เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย

คำชี้แจงกำรใช้ เอกสำรประกอบกำรเรียน
เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง การวิเคราะห์วรรณคดีลิลิตตะเลงพ่าย ประกอบด้วยเอกสาร
ประกอบการเรี ยน จานวน ๕ เล่มดังนี้
เล่มที่ ๑ เรื่ อง การอ่านลิลิตตะเลงพ่าย
เล่มที่ ๒ เรื่ อง การวิเคราะห์คาและสานวน
เล่มที่ ๓ เรื่ อง การวิเคราะห์วจิ ารณ์ตวั ละคร
เล่มที่ ๔ เรื่ อง บทร้อยกรองประเภทลิลิต
เล่มที่ ๕ เรื่ อง การพิจารณาคุณค่างานประพันธ์
เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง การวิเคราะห์วรรณคดีลิลิตตะเลงพ่าย เล่มนี้เป็ นเล่มที่ ๑
เรื่ อง การอ่านลิลิตตะเลงพ่าย นักเรี ยนควรปฏิบตั ิดงั นี้
๑. นักเรี ยนศึกษาคาชี้แจงการเอกสารประกอบการเรี ยน
๒. นักเรี ยนศึกษาคาแนะนา
๓. นักเรี ยนศึกษาลาดับขั้นการเรี ยน
๔. นักเรี ยนศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
๕. นักเรี ยนอ่านจุดประสงค์การเรี ยน
๖. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
๗. ศึกษาใบความรู ้
๘. ทาแบบฝึ กที่ ๑ - ๖
๙. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
๑๐. ตรวจสอบผลการทดสอบจากเฉลย

๑

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย

๒

คำแนะนำสำหรับครูผ้ สู อน

๑. จัดห้องเรี ยนให้เหมาะสมกับกิจกรรมในการเรี ยนรู ้
๒. ศึกษาเนื้อหาเรื่ องที่สอนและวิธีใช้เอกสารประกอบการเรี ยนให้ละเอียด
๓. แจกเอกสารประกอบการเรี ยนให้นักเรี ยนศึกษาและแนะนาวิธีใช้เอกสารประกอบการเรี ยนเพื่อ
นักเรี ยนจะได้ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
๔. ชี้แจงให้นักเรี ยนรู ้บทบาทของตนเอง ในการเรี ยนอย่างละเอียดก่อนถึ งคาบสอนเพื่อให้มีเวลา
สอนเพียงพอ
๕. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้นักเรี ยนทราบและทาแบบทดสอบก่อ นเรี ยน เพื่อประเมิ นความรู ้
เดิมของนักเรี ยน ก่อนเริ่ มเรี ยน
๖. ดาเนินการสอนตามกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
๗. ในขณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม ครู ควรให้การดูแลอย่างทัว่ ถึง และให้คาแนะนากรณี ที่นกั เรี ยน
ไม่เข้าใจในกิจกรรมต่างๆ และต้อ งพยายามกระตุน้ ให้นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองมาก
ที่สุด
๘. หากมีนักเรี ยนคนใดเรี ยนไม่ ทนั ครู ควรให้คาแนะนาหรื ออาจมอบหมายงานหรื อให้ฝึกปฏิบตั ิ
และศึกษาเพิม่ เติมในเวลาว่าง
๙. ให้นัก เรี ยนท าแบบทดสอบหลังเรี ยน หลังจากที่เรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยนเสร็ จ
เรี ยบร้อยในแต่ละชุด
๑๐. ครู ควรสรุ ป ผลการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนสภาพปั ญ หาและข้อ เสนอแนะหลังจากใช้
เอกสารประกอบการเรี ยนแต่ละครั้ง เพือ่ นาไปปรับปรุ งในการใช้ครั้งต่อไป

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย

คำแนะนำสำหรับนักเรียน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ศึกษาส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรี ยนอย่างละเอียด
ฟังครู แนะนาการใช้งานเอกสารประกอบการเรี ยน
รับเอกสารประกอบการเรี ยนเป็ นรายบุคคลของเล่มที่เรี ยน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนนักเรี ยนควรทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนทุกครั้ง
ศึกษาและสืบค้นความรู ้จากเอกสารประกอบการเรี ยนแล้วกิจกรรมตามลาดับ
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยน
ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนของเอกสารประกอบการเรี ยนหลังเรี ยนทุกครั้ง เพือ่ เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

๓

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย

ลำดับขั้นกำรเรียน

อำนคำชี้แจง
ดสอบกอนเรียน
ก ำบ เรียน

ผำนกำร ดสอบ

ำกจกรร กำรเรียน
ดสอบหลังเรียน
ผำน
ก ำเรองให

๔

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย

สำระ ำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วดั

สำระ ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรร
ำตรฐำน ๕.๑ เข้ ำใจและแสดงควำ คดเห็น วจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรร ยอยำง
เห็นคุณคำและนำ ำประยุกต์ ใช้ ในชีวตจรง
ท ๕.๑ ม.๕/๑ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น
ท ๕.๑ ม.๕/๒ วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวติ ของสังคมในอดีต
ท ๕.๑ ม.๕/๓ วิเคราะห์และประเมินคุณค่า ด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรมใน
ฐานะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ท ๕.๑ ม.๕/๔ สังเคราะห์ขอ้ คิดจากวรรณคดี และวรรณกรรมเพือ่ นาไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ จริ ง

๕

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย

จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
๑. นักเรี ยนสามารถอธิบายหลักการอ่านวรรณคดีลิลิตตะเลงพ่ายได้
๒. นักเรี ยนสามารถบอกที่มาของวรรณคดีลิลิตตะเลงพ่ายได้
๓. นักเรี ยนสามารถบอกลักษณะของร่ ายและโคลงสี่สุภาพได้

๖

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย

๗

แบบ ดสอบกอนเรียน
คำชี้แจง

๑. แบบทดสอบฉบับนี้มี ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒. แบบทดสอบนี้เป็ นแบบเลือกตอบ
๓. ให้นกั เรี ยนกากบาท  ในกระดาษคาตอบที่ตรงกับข้อ ก ข ค และ ง ที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. การอ่านโดยใช้การวิเคราะห์ อ่านตั้งแต่ชื่อเรื่ อง ผูแ้ ต่ง คานา คานิยม สารบัญไปจนถึง
เนื้อหาและบรรณานุกรม คือข้อใด
ก. ค้นหาความหมายพื้นฐาน
ข. อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์
ค. รับรู ้อารมณ์ของบทประพันธ์
ง. ค้นหาความหมายของบทประพันธ์
๒. ผูท้ ี่อ่านวรรณคดีแล้วจัดลาดับใจความสาคัญของเรื่ องว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน ผลเป็ น
อย่างไร คือข้อใด
ก. ค้นหาความหมายพื้นฐาน
ข. อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์
ค. รับรู ้อารมณ์ของบทประพันธ์
ง. ค้นหาความหมายของบทประพันธ์
๓. ข้อใดคือการอ่านแล้วรับรู ้อารมณ์ของบทประพันธ์
ก. การแต่งและสิ่งที่แฝงเน้นภายใน
ข. ประวัติของผูเ้ ขียน
ค. ความหมายตามตัวอักษร
ง. การพยายามรับรู ้อารมณ์ความรู ้สึกของผูเ้ ขียน

