๑

๒

คำนำ
ชุดการสอน เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม วิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน รายวิชาภาษาไทย
พื้นฐาน รหัสวิชา ท33101 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย อันเป็นความรู้พื้นฐาน
ในการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้อย่างถูกต้อง และนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง
ชุดการสอน ชุดที่ ๔ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ เล่มนี้ ประกอบด้วย คา
ชี้แจง คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตร
แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน บัตรเฉลยกิจกรรม บัตรเฉลยแบบฝึกหั ด บัตรเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน บรรณนานุกรม
การสร้างชุดการสอนครั้งนี้ ผู้จัดทาได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบ การจัดทาจากตารา
เอกสารทางวิชาการต่างๆ ตลอดจนคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ ภายในชุดการสอนจั ด
เรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ใช้ภาษาชัดเจนเข้าใจง่าย กิจกรรมหลากหลาย และ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน
ขอขอบคุณผู้ให้คาปรึกษาแนะนาทุกท่าน ที่ได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและ
ให้คาแนะนาในการจัดทา ผู้จัดทาขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดการสอนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน และนักเรียนที่จะ
นาไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป
วาสนา ช้องทอง

๓

สำรบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
คาชี้แจง
คู่มือครู
แผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือนักเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
บัตรเนื้อหาที่ ๔.๑
บัตรกิจกรรมที่ ๔.๑
บัตรเนื้อหาที่ ๔.๒
บัตรกิจกรรมที่ ๔.๒
บัตรเนื้อหาที่ ๔.๓
บัตรกิจกรรมที่ ๔.๓
บัตรเนื้อหาที่ ๔.๔
บัตรกิจกรรมที่ ๔.๔
บัตรแบบฝึกหัดที่ ๔.๑
แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ ๔
บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
บรรณานุกรม

หน้ำ
ก
ข
๑
๒
๓
๒๔
๒๖
๒9
๓๓
๓๕
๔๕
๔๗
๕๒
๕๔
๕๘
๖๐
๖๘
๗๒
๗๓

๔

คำชี้แจง
ชุดการสอน เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม วิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นสื่อสาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้
2 หน่วย คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา และหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 กาพย์เห่เรือ ชุดการสอนทั้งหมดมี จานวน 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 ชั่วโมง

๕

คู่มือครู
ชุดที่ ๔ กำรวิเครำะห์คณ
ุ ค่ำด้ำนวรรณศิลป์
เวลำ ๒ ชั่วโมง
คำชี้แจง
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 จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามจานวนนักเรียน
๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามลาดับขั้นตอน
๒.๓ เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่นักเรียนในขณะที่ทากิจกรรม
๓. สื่อและอุปกรณ์ทคี่ รูผู้สอนต้องเตรียมล่วงหน้ำ
๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
๓.๒ บัตรคาประพันธ์
๔. กำรจัดชั้นเรียน
ให้นักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนด

๖
แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
รำยวิชำภำษำไทย
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอนขุนช้ำงถวำยฎีกำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ กำรพิจำรณำคุณค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์

รหัสวิชำ ท๓๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
เวลำ ๒ ชั่วโมง

๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ เป็น คุณ ค่า ทางด้ านการแต่ง ที่ผู้ ประพันธ์ใช้ก ลวิธีในการแต่ ง ที่
น่าสนใจ รู้จักเลือกสรรคามาเรียงร้อยให้เกิดความงาม ความไพเราะ มีความหมายลึกซึ้งกินใจ ทาให้
ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลิน ได้รับความรู้ ข้อคิด และคติธรรมที่เป็นประโยชน์ และนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ผู้อ่านควรอ่านอย่างพินิจ พิเคราะห์ พิจารณาคุณค่าของวรรณคดีที่อ่าน เพื่อให้เกิด
ความรู้และซาบซึ้งในความงามของภาษา
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้ (K)
๔.๑ นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการพิจาณาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ได้
๔.๒ นักเรียนสามารถยกตัวอย่างบทประพันธ์ที่มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดี
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกาได้
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร (P)
๔.๓ นักเรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีเรื่อง ขุนช้าง
ขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกาได้
ด้ำนเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)
๔.๔ นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้

๗
๔. สำระกำรเรียนรู้
๔.๑ แนวทางการพิจารณาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์
-การสรรคา
-การใช้โวหาร
-โวหารภาพพจน์
-ลีลาการประพันธ์
๔.๒ วรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา
๕. สมรรถนะของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน
๗.๑ บัตรกิจกรรม 4.1-4.4 การพิจารณาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์
๗.๒ บัตรแบบฝึกหัดที่ ๔.๑ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์

๘
๘. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่วัด
ด้ำนควำมรู้(K)
-นักเรียนอธิบายแนวทางการ
พิจาณาคุณค่าทางด้าน
วรรณศิลป์ได้
-นักเรียนยกตัวอย่าง
บทประพันธ์ที่มีคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ได้
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (P)
นักเรียนวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ได้
ด้ำนเจตคติและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์(A)
-ใฝ่เรียนรู้
-ความตั้งใจในการทางาน

วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

เกณฑ์กำรวัดและ
ประเมินผล

ตรวจแบบทดสอบ

แบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน

ความก้าวหน้าคะแนน
ก่อนเรียนกับหลังเรียน

ประเมินบัตรกิจกรรม

บัตรกิจกรรมบัตร

คะแนนร้อยละ ๗0 ขึ้นไป

ตรวจแบบฝึกหัด

บัตรแบบฝึกหัดที่ ๔.๑ คะแนนร้อยละ ๗0 ขึ้นไป

ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน

แบบประเมินการ
นาเสนอผลงาน

สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
การทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป

๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้
(ชั่วโมงที่ ๑)
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน
๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
๒. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ครูตรวจและแจ้งผลให้นักเรียนทราบ
3. นักเรียนอ่านบทกวีร่วมสมัย “มืองานบนลานขยะ” ของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ แล้วร่วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน และคุณค่าที่ได้จากบทประพันธ์
ขั้นให้ควำมรู้
๔. นักเรียนศึกษาความรู้ จากบัตรเนื้อหา เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์
โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกประธาน และเลขานุการ ให้ตั้งชื่อกลุ่มเป็นชื่อตัว
ละครในเรื่อง ขุนช้างขุนแผน และศึกษาในประเด็นต่อไปนี้

๙
กลุ่มขุนช้าง
ศึกษาเรื่อง การสรรคา
กลุ่มขุนแผน ศึกษาเรื่อง การใช้โวหาร
กลุ่มวันทอง ศึกษาเรื่อง การใช้ภาพพจน์
กลุ่มพลายงาม ศึกษาเรื่อง ลีลาการประพันธ์
ขั้นปฏิบัติ
6. นักเรียนแต่ละกลุ่ม รับบัตรกิจกรรม ตามประเด็นที่ศึกษา ระดมความคิดร่วมกัน ทา
กิจกรรมลงในบัตรกิจกรรมที่ได้รับ และเตรียมนาเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มตามลาดับ
จนครบทุกกลุ่ม
ขั้นสรุป
๗. ครูประเมินการนาเสนอผลงานและแจ้งผลให้นักเรียบทราบเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป
(ชั่วโมงที่ ๒)
๑. ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่องแนวทางการพิจาณาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์
๒. ปฏิบัติกิจกรรมต่อจากชั่วโมงที่แล้ว โดยใช้กลุ่มเดิม แต่เปลี่ยนฐานการเรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรมจนครบทุกฐาน
๓. ครูสังเกตและประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนขณะที่นักเรียนทากิจกรรม
๔. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมบัตรกิจกรรม ทั้งหมดส่งครูตรวจ
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
๖. นักเรียนทาแบบฝึกหัดที่ ๔.๑
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจแบบฝึกหัดและแจ้งผลให้นักเรียนทราบ
๘. ทาแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ ๔ ครูตรวจและแจ้งผลให้นักเรียนทราบ
๑๐. สื่อกำรเรียนรู้และแหล่งกำรเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒. บัตรคาประพันธ์ “มืองานบนลานขยะ”
๓. ชุดการสอน ชุดที่ ๔ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์

๑๐
ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(............................................................)

๑๑
บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการสอน
๑. ด้านความรู้ (K)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ(P)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
๓. ด้านเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ปัญหา / อุปสรรค / แนวทางแก้ไข
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

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

๑๒

มืองำนบนลำนขยะ
ไม้กวาดเก่ามือกร้านกรางานกวาด
หยุดยืนปานเหงื่อบ้างข้างถนน
ทาหน้าที่ที่ทาอย่างจาทน
เพราะความจนต้อยต่ากรรมกร
ก้มหน้างุดขุดเงินจากงานง่าย
เก็บความกระดากอายเอาไว้ก่อน
ภาระมากปากท้องต้องอาทร
ไม่อาจเลี่ยงเกี่ยงงอนเลือกงานงาม
ตาหลบตาหลายคู่ความรู้สึก
เกรงเขานึกรังเกียจมองเหยียดหยาม
แม้เขาถ่มทิ้งต่อหน้าก็ตาม
มิอาจห้ามน้าใจเขาได้เลย
คนทิ้งทิ้งตามใจได้เกลื่อนกลาด
คนตามเก็บตามกวาดก็กวาดเฉย
ระเบียบบทกฎหมายไม่คุ้ยเคย
หากใครเคร่งเขาว่าเชยจนหน้าชา
ถังขยะยืนเงียบอย่างคนเหงา
ไกลมือเขาก็คล้ายเหมือนไร้ค่า
คาขวัญคาประกาศโทษโฆษณา
ออกกลบหูเกลื่อนตาใครตรึกตรอง
กวาดไปเถอะกวาดไปให้สะอาด
กวาดกันทั้งปีชาติกวาดให้คล่อง
ตราบที่คนมักง่ายมีกายกอง
ก็ต้องเพิ่มไม้กวาดให้เยอะ!1
ศิวกานท์ ปทุมสูติ, บทกวีร่วมสมัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์
,๒๕๔๖), ๒๙-๓๐.
1

๑๓
แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
ชื่อกลุ่มผู้รับกำรประเมิน.....................................
ลำดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คะแนน
รวม
๔ ๓ ๒ ๑ คะแนน

รำยกำรประเมิน
ความพร้อมในการรายงาน
ความชัดเจนถูกต้องของการใช้ภาษาในการนาเสนอ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลงาน
ความสามารถในการตอบข้อซักถาม
ความน่าสนใจของกลวิธีในการนาเสนอผลงาน
รวมคะแนน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................ผู้ประเมิน
(........................................................)

๔
๓
๒
๑

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน = ดีมาก
คะแนน = ดี
คะแนน = พอใช้
คะแนน = ปรับปรุง

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

๑๔
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

กำรแสดงควำมคิดเห็น

กำรวำงแผนกำรทำงำน

๔

มุ่งมั่นในกำรทำงำน

ชื่อ -สกุล

ควำมมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ
เสียสละ

ที่

ควำมร่วมมือในกำรทำงำน

คาชี้แจง : ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน

๔

๔

๔

๔

รวม

๒๐

สรุปผลการ
ประเมิน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
(........................................)
........../............/............

๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๗-๒๐
ดีมาก
๑๓-๑๖
ดี
๙-๑๒
พอใช้
๕-๘
ปรับปรุง

๑๖
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญผู้เรียน
สมรรถนะด้ำนที่ 1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร

ที่

ชื่อ – สกุล

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ รวม
.... .... .... .... คะแนน

ระดับ
คุณภำพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนทั้งหมด จานวน...........คน
ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ จานวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............
ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน
(........................................)

