
แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณ 
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กลุมสาระการเรยีนรู�ภาษาไทย  ระดบัชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่ ๕   
หนวยการเรยีนรู�ที่ ๓ วรรณคดแีละวรรณกรรม 

                   

นางสาวจนิตนา   พกิุลแก�ว 
ตําแหนง คร ูวทิยฐานะชํานาญการ 

 
โรงเรยีนรตันบุร ี อาํเภอรตันบุร ี จังหวดัสรุินทร; 

สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา   เขต ๓๓ 
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 
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การอานอยางมีวิจารณญาณจัดเปBนการอานขั้นสูง มีความสําคัญมากสําหรับนักเรียน  ทุก

ระดับช้ัน มีความสําคัญในการพัฒนาความคิดให�เปBนคนมีเหตุผล คิดไตรตรองส่ิงท่ีอาน แยกแยะ
ข�อเท็จจริง ความคิดเห็น สรุปประเด็นท่ีสําคัญ ประเมินคุณคาของส่ิงท่ีอาน  และสามารถนําไป
พัฒนาตนเองและสังคมได� 
 การเรียนการสอนภาษาไทยน้ัน พบวานักเรียนสวนใหญยังขาดวิจารณญาณในการตอบ
คําถาม ท้ังน้ีผู�สอนได�ประเมินจากการตอบคําถามระหวางเรียน การทําแบบทดสอบตางๆของ
นักเรียน พบวานักเรียนจะมีคะแนนท่ีต่ําในสาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม  เพ่ือกระตุ�นความ
สนใจเพ่ิมความเข�าใจในบทเรียนเก่ียวกับวรรณคดีและวรรณกรรม ผู�สอนจึงจัดทําแบบฝ�กทักษะการ
อานอยางมีวิจารณญาณโดยวิธี SQ๓R ขึ้น โดยเลือกนิทานพ้ืนบ�านกลุมประเทศอาเซียนนํามาแตง
เปBนบทร�อยกรองให�นักเรียนอานงายขึ้น เพ่ิมอรรถรสในการอาน เพ่ิมความรู� สงเสริมสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค;ให�แกนักเรียน เพราะนิทานพ้ืนบ�านมักจะให�แงคิดและมีคติธรรมแฝงอยู
ทุกเร่ือง  ท้ังน้ีจุดประสงค;ในการจัดทําจัดทําแบบฝ�กทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณโดยวิธี SQ๓
R  เพ่ือให�นักเรียนใช�ประกอบการเรียน และศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติมด�วยตนเองตามศักยภาพ  

ขอขอบคุณ นายปริญญา  พุมไหม ผู�อํานวยการโรงเรียนรัตนบุรี นายนิรันดร บุญอาจ  
รองผู�อํานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนรัตนบุรีทุกคนท่ีมีสวนรวม  ท่ีให�คําแนะนํา  
 มีสวนรวม ในการจัดทําหนังสือเลมน้ีจนเสร็จสมบูรณ; 
 
                                                              จินตนา   พิกุลแก�ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาํนาํ 
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                                                                 สารบัญ 

 

               หน�า 

คํานํา                  ก 
คําช้ีแจง                                               ๑ 
จุดประสงค;การเรียนรู�              ๓ 
ใบความรู� เร่ือง SQ3R              ๔ 
เน้ือหา กระจงเจ�าป*ญญา   ๖ 
แบบบันทึกกิจกรรมท่ี ๑     ขั้นท่ี ๑ การอานสํารวจ   (Survey = S)                 ๑๓ 
แบบบันทึกกิจกรรมท่ี ๒    ขั้นท่ี ๒ การตั้งคําถาม (Question =Q)                   ๑๔ 
แบบบันทึกกิจกรรมท่ี ๓    ขั้นท่ี ๓ การอานอยางรอบคอบ (Read =R )             ๑๕ 
แบบบันทึกกิจกรรมท่ี ๔    ขั้นท่ี ๔ การจดจํา (Recite = R )                          ๑๖ 
แบบบันทึกกิจกรรมท่ี ๕    ขั้นท่ี ๕ การทบทวน (Review =R )                       ๑๗ 
เฉลย แบบบันทึกกิจกรรมท่ี ๑     ขั้นท่ี ๑ การอานสํารวจ   (Survey = S)          ๑๘ 
เฉลยแบบบันทึกกิจกรรมท่ี ๒    ขั้นท่ี ๒ การตั้งคําถาม (Question =Q)             ๑๙ 
เฉลยแบบบันทึกกิจกรรมท่ี ๓    ขั้นท่ี ๓ การอานอยางรอบคอบ (Read =R )       ๒๐ 
เฉลยแบบบันทึกกิจกรรมท่ี ๔    ขั้นท่ี ๔ การจดจํา (Recite = R )                    ๒๑ 
เฉลยแบบบันทึกกิจกรรมท่ี ๕    ขั้นท่ี ๕ การทบทวน (Review =R )                 ๒๒ 
แบบทดสอบหลังเรียน                                                                         ๒๓ 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน                                                                   ๒๕ 
ใบความรู�เพ่ิมเติมเร่ืองโวหาร                                                                 ๒๗                               
แบบทดสอบตอนท่ี ๒                                                                         ๓๔ 
เฉลยแบบทดสอบ                                                                             ๓๘ 
เกณฑ;การประเมิน                                                                             ๔๐ 
บรรณานุกรม                                                                                   ๔๖ 
ภาคผนวก                                                                                       ๔๒ 
ประเทศอินโดนีเซีย                                                                            ๕๓ 
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย                                                                     ๕๔ 
สัตว;ประจําชาติอาเซียน                                                                  ๕๙ 
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๑. แบบฝ�กทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณโดยวิธี SQ๓R  วิชาภาษาไทย  
             เร่ือง กระจงเจ�าป*ญญา เลมน้ีใช�ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�   วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  
     รหัส ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาป3ท่ี ๕  

