรคตแล้ว เป็นเหตุให้สุนทรภู่ต้อง ตกระก า
ล าบาก เพราะไม่เป็นที่โปรดปรานของรัชกาลที่ 3 ต้องระเห็จเตร็ดเตร่ไปอาศัยในที่ต่างๆ
ขณะล่องเรือผ่านพระราชวัง สุนทรภู่ซึ่งร าลึกความหลังก็คร่ าครวญอาลัยถึงอดีตที่เคย
รุ่งเรือง 

 
เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตลบ        ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา 
ส้ินแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา                  วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์ 

(นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่)   
 
 

 
พระชนนีของลูกแก้ว ลูกจะทูลลาแล้วพระทูลกระหม่อม เคยถนอม 

ลูกมาแต่เยาว์จนคุ้มใหญ่ หวังพระหฤทัยจะฝากผี โอ้พระชนนีของลูกแก้ว  
นับวันลูกจะไกลแล้วจากนิเวศน์วัง พระมารดาอยู่ข้างหลังจะประชวรโรคาไข้ 
 ถึงสู่สวรรค์ครรไลย ก็ที่ไหนจะได้ถวายพระเพลิงพระชนนี ลูกจะบุกป่า 
พนาลีไปไกลเนตร ลูกจะทรงบรรพชาเพศบ าเพ็ญผล จะแผ่เพ่ิมเติมกุศลส่งมา 
ทุกค่ าเช้า โอ้พระปิ่นปกเกล้าของลูกเอ่ย อย่าเศร้าเสียพระทัยเลยถึงลูกแก้ว  
ได้เล้ียงลูกมาแล้วเอาแต่บุญเถิดนะพระทูลกระหม่อม ทูลพลางเธอก็น้อม 
พระเศียรซบแทบพระบาทพระชนนี เดิน สมเด็จพระผุสดีพันปีหลวง เธอก็ค่อน 
พระทรวงทรงพระโศกา ขึ้น จึงตรัสว่าโอ้อย่าอาวรณ์ พ่อเวสสันดรของแม่เอ่ย อย่า
ท้อแท้พระทัยเลยฟังแม่ว่า ชะรอยว่ากรรมได้ท ามาแต่ก่อนแล้ว พระลูกแก้ว 
จึงมาจากพระชนนี  

    (มหาเวสสันดรชาดก ทานกัณฑ์) 
 
 
 

  



๖๑ 
 

บัตรกิจกรรมที่ ๔.๔   

 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่ำนเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพนัธ์ทีม่ีคณุค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ในประเดน็ต่อไปนี ้

ลีลำกำรประพนัธ ์

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

๑.เสำวรจน ี             ................................................................................................................                                  
  ................................................................................................................           
 ................................................................................................................. 
 

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

๒.นำรปีรำโมทย์    .......  ...............................................................................................................    
  ..................................................................................................................       
  .................................................................................................................. 

 
 

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

3.พิโรธวำทัง             ..................................................................................................................               
   ................................................................................................................      
  .................................................................................................................. 

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

๔.ศัลลำปังคพิสัย     ...............................................................................................................           
   ...............................................................................................................      
    ............................................................................................................... 



๖๒ 
 

บัตรเฉลยกิจกรรมที่ ๔.๔   

 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่ำนเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพนัธ์ทีม่ีคณุค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ในประเดน็ต่อไปนี้ 

ลีลำกำรประพนัธ ์

     
หอมหวนอวลอบบุปผาชาติ      เบิกบานก้านกลาดกิ่งไสว 

๑.เสำวรจน ี   เรณูฟูฟ่อนขจรไกล        ย่างเท้าก้าวไปไม่โครมคราม 
ข้าไทนอนหลับลงทับกัน          สะเดาะกลอนถอนล่ันถึงช้ันสาม 
กระจกหลากฉากสลับวับแวมวาม  อร่ามแสงโคมแก้วแววจับตา 

 
 

โอ้เจ้าแก้วแววตาของพี่เอ๋ย  เจ้าหลับใหลกระไรเลยเป็นหนักหนา 
๒.นำรปีรำโมทย์   ดังนิ่มน้องหมองใจไม่น าพา          ฤาขัดเคืองคิดว่าพี่ทอดท้ิง 