๑๗
เกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
สมรรถนะที่ ๑ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
ตัวชี้วัดที่ ๑ ใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิด ควำมรู้สึกและทัศนะของ
ตนเองด้วยกำรพูดและกำรเขียน
พฤติกรรมบ่งชี้
๑.พูดถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่
อ่าน ฟัง หรือดู
ด้วยภาษาของ
ตนเองพร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบได้

ดีเยี่ยม (๓)

พูดถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่
อ่าน ฟัง หรือดู
ด้วยภาษาของ
ตนเองพร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
สอดคล้องกับ
เรื่องที่ถ่ายทอด
๒.พูดถ่ายทอด พูดถ่ายทอด
ความคิด
ความคิด
ความรู้สึก และ ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง ทัศนะของตนเอง
จากสารที่อ่าน
จากสารที่อ่าน
ฟัง หรือดู ด้วย ฟัง หรือดู ด้วย
ภาษาของตนเอง ภาษาของตนเอง
พร้อมยกตัวอย่าง พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้
ประกอบ
สอดคล้องกับ
เรื่องที่ถ่ายทอด

ระดับคุณภำพ
ดี (๒)
พอใช้ (๑)
พูดถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่
อ่าน ฟัง หรือดู
ด้วยภาษาของ
ตนเองพร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบแต่ไม่
สอดคล้องกับ
เรื่องที่ถ่ายทอด
พูดถ่ายทอด
ความคิด
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารที่อ่าน
ฟัง หรือดู ด้วย
ภาษาของตนเอง
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบแต่ไม่
สอดคล้องกับ
เรื่องที่ถ่ายทอด

ปรับปรุง (๐)

พูดถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่
อ่าน ฟัง หรือดู
ด้วยภาษาของ
ตนเอง

พูดถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่
อ่าน ฟัง หรือดู
ตามแบบ

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

พูดถ่ายทอด
ความคิด
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารที่อ่าน
ฟัง หรือดู ตาม
แบบ

๑๘
พฤติกรรมบ่งชี้
๓.เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่
อ่าน ฟัง หรือดู
ด้วยภาษาของ
ตนเองพร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบได้

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

ดีเยี่ยม (๓)
เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่
อ่าน ฟัง หรือดู
ด้วยภาษาของ
ตนเองพร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
สอดคล้องกับ
เรื่องที่ถ่ายทอด
เขียนถ่ายทอด
ความคิด
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารที่อ่าน
ฟัง หรือดู ด้วย
ภาษาของตนเอง
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
สอดคล้องกับ
เรื่องที่ถ่ายทอด

ระดับคุณภำพ
ดี (๒)
พอใช้ (๑)
เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่
อ่าน ฟัง หรือดู
ด้วยภาษาของ
ตนเองพร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบแต่ไม่
สอดคล้องกับ
เรื่องที่ถ่ายทอด
เขียนถ่ายทอด
ความคิด
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารที่อ่าน
ฟัง หรือดู ด้วย
ภาษาของตนเอง
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบแต่ไม่
สอดคล้องกับ
เรื่องที่ถ่ายทอด

ปรับปรุง (๐)

เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่
อ่าน ฟัง หรือดู
ด้วยภาษาของ
ตนเองแต่ไม่มี
ตัวอย่างประกอบ

เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่
อ่าน ฟัง หรือดู
ตามแบบ

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

เขียนถ่ายทอด
ความคิด
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารที่อ่าน
ฟัง หรือดู ตาม
แบบ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
ให้ ๓ คะแนน ปฏิบัติในระดับ ดีเยี่ยม
10-๑2 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญผู้เรียน
สมรรถนะด้ำนที่ ๒ ควำมสำมำรถในกำรคิด

ที่

ชื่อ – สกุล

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ รวม
.... .... .... .... .... คะแนน

ระดับ
คุณภำพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนทั้งหมด จานวน...........คน
ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ จานวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............
ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน
(........................................)

๒๐
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
สมรรถนะด้าน

รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
(3)

ดี
(2)

ความสามารถ 1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ในการคิด
2. มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4. มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
5. ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้
สรุป
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

-

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
13 - 15
ดีเยี่ยม
9 - 12
ดี
1-8
พอใช้
0
ไม่ผ่าน

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
ให้ 0 คะแนน

ผ่าน
(1)

มผ.
(0)

๒๑
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคุณภำพ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ข้อ ๔. ใฝ่เรียนรู้

รำยกำรประเมิน

ดีเยี่ยม ดี
(3) (2)

1. ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้
2. สนใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
4. มีการจดบันทึกความรู้ อย่างเป็นระบบและ สรุป
เป็นองค์ความรู้
5. แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
สรุป

เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับคุณภำพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

-

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภำพ
13 - 15
ดีเยี่ยม
9 - 12
ดี
1-8
พอใช้
0
ไม่ผ่าน

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
ให้ 0 คะแนน

ผ่ำน
(1)

มผ.
(0)

๒๒
ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ที่

ชื่อ-สกุล

ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

รวม

๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ .....

ระดับ
คุณ
ภำพ

สรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทั้งหมด จานวน...........คน
ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จานวน..........คน คิดเป็นร้อยละ..............
หมำยเหตุ นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขดังนี้

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...
ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน
(...........................................)

๒๓
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคุณภำพ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

รำยกำรประเมิน

ดีเยี่ยม ดี
(3) (2)

ข้อ ๖. มุ่งมั่นในกำร 1. มีความตั้งใจ และพยายามในการทางานที่ได้รับ
ทำงำน
มอบหมาย
2. มีความอดทน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อให้
งานสาเร็จ
3. มีความรับผิดชอบในการทางาน
สรุป
เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับคุณภำพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

-

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภำพ
8-9
ดีเยี่ยม
6-7
ดี
1-5
พอใช้
0
ไม่ผ่าน

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
ให้ 0 คะแนน

ผ่ำน
(1)

มผ.
(0)

๒๔
ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ ๖ มุ่งมัน่ ในกำรทำงำน
ที่

ชื่อ-สกุล

ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ......

......

.....

รวม

ระดับ
คุณ
ภำพ

สรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทั้งหมด จานวน...........คน
ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จานวน..........คน คิดเป็นร้อยละ..............
หมำยเหตุ นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขดังนี้

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...
ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน
(...........................................)

๒๕
แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน
ชุดที่ 4 กำรวิเครำะห์คณ
ุ ค่ำด้ำนวรรณศิลป์
ที่

ชื่อ-สกุล

ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

10

10

ความก้าวหน้า

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวมคะแนน
ร้อยละ

ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
(...........................................)

๒๖
แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด/บัตรกิจกรรม
ชุดที่ 4 กำรวิเครำะห์คณ
ุ ค่ำด้ำนวรรณศิลป์
ที่

ชื่อ-สกุล

แบบฝึกหัดที่
4.1
10

บัตร
กิจกรรม
10

รวมคะแนน

ร้อยละ

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวม
ร้อยละ
ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
(...........................................)

๒๗

คู่มือนักเรียน
ชุดที่ ๔
กำรวิเครำะห์คณ
ุ ค่ำด้ำนวรรณศิลป์
เวลำ ๒ ชั่วโมง
คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
๑. สิ่งที่นกั เรียนจะได้รบั มีดังนี้
๑.๑ บัตรคาสั่ง
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
วรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกาได้
๓.๔ นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้
๓. กิจกรรมทีน่ กั เรียนต้องปฏิบตั ิ
๓.๑ ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับให้ครบถ้วน
๓.๒ ปฏิบัติตามบัตรคาสั่ง

๒๘

บัตรคำสั่ง
โปรดอ่ำนบัตรคำสั่งก่อนปฏิบัติกิจกรรม
๑. นักเรียนควรฟังครูชี้แจงก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม
๒. ห้ามนักเรียนขีดเขียนลงในบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรแบบทดสอบ
๓. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
๔. นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหา แล้วลงมือปฏิบัติ ในบัตรกิจกรรม
๕. ทาแบบฝึกหัดลงในบัตรแบบฝึกหัด
๖. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
๗. ตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
๘. เมือ่ ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกคนเก็บชุดการสอนส่งคืนครูผู้สอน
๙. นักเรียนควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการทาแบบทดสอบ
10.หากนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้สอบถามครูผู้สอน

๒๙

แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ ๔
คำชี้แจง ให้นกั เรียนเลือกข้อที่ถกู ที่สดุ เพียงข้อเดียวแล้วทำเครื่องหมำย X ลงใน
กระดำษคำตอบ
๑. กำรพลิกแพลงภำษำที่ใช้พดู และเขียนให้แปลกออกไปจำกที่ใช้อยู่เป็นปกติก่อ
ให้เกิดจินตภำพ หมำยถึงข้อใด
ก. การสรรคา
ข. การเรียบเรียงคา
ค. ลีลาการประพันธ์
ง. การใช้โวหารภาพพจน์
2. “จำกควำมวุ่นวำยวู่วำมสูค่ วำมว่ำง จำกควำมมืดมำสว่ำงอย่ำงเฉิดฉัน
จำกควำมร้อนระอุเป็นเย็นนิรนั ดร์
ไม่รพู้ ลันพลิกเห็นเป็นควำมรู้”
คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ของบทประพันธ์ข้ำงต้นคือข้อใด
ก. การเล่นเสียงสัมผัส
ข. การซ้าคาเน้นความหมาย
ค. การเล่นคาหลากความหมาย
ง. การใช้คาที่มีความหมายขัดแย้งกัน
๓. กำรสมมติสิ่งต่ำงๆให้มกี ริยำอำกำร ควำมรู้สกึ เหมือนมนุษย์ หมำยถึงข้อใด
ก. บุคคลวัต
ข. อุปลักษณ์
ค. อติพจน์
ง. สัทพจน์

๓๐
๔. “บำงระมำดมำดหมำยสำยสวำท ว่ำสมมำดเหมือนใจแล้วไม่เหมือน
แสนสวำทมำดหมำยมำหลำยเดือน
มีแต่เคลื่อนแคล้วคลำดประหลำดใจ”
ข้อใดไม่ปรำกฏในคำประพันธ์ข้ำงต้น
ก. การซ้าคา
ข. การเล่นเสียงสัมผัส
ค. การเล่นคาพ้องเสียง
ง. การเล่นคาตรงกันข้าม
๕. “ตกว่ำกูหำเป็นเจ้ำชีวิตไม่
มึงถือใจว่ำเป็นเจ้ำทีโ่ รงโขน
เป็นไม่มีอำญำสิทธิค์ ิดดึงโดน
เที่ยวทำโจรใจคะนองจองหองครัน
เลี้ยงมึงไม่ได้อ้ำยใจร้ำย
ชอบแต่เฆี่ยนสองหวำยตลอดสัน
แล้วกลับควำมถำมข้ำงวันทองพลัน
เออเมื่อมันฉุดคร่ำพำมึงไป”
คำประพันธ์ข้ำงต้นใช้ลีลำกำรประพันธ์ตำมข้อใด
ก. เสาวรจนี
ข. นารีปราโมทย์
ค. พิโรธวาทัง
ง. สัลลาปังคพิสัย
๖. “ฉับฉวยชกฉกช้ำ
ฉุกฉับ
โถมทุบทุม่ ถองทับ
ถีบท้ำว
เตะตีต่อยตุบตับ
ตบตัก
หมดหมูเ่ มงมอญม้ำว
ม้ำนเมื้อหมำงเมิน”
คำประพันธ์ข้ำงต้น ไม่ใช้กลวิธกี ำรแต่ง ในข้อใด
ก. การเล่นคาซ้า
ข. การเล่นสัมผัสสระ
ค. การเล่นสัมผัสอักษร
ง. การเลียนเสียงธรรมชาติ

๓๑
๗. “เงียบสัตว์จัตบุ ททวิบำท ดำวดำษเดือนสว่ำงกระจ่ำงไข
น้ำค้ำงตกกระเซ็นเย็นเยือกใจ สงัดเสียงคนใครไม่พดู จำ
ได้ยินเสียงฆ้องย่ำประจำวัง
ลอยลมล่องดังถึงเคหำ
คะเนนับย่ำยำมได้สำมครำ
ดูเวลำปลอดห่วงทักทิน”
คำประพันธ์ข้ำงต้นใช้โวหำรใดในกำรประพันธ์
ก. อุปมาโวหาร
ข. บรรยายโวหาร
ค. พรรณนาโวหาร
ง. สาธกโวหาร
๘. “ใจน้องมิให้หมองอำรมณ์หม่อม ไม่ตดั ใจให้ตรอมเสน่หำ
ถ้ำตัดรักหักใจแล้วไม่มำ
หม่อมอย่ำว่ำเลยว่ำฉันไม่คนื คิด”
คำประพันธ์ข้ำงต้นใช้ลีลำกำรประพันธ์ตำมข้อใด
ก. เสาวรจนี
ข. นารีปราโมทย์
ค. พิโรธวาทัง
ง. สัลลาปังคพิสัย
๙. ข้อใดใช้ภำพพจน์แตกต่ำงจำกข้ออื่น
ก. ลมระเริงลู่หวิวพลิ้วระลอก
สัพยอกยอดไม้ไปลิ่วล่อง
ข. หางนกยูงระย้าเรี่ยคลอเคลียน้า แพนดอกฉ่าช้อยช่อวิจิตร
ค. เห็นคล้ายปลาว่ายเฉวียนฉวัด
ระลอกซัดลาดกระเซ็นขึ้นเต้นหยอย
ง. เฝ้าแหงนดูดวงแขชะแง้พักตร์
เห็นจันทร์ชักรถร่อนเวหาเหิน
๑๐.“จอกแหนแพเสำสำเภำใหญ่ จะทอดถมเท่ำไรไม่รู้สกึ
เหมือนมหำสมุทรสุดซึ้งซึก
น้ำลึกเหลือจะหยัง่ กระทั่งดิน”
คำประพันธ์ข้ำงต้นใช้โวหำรภำพพจน์ชนิดใด
ก. อุปลักษณ์
ข. อุปมา
ค. สัทพจน์
ง. บุคคลวัต

๓๒

บัตรเนื้อหำที่ ๔.๑
คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์

วรรณศิลป์ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญซึ่งช่วยส่งเสริมให้วรรณกรรมมีคุณค่า
น่าสนใจ คาว่า “วรรณศิลป์” หมายถึง ลักษณะดีเด่นทางด้านวิธีแต่ง การเลือกใช้ถ้อยคา
สานวน ลีลา ประโยค และความเรียงต่าง ๆ ที่ประณีต งดงาม มีความหมายลึกซึ้งกินใจ
ทาให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ ซึ่งมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
๑. กำรสรรคำ เป็นการเลือกเฟ้นใช้คาให้เหมาะสม มีเสียงไพเราะ และความหมายคม
คาย ทาให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ
๑.๑ กำรเล่นคำ การเล่นคามีหลายลักษณะ เช่น เล่นคาสัมผัสใน ซึ่งมีทั้งสัมผัส
อักษรและสัมผัสสระ การเล่นคาพ้อง การเล่นคาคาเดียวในต้นวรรค
ตัวอย่างเช่น
๑. กำรเล่นสัมผัสอักษร
ลางลิงลิงลอดไม้
แลลูกลิงลงชิง
ลิงลมไล่ลมติง
แลลูกลิงลางไหล้