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย

๔. ข้อใดไม่ใช่การค้นหาความหมายของบทประพันธ์
ก. พิจารณาว่าผูแ้ ต่งใช้กลวิธีใดในการแต่งคาประพันธ์
ข. ค้นหาความหมายตามตัวหนังสือ
ค. ค้นหาความหมายแฝง
ง. ค้นหาข้อคิดที่เป็ นประโยชน์ในตัวบทวรรณคดี
๕. ข้อใดเป็ นจุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของผูแ้ ต่งที่แต่งเรื่ องลิลิตตะเลงพ่าย
ก. บันทึกการทาสงครามยุทธหัตถีครั้งสาคัญ
ข. สดุดีพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ
ค. เพือ่ แต่งวรรณคดีสดุดีพระมหากษัตริ ยเ์ ช่นเดียวกับลิลิตยวนพ่ายในสมัยอยุธยา
ง. ต้องการบรรยายชัยชนะครั้งยิง่ ใหญ่ของฝ่ ายไทยในการทาสงครามระหว่างไทย
กับพม่า
๖. พระราชดารัสของสมเด็จพระนเรศวรข้อใดที่ทาให้พระมหาอุปราชาตัดสินพระทัย
กระทายุทธหัตถี
ก.
สงครามกษัติรย์ทรง ภพแผ่น สองฤา
สองราชรอนฤทธิ์ร้า
เรื่ องรู ้สรรเสริ ญ
ข.
ขัตติยายุทธ์บรรหาร คชคู่ กันแฮ
คงแต่เผือพีน่ อ้ ง
ตราบฟ้ าดินกษัย
ค.
เชิญราชร่ วมคชยุทธ์ เผยอเกียรติ ไว้แฮ
สืบกว่าสองเราไสร้
สุดสิ้นฤามี
ง.
ไว้เพือ่ ผดุงเดชเจ้า
จอมปราณ
ก่อเกิดราชราบาญ
ใหม่แม้
๗. ความในข้อใดแสดงถึงการสูร้ บกันอย่างชุลมุนวุน่ วาย ฝุ่ นตลบคละคลุง้ ไปทัว่ บริ เวณ
ก. พวกพลทัพรามัญ เห็นไทยผันหนีหน้า ไป่ หยุดยั้งช้า ตื่นต้อนแตกฉาน น่านนา
ข. ว่องต่อว่องชิงชัย ไวต่อไวชิงชนะ ม้าไทยพะม้ามอญ ต่างเข้ารอนเข้าโรม
ค. ธก็ไสสองสารทรง ตรงเข้าถีบเข้าแทง ด้วยแรงมันแรงกาย หงายงาเสยสารเศิก
ง. ธุมาการเกิดกระลบ อบอลเวงฟากฟ้ า ดูบ่รู้จกั หน้า หนึ่งสิ้นแสงไถง แลนา

๘

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย

๘. คาประพันธ์ขอ้ ใดมีความหมายถึงการสูร้ บกันเสียงดังกึกก้องจนไม่รู้วา่ ผูใ้ ดแพ้
หรื อชนะ
ก. เห็นประภาพเจ้าช้าง
เชี่ยวกว่าเชี่ยวเหลืออ้าง
เอิกเอื้ออัศจรรย์
ยิง่ นา
ข. สองฝ่ ายหาญใช่ชา้
คือสีหสูส้ ีหกล้า
ต่อแกล้วในกลาง
สมรนา
ค. กองทัพตามกันเต้า
เสียงสนัน่ ลัน่ เท้า
พ่างพื้นไพรพัง
เพิกฤา
ง. ดังตรลบโลกแล้
ฤาบ่ร้างรู ้แพ้
ชนะผูใ้ ดดาล
ฉงนนา
๙. คาประพันธ์ในข้อใดมีความหมายถึงการข่มขวัญคู่ต่อสูโ้ ดยใช้เสียง
ก. ดูคะคลาคะคล่า บ่รู้กี่ส่ าสับสน
ข. ศรต่อศรยิงยืน
ปื นต่อปื นยิงยัน
ค. อุดอึงโห่เอาฤกษ์ เอิกอึงโห่เอาชัย
ง. เงื้อดาบฟันฉะฉาด ง่าง้าวฟาดฉะฉับ
๑๐. คาประพันธ์ในข้อใดใช้คาว่า “ฉัตร” ต่างจากข้ออื่น
ก. อลงกตแก้วแกมกาญจน์ เครื่ องพุดตานตกแต่ง
แข่งสีทองทอเนตร
ปั กเศวตรฉัตรฉานฉาย
ข. ซึ่งแสร้งรังสฤษฎ์ให้
มาอุบตั ิ
ในประยูรเศวตฉัตร
สืบเชื้อ
ค. บัดธเห็นขุนกรี
หนึ่งไสร้
เถลิงฉัตรจัตุรพิรีย ์
เรี ยงคัง่ ขูเฮย
ง. ภูธรเมิลอมิตรไท้
ธารง สารแฮ
ครบสิบหกฉัตรทรง
เทริ ดเกล้า

๙

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๑๐

กระดำ คำตอบแบบ ดสอบกอนเรียน
ชื่อ....................................................................................เลขที่.................
ข้อ