ความรักหนักหน่วงทรวงสวาท พี่ไม่คลาดคลายรักแต่สักส่ิง 
เผอิญเป็นวิปริตพี่ผิดจริง  จะนอนนิง่ถือโทษโกรธอยู่ใย 

 
 

ครานั้นพระองค์ผู้ทรงภพ  ฟังจบแค้นค่ังด่ังเพลิงไหม้ 
3.พิโรธวำทัง   เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ ดูดู๋เป็นได้อีวันทอง 

จะว่ารักข้างไหนไม่ว่าได้  น้ าใจจะประดังเข้าท้ังสอง 
ออกนั่นเข้านี่มีส ารอง  ยิ่งกว่าท้องทะเลอันล้ าลึก 

 
 

ครานั้นจึงโฉมเจ้าวันทอง เศร้าหมองด้วยลูกเป็นหนักหนา 
๔.ศัลลำปังคพิสัย  พ่อพลายงามทรามสวาทของแม่อา แม่โศกาเกือบเจียนจะบรรลัย 
    ใช่จะอิ่มเอิบอาบด้วยเงินทอง มิใช่ของตัวท ามาแต่ไหน 
    ท้ังผู้คนช้างม้าแลข้าไท  ไม่รักใคร่เท่ากับพ่อพลายงาม 
 



๖๓ 
 

บัตรแบบฝึกหัดที่ ๔.๑ 

 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่ำนบทประพนัธท์ี่ก ำหนดแล้ววิเครำะหค์ณุค่ำด้ำนวรรณศิลป์ 
โดยเติมข้อควำมในช่องว่ำงตำมประเดน็ตอ่ไปนี ้

ลีลำกำรประพนัธห์รือรสในวรรณคด ี
ก. เสำวรจน  ี  ข. นำรีปรำโมทย ์  
ค. พิโรธวำทงั  ง.  ศัลลำปังคพิสัย 

 
 

 ข้อ ๑.  นิจจาเจ้าวันทองน้องพี่อา พี่จ าหน้าเนื้อน้องได้ทุกแห่ง 
นิจจาใจช่างกระไรมาแปลกแปลง เอามือคล าแล้วยังแคลงอยู่คลับคล้าย 
เจ้าลืมนอนซ่อนพุ่มกระทุ่มต่ า  เด็ดใบบอนช้อนน้ าที่ไร่ฝ้าย 
พี่เค้ียวหมากเจ้าอยากพี่ยังคาย  แขนซ้ายคอดแล้วเพราะหนุนนอน 

(................................................................................) 

 

 
  ข้อ ๒  โอ้ว่าป่านฉะนี้พระพี่เจ้า จะโศกเศร้าร าจวญหวนหา 
 ตั้งแต่ไปแก้สงสัยมา   ไม่เห็นขนิษฐาในถ้ าทอง 
 พระจะแสนโศกสร้อยละห้อยไห้ ร้อนราชหฤทัยหม่นหมอง 
 จะด้ันด้นคดนคว้าเที่ยวหาน้อง  ทุกประเทศเถ่ือนท้องพนาลี 

(................................................................................) 

 
 

  ข้อ ๓. เพดานดาดลาดล้วนกระจกงาม พระเพลิงพลามพร่างพร้อยสว่างพราย 
 ตาข่ายแก้วปักกรองเป็นกรวยห้อย ระยะย้อยแวววามอร่ามฉาย 

(................................................................................) 



๖๔ 
 

แบบฝึกหัดที่ ๔.๑ (ต่อ) 
 

ให้นักเรียนอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้แล้วบอกว่าผู้แต่งใช้ภาพพจน์ชนิดใดบ้างพร้อมอธิบาย     

     ข้อ ๔.  วักทะเลเทใส่จาน รับประทานกบัข้าวขาว 
เอื้อมเก็บบางดวงดาว  ไว้คลุกเคล้าซาวเกลือกิน 
 ดูปูหอยเริงระบ า เต้นร าท าเพลงวังเวงส้ิน 
กิ้งก่ากิ้งกือบิน   ไปกินตะวันและจันทร ์
 คางคกขึ้นวอทอง ลอยล่องท่องเที่ยวสวรรค์ 
อึ่งอ่างไปด้วยกัน  เทวดานั้นหนีเข้ากะลา 
 ไส้เดือนเที่ยวเกี้ยวสาว ชาวอัปสรนอนชั้นฟ้า 
ทุกจุลินทรีย์อมบีา  เชิดหน้าได้ดิบได้ดี 
   (วักทะเล : อังคาร กัลยาณพงศ์) 
................................................................................................................................