ลางลิง
ลูกไม้
ลิงโลด หนีนา
ลอดเลี้ยวลางลิง
(ลิลิตพระลอ)

๒. กำรเล่นสัมผัสสระ
โอ้คลองขวางทางแดนแสนโสทก ดูบนบกก็แต่ล้วนลิงแสม
เลียบตลิ่งวิ่งตามชาวเรือแพ
ทาลอบแลหลอนหลอกตะคอกคน
คาโบราณท่านผูกถูกทุกสิ่ง
เขาว่าลิงจองหองทาพองขน
ทาหลุกหลิกเหลือกลานพาลลุกลน เขาด่าคนจึงว่าลิงโลนลาพอง
(นิราศเมืองแกลง : สุนทรภู่)

๓๓
๓. กำรเล่นคำคำเดียวในต้นวรรค
เสียงสรวลระรี่นี้
เสียงใด
เสียงนุชพี่ฤาใคร
ใคร่รู้
เสียงสรวลเสียงทรามวัย
นุชพี่ มาแม่
เสียงบังอรสมรผู้
อื่นนั้นฤามี
(กาพย์เห่เรือ : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร)

เจ็บรักเจ็บจากช้า
เจ็บใคร่คืนหลังเหลียว
เจ็บพระลูกมาเดียว
เจ็บเร่งเจ็บองค์ท้าว

เจ็บเยียว ยากนา
สู่หย้าว
แดนท่าน
ธิราชร้อนใจถึง ลูกฤา
(ลิลิตพระลอ)

๔. กำรเล่นคำซ้ำ เพื่อเน้นเสียงและควำมหมำย
“

ต้นตุมกำกำฝากฝูงกำลง
โน่นไม้คำงข้างเขาล้วนเหล่าค่าง
ตะลิงปิงลิงวิ่งไล่ลิงลง
หมู่ไม้ใหญ่ยางยูงสูงระดะ
บ้างกลมเกลียวเกี่ยวกันขันจริงจริง

แก้มช้ำช้ำใครต้อง
ปลาทุกทุกข์อกตรม

กำหลงกำมองร้องกำกำ
บ้างเกาคำงห่มคาบ้างถ่างขา
ลิงถลาโลดไต่ไม้ลางลิง
ดูเกะกะเถาวัลย์ขึ้นพันกิ่ง
บ้างเป็นชิงช้าน่าแกว่งไกว”
(ขุนช้างขุนแผน)

อันแก้มน้องช้ำเพราะชม
เหมือนทุกข์พี่ที่จากนาง
(กาพย์เห่เรือ : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร )

๓๔

สักวาหน้าหนำวหนำวสุดหนำว
หนำวจนสั่นซึมซาบเหมือนอาบชล
หนำวสะท้านหนำวสะท้อนนอนไม่หลับ
หนำวอย่างนี้ได้สมหมายก็คลายไป

น้าค้างพราวหนำวเย็นทุกเส้นขน
หนำวสกนธ์ยังไม่หนำวเท่าฤทัย
หนำวนี้จับแล้วแทบโจนทนไม่ไหว
หนำวอะไรไม่ต้องบอกแปลออก เอย
(ชิต บุรทัต)

๕. กำรเล่นคำพ้องเสียง คือ การใช้คาที่มีเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน
ว่าพลางทางชมคณานก
เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี
นางนวลจับนางนวลนอน
จากพรากจับจากจานรรจา
แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง
นกแก้วจับแก้วพาที

โผนผกจับไม้อึงมี่
เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา
เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา
เหมือนจากนางสการะวาตี
เหมือนร้างท้องมาหยารัศมี
เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมา
(อิเหนา : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒)

๒. จินตภำพ หมายถึง คาประพันธ์ที่ทาให้ผู้อ่านคิดคานึง เกิดจินตนาการ เห็นภาพการ
เคลื่อนไหว ให้แสงสี เสียง อารมณ์ ความรู้สึก ตัวอย่างเช่น
๑. กำรมองเห็นภำพอย่ำงชัดเจน
เจ้าร่างน้อยนอนนิ่งบนเตียงต่า คมขางามแฉล้มแจ่มใส
คิ้วคางบางงอนอ่อนละไม
รอยไรเรียบรับระดับดี
ผมเปลือยเลื้อยประลงจนบ่า
งอนปลายเกศาดูสมศรี
ที่นอนน้อยน่านอนอ่อนดี
มีหมอนข้างคู่ประคองเคียง
ขุนช้างขุนแผน : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒

๓๕
๒. บรรยำยให้เห็นทั้งภำพและเสียง
ไผ่ซออ้อเอียดเบียดออด
ลมลอดไล่เลี้ยวเรียวไผ่
ออดแอดแอดออดยอดไกว
แพใบไล้น้าลาคลอง
(แพใบไผ่ : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)

เปรี้ยงเปรี้ยงดังเสียงฟ้าร้อง
ต้องอกทศกัณฐ์อสุรา

กึกก้องทั่วทศทิศา
ตกจากรถาอลงกรณ์
(รามเกียรติ์)

วังเอ๋ยวังเวง
หง่างเหง่งย่าค่าระฆังขาน
ฝูงวัวควายฝ้ายลาทิวากาล
ค่อยค่อยผ่านท้องทุ่งมุ่งถิ่นตน
ชาวนาเหนื่อยอ่อนต่างจรกลับ
ตะวันลับอับแสงทุกแห่งหน
ทิ้งทุ่งให้มืดมัวทั่วมณฑล
และทิ้งตนตูเปลี่ยวอยู่เดียวดาย
(กลอนดอกสร้อยราพึงในป่าช้า : พระยาอุปกิตศิลปสาร)
๓. บรรยำยถึงบรรยำกำศ
เพชรน้าค้างค้างหล่นบนพรมหญ้า เย็นหยาดฟ้ามาฝันหลงวันใหม่
เคล้าเคลียหยอกดอกหญ้าอย่างอาลัย
เมื่อแฉกดาวใบใผ่ไหวตะวัน
(วารีดุริยางค์ : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)

๓๖

บัตรกิจกรรมที่ ๔.๑
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอ่ำนเรื่องขุนช้ำงขุนแผนตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพันธ์ทมี่ ีคณ
ุ ค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ตำมประเด็นต่อไปนี้

๑.กำรสรรคำ

กำรเล่นสัมผัสสระ/สัมผัสอักษร

กำรเล่นคำซ้ำ

กำรใช้คำให้เกิดจินตภำพ

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

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

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

๓๗

บัตรเฉลยกิจกรรมที่ ๔.๑
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอ่ำนเรื่องขุนช้ำงขุนแผนตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพันธ์ทมี่ ีคณ
ุ ค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ตำมประเด็นต่อไปนี้

๑.กำรสรรคำ

กำรเล่นสัมผัสสระ/สัมผัสอักษร

กำรเล่นคำซ้ำ

กำรใช้คำให้เกิดจินตภำพ

ครั้นเวลาดึกกาดัดสงัดเงียบ
ใบไม้แห้งแกร่งเกรียบระรุบร่อน
พระพายโชยเสาวรสขจายขจร
พระจันทรแจ่มแจ้งกระจ่างดวง

แสนแค้นด้วยมารดายังปรานี
ให้ไปขอชีวีขุนช้างไว้
แค้นแม่จาจะแก้ให้หายแค้น
ไม่ทดแทนไอ้ขุนช้างบ้างไม่ได้

พลายชุมพลกอดก้นทองประศรี
กูมิใช่ช้างขี่ดอกลูกหลาน
ลุกขึ้นโขย่งโก้งโค้งคลาน
ซมซานโฮกฮากอ้าปากไป

(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

๓๘

บัตรเนื้อหำที่ ๔.๒
โวหำรภำพพจน์

ภาพพจน์ (Figure of Speech) หมายถึง สานวนภาษารูปแบบหนึ่งเกิดจากการ
เรียบเรียงถ้อยคาด้วยวิธีการต่างๆให้ผิดแผกไปจากการเรียงลาดับคาหรือความหมายของ
คาตามปกติ ไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา เพื่อต้องการให้ผู้อ่านเกิดภาพ มีส่วนร่วมในการ
คิด มีความหมายพิเศษ เข้าใจ และรู้สึกอย่างลึกซึ้งตามผู้แต่ง
๑. อุปมา ( Simile) คือ การเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยใช้คาว่า
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
คิ้วก่งเหมือนกงเขาดีดฝ้าย
จมูกละม้ายคล้ายพร้าขอ
หูกลวงดวงพักตร์หักงอ
ลาคอโตตันสั้นกลม
( ระเด่นลันได : พระมหามนตรี ( ทรัพย์)
ในบทกลอนข้างต้นนี้เป็นการนาเอาลักษณะของอวัยวะหรือรูปร่างของคนมาเปรียบกับ
ลักษณะของสิ่งที่ดูเหมือน เช่น แก้มเป็นปุ่มปมเหมือนกับผิวลูกยอ จมูกที่ดูงองุ้มที่ปลาย
จมูกเหมือนกับตะขอ เป็นต้น
อุปมาไม่ได้มีแต่ในภาษากาพย์กลอนเท่านั้นในร้อยแก้วก็มีอปุ มาเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
“… ข้าพเจ้ารีบเดินดุ่มๆไม่เหลียวหลังผ่านไปในระวางละแวกบ้านมองดูข้างหน้า
ในเวลาฟ้าขาวจวนจะสว่างเห็นถนนหนทางนอกเมืองดูว้าเหว่ทอดยาวยืดไปไกล
ลิบลับดูประหนึ่งว่ำจะไม่มีเขตสุดลงไปฉะนั้น …”
( กามนิต – เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป)

๓๙
๒. อุปลักษณ์ (Metaphor) ภาพพจน์ที่นาเอาสิ่งต่างกัน ๒ สิ่งหรือมากกว่ามาปรียบเทียบ
ในคุณลักษณะที่ร่วมกันโดยตรงไม่ต้องมีคาเชื่อมโยง บอกได้เลยว่าคืออะไรเป็นอะไรตาม
ลักษณะเด่นที่ต้องการเปรียบ กวีและนักเขียนนิยมใช้อุปลักษณ์ในวรรณกรรมที่แต่งพราะ
ได้ความกะทัดรัดแสดงความเฉียบ แหลมในการหาจุดเหมือนที่บ่งบอกถึง ประสบการณ์
และทัศนคติของผู้แต่งคาเชื่อมที่ใช้ในอุปลักษณ์มี เป็น และ คือ
ตัวอย่างเช่น
มันก็เป็นช้างงาอันกล้าหาญ
จะอยู่ป่าเดียวกันนั้นฉันใด

เราก็เป็นช้างสารอันสูงใหญ่
นานไปก็จะยับอัปมาน
( ขุนช้างขุนแผน)

ในบทกลอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างหมื่นหาญกับขุนแผนโดยเปรียบ
ขุนแผนเป็นช้างที่กล้าหาญ หมื่นหาญก็เป็นช้างที่ดูใหญ่โตจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร
“... เออหนอ! ถ้าเรามีนาวาทิพย์ทาด้วยมุกดา มีความปรารถนาเป็นใบ
มีความอาเภอใจเป็นหางเสือได้แล่นเรือลอยละล่องไปในแม่น้านั้นขึ้นไปถึงต้นน้า …”
( กามนิต : เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป)

ธรณินปราณีแก่เรานัก
ใจแผ่นดินคือมารดาผู้อาทร

พร้อมจะให้ลูกรักได้พักผ่อน
ให้ลูกหนุนตักนอนไปจนตาย
(แผ่นดินคือมารดา : ไพวรินทร์ ขาวงาม)

๔๐
๓. บุคคลวัต (Personification) บุคลำธิษฐำน หรือบุคคลสมมุติ คือ ภาพพจน์การ
สมมุติสิ่งไม่มีชีวิต หรือมีชีวิตแต่ไม่ใช่คน ความคิด นามธรรม หรือสัตว์ ให้มีสติปัญญา
อารมณ์ หรือกิริยาอาการเหมือนคน ตัวอย่างเช่น
ลมระเริงลู่หวิวพลิ้วระลอก
แล้วใบไม้ก็ไหวส่ายขึงข่ายกรอง

สัพยอกยอดไม้ไปลิ่วล่อง
ทอแสงทองทอดประทับซับน้าค้าง
(วารีดุริยางค์ : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)

“ลมหนาวเริ่มล่องมาจากฟ้าแล้ว
คลื่นคลี่เกลียวแก้วม้วนกับนวลจันทร์

พรมจูบแผ้วเจ้าพระยาโรยฝ้าฝัน
กระซิบสัน่ ซ่านกระเซ็นเป็นลานา
( ลมหนาว : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)

ในบทนี้เป็นการนาเสนอของกวีที่ให้ลมหนาวมาทาอาการจูบลาน้าเจ้าพระยาคลื่นกระซิบ
และสั่นจนเกิดเป็นเพลงลานา
สีแดงส้มพรมแต้มติดแก้มฟ้า เมฆฟ้อนร่ากวักมือปรือเนตรหวาน
ตะวันพริ้มยิ้มลาทิวากาล
สนสะท้ำนลมไล้ใจรัญจวน
(เพราะขอบฟ้ากว้าง : วิทยา อิสราติชาติ)

“... คาฝรั่งมีอยู่ว่า “ เงินพูดได้ ” แต่ที่จริงมันพูดเมื่อเจ้าของเป็นคนปากโป้งและถ้า
เช่นนั้นมันจะพูดอะไรออกมาแต่ละคาก็ล้วนแต่จะบาดหูคนทั้งนั้น ส่วนความจน
แร้นแค้นนั้นก็พดู ได้ แต่มันจะพูดว่ากระไรไม่มีใครอยากฟัง... ”
( จดหมายจางวางหร่า – น.ม.ส.)