ก

คาตอบ
ข ค

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
คะแนนรวม

ง

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๑๑

ใบควำ รู้ เรอง กำรอำนลลตตะเลงพำย

หลักกำรอำนวรรณคดี
๑. อำนอยำงพนจพจำรณำ คือ การอ่านโดยใช้การวิเคราะห์ อ่านตั้งแต่ชื่อเรื่ อง ผูแ้ ต่ง
คานา คานิยม สารบัญ ไปจนถึงเนื้อหาและบรรณานุกรม รวมถึงประวัติของผูเ้ ขียนซึ่ งจะทาให้เข้าใจ
เนื้อหา มูลเหตุของการแต่ง แรงบันดาลในฝนการแต่งและสิ่งที่แฝงเน้นภายในหนังสือ
๒. ค้นหำควำ ห ำยพน้ ฐำน ความหมายพื้นฐานคือความหมายตามตัวอักษร ผูอ้ ่านสามารถ
ค้นหาได้จากข้อความที่ผแู ้ ต่งได้แฝงเร้นเอาไว้โดยแลกเปลี่ยนกับผูร้ ู ้หรื อผูท้ ี่อ่านวรรณคดีเรื่ องเดียวกัน
แล้วจัดลาดับใจความสาคัญของเรื่ องว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน ผลเป็ นอย่างไร
๓. รับรู้ อำร ณ์ของบ ประพันธ์ คือการพยายามรับรู ้อารมณ์ความรู ้สึกของผูเ้ ขียนที่สอดแทรก
ลงไปในบทประพันธ์น้ นั ถ้าผูอ้ ่านรับรู ้อารมณ์ความรู ้สึกตามเจตนาของผูส้ ่งสาร เมื่ออ่านออกเสียงหรื อ
อ่านทานองเสนาะจะทาให้บทประพันธ์น้ นั มีความไพเราะมากขึ้น
๔. กำรค้นหำควำ ห ำยของบ ประพันธ์ มีหลักการดังนี้
๔.๑ ค้นหำควำ ห ำยตำ ตัวหนังสอ คือ คาใดที่ไม่เข้าใจความหมายให้คน้ หาใน
คาอธิบายศัพท์พจนานุกรมหรื ออภิธานศัพท์ เช่น
๏ บุญเจ้าจอมภพพื้น
แผ่นสยาม
แสยงพระยศยินขาม
ขาดแกล้ว
พระฤทธิ์ดงั ฤทธิ์ราม
รอนราพณ์
แลฤๅ ราญอริ ราชแผ้ว แผกแพ้ทุกภาย
(ลิลิตตะเลงพ่าย)
คาศัพท์ เช่น อริ ราช-ข้าศึกศัตรู
บทประพันธ์น้ ี ถอดความได้วา่ บุญญานุภาพแห่งพระนเรศวรมหาราชกษัตริ ยแ์ ห่ งแผ่นดิน
สยาม ข้าศึกได้ยนิ พระเกียรติยศชื่อเสียง ก็พากันเกรงพระบรมเดชานุภาพ ฤทธิ์ของพระองค์ดงั่ พระราม
ที่ปราบยักษ์ก็ปานกัน เมื่อทาสงครามข้าศึกก็ตอ้ งพ่ายแพ้ทุกครั้ง
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๔.๒ ค้นหำควำ ห ำยแฝง ความหมายแฝงคือ ความหมายที่ตอ้ งตีความซึ่งผูแ้ ต่งใช้
สัญลักษณ์เพือ่ เสนอสารอันเป็ นความหลักของผูแ้ ต่ง
๔.๓ ค้นหำข้ อคด ีเป็ นประโยชน์ ในตัวบ วรรณคดี กล่าวคือ การค้นหาความรู ้สึก
ของผูแ้ ต่ง ซึ่งไม่จาเป็ นต้องตรงกับความรู ้สึกของผูอ้ ่าน แต่ผอู ้ ่านรู ้สึกอย่างนั้นเพราะมีเหตุผลอย่างไรและ
มีคาใดที่บ่งชี้ให้ผอู ้ ่านคิดอย่างนั้น เช่น เรื่ องขุนช้างขุนแผน เป็ นเรื่ องความรักความหลงของชายสอง
หญิงหนึ่ง และชีวติ ที่วนุ่ วายเพราะความเห็นแก่ตวั ชีวติ ที่มากชูห้ ลายคู่ครองย่อมไม่มีความสงบสุข
เป็ นต้น
๕. พจำรณำวำผู้แตงใช้ กลวธีใดในกำรแตงคำประพันธ์ สามารถค้นหาจากการสร้างสรรค์ของกวี
ดังนี้
๕.๑ กำรใช้ บรรยำยโวหำร คือการใช้คาอธิบายเรื่ องราวรายละเอียดให้เข้าใจตามลาดับ
เหตุการณ์
๕.๒ กำรใช้ พรรณนำโวหำร คือ การอธิบายความหมายโดยสอดแทรกอารมณ์
ความรู ้สึก หรื อให้รายละเอียดอย่างลึกซึ้งของผูแ้ ต่งลงไปในเรื่ องนั้นๆ ทาให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจคล้อย
ตามไปกับบทประพันธ์
บัดมงคลพ่าห์ไท้
ทวารัติ
แว้งเหวี่ยงเบี่ยงเศียรสะบัด
ตกใต้
อุกคลุกพลุกเงยงัด
คอคช เศิกแฮ
เบนบ่ายหงายแหงนให้
ท่วงท้อที่ถอย
(ลิลิตตะเลงพ่าย)
๕.๓ กำรใช้ เ นำโวหำร คือ การกล่าวสัง่ สอนอย่างมีเหตุผลประกอบ
๕.๔ กำรใช้ สำธกโวหำร คือ การยกตัวอย่างหรื อเรื่ องราวมาประกอบเพือ่ เพิม่
รายละเอียดหรื อส่งที่น่ารู ้น่าสนใจลงไปในความทาให้เข้าใจชัดเจนยิง่ ขึ้น
๕.๕ กำรใช้ อปุ ำโวหำร คือ โวหารที่กล่าวเปรี ยบเทียบ มักใช้คู่กบั อุปไมย
อุปมาเป็ นสิ่งที่ยกข้อความมาเปรี ยบ ส่วน อุปไมย คือ ข้อความที่เปรี ยบกับสิ่งอื่นให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
๖. พจำรณำควำ งำ และควำ พเรำะของภำ ำ คือ พิจารณาการเลือกใช้คา
การสรรคาและการจัดวางคาที่เลือกสรรแล้วให้ต่อเนื่องไพเราะเหมาะสมได้จงั หวะถูกต้องตามโครงสร้าง
ภาษา ก่อให้เกิดความรู ้สึก อารมณ์และเห็นภาพพจน์
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ข้ อ ูล ัว ปของลลตตะเลงพำย
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริ รักษ์
ลิลิตตะเลงพ่าย เป็ นบทประพันธ์ประเภทลิลิต ประพันธ์ข้ นึ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรสและ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริ รักษ์ เพือ่ สดุดีวรี กรรมของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวาระงานพระราชพิธีฉลองตึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในรัชกาลที่
๓ โดยตะเลงในที่น้ ีหมายถึง มอญ
ี ำของเรอง
๑. พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
๒. วรรณคดีเก่าเรื่ อง ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตพระลอ
๓. จินตนาการของผูแ้ ต่ง คือ ช่วงบทนิราศ
จุด ุงห ำยในกำรแตง
๑. เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒. ฉลองตึกวัดพระเชนตุพนฯ สมัย รัชกาลที่ ๓
๓. สร้างสมบารมีของผูแ้ ต่ง (เพราะผูแ้ ต่งขอไว้วา่ ถ้าแต่งเสร็จขอให้สาเร็จสู่พระนิพพาน)