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

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

. 
 

    ข้อ ๕.  “เขาคลอขลุ่ยครวญเสียงเพียงแผ่วผิว 
ชะลอนิ้วพล้ิวผ่านจากมานหมอง 
โอดสะอื้นอ้อยอิ่งทิ้งท านอง 
เป็นค าพร้องพริ้งพรายระบายใจ.... 

เจ้าดอกเอยดอกขจรอาวรณ์ถวิล 
นกขมิ้นเหลืองอ่อนจะนอนไหน 
เขาวางขลุ่ยข่มน้ าตาว้าเหว่ใจ 
ตอบไม่ได้ดอกหนาข้าคนจร” 
  (นกขมิ้น : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) 

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

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



๖๕ 
 

แบบฝึกหัดที่ ๔.๑ (ต่อ)  

 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรยีนอธิบำยว่ำบทประพนัธ์ต่อไปนีม้ีลกัษณะเดน่ในด้ำนใด 
 
 ข้อ ๖. “เห็นจากจากแจกก้าน  แกมระก า 
 ถนัดระก าแกมจ า   จากช้า 

บาปใดที่โทท า    แทนเท่า ราแม่ 
จากแต่คาบนี้หน้า   พี่น้องคงถนอม”  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
 
ข้อ ๗.  “แล้วสอยดาวสาวเดือนที่เกล่ือนฟ้า 

มาท าอาหารให้คนไร้สิ้น 
ฟันนภาที่เห็นออกเป็นชิ้น 
เอามาสินเย็บเป็นเส้ือเผ่ือคนจน” 

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

............................................................................................................................ 
 
 
ข้อ ๘.  ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ าค้างหนาว 

ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น 
โอ้หนาวอื่นพอขืนอารมณ์ได้ 
แต่หนาวใจยากแค้นนี้แสนเข็ญ 
ทั้งหนาวนอนไกลนุชสุดจะเย็น 
ใครจะเป็นเหมือนหนึ่งข้าจะว่าจริง

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

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



๖๖ 
 

แบบฝึกหัดที่ ๔.๑ (ต่อ)  

 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่ำนบทประพนัธท์ี่ก ำหนดแล้ววิเครำะหค์ณุค่ำด้ำนวรรณศิลป ์
โดยเติมข้อควำมในช่องว่ำง ตำมประเดน็ตอ่ไปนี ้

กำรใช้โวหำร 

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

 
ข้อ ๙. “อนิจจาแสงเดือนผ่องกระจ่างจับพระพักตร์อยู่เมื่อกี้ ก็จางซีดขมุกขมัวลง 
ท้องฟ้าสลัวมัวพยับครึ้ม อากาศเย็นเฉียบจับหัวใจ น้ าค้างหยดเผาะๆ เป็นหยาด
น้ าตาแห่งสวรรค์ เกสรดอกรังร่วงพรูเป็นสายสหัสธาราสรงพระพุทธสรีระ จักจั่น
เรไรสงัดเงียบดูไม่มีแก่ใจจะท าเสียง ธรรมชาติรอบข้างต่างสลดหมดความคะนอง
ทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วจึงมีเสียงกระซิกๆ สะอื้นไห้แห่งพระภิษุสงฆ์ ฝ่ายพวกมัลละก็
ร้องไห้โฮแทบส้ินสมฤดี” 

  (..................................................................................) 
 