๔๑
๔. อติพจน์ อธิพจน์ ( Hyperbole) คือการเปรียบเทียบโดยกล่าวเกินจริง หรือผิดจาก
ความจริง ด้วยเจตนาเน้นข้อความที่กล่าวนั้นให้มีน้าหนักยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้สึก
เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็มีเค้าแห่งความจริงเจือปนอยู่บ้างไม่ใช่เรื่องที่กุขึ้นหลอกลวง
ตัวอย่างเช่น
เรียมร่าน้าเนตรถ้วม ถึงพรหม
พาหมู่สัตว์จ่อมจม
ชีพม้วย
พระสุเมรเปื่อยเป็นตม
ทบท่าว ลงนา
หากอกนิษฐ์พรหมช่วย
พี่ไว้จึ่งคง
(โคลงเบ็ดเตล็ด : ศรีปราชญ์)

รถเอยรถที่นั่ง
กว้างยาวใหญ่เท่าเขาจักรวาล
ดุมวงกงหันเป็นควันคว้าง
สารถีขี่ขับเข้าดงแดน
นทีตีฟองนองระลอก
เขาพระเมรุเอนเอียงอ่อนละมุน
ทวยหาญโห่ร้องก้องกัมปนาท
บดบังสุริยันตะวันเดือน

บุษบกบัลลังก์ตั้งตระหง่าน
ยอดเยี่ยมเทียมวิมานเมืองแมน
เทียมสิงห์วิ่งวางข้างละแสน
พื้นแผ่นดินกระเด็นไปเป็นจุณ
คลื่นกระฉอกกระฉ่อนชลข้นขุ่น
อานนท์หนุนดินดานสะท้านสะเทือน
สุธาวาสไหวหวั่นลั่นเลื่อน
คลาดเคลื่อนจตุรงค์ตรงมา
( รามเกียรติ์ : รัชกาลที่ ๒)

บทที่กล่าวมานี้ถ้าพิจารณาตามหลักความเป็นจริงแล้วจะหาความจริงไม่ได้เลย
เพราะจะไม่มีรถที่ไหนจะใช้สิงห์เทียมได้ถึง ๑ แสนตัว หากเทียมได้สนามรบก็คงใหญ่ กว่า
สนามหลวงเป็นสิบเท่าแม้แต่น้าในมหาสมุทรก็คงจะขุ่นไม่ได้หากไม่มีคลื่นยักษ์เกิดขึ้น
แบบสึนามิดังนั้นบทกลอนที่กล่าวมาจึงอุดมไปด้วยอติพจน์เป็นอย่างยิ่ง

๔๒
๕. ปฏิทรรศน์ ปฏิพำกย์ หรือ ปฏิพจน์ (Paradox) คือ การใช้โวหารบอกความตรงข้าม
ภาพพจน์ที่ใช้คากล่าวที่มองอย่างผิ วเผินแล้วจะขัดกันเอง หรือไม่น่าจะเป็นไปได้ด้ว ย
เพราะขัดแย้งกันแต่ถ้าพิจารณาให้ดีจะเป็นคากล่าวที่มีความหมายลึกซึ้งและเป็นไปได้
ตัวอย่างเช่น
ศัตรูคือยากาลัง
เลวบริสุทธิ์ บาปบริสุทธิ์ สวยเป็นบ้า
สวยอย่างร้ายกาจ สนุกฉิบหาย สวรรค์บนดิน ยิ่งรีบยิ่งช้า
น้าร้อนปลาเป็น
น้าเย็นปลาตาย เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร
มีความเคลื่อนไหวในความหยุดนิ่ง

แทบฝั่งธารที่เราเฝ้าฝันถึง
จักรวาลวุ่นวายไร้สาเนียง

เสียงน้าซึ่งกระซิบสาดปราศจากเสียง
โลกนี้เพียงแผ่นภพสงบเย็น
(วารีดุริยางค์ : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)

เธอตำยเพื่อจะปลุกให้คนตื่น เธอตายเพื่อผู้อื่นนับหมื่นแสน
เธอเป็นดินก้อนเดียวในดินแดน แต่จะหนักและจะแน่นเต็มแผ่นดิน
(กระทุ่มแบน : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)
ในบทประพัน ธ์ นี้ กล่ าวถึ งหญิ งสาวผู้ ใ ช้ แ รงงานในโรงงานแห่ ง หนึ่ ง ที่ อ าเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ถูกทาร้ายถึงแก่ชีวิต ในครั้งที่ประท้วงต่อสู้กับนายทุน
ในยุคก่อนปีพุทธศักราช 2514 ซึ่งเป็นยุคประชาธิปไตยเบ่งบานของเมืองไทย กวีได้
กล่าวว่าการตายของชนผู้ใช้แรงงานนี้เป็นการตายที่มีคุณค่า อาจปลุกจิตสานึกของผู้คนใน
สังคมได้และกล่าวเปรียบหญิงผู้ใช้แรงงานนั้นเป็นดินที่แม้จะเป็นเพียงดินก้อนเดียว แต่ดิน
ก้อนนี้ "หนักและแน่นเต็มแผ่นดิน" การกล่าวว่า เธอตายเพื่อจะปลุกให้คนตื่น และ ดิน
ก้อนเดียวที่หนักแน่นเต็มแผ่นดิน เป็นปฏิพากย์

๔๓
๖. สัญ ลักษณ์ (Symbol) ภาพพจน์ที่ใช้สิ่งมี ชีวิ ตหรือไม่ มีชี วิตมาเปรียบเทียบกั บ สิ่ งที่
ต้องการเปรียบด้วยคุณสมบัติร่วมกันบางประการ สิ่งที่นามานั้นต้องเกิดการตีความ
และเข้ าใจกั น ในวงกว้ างและเป็ น ที่ ย อมรั บ กั น สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นบางครั้ งอาจจะเป็ น สิ่ ง ที่
กาหนดขึ้นเองเพื่อจุดประสงค์ของนักประพันธ์ก็ได้ ตัวอย่างเช่น
“อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้ำ
มาถนอม
สูงสุดมือมักตรอม
อกไข้
เด็ดแต่ดอกพยอม
ยามยาก ชมนา
สูงก็สอยด้วยไม้
อาจเอื้อมเอาถึง”
( โคลงโลกนิติ : สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร)
โคลงบทนี้มีความหมายเป็นสองนัย ความหมายแรกอาจจะเป็นการสอนผู้ชายว่า
อย่าหมายเป็นเจ้าของผู้หญิงที่มีศักดิ์สูงกว่า โดยใช้สัญลักษณ์ ดอกฟ้าแทนหญิงอันสูงศักดิ์
หรื อ อี ก ความหมายหนึ่ ง เป็ น การสอนว่ าอย่ าทะเยอทะยานเกิน กว่าวิ สัย ของตนที่จะ
สามารถทาได้
“เมฆสีดำแต้มฟ้าเวลานี้
เราอยากเห็นรุ้งทองของฟ้าไทย

มันจะมีวันจางร้างฟ้าไหม
ผ่องอาไพกระจ่างทาบกลางฟ้า”

กลอนบทนี้ใช้คาว่า เมฆสีดาเป็นสัญลักษณ์แทนความทุกข์ ความชั่ว อิทธิพล การ
แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน และใช้คาว่า รุ้งทองเป็นสัญลักษณ์แทน ความดี
สัญลักษณ์เป็นภาพพจน์ที่ต้องการการตีความหมาย สัญลักษณ์จึงเป็นความยาก
ของผู้ที่ไม่มีความชานาญในการวิจารณ์ อีกทั้งการเป็นสัญลักษณ์ยังเป็นสิ่งที่กว้างในเชิง
ความหมายจึงต้องคิดอย่างระมัดระวัง

๔๔
๗. นำมนัย ( Metonymy) ภาพพจน์ที่ใช้คาหรือวลีบ่งบอกลักษณ์หรือคุณสมบัติของสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดมาแสดงความหมายแทนสิ่งของที่มีลักษณะเด่นหรือสิ่งของที่มีสัมพันธภาพ
ใกล้ชิดกับสิ่งที่แทน ในความหมายเป็นสากล นามนัยอาจจะคล้ายกับสัญลักษณ์แต่ต่างกัน
ที่นามนัยจะแสดงความหมายที่ตรงตัวและชัดเจนกว่า เช่น
เก้าอี้ แทนตาแหน่งหน้าที่ของผู้บริหาร
มงกุฎ เป็นเครื่องทรงสูงสุดของกษัตริย์ หมายถึงราชสมบัติ
...ว่านครรามินทร์ ผลัดแผ่นดินเปลี่ยนราช เยียววิวาทชิงฉัตร
(ลิลิตตะเลงพ่าย)
ฉัตรเป็นชื่อเครื่องสูงอย่างหนึ่งที่สาคัญยิ่งสาหรับพระมหากษัตริย์ แสดงความเป็นกษัตริย์
ในที่นี้ กวีใช้ ฉัตร ให้หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ หรือความเป็นกษัตริย์
ยุงร่ำนมันกินมาหลายวัน
ถ้าแพ้ลงคงปรับทับทวี
ขุดเผือกมันสู่กันมาตามจน

อุตส่าห์ให้น้องนั้นได้ขี่มา
เลือดเนื้อเท่านี้เป็นเงินทอง
พักร้อนผ่อนปรนมาในป่า
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน)

ยุงร่ำน เป็นนามนัย แทนสัตว์ที่กินเลือดเป็นอาหาร
เลือดเนื้อ เป็นนามนัย แทนชีวิต
เผือกมัน เป็นนามนัย แทนอาหารที่หาได้ตามป่าตามเขา
หมายว่าจะมอบ เศวตฉัตร

สืบวงศ์จักรพรรดินาถา
( รามเกียรติ์ : รัชกาลที่ ๑)

เศวตฉัตร เป็นนามนัย หมายถึง ราชสมบัติ

๔๕

·

“เก้ำอี้นายกสมาคมกาลังคลอนแคลน”
“เก้าอี้” หมายถึง ตาแหน่ง
“การทางานชิ้นนี้เป็นภาระสาคัญต้องระดมสมองระดับหัวกะทิ”
“สมอง” หมายถึง ผู้มีกาลังความคิด มีสติปัญญาสูง มีความเฉลียวฉลาด
รอบคอบ

๘. อนุนามนัย ( Synicdoche ) คือการนาส่วนน้อยหรือส่วนย่อยที่เห็นเด่นชัดมากล่าว
โดยหมายถึงส่วนทั้งหมด เช่น กรุงเทพฯ คือประเทศไทย เพชรบุรี เมืองคนดุ
เลือดสุพรรณวันก่อนเคยร้อนรุ่ม
บัดนี้เย็นเป็นสุขทุกประการ

หลั่งลงรุ่มฉาบดินทุกถิ่นฐาน
เพราะไทยหาญหวงถิ่นไว้ให้ไทยเอย
(เลือดสุพรรณ : ประสิทธิ์ โรหิตเสถียร)

นามนัยและอนุนามนัย เป็นภาพพจน์ที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คาธรรมดา ซ้าซาก
มาใช้คาสั้นๆ ที่บอกจุดเด่นของสิ่งนั้นได้ โดยผู้ส่งสารไม่ต้องเสียเวลาอธิบายและทาให้ผู้รับ
สารมองเห็นภาพได้ทันที

๔๖
๙. สัทพจน์ ( Onomatopoeia) ภาพพจน์ที่ใช้เสียงธรรมชาติต่างๆ มาแสดงประกอบ
เพื่อให้เกิดมโนภาพภาพพจน์ชนิดนี้มีลักษณ์ที่เด่นชัดมากและเข้าใจง่ายที่สุดในบรรดา
ภาพพจน์ทั้งหมดและยังเป็นที่นิยมของกวีในการแต่งคาประพันธ์ ตัวอย่างเช่น
ต้อยตะริดติดตี่เจ้าพี่เอ๋ย

จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน

แอ้อีอ่อย สร้อยฟ้าสุมาลัย

แม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย
( พระอภัยมณี – สุนทรภู่)