เน้อเรองยอ
ประวัติศาสตร์กล่าวว่า พระเจ้าหงสาวดีนนั ทบุเรงทรงทราบว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชา
เสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรได้ครองราชย์สมบัติ พระองค์จึงตรัสปรึ กษาขุนนางทั้งปวงว่า
กรุ งศรี อยุธยาผลัดเปลี่ยนกษัตริ ย ์ สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถ พระพีน่ อ้ งทั้งสอง
อาจรบพุง่ ชิงความเป็ นใหญ่กนั ยังไม่รู้เหตุผลประการใด ควรส่งทัพไปเหยียบดินแดนไทย เป็ นการเตือน
สงครามไว้ก่อน ถ้าเหตุการณ์เมืองไทยไม่ปกติสุขก็ให้โจมตีทนั ที ขุนนางทั้งหลายก็เห็นชอบตาม
พระราชดาริ น้ นั พระจ้าหงสาวดีจึงตรัสให้ พระมหาอุปราชเตรี ยมทัพร่ วมกับพระมหาราชเจ้านคร
เชียงใหม่ แต่พระมหาอุปราชกราบทูลพระบิดาว่าโหรทายว่าชันษาของพระองค์ร้ายนัก
สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรัสว่าพระมหาธรรมราชาไม่เสียแรงมีโอรสล้วนแต่เชี่ยวชาญกล้าหาญ
ในศึกมิเคยย่อท้อการสงคราม ไม่เคยพักให้พระราชบิดาใช้เลยต้องห้ามเสียอีก และ หวาดกลัว
พระราชอาญาของพระบิดายิง่ นัก จึงเตรี ยมจัดทัพหลวงและทัพหัวเมืองต่างๆ เพือ่ ยกมาตีไทย ขณะนั้น
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สมเด็จพระนเรศวรเตรี ยมทัพจะไปตีกมั พูชาเป็ นการแก้แค้นที่ถือโอกาสรุ กรานไทยหลายครั้งระหว่างที่
ไทยติดศึกกับพม่า พอสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบข่าวศึกก็ทรงถอนกาลังไปสูร้ บกับพม่าทันที ทัพหน้า
ยกล่วงหน้าไปตั้งที่ตาบลหนองสาหร่ าย
ฝ่ ายพระมาหาอุปราชาทรงคุมทัพมากับ
พระเจ้าเชียงใหม่ร้ ี พลรบ ๕ แสน เข้ามาทางด่าน
เจดียส์ ามองค์ ทรงชมไม้ ชมนก ชมเขา และ
ใคร่ ครวญถึงพระสนมกานัลมาตลอดจนผ่าน
ไทรโยค ลากระเพิน และเข้ายึดเมืองกาญจนบุรีได้
โดยสะดวก ต่อจากนั้นก็เคลื่อนพลผ่านพนมทวน
เกิดลางร้ายลมเวรัมภาพัดฉัตรหัก ทรงตั้งค่ายหลวงที่
ภาพวาดยุทธหัตถี
ตาบลตระพังตรุ ฝ่ ายสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถ
ที่มา www.oknation.net
ทรงเคลื่อนพยุหยาตราทางชลมารค ไปขึ้นบกที่ปากโมก บังเกิดศุภนิมิต
ต่อจากนั้นทรงกรี ฑาทัพทางบกไปตั้งค่ายที่ตาบลหนองสาหร่ าย เมื่อทรงทราบว่าพม่าส่งทหารมาลาด
ตะเวน ทรงแน่พระทัยว่าพม่าจะต้องโจมตีกรุ งศรี อยุธยาเป็ นแน่ จึงรับสัง่ ให้ทพั หน้าเข้าปะทะข้าศึกแล้ว
ล่าถอยเพือ่ ลวงข้าศึกให้ประมาท แล้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถทรงนาทัพ
หลวงออกมาช่วย ช้างทรงของพระเอกาทศรถกาลังตกมันก็เตลิดเข้าไปในหมู่ขา้ ศึก แม่ทพั นายกองตาม
ไม่ทนั สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรัสท้าพระมหาอุปราชาทายุทธหัตถีจนมีชยั ชนะ พระมหาอุปราชาถูก
ฟันขาดคอช้าง สมเด็จพระเอกาทศรถกระทายุทธหัตถีมีชยั ชนะแก่มงั จาชโร
เมื่อกองทัพพม่าแตกพ่ายไปแล้วสมเด็จพระนเรศวรมาหาราชรับสั่งให้สร้างสถูปเจดียเ์ พือ่ เป็ น
การเฉลิมพระเกียรติพระมหาอุปราชา เสด็จแล้วจึงเลิกทัพกลับกรุ งศรี อยุธยา เป็ นอับดับจบเนื้อเรื่ อง

ลัก ณะกำรแตง
แต่งด้วยลิลิตสุภาพ ประกอบด้วย ร่ ายสุ ภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ และ
โคลงสี่สุภาพ แต่งสลับกันไป จานวน ๔๓๙ บท โดยได้แบบอย่างการแต่งมาจากลิลิตยวนพ่ายที่แต่งขึ้น
ในสมัยอยุธยาตอนต้น ลิลิตเปรี ยบได้กบั งานเขียนมหากาพย์ จัดเป็ นวรรณคดีประเภท
เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริ ย ์

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๑๕
คำประพันธ์ ีใช้ แตง
เรื่ องลิลิตตะเลงพ่ายแต่งด้วยคาประพันธ์ประเภท ร่ ายสุภาพ โคลงสี่สุภาพ โคลงสามสุภาพ
และโคลงสองสุภาพ

ลัก ณะบังคับของรำยสุ ภำพ
ร่ ายสุภาพบทหนึ่งมีต้งั แต่ ๕ วรรคขึ้นไป และตอนท้ายต้องจบด้วยโคลงสองสุภาพ
ร่ ายสุภาพแต่ละวรรคกาหนดให้มี ๕ คา เมื่อรวมกับโคลงสองสุภาพแล้วจะได้แผนผังดังนี้
๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐

๐๐๐๐๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ฯลฯ

๐ ๐ ๐ ๐ (ต่อไปเป็ นโคลงสองสุภาพ) ๐ ๐ ๐ อ ท ๐ อ ๐ ๐ ท อ ท ๐ ๐ (๐ ๐)
อ คือ คาเอก
ท คือ คาโท
๑. สาหรับสัมผัสบังคับของร่ ายสุภาพ กาหนดให้คาสุดท้ายของวรรคหน้าส่งสัมผัสไปยังคาที่ ๑
หรื อที่ ๒ หรื อที่ ๓ เพียงคาใดคาหนึ่งในวรรคถัดไป
๒. การส่งสัมผัสเป็ นไปเช่นนี้จนกระทัง่ จบด้วยโคลงสองสุภาพ
๓. ส่วนสัมผัสในซึ่ งเป็ นสัมผัสที่ไม่บงั คับในร่ ายสุภาพใช้ได้ท้งั สัมผัสพยัญชนะและ
สัมผัสสระ แต่นิยมสัมผัสพยัญชนะมากกว่า
ตัวอยำง ร่ ายสุภาพ.............
เสร็ จเสาวนียส์ งั่ สนม เนืองบังคมคาราช พระบาทบทันนิทรา จวนเวลาล่วงสาง
พื้นนภางค์เผือดดาว แสงเงินขาวขอบฟ้ า แสงทองจ้าจับเมฆ........ฯลฯ..........ขอลาองค์ท่านไท้
ไปเผด็จดัสกรให้ เหือดเสี้ ยนศึกสยาม สิ้นนา

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๑๖
ลัก ณะบังคับของโคลงสองสุ ภำพ
โคลงสองสุภาพบทหนึ่งมี ๓ วรรค ๆ หนึ่งมี ๕ คา ยกเว้นวรรคสุดท้ายมีเพียง ๔ คา
ในตอนท้ายมีคาสร้อยได้ ๒ คา ดังแผนผังดังนี้
๐๐๐อท ๐อ๐๐ท
อ ท ๐ ๐ (๐ ๐)
สัมผัสของโคลงสองสุภาพมีเพียงแห่ งเดียว คือคาสุดท้ายของวรรคแรกส่งสัมผัสไปยังคาสุดท้าย
ของวรรคที่ ๒
ตัวอยำง โคลงสองสุภาพ........ พระฟังความลูกท้าว ลาเสด็จศึกด้าว
ดัง่ เบื้องบรรหาร