 

 
ข้อ ๑๐. “อีกประการหนึ่งชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยั่งยืนยืดยาวเหมือนเหล็ก
เหมือนศิลา ถึงโดยว่าจะมีพ่ออยู่ในขณะหนึ่งก็คงจะมีเวลาที่ไม่มีได้ในขณะหนึ่ง
เป็นแน่แท้ ถ้าประพฤติความชั่วเสียในเวลามีพ่ออยู่แล้ว โดยจะปิดบังซ่อนเร้นอยู่
ได้ด้วยอย่างหนึ่งอย่างใด เวลาไม่มีพ่อความชั่วนั้นคงจะปรากฏเป็นโทษติดตัว
เหมือนเงาตามหลังอยู่ไม่ขาด เพราะฉะนั้นจงเป็นคนอ่อนน้อม ว่านอนสอนง่าย
อย่าให้เป็นทิฐิมานะไปในทางที่ผิด จงประพฤติตัวหันมาทางที่ชอบที่ถูกอยู่เสมอ
เป็นนิจเถิด” 

(..................................................................................) 



๖๗ 
 

บัตรเฉลยแบบฝึกหัดที่ ๔.๑ 

 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่ำนบทประพนัธท์ี่ก ำหนดแล้ววิเครำะหค์ณุค่ำด้ำนวรรณศิลป ์
โดยเติมข้อควำมในช่องว่ำง ตำมประเดน็ตอ่ไปนี ้

ลีลำกำรประพนัธห์รือรสในวรรณคดี 
ก. เสำวรจน  ี  ข. นำรีปรำโมทย ์  
ข. พิโรธวำทงั  ง.  ศัลลำปังคพิสัย 

 
 

   ข้อ ๑.  นิจจาเจ้าวันทองน้องพี่อา พี่จ าหน้าเนื้อน้องได้ทุกแห่ง 
นิจจาใจช่างกระไรมาแปลกแปลง เอามือคล าแล้วยังแคลงอยู่คลับคล้าย 
เจ้าลืมนอนซ่อนพุ่มกระทุ่มต่ า  เด็ดใบบอนช้อนน้ าที่ไร่ฝ้าย 
พี่เค้ียวหมากเจ้าอยากพี่ยังคาย  แขนซ้ายคอดแล้วเพราะหนุนนอน 

(ค. พิโรธวำทงั) 

 

 
    ข้อ ๒.  โอ้ว่าป่านฉะนี้พระพี่เจ้า จะโศกเศร้าร าจวญหวนหา 
 ตั้งแต่ไปแก้สงสัยมา   ไม่เห็นขนิษฐาในถ้ าทอง 
 พระจะแสนโศกสร้อยละห้อยไห้ ร้อนราชหฤทัยหม่นหมอง 
 จะด้ันด้นคดนคว้าเที่ยวหาน้อง  ทุกประเทศเถ่ือนท้องพนาลี 

(ง.  ศัลลำปังคพิสัย) 
 

 

    ข้อ ๓. เพดานดาดลาดล้วนกระจกงาม   พระเพลิงพลามพร่างพร้อยสว่างพราย 
 ตาข่ายแก้วปักกรองเป็นกรวยห้อย   ระยะย้อยแวววามอร่ามฉาย 

(ก. เสำวรจนี)



๖๘ 
 

   เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๔.๑ (ต่อ) 
 

ให้นักเรียนอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้แล้วบอกว่าผู้แต่งใช้ภาพพจน์ชนิดใดบ้างพร้อมอธิบาย  

   ข้อ ๔. วักทะเลเทใส่จาน รับประทานกบัข้าวขาว 
เอื้อมเก็บบางดวงดาว  ไว้คลุกเคล้าซาวเกลือกิน 
 ดูปูหอยเริงระบ า เต้นร าท าเพลงวังเวงส้ิน 
กิ้งก่ากิ้งกือบิน   ไปกินตะวันและจันทร ์
 คางคกขึ้นวอทอง ลอยล่องท่องเที่ยวสวรรค์ 
อึ่งอ่างไปด้วยกัน  เทวดานั้นหนีเข้ากะลา 
 ไส้เดือนเที่ยวเกี้ยวสาว ชาวอัปสรนอนชั้นฟ้า 
ทุกจุลินทรีย์อมบีา  เชิดหน้าได้ดิบได้ดี 
   (วักทะเล : อังคาร กัลยาณพงศ์) 
บทร้อยกรองนี้ใช้ภาพพจน์ ๒ ชนิด คือ อติพจน์ (การกล่าวเกินจริง) กับ บุคคลวัต 