ต้อยตะริดติดตี่ , 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
หรื อ แนะโดยนั ย ให้ ผู้อ่ านผู้ ฟังเข้ าใจแนวความคิ ด หลั ก ธรรม หรื อ ความประพฤติที่
สมควรได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น เช่น
นิ ท านเรื่ อ ง คนตาบอดคล าช้ า ง เป็ น อุ ป มานิ ทั ศ น์ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า คนที่ มี
ประสบการณ์ หรือภูมิหลังต่างกันย่อมมีความสามารถในการรับรู้ความเชื่อและทัศนคติ
ต่างกัน

๔๗
โคลงโลกนิติบทที่ว่าด้วย หนูท้ารบราชสีห์ เป็นอุปมานิทัศน์ แสดงให้เห็นว่า
คนโง่หรือคนพาลที่ด้อยทั้งกาลังกายและกาลังปัญญาบังอาจขมขู่ท้าทายผู้มีกาลังเหนือว่า
ตนทุกด้านแต่ผู้ที่ถูกท้ากลับเห็นว่า ถ้าตนลดตัวลงไปเกี่ยวข้องด้วยเท่ากับเอาพิมเสนไป
แลกเกลือ จึงหลีกเลี่ยงเสีย ปล่อยให้คนโง่ซึ่งมีความอหังการนั้นพ่ายแพ้แก่ตนเอง
นาฏกร เป็น การใช้ภาพการสู้รบต่างๆ หรือ ภาพของการเคลื่อนไหวที่สวยงาม
ภาพพจน์เป็นความงามของภาษาในภาษาไทยที่แยกออกจากภาษาไม่ได้ในทุก
วันนี้คนไทยทุกคนใช้ภาพพจน์ในชีวิตประจาวันกัน อย่างเคยชินจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีใคร
ทราบว่าเราใช้ภาพพจน์กันมากเท่าใดในชีวิตประจาวัน
ภาษาไทยเป็นภาษาที่ร่ารวยในคาศัพท์และมีความงามในความหมายเป็นอย่าง
มากแม้แต่กระทั่งคาหยาบคายที่เราเลี่ยงกันก็ยังมี การใช้ภาพพจน์เปรียบเปรยในการพูด
เพื่อให้ดูสุภาพแต่แท้จริงแล้วก็ยังหยาบคายอยู่ดี และในบางครั้ง ภาพพจน์ก็ไปแอบแฝง
อยู่กับ บทละครโทรทัศน์ หรือนวนิยายที่เราชอบอ่านกัน แต่อย่างไรก็ตามเราต้องถือว่า
ภาพพจน์เป็นสิ่งสาคัญที่ ทาให้ภาษาไทยเกิดความงามในเชิงความหมาย ดังนั้นเราจึงควร
เร่งศึกษาให้เกิดความชานาญและถ่องแท้ให้สมกับที่เราเป็นเจ้าของภาษา

๔๘

บัตรกิจกรรมที่ ๔.๒
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอ่ำนเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพันธ์ทมี่ ีคณ
ุ ค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ในประเด็นต่อไปนี้

กำรใช้ภำพพจน์

๑.อุปมำ

๒.อุปลักษณ์

๓.สัญลักษณ์

๔.อติพจน์

๕.สัทพจน์

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
........................................................
........................................................
........................................................
.........................................................
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๔๙

บัตรเฉลยกิจกรรมที่ ๔.๒
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอ่ำนเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพันธ์ทมี่ ีคณ
ุ ค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ในประเด็นต่อไปนี้

กำรใช้ภำพพจน์

๑.อุปมำ

๒.อุปลักษณ์

๓.สัญลักษณ์

๔.อติพจน์

๕.สัทพจน์

ครานั้นพระองค์ผู้ทรงภพ
ฟังจบแค้นคั่งดั่งเพลิงไหม้
เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ
ดูดเู๋ ป็นได้อีวันทอง
เจ้าพลายงามตามรับเอากลับมา
ทีนี้หน้าจะดาเป็นน้าหมึก
กาเริบใจด้วยเจ้าไวยกาลังฮึก
จะพาแม่ตกลึกให้จาตาย
เหมือนแมลงวันวอนเคล้าที่เน่าชั่ว
มาเกลือกกลั้วปทุมมาลย์ที่หวานหอม
ดอกมะเดื่อฤาจะเจือดอกพะยอม
ว่านักแม่จะตรอมระกาใจ
ออกนั่นเข้านี่มีสารอง
ยิ่งกว่าท้องทะเลอันล้าลึก
จอกแหนแพเสาสาเภาใหญ่
จะทอดถมเท่าไรไม่รู้สึก
ครั้นเวลาดึกกาดัดสงัดเงียบ
ใบไม้แห้งแกร่งเกรียบระรุบร่อน
ใต้เตียงเสียงหนูก็กุกกก
แมงมุมทุ่มอกที่ริมฝา

๕๐

บัตรเนื้อหำที่ ๔.๓
กำรใช้โวหำร

โวหาร หมายถึง ถ้อยคาที่ใช้ในการสื่อสารที่เรียบเรียงเป็นอย่างดี มีวิธีการ มีชั้น
เชิงและมีศิลปะ เพื่อสื่อให้ผู้รับสารรับสารได้อย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจนและลึกซึ้ง รับสารได้
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร
ประเภทของโวหำร
๑. บรรยำยโวหำร คือ โวหารที่ใช้เล่าเรื่อง หรืออธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ตามลาดับ
เหตุ ก ารณ์ มุ่ งความชัดเจน เขี ย นตรงไปตรงมา รวบรั ด ในการเขี ย นทั่ ว ๆ ไป มั ก ใช้
บรรยายโวหาร เพราะเหมาะในการติดต่อสื่อสารเนื่องจาก สานวนประเภทนี้มุ่งสาระ
เขียนอย่างสั้น ๆ ได้ความชัดเจน ตัวอย่างเช่น
“ฉัน ยืนต้นอยู่ในป่าลึก ฉันมีลาต้นสูงใหญ่ กิ่งก้านใบแน่นหนาและแผ่กว้าง
แสงอาทิตย์ ไม่อาจส่องลอดได้ เบื้องล่างจึงร่มรื่น ลาธารน้อย ๆ ไหลผ่านใกล้ลาต้นฉันไป
น้าในลาธาร ใสจนเห็นกรวดทราย ท้องธารและปลาว่ายเวียน ทุกวันจะมีสัตว์ป่านานา
ชนิดมากินน้า ที่ลาธารสายนี้ บางตัวจะอาศัยใต้ร่มใบของฉันนอนหลับอย่างเป็นสุข”
(จาก ฉันคือต้นไม้ ของไมตรี ลิมปิชาติ)

“ อันเกาะแก้วพิสดารสถานนี้
โภชนาสาลีก็มีถม
แต่คราวหลัวครั้งสมุทรโคดม
มาสร้างสมสิกขาสมาทาน
เธอทาไร่ไว้ที่ริมภูเขาหลวง
ครั้นแตกรวงออกมาเล่าเป็นข้าวสาร
ได้สืบพืชยืดอยู่แต่บูราณ
คิดอ่านเอาเดียวมาเหลียวไป"
(พระอภัยมณี : สุนทรภู่ )

๕๑
๒. พรรณนำโวหำร คือ โวหารที่ใช้กล่าวถึงเรื่องราว สถานที่ บุคคล สิ่งของ หรือ
อารมณ์อย่างละเอียด สอดแทรกอารมณ์ ความรู้สึกลงไปเพื่อโน้มน้าวใจ ให้ผู้รับสารเกิด
ภาพพจน์ เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น
“เสียงน้าใสไหลเย็นกระเซ็นเซาะ
สุดแนวหินก็ไหลรินตกลงมา
สายน้าสวยรวนรินเป็นฟองคลื่น
ต้องแสงทองที่สาดส่องเป็นรุ้งงาม

ซัดแก่งเกาะคลื่นเกลียวเลี้ยวซ้ายขวา
สู่ธาราเบื้องล่างอย่างงดงาม
ละอองชื้นสาดไปไกลเกินห้าม
ทุกเมื่อยามน้าไม่เคยเหือดแห้งไป”

. “ เขาใช้แขนยันพื้นดิน อาการเหนื่อยอ่อน กลิ่นน้าฝนบนใบหญ้าและกลิ่นไอดิน
โซยเข้าจมูกวาบหวิว อยากให้มีใครซักคนผ่านมาพบเพื่อพาเขากลับไปหาหมอในหมู่บ้าน
มดหลายตัวเดินสวนขบวนผ่านไปมา มันไม่มีทีท่าจะสนใจเขาเลยแม้แต่น้อย เขามองดูมัน
อย่างเลื่อนลอยทาไมมัน จึงเฉยเมยกับฉัน มันคงรู้แน่ ฉันอยากให้มันเป็นคนจริงๆ ฉัน
จะต้องกลับบ้านให้ได้ เขาคิดพลางเหม่อมองดูยอดสนของหมู่บ้านหาดเสี้ยวเห็นอยู่ไม่ไกล
ดวงอาทิตย์สีแดงเข้มกาลังคล้อยลงเหนือยอดไม้ทางทิศตะวันตก”
(นิคม รายวา: คนบนต้นไม้)
“ความเงียบปกคลุมท้องถนน มีเพียงเสียงหอบหายใจคล้ายความเหนื่อยของผม
ดังอยู่ นานๆ จะมีรถยนต์ผ่านมาสักคัน ไม่มีคันใดให้ความสนใจกับเรา เธอยังคงนอนฟุบ
นิ่งข้างฟุตบาท ผมยกมือกอดอก หนีบขวดเหล้าเอาไว้ น้าตาเธอรินออกมาอย่างไม่มีเสียง
ผมทรุดลงนั่งข้างๆ เธอ มองใบหน้าที่ถูกตบจนเลือดกบปาก ริมฝีปากสั่นระริกบอกถึง
ความกลัวที่ผ่านมา ดวงตาหวาด ระแวงที่มองผมคลายจางลง กลายเป็นความขอบคุณ
ผมอ่านแววตาเธอได้อย่างนั้น แต่เธอยังคงไม่ปริปาก”
( ผู้หญิงข้าใครอย่าเตะ ของ ธราธิป)

๕๒
๓. เทศนำโวหำร คือ โวหารที่มุ่งโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม เป็นการ
กล่าวในเชิงอบรม แนะนาสั่งสอน เสนอทัศนะ ชี้แนะ หรือโน้มน้าว ชักจูงใจโดยยก
เหตุผล ตัวอย่าง หลักฐาน ข้อมูล ข้อเท็จจริง สุภาษิต คติธรรมและสัจธรรม ต่าง ๆ มา
แสดงเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น
…อย่าได้ถือตัวว่าเป็นลูกเจ้าแผ่นดิน พอมีอานาจยิ่งใหญ่อยู่ในบ้านเมือง ถึงจะ
เกะกะ ไม่กลัวเกรงคุมเหงผู้ใด เขา ก็คงจะมีความเกรงใจพ่อ ไม่ต่อสู้ หรือไม่อาจฟ้องร้อง
ว่ ากล่ าว การซึ่ งเชื่อ ใจดังนั้ น เป็ น การผิ ด แท้ ที เดี ย ว เพราะความปรารถนาของพ่ อ ไม่
อยากจะให้ลูกมีอานาจที่จะเกะกะอย่างนั้นเลย เพราะรู้เป็นแน่ว่าเมื่อรักลูกเกินไป ปล่อย
ไม่ ใ ห้ ก ลั ว ใครและประพฤติชั่ว เช่ น นั้ น คงจะเป็ น โทษแก่ ลูก นั้ น เองทั้ งในปั จ จุ บั น และ
อนาคต เพราะฉะนั้นจงรู้เถิดว่าถ้าเมื่อได้ทาความผิดเมื่อใด จะได้รับโทษโดยทันที การที่มี
พ่อเป็นเจ้าแผ่นดินนั้นจะไม่เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนแก้ไขอันใด ได้เลย
(พระบรมราโชวาท : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ประการหนึ่งซึ่งจะเดินดาเนินนาด
อย่าไกวแขนสุดแขนเขาห้ามปราม
อย่าเดินกรายย้ายอกยกผ้าห่ม
อย่าพูดเพ้อเจ้อไปไม่สู้ดี

ค่อยเยื้องยาตรยกย่างไปกลางสนาม
เสงี่ยมงามสงวนไว้แต่ในที
อย่าเสยผมกลางทางหว่างวิถี
เหย้าเรือนมีกลับมาจึ่งหารือ
(สุภาษิตสอนหญิง : สุนทรภู่)

๕๓
๔. สำธกโวหำร คือ การยกตัวอย่างเรื่องราวมาประกอบการอธิบาย เนื้อหาสาระ
เพื่อสนับสนุนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้หนักแน่น สมเหตุสมผล เช่น
“ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงจริง ยินยอมทุกสิ่ง ให้เธอทิ้งไป ฉันขอแค่เพียงให้
เวลาหน่อยได้ไหม อยากเล่านิทานให้ฟัง ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลาพัง ไปเจองูเห่ากาลังใกล้
ตายสงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้ สุดท้ายจะเป็นอย่างไร คอยดูแลด้วยความจริงใจ
ห่วงใย และคอยให้ความรักเป็นกังวลว่ามันจะตาย เฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง แต่สุดท้าย
ชาวนาผู้ชายใจดี ด้วยความ ที่เขาไว้ใจ น่าเสียดายกลับต้องตายด้วยพิษงู นิทานมันบอก
ให้ยอมรับความจริงว่ามีบางสิ่งไม่ควรไว้ใจอะไรบางอย่างทีทาดีซักแค่ไหน ไม่เชื่อง ไม่รัก
ไม่จริง ่
(ชาวนากับงูเห่า : สีฟ้า)