โคลงสำ สุภำพ
โคลงสามสุภาพบทหนึ่งมี ๔ วรรค ๆ ละ ๕ คา ยกเว้นวรรคสุดท้ายซึ่งมี ๔ คา และมีคาสร้อย
ตอนท้ายอีก ๒ คา ดังแผนผังโคลงสามสุภาพดังนี้
๐๐๐๐๐

๐๐๐อท

๐๐๐๐ท
อ ท ๐ ๐ (๐ ๐)
สัมผัสโคลงสามสุภาพกาหนดให้คาสุดท้ายของวรรคแรกส่ งสัมผัสไปยังคาที่ ๓ ของ
วรรคที่ ๒ และคาสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ส่งสัมผัสไปยังคาสุดท้ายของวรรคที่ ๓

ตัวอยำง โคลงสามสุภาพ........... ล่วงลุด่านเจดีย ์
แดนต่อแดนกันนั้น

สามองค์มีแห่งหั้น
เพือ่ รู ้ราวทาง

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๑๗

ลัก ณะบังคับของโคลงสี สุ ภำพ
โคลงสี่สุภาพบทหนึ่งมี ๔ บาท แต่ละบาทประกอบด้วย ๒ วรรค คือ วรรคหน้า ๕ คา
วรรคหลัง ๒ คา ยกเว้นบาทที่ ๔ ที่มีวรรคหลัง ๔ คา นอกจากนี้ในบาทที่ ๑ และบาทที่ ๓ อาจมีสร้อยคา
ได้อีกบาทละ ๒ คา ดังแผนผังดังนี้
๐๐๐อท
๐ ๐ (๐ ๐)
๐อ๐๐๐

อท

๐๐อ๐๐

๐ อ (๐ ๐)

๐อ๐๐ท

อท๐๐

โคลงสี่สุภาพบังคับคาเอก ๗ คา คาโท ๔ คา โดยถือรู ปวรรณยุกต์เป็ นเกณฑ์ และคาเอกอาจ
ใช้คาตายแทนได้ สัมผัสโคลงสี่สุภาพได้แก่ คาสุดท้ายของบาทที่ ๑ (ไม่นบั คาสร้อย) ส่งสัมผัสไปยังคา
ที่ ๕ ของบาทที่ ๒ และบาทที่ ๓ คาสุดท้ายของบาทที่ ๒ ส่งสัมผัสไปยังคาที่ ๕
ของบาทที่ ๔ ส่วนสัมผัสในของโคลงสี่สุภาพนิ ยมสัมผัสอักษร
ตัวอยำง โคลงสี่สุภาพ........ กระเต็นกระตั้วตื่น

แตกคน

ยูงย่องยอดยูงยล

โยกย้าย

นกเปล้านกปลีปน

ปลอมแปลก กันนา

คล่าคล่าคลิ้งโคลงคล้าย

คู่เคล้าคลอเคลีย

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๑๘

กจกรร ี ๑
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
๑. อ่านอย่างพินิจพิจารณา คือ …………………………………………………………………..
๓. ……………………………………………………………………………………………………
รับรู ้อารมณ์ของบทประพันธ์
……………………………………………………………………………………………………

๒. ค้นหาความหมายพื้นฐาน ความหมายพื้นฐานคือ…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

๓. รับรู ้อารมณ์ของบทประพันธ์ คือ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

๔. การค้นหาความหมายของบทประพันธ์ ได้แก่อะไรบ้าง …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

๕. พิจารณาว่าผูแ้ ต่งใช้กลวิธีใดในการแต่งคาประพันธ์ ได้แก่อะไรบ้าง ………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๑๙

กจกรร ี ๒
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
ไพริ นทรนาศเพี้ยง
พลมาร
พระดัง่ องค์อวตาร
แต่ก้ ี
แสนเศิกห่อนหาญราญ รอฤทธิ์ พระฤๅ
ดาลตระดกเดชลี้
ประหลาดเหล้า แหล่งสถาน
๑. ค้นหาความหมายจากตัวหนังสือ ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………
สงครามความเศิกซึ้ง
แสนกล
จงพ่ออย่ายินยล
แต่ต้นื
อย่าลองคะนองตน
ตาชอบ ทานา
การศึกลึกเล่ห์พน้ื
ล่อเลี้ยว หลอกหลอน
๒. ค้นหาความหมายแฝง ……………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………
๓. ค้นหาข้อคิดที่เป็ นประโยชน์ในตัวบทวรรณคดี คือ ………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๒๐

กจกรร ี ๓
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนอธิบายการใช้โวหารของกวีในการแต่งต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
งามสองสุริยราชล้ า
พ่างพัชริ นทรไพจิตร
ฤๅรามเริ่ มรณฤทธิ์
ทุกเทศทิศอ้าง

เลอพิศ นาพ่อ
ศึกสร้าง
รบราพณ์ แลฤๅ
อื่นไท้ไป่ เทียม

๑. กวีใช้กลวิธีการแต่ง…………………………………………….………………………..

พลายปราบไตรจักรอ้าง
เอิกฤทธิ์
อาจปราบคชทุกทิศ
ทัว่ ไซร้
เอกาทศรถอิศวรเสด็จ ทรงนา
นาคเชนทเรศไท้
ธิราชเจ้า จอมสยาม ฯลฯ
๒. กวีใช้กลวิธีการแต่ง……………………………………………………………………..

พอถวายวรวากย์อา้ ง
โอษฐ์พระ
ดาลมหาวาตะ
ตื่นฟ้ า
ทรหึงทรหวลพะพานพัด หาวแฮ
หอบธุมางค์จางเจ้า
จรัสด้าว แดนสมร
๓. กวีใช้กลวิธีการแต่ง…………………………………….………………………………..

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๒๑

กจกรร ี ๔
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนบอกลักษณะจากโคลงสี่ สุภาพที่กาหนดให้ถึงสิ่ งที่กวีตอ้ งการสื่ อให้
ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
บุญเจ้าจอมภพพื้น แผ่นสยาม
แสยงพระยศยินขาม ขาดแกล้ว
พระฤทธิ์ดงั ฤทธิ์ราม รอนราพณ์
แลฤๅ ราญอริ ราชแผ้ว แผกแพ้ทุกภาย
๑. ……………………………………………………………………………….…………..

พลอยพล้ าเพลียกถ้าท่าน ในรณ
บัดราชฟาดแสงพลพ่ายฟ้ อน
พระเดชพระแสดงดล
เผด็จคู่ เข็ญแฮ
ถนัดพระอังสางข้อน
ขาดด้าว โดยขวา
๒. ……………………………………………………………………………….………….

มาเดียวเปลี่ยวอกอ้า
อายสู
สถิตอยูเ่ อ้องค์ดู
ละห้อย
พิศโพ้นพฤกษ์พบู
บานเบิก ใจนา
พลางคะนึงนุชน้อย
แน่งเนื้อ นวลสงวน ฯลฯ
๓. ……………………………………………………………………………….…………..