(การสมมติให้ส่ิงที่ไม่ใช่มนุษย์แต่แสดงกริยาอาการเหมือนมนุษย์ เช่น ปู หอย กิ้งก่า 
กิ้งกือคางคก อึ่งอ่าง ท ากริยา เต้นร า บิน กิน ท่องเที่ยว เป็นต้น) 

 
  

    ข้อ ๕.  “เขาคลอขลุ่ยครวญเสียงเพียงแผ่วผิว 
ชะลอนิ้วพล้ิวผ่านจากมานหมอง 
โอดสะอื้นอ้อยอิ่งทิ้งท านอง 
เป็นค าพร้องพริ้งพรายระบายใจ.... 

เจ้าดอกเอยดอกขจรอาวรณ์ถวิล 
นกขมิ้นเหลืองอ่อนจะนอนไหน 
เขาวางขลุ่ยข่มน้ าตาว้าเหว่ใจ 
ตอบไม่ได้ดอกหนาข้าคนจร” 
  (นกขมิ้น : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) 
บทร้อยกรองบทนี้ดีเด่นในด้าน การสรรค า คือมีการเล่นค าสัมผัสสระและสัมผัส

อักษร และมีการใช้สัญลักษณ์ ค าว่า นกขมิ้น หมายถึง คนร่อนเร่พเนจร 
 



๖๙ 
 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๔.๑ (ต่อ)  

 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรยีนอธิบำยว่ำบทประพนัธ์ต่อไปนีม้ีลกัษณะเดน่ในด้ำนใด 

 
 ข้อ ๖. “เห็นจากจากแจกก้าน  แกมระก า 
 ถนัดระก าแกมจ า   จากช้า 

บาปใดที่โทท า    แทนเท่า ราแม่ 
จากแต่คาบนี้หน้า   พี่น้องคงถนอม”  
บทร้อยกรองบทนี้ดีเด่นในด้าน การสรรค า คือมีการเล่นค าพ้องเสียง ได้แก่ค าว่า 
จาก หมายถึง ต้นจาก และจาก หมายถึง การพลัดพรากจากกัน 

 
 
ข้อ ๗.  “แล้วสอยดาวสาวเดือนที่เกล่ือนฟ้า 

มาท าอาหารให้คนไร้สิ้น 
ฟันนภาที่เห็นออกเป็นชิ้น 
เอามาสินเย็บเป็นเส้ือเผ่ือคนจน” 
บทร้อยกรองบทนี้ดีเด่นในด้านการใช้ภาพพจน์  อติพจน์ กล่าวเกินจริง 

 
 
 
ข้อ ๘.  ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ าค้างหนาว 

ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น 
โอ้หนาวอื่นพอขืนอารมณ์ได้ 
แต่หนาวใจยากแค้นนี้แสนเข็ญ 
ทั้งหนาวนอนไกลนุชสุดจะเย็น 
ใครจะเป็นเหมือนหนึ่งข้าจะว่าจริง 
บทประพันธ์บทนี้ดีเด่นในด้านการเล่นค า โดยใช้ค าว่า หนาว ซ้ าหลายครั้ง
เพ่ือเน้นความหมาย 



๗๐ 
 

เฉลยแบบฝกึหัดที่ ๔.๑ (ต่อ)  

 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่ำนบทประพนัธท์ี่ก ำหนดแล้ววิเครำะหค์ณุค่ำด้ำนวรรณศิลป ์
โดยเติมข้อควำมในช่องว่ำง   ตำมประเดน็ตอ่ไปนี้ 

กำรใช้โวหำร 

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

 
ข้อ ๙. “อนิจจาแสงเดือนผ่องกระจ่างจับพระพักตร์อยู่เมื่อกี้ ก็จางซีดขมุกขมัวลง 
ท้องฟ้าสลัวมัวพยับครึ้ม อากาศเย็นเฉียบจับหัวใจ น้ าค้างหยดเผาะๆ เป็นหยาด
น้ าตาแห่งสวรรค์ เกสรดอกรังร่วงพรูเป็นสายสหัสธาราสรงพระพุทธสรีระ จักจั่น
เรไรสงัดเงียบดูไม่มีแก่ใจจะท าเสียง ธรรมชาติรอบข้างต่างสลดหมดความคะนอง
ทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วจึงมีเสียงกระซิกๆ สะอื้นไห้แห่งพระภิกษุสงฆ์ ฝ่ายพวกมัลละ
ก็ร้องไห้โฮแทบส้ินสมฤดี” 