พระโยคีเกาะแก้วพิสดารเทศนาให้สงบศึก
ขณะนั้นค่อนดึกศึกสงบ
ไม่กริบเกรียบเงียบสงัดทั้งปฐพี
คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้
ความตายหนึ่งพึงให้เห็นเป็นประธาน
ซึ่งบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้
อันศีลห้าว่าอย่าทาให้จาตาย
หนึ่งว่าอย่าลักเอาของเขาอื่น
หนึ่งทาเจ้าชู้คู่เขาเล่าลามก
หนึ่งสูบฝิ่นกินสุรามุสาวาท
ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันตี

ต่างนอบนบนับถือพระฤาษี
พระโยคีเทศนาในอาการ.
ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร
หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุกสบาย.
เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย
จะตกอบายภูมิขุมนรก
มาชมชื่นฉ้อฉลคนโกหก
จะตายตกในกระทะอเวจี
ใครทาขาดศีลห้าสิ้นราศี
จะถึงที่พระนิพพานสาราญใจ
(พระอภัยมณี : สุนทรภู)่

๕๔
๕. อุปมำโวหำร คือ โวหารที่กล่าวเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจความหมาย
อารมณ์ ความรู้ สึก หรื อ เห็ น ภาพชั ด เจนยิ่ งขึ้ น มั ก ใช้ ประกอบโวหารประเภทอื่ น เช่ น
เทศนาโวหาร บรรยายโวหารโดยเฉพาะพรรณนาโวหาร เพราะจะช่วยให้รสของถ้อยคา
และรสของเนื้ อความไพเราะสละสลวยยิ่งขึ้น ทั้งสารที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรมการ
เปรียบเทียบอาจเปรียบความเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน เปรียบเทียบความขัดแย้ง หรือ
ลักษณะตรงกันข้ามหรือเปรียบเทียบโดยให้ผู้รับสารโยง ความคิดหนึ่งไปสู่ อีกความคิด
หนึ่ง โดยอาจกล่าวลอย ๆ หรืออาจใช้ค้าแสดงการเปรียบเทียบ ซึ่งมีอยู่หลากหลาย เช่น
เหมือน เสมือน คล้าย ดุจ ดัง ดั่ง ดุจดั่ง ราวดูราว ปาน เพียง ประหนึ่ง เช่น เฉก ฯลฯ
“…ดังนี้เจ้าจะเห็นได้ว่าเมียที่พ่อจัดหาให้มีตระกูล สมชาติ สมเชื้อกันดี เพราะ
ตระกูลของเราก็มั่งมี มีคนนับหน้าถือตา ญาติพี่น้องทั้งฝ่ายบิดามารดาของนางก็บริบูรณ์
รูปร่างงามหาตาหนิมิได้ ผมดาราวกับแมลงผึ้ง หน้าเปล่งปลั่งดั่งดวงจันทร์ เนตรประหนึ่ง
ตากวางจมูกแม้นดอกงา ฟันเทียบไข่มุก ริมฝีปากเพียงผลตาลึงสุก เสียงหวานปานนก
โกกิลา ขาคือลากล้วย เอวเหมาะเจาะไม่อ้วนเกิน เวลาย่างเดินแคล่วคล่องมีสง่าเสมอช้าง
ทรง เพราะฉะนั้นเจ้าจะหาทางตาหนิขัดข้องมิได้เลย...
(เสถียรโกเศศ : กามนิต)

…ถ้าแม้เจ้าอาลัยอยู่ด้วยลูกจริงๆ เหมือนวาจา ก็จะรีบกลับเข้ามาแต่วี่วันไม่ทัน
รอน เออนี่เจ้าเที่ยวพเนจรนอนตามสนุกใจ ชมนกชมไม้ในไพรวัน สารพันก็มี ทั้งฤๅษีสิทธิ์
วิทยาธรคนธรรพ์ เทพารักษ์ผู้มีพักตร์อันเจริญ เห็นแล้วก็น่าเพลิดเพลินไม่เมินได้ หรือเจ้า
ปะผลไม้ประหลาดรสสดสุกทรามเสวยไม่เคยกิน เจ้าฉวยชิมชอบลิ้นก็หลงฉันอยู่จึ่งช้า
อุปมาเสมือนหนึ่งภุมรินบินวะวินว่อน เที่ยวซับซาบเอาเกสรสุคนธมาเลศ พบดอกไท้อัน
วิเศษต้องประสงค์หลงเคล้าคลึงรสจนลืมรัง เข้าเถื่อนเจ้าลืมพร้าได้หน้าแล้วลืมหลังไม่แล
เหลียวเที่ยวทอดประทับมากลางทาง
(มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ชูชก : เจ้าพระยาพระคลัง หน)

๕๕

บัตรกิจกรรมที่ ๔.๓
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอ่ำนเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพันธ์ทมี่ ีคณ
ุ ค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ในประเด็นต่อไปนี้

กำรใช้โวหำร

๑.บรรยำยโวหำร

๒.พรรณนำโวหำร

๓.เทศนำโวหำร

๔.อุปมำโวหำร
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๕๖

บัตรเฉลยกิจกรรมที่ ๔.๓
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอ่ำนเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพันธ์ทมี่ ีคณ
ุ ค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ในประเด็นต่อไปนี้

กำรใช้โวหำร

๑.บรรยำยโวหำร

๒.พรรณนำโวหำร

๓.เทศนำโวหำร

๔.อุปมำโวหำร

ครั้นว่ารุ่งสางสว่างฟ้า
จะกล่าวถึงพระองค์ผู้ทรงชัย
พร้อมด้วยพระกานัลนักสนม
ประจาตั้งเครื่องอานอยู่งานพัด

สุริยาแย้มเยี่ยมเหลี่ยมไศล
เนาในพระที่นั่งบัลลังก์รัตน์
หมอบประนมเฝ้าแหนแน่นขนัด
ทรงเคืองขัดขุนช้างแต่กลางคืน

เงียบสัตว์จตุบททวิบาท
น้าค้างตกกระเซ็นเย็นเยือกใจ
ได้ยินเสียงฆ้องย่าประจาวัง
คะเนนับย่ายามได้สามครา

ดาวดาษเดือนสว่างกระจ่างไข
สงัดเสียงคนใครไม่พูดจา
ลอยลมล่องดังถึงเคหา
ดูเวลาปลอดห่วงทักทิน

จึงปลอบว่าพลายงามพ่อทรามรัก
จงครวญใคร่ให้เห็นข้อสาคัญ
ด้วยเป็นข้าลักไปไทลักมา
ถ้าเจ้าเห็นเป็นสุขไม่ลุกลาม

อย่าฮึกฮักว้าวุ่นทาหุนหัน
แม่นี้พรั่นกลัวแต่จะเกิดความ
เห็นเบื้องหน้าจะอึงแม่จึงห้าม
ก็ตามเถิดมารดาจะคลาใคล

มาอยู่ใยกับอ้ายหินชาติ
ดังทองคาทาเลี่ยมปากกะลา
เหมือนแมลงวันวอนเคล้าที่เน่าชั่ว
หวานหอม
ดอกมะเดื่อฤาจะเจือดอกพะยอม

แสนอุบาทว์ใจจิตริษยา
หน้าตาดาเหมือนมินหม้อมอม
มาเกลือกกลั้วปทุมมาลย์ที่ว่านักแม่จะตรอมระกาใจ

๕๗

บัตรเนื้อหำที่ ๔.๔
ลีลำกำรประพันธ์

ลีลำกำรประพันธ์ เป็นท่วงทานองที่สาคัญในการแต่งคาประพันธ์ให้ดีเด่น ทาให้
ผู้อ่านเกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ คล้อยตามไปด้วย ได้แก่
๑. เสำวรจนี เป็นลีลาที่ใช้แต่งชมความงาม ชมโฉม ชมความงามของสถานที่ ชม
ความงามของธรรมชาติก็ได้ ดังเช่น บทชมโฉมนางเงือก ซึ่งติดตามพ่อแม่มาเพื่อพาพระ
อภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
พงศ์กษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อย ดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ้าผม
ประไพพักตร์ลักษณ์ล้าล้วนขาคม
ทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งทรวง
ขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาด
ดังสุรางค์นางนาฏในวังหลวง
พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง
แล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
(พระอภัยมณี : พระสุนทรโวหาร (ภู่))

บทชมรูปโฉมของวิหยาสะกา ซึ่งถูกสังคามาระตาสังหาร กล่าวว่าวิหยาสะกานั้น
เป็นชายหนุ่มรูปงาม ฟันนั้นเป็นแสงแวววาวสีแดงราวกับแสงของทับทิม ซึ่งตัดรับกับคิ้ว
รวมทั้งปลายเส้นผมซึ่งงอนงามขึ้นเป็นทรงสวยงาม รับกับทรวดทรงองค์เอวของ
วิหยาสะกา
...หนุ่มน้อยโสภาน่าเสียดาย
ทนต์แดงดั่งแสงทับทิม
เกศาปลายงอนงามทรง

ควรจะนับว่าชายโฉมยง
เพริศพริ้มเพรารับกับขนง
เอวองค์สารพัดไม่ขัดตา...
(อิเหนา : รัชกาลที่ ๒)

๕๘
บทชมธรรมชำติ
มืดสิ้นแสงเทียนประทีปส่อง
บุปผชาติสาดเกสรขจรลง
เรณูนวลหวนหอมมารวยริน
เฉื่อยฉิวปลิวรสสุมามาลย์

ก็ผ่องแสงจันทร์กระจ่างสว่างส่ง
บุษบงเบิกแบ่งระบัดบาน
พระพายพัดประทิ่นกลิ่นหวาน
ประสานสอดกอดหลับระงับไป
(ขุนช้างขุนแผน)

๒.นำรีปรำโมทย์ เป็นลีลาการประพันธ์ที่มุ่งไปในทานองเกี้ยว ประเล้าประโลม
(นารี น. หญิง + ปราโมทย์ น. ความบันเทิงใจ, ความปลื้มใจ, ปราโมช ก็ว่า) คือ การทา
ให้ "นารี" นั้น ปลื้ม "ปราโมทย์" ซึ่งรูปแบบหนี่งก็คือ การแสดงความรักผ่านการเกี้ยวและ
โอ้โลมปฏิโลม เช่น ตอนอิเหนากาลังสั่งลาจากนางจินตะหรา ว่าตนไปก็คงไปเพียงไม่นาน
ขอจินตะหราอย่าร้องไห้โศกเศร้าเลย
เมื่อนั้น
โลมนางพลางกล่าววาจา
ซึ่งสัญญาว่าไว้กับนวลน้อง
มิได้แกล้งกลอกกลับอภิปราย

ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
แม้นเกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร
แม้นเนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ
แม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา
เจ้าเป็นถ้าไพขอให้พี่
จะติดตามทรามสงวนนวลละออง

พระสุริย์วงศ์เทวัญอสัญหยา
จงผินมาพาทีกับพี่ชาย
จะคงครองไมตรีไม่หนีหน่าย
อย่าสงกาว่าจะวายคลายรัก

ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน
ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา
พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา
เชยผกาโกสุมปทุมทอง
เป็นราชสีห์สมสู่เป็นคู่ครอง
เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป
(สุนทรภู่)

๕๙

๓. พิโรธวำทัง (พิโรธ ก. โกรธเกรี้ยว ไม่สบอารมณ์ + วาทัง น. วาทะ คาพูด)
คือการแสดงความโกธรแค้นผ่านการใช้คาตัดพ้อต่อว่าให้สาใจ ทั้งยังแสดงความน้อยเนื้อ
ต่าใจ ความผิดหวัง ไม่พอใจ โกรธ ตัดพ้อ ประชดประชัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย
เสียดสี และด่าว่าอย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น
น้าใจนางเหมือนน้าค้างบนไพรพฤกษ์ เมื่อยามดึกดังจะรองเข้าดื่มได้
ครั้งรุ่งแสงสุรีย์ฉายก็หายไป
เพิ่งเห็นใจเสียเมื่อใจจะขาดรอน
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ครั้งนี้เสียรักก็ได้รู้
ถึงเสียรู้ก็ได้เชาวน์ที่เฉาฉงน
เป็นชายหมิ่นชายต้องอายคน
จาจนจาจากอาลัยลาน
(เจ้าพระยาพระคลัง(หน))
บทตัดพ้อที่แสดงทั้งอารมณ์รักและแค้นของ อังคาร กัลยาณพงศ์ จากบทกวี เสียเจ้า
จะเจ็บจาไปถึงปรโลก
จะเกิดกี่ฟ้ามาตรมตาย

เมื่อนั้น
ประกาศิตสีหนาทอาจอง
ตรัสพลางย่างเยื้องยุรยาตร
พนักงานปิดม่านทันใด

ฤๅรอยโศกรู้ร้างจางหาย
อย่าหมายว่าจะให้หัวใจ
(อังคาร กัลยาณพงศ์)