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๒๒

กจกรร ี ๕
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนบอกลักษณะจากโคลงสี่ สุภาพที่กาหนดให้ว่ากวีวิจารณ์ความงาม ความ
ไพเราะให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)

พิจารณาความงามและความไพเราะของภาษา คือ ………………………………....…………..
……………………………………………………………………………….…………..………
……………………………………………………………………….…………..………………
……………………………………………………………….…………………………………..
มาเดียวเปลี่ยวอกอ้า
อายสู
สถิตอยูเ่ อ้องค์ดู
ละห้อย
พิศโพ้นพฤกษ์พบู
บานเบิก ใจนา
พลางคะนึงนุชน้อย
แน่งเนื้อ นวลสงวน ฯลฯ
กวีกล่าวถึง……………………………………………………………….…………..………
สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ ง
ยามสาย
สายบ่หยุดเสน่ ห์หาย
ห่างเศร้า
กี่คืนกี่วนั วาย
วางเทวษ ราแม่
ถวิลทุกขวบค่าเช้า
หยุดได้ ฉันใด ฯลฯ
กวีกล่าวถึง……………………………………………………………….…………..………

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๒๓

กจกรร ี ๖
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนโยงเส้นสัมผัสของโคลงสี่ สุภาพที่กาหนดให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
ดอกบัวเทียนธูปน้อม

นมัสการ

อรหังสัมมาขาน

เเจ่มเเจ๋ ว

นะโมตัสสะสาร

สามขบ กระจ่างนา

อิติปิโสแล้ว

สืบถ้วนจงเจริ ญ

จงแจ้งแห่งเหตุเบื้อง

โบราณ

เป็ นประโยชน์ยทุ ธการ

กล่าวไว้

เอาใจทหารหาญ

เริ งรื่ น อยูน่ า

อย่าระคนปนใกล้

เกลือกกลั้ว ขลาดเขลา

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๒๔

แบบ ดสอบหลังเรียน
คำชี้แจง

๑. แบบทดสอบฉบับนี้มี ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒. แบบทดสอบนี้เป็ นแบบเลือกตอบ
๓. ให้นกั เรี ยนกากบาท  ในกระดาษคาตอบที่ตรงกับข้อ ก ข ค และ ง ที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. พระราชดารัสของสมเด็จพระนเรศวรข้อใดที่ทาให้พระมหาอุปราชาตัดสินพระทัย
กระทายุทธหัตถี
ก.
สงครามกษัติรย์ทรง ภพแผ่น สองฤา
สองราชรอนฤทธิ์ร้า
เรื่ องรู ้สรรเสริ ญ
ข.
ขัตติยายุทธ์บรรหาร คชคู่ กันแฮ
คงแต่เผือพีน่ อ้ ง
ตราบฟ้ าดินกษัย
ค.
เชิญราชร่ วมคชยุทธ์ เผยอเกียรติ ไว้แฮ
สืบกว่าสองเราไสร้
สุดสิ้นฤามี
ง.
ไว้เพือ่ ผดุงเดชเจ้า
จอมปราณ
ก่อเกิดราชราบาญ
ใหม่แม้
๒. ความในข้อใดแสดงถึงการสูร้ บกันอย่างชุลมุนวุน่ วาย ฝุ่ นตลบคละคลุง้ ไปทัว่ บริ เวณ
ก. พวกพลทัพรามัญ เห็นไทยผันหนี หน้า ไป่ หยุดยั้งช้า ตื่นต้อนแตกฉาน น่านนา
ข. ว่องต่อว่องชิงชัย ไวต่อไวชิงชนะ ม้าไทยพะม้ามอญ ต่างเข้ารอนเข้าโรม
ค. ธก็ไสสองสารทรง ตรงเข้าถีบเข้าแทง ด้วยแรงมันแรงกาย หงายงาเสยสารเศิก
ง. ธุมาการเกิดกระลบ อบอลเวงฟากฟ้ า ดูบ่รู้จกั หน้า หนึ่งสิ้นแสงไถง แลนา

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๒๕
๓. คาประพันธ์ขอ้ ใดมีความหมายถึงการสูร้ บกันเสียงดังกึกก้องจนไม่รู้วา่ ผูใ้ ดแพ้หรื อชนะ
ก. เห็นประภาพเจ้าช้าง
เชี่ยวกว่าเชี่ยวเหลืออ้าง
เอิกเอื้ออัศจรรย์
ยิง่ นา
ข. สองฝ่ ายหาญใช่ชา้
คือสีหสู ้สีหกล้า
ต่อแกล้วในกลาง
สมรนา
ค. กองทัพตามกันเต้า
เสียงสนัน่ ลัน่ เท้า
พ่างพื้นไพรพัง
เพิกฤา
ง. ดังตรลบโลกแล้
ฤาบ่ร้างรู ้แพ้
ชนะผูใ้ ดดาล
ฉงนนา
๔. คาประพันธ์ในข้อใดมีความหมายถึงการข่มขวัญคู่ต่อสูโ้ ดยใช้เสียง
ก. ดูคะคลาคะคล่า บ่รู้กี่ส่ าสับสน
ข. ศรต่อศรยิงยืน
ปื นต่อปื นยิงยัน
ค. อุดอึงโห่เอาฤกษ์ เอิกอึงโห่เอาชัย
ง. เงื้อดาบฟันฉะฉาด ง่าง้าวฟาดฉะฉับ
๕. คาประพันธ์ในข้อใดใช้คาว่า “ฉัตร” ต่างจากข้ออื่น
ก. อลงกตแก้วแกมกาญจน์ เครื่ องพุดตานตกแต่ง
แข่งสีทองทอเนตร
ปั กเศวตรฉัตรฉานฉาย
ข. ซึ่งแสร้งรังสฤษฎ์ให้
มาอุบตั ิ
ในประยูรเศวตฉัตร
สืบเชื้อ
ค. บัดธเห็นขุนกรี
หนึ่งไสร้
เถลิงฉัตรจัตุรพิรีย ์
เรี ยงคัง่ ขูเฮย
ง. ภูธรเมิลอมิตรไท้
ธารง สารแฮ
ครบสิบหกฉัตรทรง
เทริ ดเกล้า

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๒๖

๖. การอ่านโดยใช้การวิเคราะห์ อ่านตั้งแต่ชื่อเรื่ อง ผูแ้ ต่ง คานา คานิยม สารบัญไปจนถึง
เนื้อหาและบรรณานุกรม คือข้อใด
ก. ค้นหาความหมายพื้นฐาน
ข. อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์
ค. รับรู ้อารมณ์ของบทประพันธ์
ง. ค้นหาความหมายของบทประพันธ์
๗. ผูท้ ี่อ่านวรรณคดีแล้วจัดลาดับใจความสาคัญของเรื่ องว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน ผลเป็ น
อย่างไร คือข้อใด
ก. ค้นหาความหมายพื้นฐาน
ข. อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์
ค. รับรู ้อารมณ์ของบทประพันธ์
ง. ค้นหาความหมายของบทประพันธ์
๘. ข้อใดคือการอ่านแล้วรับรู ้อารมณ์ของบทประพันธ์
ก. การแต่งและสิ่งที่แฝงเน้นภายใน
ข. ประวัติของผูเ้ ขียน
ค. ความหมายตามตัวอักษร
ง. การพยายามรับรู ้อารมณ์ความรู ้สึกของผูเ้ ขียน
๙. ข้อใดไม่ใช่การค้นหาความหมายของบทประพันธ์
ก. พิจารณาว่าผูแ้ ต่งใช้กลวิธีใดในการแต่งคาประพันธ์
ข. ค้นหาความหมายตามตัวหนังสือ
ค. ค้นหาความหมายแฝง
ง. ค้นหาข้อคิดที่เป็ นประโยชน์ในตัวบทวรรณคดี