( ข. พรรณนาโวหาร ) 

 
 

 
ข้อ ๑๐. “อีกประการหนึ่งชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยั่งยืนยืดยาวเหมือนเหล็ก
เหมือนศิลา ถึงโดยว่าจะมีพ่ออยู่ในขณะหนึ่งก็คงจะมีเวลาที่ไม่มีได้ในขณะหนึ่ง
เป็นแน่แท้ ถ้าประพฤติความชั่วเสียในเวลามีพ่ออยู่แล้ว โดยจะปิดบังซ่อนเร้นอยู่
ได้ด้วยอย่างหนึ่งอย่างใด เวลาไม่มีพ่อความชั่วนั้นคงจะปรากฏเป็นโทษติดตัว
เหมือนเงาตามหลังอยู่ไม่ขาด เพราะฉะนั้นจงเป็นคนอ่อนน้อม ว่านอนสอนง่าย
อย่าให้เป็นทิฐิมานะไปในทางที่ผิด จงประพฤติตัวหันมาทางที่ชอบที่ถูกอยู่เสมอ
เป็นนิจเถิด” 

ง. เทศนาโวหาร 



๗๑ 
 

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ ๔ 
 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลือกข้อที่ถกูที่สดุเพียงข้อเดียวแล้วท ำเครื่องหมำย X ลงใน
กระดำษค ำตอบ 

    ๑. กำรพลิกแพลงภำษำที่ใช้พดูและเขียนให้แปลกออกไปจำกที่ใช้อยู่เปน็ปกตกิ่อ 
ให้เกดิจนิตภำพ หมำยถงึข้อใด 
ก. การสรรค า         

  ข. การเรียบเรียงค า 
ค. ลีลาการประพันธ์        
ง. การใช้โวหารภาพพจน์ 

2. กำรสมมติสิ่งต่ำงๆให้มกีริยำอำกำร ควำมรู้สกึเหมือนมนุษย์ หมำยถงึข้อใด 
         ก. บุคคลวัต        

ข. อุปลักษณ์ 
         ค. อติพจน์        

ง. สัทพจน์ 
3.  “บำงระมำดมำดหมำยสำยสวำท ว่ำสมมำดเหมือนใจแล้วไม่เหมือน 
    แสนสวำทมำดหมำยมำหลำยเดือน มีแตเ่คลื่อนแคล้วคลำดประหลำดใจ” 
    ข้อใดไม่ปรำกฏในค ำประพนัธ์ข้ำงตน้ 
         ก. การซ้ าค า        

ข. การเล่นเสียงสัมผัส 
ค. การเล่นค าพ้องเสียง       
ง. การเล่นค าตรงกันข้าม 
 
 
 
 



๗๒ 
 

4.  “จำกควำมวุน่วำยวู่วำมสู่ควำมว่ำง จำกควำมมืดมำสว่ำงอย่ำงเฉิดฉัน 
    จำกควำมร้อนระอุเปน็เยน็นรินัดร์  ไม่รูพ้ลนัพลิกเหน็เปน็ควำมรู้” 
    คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ของบทประพนัธข้์ำงต้นคือข้อใด 
     ก. การเล่นเสียงสัมผัส 
    ข. การซ้ าค าเน้นความหมาย 
     ค. การเล่นค าหลากความหมาย 
    ง. การใช้ค าที่มีความหมายขัดแย้งกัน 
  ๕. “ฉับฉวยชกฉกช้ ำ ฉุกฉับ 
    โถมทุบทุม่ถองทบั  ถีบท้ำว 
    เตะตีต่อยตบุตบั  ตบตกั 
    หมดหมูเ่มงมอญม้ำว ม้ำนเมื้อหมำงเมนิ” 
    ค ำประพนัธ์ข้ำงตน้ ไม่ใช้กลวิธกีำรแต่ง ในข้อใด 

ก. การเล่นค าซ้ า 
ข.  การเล่นสัมผัสสระ 
ค. การเล่นสัมผัสอักษร 
ง. การเลียนเสียงธรรมชาติ 