พระผู้ผ่านไอศูรย์สูงส่ง
จะณรงค์สงครามก็ตามใจ
จากอาสน์แท่นทองผ่องใส
เสด็จเข้าข้างในฉับพลันฯ

ในบทที่ยกมานี้ เป็นตอนที่ท้าวดาหาได้ฟังความจากราชทูตของเมืองกะหมังกุ
หนิง ที่กล่าวไว้ว่าถ้าท้าวดาหาไม่ยอมยกบุษบาให้กับวิหยาสะกา ก็ขอให้เตรียมบ้านเมือง
ไว้ให้ดี เพราะเมืองกะหมังกุหนิงจะยกทัพมารบ เมื่อท้าวดาหาได้ฟังก็โกรธเดือดดาลทันใด

๖๐
๔. สัลลำปังคพิสัย เป็นลีลาแห่งการคร่าครวญหวนไห้ ตัดพ้อ เศร้าโศก
เช่น ตอนสุนทรภู่คร่าครวญถึงรัชกาลที่2ซึ่งสวรรคตแล้ว เป็นเหตุให้สุนทรภู่ต้อง ตกระกา
ลาบาก เพราะไม่เป็นที่โปรดปรานของรัชกาลที่ 3 ต้องระเห็จเตร็ดเตร่ไปอาศัยในที่ต่างๆ
ขณะล่องเรือผ่านพระราชวัง สุนทรภู่ซึ่งราลึกความหลังก็คร่าครวญอาลัยถึงอดีตที่เคย
รุ่งเรือง
เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตลบ
สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา

ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา
วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์
(นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่)

พระชนนีของลูกแก้ว ลูกจะทูลลาแล้วพระทูลกระหม่อม เคยถนอม
ลูกมาแต่เยาว์จนคุ้มใหญ่ หวังพระหฤทัยจะฝากผี โอ้พระชนนีของลูกแก้ว
นับวันลูกจะไกลแล้วจากนิเวศน์วัง พระมารดาอยู่ข้างหลังจะประชวรโรคาไข้
ถึงสู่สวรรค์ครรไลย ก็ที่ไหนจะได้ถวายพระเพลิงพระชนนี ลูกจะบุกป่า
พนาลีไปไกลเนตร ลูกจะทรงบรรพชาเพศบาเพ็ญผล จะแผ่เพิ่มเติมกุศลส่งมา
ทุกค่าเช้า โอ้พระปิ่นปกเกล้าของลูกเอ่ย อย่าเศร้าเสียพระทัยเลยถึงลูกแก้ว
ได้เลี้ยงลูกมาแล้วเอาแต่บุญเถิดนะพระทูลกระหม่อม ทูลพลางเธอก็น้อม
พระเศียรซบแทบพระบาทพระชนนี เดิน สมเด็จพระผุสดีพันปีหลวง เธอก็ค่อน
พระทรวงทรงพระโศกา ขึ้น จึงตรัสว่าโอ้อย่าอาวรณ์ พ่อเวสสันดรของแม่เอ่ย อย่า
ท้อแท้พระทัยเลยฟังแม่ว่า ชะรอยว่ากรรมได้ทามาแต่ก่อนแล้ว พระลูกแก้ว
จึงมาจากพระชนนี
(มหาเวสสันดรชาดก ทานกัณฑ์)

๖๑

บัตรกิจกรรมที่ ๔.๔
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอ่ำนเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพันธ์ทมี่ ีคณ
ุ ค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ในประเด็นต่อไปนี้
ลีลำกำรประพันธ์

๑.เสำวรจนี

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

................................................................................................................
๒.นำรีปรำโมทย์ ....... ...............................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

3.พิโรธวำทัง

๔.ศัลลำปังคพิสัย

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

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

๖๒

บัตรเฉลยกิจกรรมที่ ๔.๔
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอ่ำนเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ แล้วยกตัวอย่ำง
บทประพันธ์ทมี่ ีคณ
ุ ค่ำทำงด้ำนวรรณศิลป์ ในประเด็นต่อไปนี้
ลีลำกำรประพันธ์

๑.เสำวรจนี

๒.นำรีปรำโมทย์

3.พิโรธวำทัง

๔.ศัลลำปังคพิสัย

หอมหวนอวลอบบุปผาชาติ เบิกบานก้านกลาดกิ่งไสว
เรณูฟูฟ่อนขจรไกล
ย่างเท้าก้าวไปไม่โครมคราม
ข้าไทนอนหลับลงทับกัน
สะเดาะกลอนถอนลั่นถึงชั้นสาม
กระจกหลากฉากสลับวับแวมวาม อร่ามแสงโคมแก้วแววจับตา

โอ้เจ้าแก้วแววตาของพี่เอ๋ย เจ้าหลับใหลกระไรเลยเป็นหนักหนา
ดังนิ่มน้องหมองใจไม่นาพา
ฤาขัดเคืองคิดว่าพี่ทอดทิ้ง
ความรักหนักหน่วงทรวงสวาท พี่ไม่คลาดคลายรักแต่สักสิ่ง
เผอิญเป็นวิปริตพี่ผิดจริง
จะนอนนิง่ ถือโทษโกรธอยู่ใย

ครานั้นพระองค์ผู้ทรงภพ
ฟังจบแค้นคั่งดั่งเพลิงไหม้
เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ ดูดู๋เป็นได้อีวันทอง
จะว่ารักข้างไหนไม่ว่าได้
น้าใจจะประดังเข้าทั้งสอง
ออกนั่นเข้านี่มีสารอง
ยิ่งกว่าท้องทะเลอันล้าลึก

ครานั้นจึงโฉมเจ้าวันทอง เศร้าหมองด้วยลูกเป็นหนักหนา
พ่อพลายงามทรามสวาทของแม่อา แม่โศกาเกือบเจียนจะบรรลัย
ใช่จะอิ่มเอิบอาบด้วยเงินทอง
มิใช่ของตัวทามาแต่ไหน
ทั้งผู้คนช้างม้าแลข้าไท
ไม่รักใคร่เท่ากับพ่อพลายงาม

๖๓

บัตรแบบฝึกหัดที่ ๔.๑
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอ่ำนบทประพันธ์ที่กำหนดแล้ววิเครำะห์คณ
ุ ค่ำด้ำนวรรณศิลป์
โดยเติมข้อควำมในช่องว่ำงตำมประเด็นต่อไปนี้
ลีลำกำรประพันธ์หรือรสในวรรณคดี
ก. เสำวรจนี
ข. นำรีปรำโมทย์
ค. พิโรธวำทัง
ง. ศัลลำปังคพิสัย

ข้อ ๑.

นิจจาเจ้าวันทองน้องพี่อา
พี่จาหน้าเนื้อน้องได้ทุกแห่ง
นิจจาใจช่างกระไรมาแปลกแปลง
เอามือคลาแล้วยังแคลงอยู่คลับคล้าย
เจ้าลืมนอนซ่อนพุ่มกระทุ่มต่า
เด็ดใบบอนช้อนน้าที่ไร่ฝ้าย
พี่เคี้ยวหมากเจ้าอยากพี่ยังคาย
แขนซ้ายคอดแล้วเพราะหนุนนอน
(................................................................................)

ข้อ ๒

โอ้ว่าป่านฉะนี้พระพี่เจ้า
จะโศกเศร้าราจวญหวนหา
ตั้งแต่ไปแก้สงสัยมา
ไม่เห็นขนิษฐาในถ้าทอง
พระจะแสนโศกสร้อยละห้อยไห้
ร้อนราชหฤทัยหม่นหมอง
จะดั้นด้นคดนคว้าเที่ยวหาน้อง
ทุกประเทศเถื่อนท้องพนาลี
(................................................................................)

ข้อ ๓.
เพดานดาดลาดล้วนกระจกงาม พระเพลิงพลามพร่างพร้อยสว่างพราย
ตาข่ายแก้วปักกรองเป็นกรวยห้อย ระยะย้อยแวววามอร่ามฉาย
(................................................................................)

๖๔

แบบฝึกหัดที่ ๔.๑ (ต่อ)
ให้นักเรียนอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้แล้วบอกว่าผู้แต่งใช้ภาพพจน์ชนิดใดบ้างพร้อมอธิบาย
ข้อ ๔. วักทะเลเทใส่จาน
รับประทานกับข้าวขาว
เอื้อมเก็บบางดวงดาว
ไว้คลุกเคล้าซาวเกลือกิน
ดูปูหอยเริงระบา
เต้นราทาเพลงวังเวงสิ้น
กิ้งก่ากิ้งกือบิน
ไปกินตะวันและจันทร์
คางคกขึ้นวอทอง
ลอยล่องท่องเที่ยวสวรรค์
อึ่งอ่างไปด้วยกัน
เทวดานั้นหนีเข้ากะลา
ไส้เดือนเที่ยวเกี้ยวสาว ชาวอัปสรนอนชั้นฟ้า
ทุกจุลินทรีย์อมีบา
เชิดหน้าได้ดิบได้ดี
(วักทะเล : อังคาร กัลยาณพงศ์)
................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.
ข้อ ๕.
“เขาคลอขลุ่ยครวญเสียงเพียงแผ่วผิว
ชะลอนิ้วพลิ้วผ่านจากมานหมอง
โอดสะอื้นอ้อยอิ่งทิ้งทานอง
เป็นคาพร้องพริ้งพรายระบายใจ....
เจ้าดอกเอยดอกขจรอาวรณ์ถวิล
นกขมิ้นเหลืองอ่อนจะนอนไหน
เขาวางขลุ่ยข่มน้าตาว้าเหว่ใจ
ตอบไม่ได้ดอกหนาข้าคนจร”
(นกขมิ้น : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

๖๕

แบบฝึกหัดที่ ๔.๑ (ต่อ)
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอธิบำยว่ำบทประพันธ์ต่อไปนีม้ ีลกั ษณะเด่นในด้ำนใด
ข้อ ๖. “เห็นจากจากแจกก้าน
แกมระกา
ถนัดระกาแกมจา
จากช้า
บาปใดที่โททา
แทนเท่า ราแม่
จากแต่คาบนี้หน้า
พี่น้องคงถนอม”
............................................................................................................................
............................................................................................................................

ข้อ ๗.

“แล้วสอยดาวสาวเดือนที่เกลื่อนฟ้า
มาทาอาหารให้คนไร้สิ้น
ฟันนภาที่เห็นออกเป็นชิ้น
เอามาสินเย็บเป็นเสื้อเผื่อคนจน”
............................................................................................................................
............................................................................................................................

ข้อ ๘.

ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้าค้างหนาว
ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น
โอ้หนาวอื่นพอขืนอารมณ์ได้
แต่หนาวใจยากแค้นนี้แสนเข็ญ
ทั้งหนาวนอนไกลนุชสุดจะเย็น
ใครจะเป็นเหมือนหนึ่งข้าจะว่าจริง
............................................................................................................................
............................................................................................................................

๖๖

แบบฝึกหัดที่ ๔.๑ (ต่อ)
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอ่ำนบทประพันธ์ที่กำหนดแล้ววิเครำะห์คณ
ุ ค่ำด้ำนวรรณศิลป์
โดยเติมข้อควำมในช่องว่ำง ตำมประเด็นต่อไปนี้
กำรใช้โวหำร
ก.
ข.
ค.
ง.

บรรยายโวหาร
พรรณนาโวหาร
อุปมาโวหาร
เทศนาโวหาร

ข้อ ๙. “อนิจจาแสงเดือนผ่องกระจ่างจับพระพักตร์อยู่เมื่อกี้ ก็จางซีดขมุกขมัวลง
ท้องฟ้าสลัวมัวพยับครึ้ม อากาศเย็นเฉียบจับหัวใจ น้าค้างหยดเผาะๆ เป็นหยาด
น้าตาแห่งสวรรค์ เกสรดอกรังร่วงพรูเป็นสายสหัสธาราสรงพระพุทธสรีระ จักจั่น
เรไรสงัดเงียบดูไม่มีแก่ใจจะทาเสียง ธรรมชาติรอบข้างต่างสลดหมดความคะนอง
ทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วจึงมีเสียงกระซิกๆ สะอื้นไห้แห่งพระภิษุสงฆ์ ฝ่ายพวกมัลละก็
ร้องไห้โฮแทบสิ้นสมฤดี”
(..................................................................................)