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๒๗
๑๐. ข้อใดเป็ นจุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของผูแ้ ต่งที่แต่งเรื่ องลิลิตตะเลงพ่าย
ก. บันทึกการทาสงครามยุทธหัตถีครั้งสาคัญ
ข. สดุดีพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ
ค. เพือ่ แต่งวรรณคดีสดุดีพระมหากษัตริ ยเ์ ช่นเดียวกับลิลิตยวนพ่ายในสมัยอยุธยา
ง. ต้องการบรรยายชัยชนะครั้งยิง่ ใหญ่ของฝ่ ายไทยในการทาสงครามระหว่างไทยกับ
พม่า

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๒๘

กระดำ คำตอบแบบ ดสอบหลังเรียน
ชื่อ....................................................................................เลขที่.................
ข้อ

ก

คาตอบ
ข ค

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
คะแนนรวม

ง

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๒๙

ภำคผนวก

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๓๐

เฉลยคำตอบแบบ ดสอบกอนเรียน
ชื่อ....................................................................................เลขที่.................
ข้อ

ก

คาตอบ
ข ค


ง

๑.
๒. 

๓.
๔. 

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.
คะแนนรวม

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๓๑

เฉลยกจกรร ี ๑
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
๑. อ่านอย่างพินิจพิจารณา คือ การอ่านโดยใช้การวิเคราะห์ อ่านตั้งแต่ชื่อเรื่ อง ผูแ้ ต่ง
คานิยขมองบทประพั
สารบัญ ไปจนถึ
๓. ครัาน
บรูา้อารมณ์
นธ์ งเนื้อหาและบรรณานุกรม รวมถึงประวัติของผูเ้ ขียนซึ่ งจะทาให้
เข้าใจเนื้อหา มูลเหตุของการแต่ง แรงบันดาลในฝนการแต่งและสิ่งที่แฝงเน้นภายในหนังสือ

๒. ค้นหาความหมายพื้นฐาน ความหมายพื้นฐานคือความหมายตามตัวอักษร ผูอ้ ่านสามารถ
ค้นหาได้จากข้อความที่ผแู ้ ต่งได้แฝงเร้นเอาไว้โดยแลกเปลี่ยนกับผูร้ ู ้หรื อผูท้ ี่อ่านวรรณคดีเรื่ อง
เดียวกันแล้วจัดลาดับใจความสาคัญของเรื่ องว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน ผลเป็ นอย่างไร

๓. รับรู ้อารมณ์ของบทประพันธ์ คือการพยายามรับรู ้อารมณ์ความรู ้สึกของผูเ้ ขียนที่สอดแทรก
ลงไปในบทประพันธ์น้ นั ถ้าผูอ้ ่านรับรู ้อารมณ์ความรู ้สึกตามเจตนาของผูส้ ่งสาร เมื่ออ่านออก
เสียงหรื ออ่านทานองเสนาะจะทาให้บทประพันธ์น้ นั มีความไพเราะมากขึ้น

๔. การค้นหาความหมายของบทประพันธ์ ได้แก่อะไรบ้าง ค้นหาความหมายตามตัวหนังสือ
ค้นหาความหมายแฝง ค้นหาข้อคิดที่เป็ นประโยชน์ในตัวบทวรรณคดี

๕. พิจารณาว่าผูแ้ ต่งใช้กลวิธีใดในการแต่งคาประพันธ์ ได้แก่อะไรบ้าง การใช้บรรยาย
โวหาร การใช้พรรณนาโวหาร การใช้เทศนาโวหาร การใช้สาธกโวหาร การใช้อุปมาโวหาร

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๓๒

เฉลยกจกรร ี ๒
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
ไพริ นทรนาศเพี้ยง
พลมาร
พระดัง่ องค์อวตาร
แต่ก้ ี
แสนเศิกห่อนหาญราญ รอฤทธิ์ พระฤๅ
ดาลตระดกเดชลี้
ประหลาดเหล้า แหล่งสถาน
๑. ค้นหาความหมายจากตัวหนังสือ ครั้ง ข้าศึกพินาศไปเหมือนทหารยักษ์ พระองค์ดงั่
พระรามอวตารลงมาปราบยุคเข็ญ ข้าศึกแม้ต้งั แสนก็ไม่อาจต่อสูฤ้ ทธิ์พระองค์ได้ พากัน
ตกใจกลัวแล้วหนีไป

สงครามความเศิกซึ้ง
แสนกล
จงพ่ออย่ายินยล
แต่ต้นื
อย่าลองคะนองตน
ตาชอบ ทานา
การศึกลึกเล่ห์พน้ื
ล่อเลี้ยว หลอกหลอน
๒. ค้นหาความหมายแฝง การทาศึกสงครามต้องคิดการศึกให้ลึกซึ้งไม่ใช่คิดแต่ต้นื หรื อคิด
อะไรง่าย ๆ เหมือนตาชอบที่เคยทานามาเช่นไรก็ทาเช่นนั้น เพราะในการศึกสงครามมีเล่ห์
กล หลอกล่อให้เราหลงกลได้

๓. ค้นหาข้อคิดที่เป็ นประโยชน์ในตัวบทวรรณคดี คือ การค้นหาความรู ้สึกของผูแ้ ต่ง ซึ่ง
ไม่จาเป็ นต้องตรงกับความรู ้สึกของผูอ้ ่าน แต่ผอู ้ ่านรู ้สึกอย่างนั้นเพราะมีเหตุผลอย่างไร
และมีคาใดที่บ่งชี้ให้ผอู ้ ่านคิดอย่างนั้น เช่น เรื่ องขุนช้างขุนแผน เป็ นเรื่ องความรักความ
หลงของชายสองหญิงหนึ่ง และชีวติ ที่วนุ่ วายเพราะความเห็นแก่ตวั ชีวติ ที่มากชูห้ ลาย
คู่ครองย่อมไม่มีความสงบสุข เป็ นต้น

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๓๓

เฉลยกจกรร ี ๓
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนอธิบายการใช้โวหารของกวีในการแต่งต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
งามสองสุริยราชล้ า
พ่างพัชริ นทรไพจิตร
ฤๅรามเริ่ มรณฤทธิ์
ทุกเทศทิศอ้าง

เลอพิศ นาพ่อ
ศึกสร้าง
รบราพณ์ แลฤๅ
อื่นไท้ไป่ เทียม

๑. กวีใช้กลวิธีการแต่งอุปมาโวหาร เพือ่ ชี้ให้เห็นความยิง่ ใหญ่ของขุนศึกทั้งสอง

พลายปราบไตรจักรอ้าง
เอิกฤทธิ์
อาจปราบคชทุกทิศ
ทัว่ ไซร้
เอกาทศรถอิศวรเสด็จ ทรงนา
นาคเชนทเรศไท้
ธิราชเจ้า จอมสยาม ฯลฯ
๒. กวีใช้กลวิธีการแต่งอติพจน์แบบอุปมาเพือ่ ชี้ให้เห็นพละกาลังมหาศาลของช้างทรงที่
กาลังตกมันว่ามีกาลังมากมายจนสามารถปราบช้างเชือกอื่นได้ทวั่ ทุกสารทิศ