๖.  “เงียบสตัว์จัตบุททวบิำท ดำวดำษเดือนสว่ำงกระจ่ำงไข 
    น้ ำค้ำงตกกระเซน็เยน็เยือกใจ สงัดเสยีงคนใครไมพ่ดูจำ 
    ได้ยินเสียงฆ้องย่ ำประจ ำวัง ลอยลมล่องดังถงึเคหำ 
    คะเนนบัย่ ำยำมไดส้ำมครำ  ดูเวลำปลอดห่วงทกัทนิ” 
    ค ำประพนัธ์ข้ำงตน้ใช้โวหำรใดในกำรประพนัธ์ 
     ก. อุปมาโวหาร 
     ข. บรรยายโวหาร 
     ค. พรรณนาโวหาร 
      ง. สาธกโวหาร 
 
 
 



๗๓ 
 

๗.     “ตกว่ำกหูำเปน็เจ้ำชีวิตไม่   มึงถือใจว่ำเปน็เจ้ำทีโ่รงโขน 
    เป็นไม่มีอำญำสิทธิค์ิดดึงโดน  เที่ยวท ำโจรใจคะนองจองหองครนั 
    เลี้ยงมงึไมไ่ด้อ้ำยใจร้ำย   ชอบแต่เฆี่ยนสองหวำยตลอดสนั 
    แล้วกลับควำมถำมข้ำงวนัทองพลนั เออเมื่อมันฉุดคร่ำพำมึงไป” 
    ค ำประพนัธ์ข้ำงตน้ใช้ลีลำกำรประพนัธต์ำมข้อใด 
      ก. เสาวรจนี 
      ข. นารีปราโมทย์ 
      ค. พิโรธวาทัง 
     ง. สัลลาปังคพิสัย 
  ๘. “ใจน้องมิใหห้มองอำรมณห์ม่อม ไม่ตดัใจใหต้รอมเสนห่ำ 
    ถ้ำตัดรกัหกัใจแล้วไม่มำ   หม่อมอย่ำว่ำเลยว่ำฉันไมค่นืคดิ” 
    ค ำประพนัธ์ข้ำงตน้ใช้ลีลำกำรประพนัธต์ำมข้อใด 
     ก. เสาวรจนี 
     ข. นารีปราโมทย์ 
    ค. พิโรธวาทัง 
     ง. สัลลาปังคพิสัย 
๙.  “จอกแหนแพเสำส ำเภำใหญ ่ จะทอดถมเท่ำไรไมรู่้สกึ 
    เหมือนมหำสมทุรสดุซึ้งซกึ  น้ ำลกึเหลือจะหยัง่กระทั่งดนิ” 
    ค ำประพนัธ์ข้ำงตน้ใช้โวหำรภำพพจน์ชนดิใด 

ก. อุปลักษณ์ 
ข. อุปมา 
ค. สัทพจน์ 
ง. บุคคลวัต 

๑๐. ข้อใดใช้ภำพพจน์แตกต่ำงจำกข้ออ่ืน 
    ก. ลมระเริงลู่หวิวพล้ิวระลอก สัพยอกยอดไม้ไปล่ิวล่อง 
     ข. หางนกยูงระย้าเรี่ยคลอเคลียน้ า แพนดอกฉ่ าช้อยช่อวิจิตร 
   ค. เห็นคล้ายปลาว่ายเฉวียนฉวัด ระลอกซัดลาดกระเซ็นขึ้นเต้นหยอย 
     ง. เฝ้าแหงนดูดวงแขชะแง้พักตร์ เห็นจันทร์ชักรถร่อนเวหาเหิน 



๗๔ 
 

 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 

ช่ือ...................................เลขที.่.............ช้ัน............... 

ข้อ ก ข ค ง 

๑.     

๒.     

๓.     

๔.     

๕.     

๖.     

๗.     

๘.     

๙.     

๑๐.     

 

 

  



๗๕ 
 

 

  
บัตรเฉลยแบบทดสอบ 

กำรวิเครำะหค์ณุค่ำด้ำนวรรณศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน               แบบทดสอบหลังเรียน 
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๗๖ 
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