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

๖๗

บัตรเฉลยแบบฝึกหัดที่ ๔.๑
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอ่ำนบทประพันธ์ที่กำหนดแล้ววิเครำะห์คณ
ุ ค่ำด้ำนวรรณศิลป์
โดยเติมข้อควำมในช่องว่ำง ตำมประเด็นต่อไปนี้
ลีลำกำรประพันธ์หรือรสในวรรณคดี
ก. เสำวรจนี
ข. นำรีปรำโมทย์
ข. พิโรธวำทัง
ง. ศัลลำปังคพิสัย

ข้อ ๑.
นิจจาเจ้าวันทองน้องพี่อา
นิจจาใจช่างกระไรมาแปลกแปลง
เจ้าลืมนอนซ่อนพุ่มกระทุ่มต่า
พี่เคี้ยวหมากเจ้าอยากพี่ยังคาย
(ค. พิโรธวำทัง)

พี่จาหน้าเนื้อน้องได้ทุกแห่ง
เอามือคลาแล้วยังแคลงอยู่คลับคล้าย
เด็ดใบบอนช้อนน้าที่ไร่ฝ้าย
แขนซ้ายคอดแล้วเพราะหนุนนอน

ข้อ ๒. โอ้ว่าป่านฉะนี้พระพี่เจ้า
ตั้งแต่ไปแก้สงสัยมา
พระจะแสนโศกสร้อยละห้อยไห้
จะดั้นด้นคดนคว้าเที่ยวหาน้อง
(ง. ศัลลำปังคพิสัย)

จะโศกเศร้าราจวญหวนหา
ไม่เห็นขนิษฐาในถ้าทอง
ร้อนราชหฤทัยหม่นหมอง
ทุกประเทศเถื่อนท้องพนาลี

ข้อ ๓. เพดานดาดลาดล้วนกระจกงาม พระเพลิงพลามพร่างพร้อยสว่างพราย
ตาข่ายแก้วปักกรองเป็นกรวยห้อย
ระยะย้อยแวววามอร่ามฉาย
(ก. เสำวรจนี)

๖๘
เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๔.๑ (ต่อ)
ให้นักเรียนอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้แล้วบอกว่าผู้แต่งใช้ภาพพจน์ชนิดใดบ้างพร้อมอธิบาย
ข้อ ๔.
วักทะเลเทใส่จาน
รับประทานกับข้าวขาว
เอื้อมเก็บบางดวงดาว
ไว้คลุกเคล้าซาวเกลือกิน
ดูปูหอยเริงระบา
เต้นราทาเพลงวังเวงสิ้น
กิ้งก่ากิ้งกือบิน
ไปกินตะวันและจันทร์
คางคกขึ้นวอทอง
ลอยล่องท่องเที่ยวสวรรค์
อึ่งอ่างไปด้วยกัน
เทวดานั้นหนีเข้ากะลา
ไส้เดือนเที่ยวเกี้ยวสาว ชาวอัปสรนอนชั้นฟ้า
ทุกจุลินทรีย์อมีบา
เชิดหน้าได้ดิบได้ดี
(วักทะเล : อังคาร กัลยาณพงศ์)
บทร้อยกรองนี้ใช้ภาพพจน์ ๒ ชนิด คือ อติพจน์ (การกล่าวเกินจริง) กับ บุคคลวัต
(การสมมติให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่แสดงกริยาอาการเหมือนมนุษย์ เช่น ปู หอย กิ้งก่า
กิ้งกือคางคก อึ่งอ่าง ทากริยา เต้นรา บิน กิน ท่องเที่ยว เป็นต้น)

ข้อ ๕.
“เขาคลอขลุ่ยครวญเสียงเพียงแผ่วผิว
ชะลอนิ้วพลิ้วผ่านจากมานหมอง
โอดสะอื้นอ้อยอิ่งทิ้งทานอง
เป็นคาพร้องพริ้งพรายระบายใจ....
เจ้าดอกเอยดอกขจรอาวรณ์ถวิล
นกขมิ้นเหลืองอ่อนจะนอนไหน
เขาวางขลุ่ยข่มน้าตาว้าเหว่ใจ
ตอบไม่ได้ดอกหนาข้าคนจร”
(นกขมิ้น : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)
บทร้อยกรองบทนี้ดีเด่นในด้าน การสรรคา คือมีการเล่นคาสัมผัสสระและสัมผัส
อักษร และมีการใช้สัญลักษณ์ คาว่า นกขมิ้น หมายถึง คนร่อนเร่พเนจร

๖๙

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๔.๑ (ต่อ)
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอธิบำยว่ำบทประพันธ์ต่อไปนีม้ ีลกั ษณะเด่นในด้ำนใด
ข้อ ๖. “เห็นจากจากแจกก้าน
แกมระกา
ถนัดระกาแกมจา
จากช้า
บาปใดที่โททา
แทนเท่า ราแม่
จากแต่คาบนี้หน้า
พี่น้องคงถนอม”
บทร้อยกรองบทนี้ดีเด่นในด้าน การสรรคา คือมีการเล่นคาพ้องเสียง ได้แก่คาว่า
จาก หมายถึง ต้นจาก และจาก หมายถึง การพลัดพรากจากกัน

ข้อ ๗.

“แล้วสอยดาวสาวเดือนที่เกลื่อนฟ้า
มาทาอาหารให้คนไร้สิ้น
ฟันนภาที่เห็นออกเป็นชิ้น
เอามาสินเย็บเป็นเสื้อเผื่อคนจน”
บทร้อยกรองบทนี้ดีเด่นในด้านการใช้ภาพพจน์ อติพจน์ กล่าวเกินจริง

ข้อ ๘.

ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้าค้างหนาว
ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น
โอ้หนาวอื่นพอขืนอารมณ์ได้
แต่หนาวใจยากแค้นนี้แสนเข็ญ
ทั้งหนาวนอนไกลนุชสุดจะเย็น
ใครจะเป็นเหมือนหนึ่งข้าจะว่าจริง
บทประพันธ์บทนี้ดีเด่นในด้านการเล่นคา โดยใช้คาว่า หนาว ซ้าหลายครั้ง
เพื่อเน้นความหมาย

๗๐
เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๔.๑ (ต่อ)
คำชี้แจง ให้นกั เรียนอ่ำนบทประพันธ์ที่กำหนดแล้ววิเครำะห์คณ
ุ ค่ำด้ำนวรรณศิลป์
โดยเติมข้อควำมในช่องว่ำง ตำมประเด็นต่อไปนี้
กำรใช้โวหำร
ก.
ข.
ค.
ง.

บรรยายโวหาร
พรรณนาโวหาร
อุปมาโวหาร
เทศนาโวหาร

ข้อ ๙. “อนิจจาแสงเดือนผ่องกระจ่างจับพระพักตร์อยู่เมื่อกี้ ก็จางซีดขมุกขมัวลง
ท้องฟ้าสลัวมัวพยับครึ้ม อากาศเย็นเฉียบจับหัวใจ น้าค้างหยดเผาะๆ เป็นหยาด
น้าตาแห่งสวรรค์ เกสรดอกรังร่วงพรูเป็นสายสหัสธาราสรงพระพุทธสรีระ จักจั่น
เรไรสงัดเงียบดูไม่มีแก่ใจจะทาเสียง ธรรมชาติรอบข้างต่างสลดหมดความคะนอง
ทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วจึงมีเสียงกระซิกๆ สะอื้นไห้แห่งพระภิกษุสงฆ์ ฝ่ายพวกมัลละ
ก็ร้องไห้โฮแทบสิ้นสมฤดี”
( ข. พรรณนาโวหาร )

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

๗๑

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ ๔
คำชี้แจง ให้นกั เรียนเลือกข้อที่ถกู ที่สดุ เพียงข้อเดียวแล้วทำเครื่องหมำย X ลงใน
กระดำษคำตอบ
๑. กำรพลิกแพลงภำษำที่ใช้พดู และเขียนให้แปลกออกไปจำกที่ใช้อยู่เป็นปกติก่อ
ให้เกิดจินตภำพ หมำยถึงข้อใด
ก. การสรรคา
ข. การเรียบเรียงคา
ค. ลีลาการประพันธ์
ง. การใช้โวหารภาพพจน์
2. กำรสมมติสิ่งต่ำงๆให้มกี ริยำอำกำร ควำมรู้สกึ เหมือนมนุษย์ หมำยถึงข้อใด
ก. บุคคลวัต
ข. อุปลักษณ์
ค. อติพจน์
ง. สัทพจน์
3. “บำงระมำดมำดหมำยสำยสวำท ว่ำสมมำดเหมือนใจแล้วไม่เหมือน
แสนสวำทมำดหมำยมำหลำยเดือน
มีแต่เคลื่อนแคล้วคลำดประหลำดใจ”
ข้อใดไม่ปรำกฏในคำประพันธ์ข้ำงต้น
ก. การซ้าคา
ข. การเล่นเสียงสัมผัส
ค. การเล่นคาพ้องเสียง
ง. การเล่นคาตรงกันข้าม

๗๒
4.

“จำกควำมวุน่ วำยวู่วำมสู่ควำมว่ำง จำกควำมมืดมำสว่ำงอย่ำงเฉิดฉัน
จำกควำมร้อนระอุเป็นเย็นนิรนั ดร์
ไม่รพู้ ลันพลิกเห็นเป็นควำมรู้”
คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ของบทประพันธ์ข้ำงต้นคือข้อใด
ก. การเล่นเสียงสัมผัส
ข. การซ้าคาเน้นความหมาย
ค. การเล่นคาหลากความหมาย
ง. การใช้คาที่มีความหมายขัดแย้งกัน
๕. “ฉับฉวยชกฉกช้ำ
ฉุกฉับ
โถมทุบทุม่ ถองทับ
ถีบท้ำว
เตะตีต่อยตุบตับ
ตบตัก
หมดหมูเ่ มงมอญม้ำว
ม้ำนเมื้อหมำงเมิน”
คำประพันธ์ข้ำงต้น ไม่ใช้กลวิธกี ำรแต่ง ในข้อใด
ก. การเล่นคาซ้า
ข. การเล่นสัมผัสสระ
ค. การเล่นสัมผัสอักษร
ง. การเลียนเสียงธรรมชาติ
๖. “เงียบสัตว์จัตบุ ททวิบำท ดำวดำษเดือนสว่ำงกระจ่ำงไข
น้ำค้ำงตกกระเซ็นเย็นเยือกใจ สงัดเสียงคนใครไม่พดู จำ
ได้ยินเสียงฆ้องย่ำประจำวัง
ลอยลมล่องดังถึงเคหำ
คะเนนับย่ำยำมได้สำมครำ
ดูเวลำปลอดห่วงทักทิน”
คำประพันธ์ข้ำงต้นใช้โวหำรใดในกำรประพันธ์
ก. อุปมาโวหาร
ข. บรรยายโวหาร
ค. พรรณนาโวหาร
ง. สาธกโวหาร

๗๓
๗.

“ตกว่ำกูหำเป็นเจ้ำชีวิตไม่
มึงถือใจว่ำเป็นเจ้ำทีโ่ รงโขน
เป็นไม่มีอำญำสิทธิค์ ิดดึงโดน
เที่ยวทำโจรใจคะนองจองหองครัน
เลี้ยงมึงไม่ได้อ้ำยใจร้ำย
ชอบแต่เฆี่ยนสองหวำยตลอดสัน
แล้วกลับควำมถำมข้ำงวันทองพลัน
เออเมื่อมันฉุดคร่ำพำมึงไป”
คำประพันธ์ข้ำงต้นใช้ลีลำกำรประพันธ์ตำมข้อใด
ก. เสาวรจนี
ข. นารีปราโมทย์
ค. พิโรธวาทัง
ง. สัลลาปังคพิสัย
๘. “ใจน้องมิให้หมองอำรมณ์หม่อม ไม่ตดั ใจให้ตรอมเสน่หำ
ถ้ำตัดรักหักใจแล้วไม่มำ
หม่อมอย่ำว่ำเลยว่ำฉันไม่คนื คิด”
คำประพันธ์ข้ำงต้นใช้ลีลำกำรประพันธ์ตำมข้อใด
ก. เสาวรจนี
ข. นารีปราโมทย์
ค. พิโรธวาทัง
ง. สัลลาปังคพิสัย
๙. “จอกแหนแพเสำสำเภำใหญ่ จะทอดถมเท่ำไรไม่รู้สกึ
เหมือนมหำสมุทรสุดซึ้งซึก
น้ำลึกเหลือจะหยัง่ กระทั่งดิน”
คำประพันธ์ข้ำงต้นใช้โวหำรภำพพจน์ชนิดใด
ก. อุปลักษณ์
ข. อุปมา
ค. สัทพจน์
ง. บุคคลวัต
๑๐. ข้อใดใช้ภำพพจน์แตกต่ำงจำกข้ออื่น
ก. ลมระเริงลู่หวิวพลิ้วระลอก สัพยอกยอดไม้ไปลิ่วล่อง
ข. หางนกยูงระย้าเรี่ยคลอเคลียน้า แพนดอกฉ่าช้อยช่อวิจิตร
ค. เห็นคล้ายปลาว่ายเฉวียนฉวัด
ระลอกซัดลาดกระเซ็นขึ้นเต้นหยอย
ง. เฝ้าแหงนดูดวงแขชะแง้พักตร์
เห็นจันทร์ชักรถร่อนเวหาเหิน

๗๔
กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
ชื่ อ...................................เลขที.่ .............ชั้น...............
ข้ อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ก

ข

ค

ง

๗๕

บัตรเฉลยแบบทดสอบ
กำรวิเครำะห์คณ
ุ ค่ำด้ำนวรรณศิลป์

แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ ๑. ง
ข้อ ๒. ง
ข้อ ๓. ก
ข้อ ๔ ค
ข้อ ๕. ค
ข้อ ๖. ก
ข้อ ๗. ข
ข้อ ๘. ค
ข้อ ๙. ค
ข้อ ๑๐.ข

แบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ ๑. ง
ข้อ ๒. ก
ข้อ ๓. ค
ข้อ ๔. ง
ข้อ ๕. ก
ข้อ ๖. ข
ข้อ ๗. ค
ข้อ ๘. ค
ข้อ ๙. ข
ข้อ ๑๐.ค

๗๖
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