พอถวายวรวากย์อา้ ง
โอษฐ์พระ
ดาลมหาวาตะ
ตื่นฟ้ า
ทรหึงทรหวลพะพานพัด หาวแฮ
หอบธุมางค์จางเจ้า
จรัสด้าว แดนสมร
๓. กวีใช้กลวิธีการแต่งบุคคลวัตแบบอุปมาเพือ่ ชี้ให้เห็นสายลมและท้องฟ้ าได้ฟัดปั ดเป่ าเอา
เมฆหมอกควันฝุ่ นฟ้ องที่บงั ตาพัดพาออกไป ให้สว่างจ้ามองเห็นข้าศึกได้ชดั เจน

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๓๔

เฉลยกจกรร ี ๔
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนบอกลักษณะจากโคลงสี่ สุภาพที่กาหนดให้ถึงกวีตอ้ งการสื่ อให้ถูกต้อง
(๑๐ คะแนน)
บุญเจ้าจอมภพพืน้ แผ่นสยาม
แสยงพระยศยินขาม ขาดแกล้ว
พระฤทธิ์ดงั ฤทธิ์ราม รอนราพณ์
แลฤๅ ราญอริ ราชแผ้ว แผกแพ้ทุกภาย
๑. กวีกล่าวสรรเสริ ญพระเกียรติยศของสมเด็จพระนเรศวรว่าทรงมีพระปรี ชาสามารถ
ยิง่ ใหญ่ ไม่มีใครกล้าทัดเทียมได้

พลอยพล้ าเพลียกถ้าท่าน ในรณ
บัดราชฟาดแสงพลพ่ายฟ้ อน
พระเดชพระแสดงดล
เผด็จคู่ เข็ญแฮ
ถนัดพระอังสางข้อน
ขาดด้าว โดยขวา
๒. กวีกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนที่ชา้ งของพระมหาอุปราชาเสียท่า จึงถูกช้างของสมเด็จพระ
นเรศวรงัดและถูกพระแสงฟาดฟันจนถูกพระอังสาขาดนอนซับอยูบ่ นคอช้าง

มาเดียวเปลี่ยวอกอ้า
อายสู
สถิตอยูเ่ อ้องค์ดู
ละห้อย
พิศโพ้นพฤกษ์พบู
บานเบิก ใจนา
พลางคะนึงนุชน้อย
แน่งเนื้อ นวลสงวน ฯลฯ
๓. กวีกล่าวถึงการเดินทัพของพระมหาอุปราชาที่ทรงแสดงความเศร้า และอ้างว้าง พอเห็น
ต้นไม้ดอกไม้ขา้ งทางพอทาให้รู้สึกดีข้ นึ แต่ก็อดนึกถึงนางสนมไม่ได้

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๓๕

เฉลยกจกรร ี ๕
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนบอกลักษณะจากโคลงสี่ สุภาพที่กาหนดให้ว่ากวีวิจารณ์ความงาม ความ
ไพเราะให้ถกู ต้อง (๑๐ คะแนน)
พิจารณาความงามและความไพเราะของภาษา คือ พิจารณาการเลือกใช้คา
การสรรคาและการจัดวางคาที่เลือกสรรแล้วให้ต่อเนื่องไพเราะเหมาะสมได้จงั หวะถูกต้องตาม
โครงสร้างภาษา ก่อให้เกิดความรู ้สึก อารมณ์และเห็นภาพพจน์
มาเดียวเปลี่ยวอกอ้า
อายสู
สถิตอยูเ่ อ้องค์ดู
ละห้อย
พิศโพ้นพฤกษ์พบู
บานเบิก ใจนา
พลางคะนึงนุชน้อย
แน่งเนื้อ นวลสงวน ฯลฯ
กวีกว่าวถึงพระมหาอุปราชาทรงราพันถึงนางสนมด้วยความเปล่าเปลี่ยวใจและเศร้าใจยิง่ นัก
สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ ง
ยามสาย
สายบ่หยุดเสน่ ห์หาย
ห่างเศร้า
กี่คืนกี่วนั วาย
วางเทวษ ราแม่
ถวิลทุกขวบค่าเช้า
หยุดได้ ฉันใด ฯลฯ
กวีกว่าวถึงเหตุการณ์ตอนกวีชมความงามของธรรมชาติก็สามารถสร้างความรื่ นรมย์ให้แก่ผอู ้ ่าน
ทาให้วรรณคดีเรื่ องนี้มีรสอันหลากหลายชวนอ่าน

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๓๖

เฉลยกจกรร ี ๖
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนโยงเส้นสัมผัสของโคลงสี่ สุภาพที่กาหนดให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
ดอกบัวเทียนธูปน้อม

นมัสการ

อรหังสัมมาขาน

เเจ่มเเจ๋ ว

นะโมตัสสะสาร

สามขบ กระจ่างนา

อิติปิโสแล้ว

สืบถ้วนจงเจริ ญ

จงแจ้งแห่งเหตุเบื้อง

โบราณ

เป็ นประโยชน์ยทุ ธการ

กล่าวไว้

เอาใจทหารหาญ

เริ งรื่ น อยูน่ า

อย่าระคนปนใกล้

เกลือกกลั้ว ขลาดเขลา

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๓๗

เฉลยคำตอบแบบ ดสอบหลังเรียน
ชื่อ.................................................................... เลขที่.................
ข้อ

ก

คาตอบ
ข ค

ง




๑.
๒.
๓.

๔.

๕.

๖.
๗. 

๘.
๙. 

๑๐.
คะแนนรวม

เล่มที่ ๑ การอ่านลิลต
ิ ตะเลงพ่าย ๓๘

บรรณำนุกร
กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสอเรียนรำยวชำพน้ ฐำนภำ ำ ย วรรณคดีวจัก ์ ชั้น ัธย ก ำปี ี ๕.
สานักพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว .๒๕๕๓.
กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสอเรียนรำยวชำพน้ ฐำนภำ ำ ย หลักภำ ำและกำรใช้ ภำ ำเพอ
กำรสอสำร.สานักพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว .๒๕๕๓.
ฉวีวรรณ คูหาภินนั ทน์.เ คนคกำรอำน.กรุ งเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.๒๕๔๒.
บุญลักษณ์ เอี่ยมสาองค์ เกื้อกมล พฤกษประมูล และโสภิต พิทกั ษ์. ภำ ำ ย วรรณคดีและ
วรรณกรร .๕. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์.๒๕๕๔.
รัตนะ บัวสนธ์.กำรวจัยและพัฒนำนวัตกรร กำร ก ำ.กรุ เทพฯ : คาสมัย. ๒๕๕๒.
สุนนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์.หลักและวธีกำรสอนภำ ำ ย.กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.๒๕๔๕.
อุปกิตศิลปากร พระยา .หลักภำ ำ ย (พ พ์ ครั้ง ี ๑๐).กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.๒๕๔๔.