๒. ผู�สอนต�องศึกษา เน้ือหาวิชา แผนการจัดการเรียนรู�ให�เข�าใจกอนทําการสอน 
             และต�องเตรียม วัสดุ อุปกรณ; ตางๆ เพ่ือใช�ในการสอนตามท่ีระบุไว�ในแผนการจัดการ                                     
             เรียนรู�แตละเร่ือง 

๓. การจัดการเรียนการสอน แบงออกเปBนขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นท่ี  ๑  นําเข�าสูบทเรียน 
 ขั้นท่ี  ๒  นักเรียนปฏิบัติการอานตามวิธี SQ๓R   
 ขั้นท่ี  ๓  ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนนําเสนอเน้ือหา 
 ขั้นท่ี  ๔  กิจกรรมการฝ�ก  
          ขั้นท่ี  ๕  กิจกรรมการนําไปใช� 
 ขั้นท่ี  ๖  สรุปผล 
 ขั้นท่ี  ๗  ทดสอบหลังเรียน 

๔. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู�สอนจะเปBนผู�คอยกํากับดูแล ช้ีแนะนักเรียนอยาง    
    ใกล�ชิด 
๕. หลังจากเรียนจบในแตละเร่ืองแล�ว ให�นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
๖. แจ�งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให�นักเรียนทราบและเก็บข�อมูลตางๆเพ่ือนําไป 

             พัฒนาผู�เรียนตอไป  
 ๗. นักเรียนสามารถยืมแบบฝ�กทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณโดยวิธี SQ๓R  เลมน้ี ไป
     เรียน  หรือศึกษาด�วยตนเองในเวลาวางได� โดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสม  
             (ภายหลังประกอบแผนการสอนน้ันๆ) 

๘.ครูแนะนําวิธีใช�ให�นักเรียนเข�าใจกอนนําไปใช� และคอยให�คําปรึกษาแกนักเรียนท่ีมี             
   ป*ญหา     

 
 
 

คาํชีแ้จง 
สาํหรบัครผูู�สอน 
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  การใช�แบบฝ�กทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณโดยวิธี SQ๓R  วิชาภาษาไทย    
         นิทานอินโดนีเซีย เร่ือง กระจงเจ�าป*ญญาให�นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามบทบาท
 นักเรียนดังน้ี 

ตอนที ่๑ การฝ�กปฏบิตั ิ
 ๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนําของผู�สอนอยางเครงครัด 
 ๒. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามวิธี SQ๓R   โดยศึกษาเน้ือหา ทําแบบฝ�ก  
                     กิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียน อยางเต็มความสามารถ 
 ๓. นักเรียนต�องมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีกําหนดในแตละเร่ืองให�ครบทุกกิจกรรม 
                     และทํางานอยางเปBนระบบ 
 ๔. นักเรียนต�องมีสมาธิในการเรียน ไมสร�างความรําคาญแกผู�อ่ืนขณะปฏิบัต ิ
 กิจกรรม 
     ๕. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีวินัย มีความรับผิดชอบตรง
     ตอเวลาและกล�าแสดงออก 
    ๖. นักเรียนไมดูเฉลยกอนการปฏิบัติทุกกิจกรรม 
          ตอนที่ ๒ การนําไปใช� 
    ๗. หลังจากทําแบบทดสอบหลังเรียนตอนท่ี๑ เสร็จแล�ว ให�นักเรียนทุกคน 
   ในกลุมอานใบความรู�ตอนท่ี๒ ชวยกันจับประเด็นความสําคัญจากใบ    
   ความรู�โดยวิธี SQ๓R เพ่ือทบทวนวิธีการปฏิบัติตามวิธี SQ๓R หลังจากน้ันให�  
   นักเรียนรวมอภิปรายแล�วตอบคําถามในแบบทดสอบตอนท่ี ๒ 
 
 
 
 
 

คาํชี�แจง 

สําหรับนักเรียน 
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จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

 

 

  เม่ือนักเรียนเรียนแบบฝ�กทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณโดยวิธี SQ๓R   
วิชาภาษาไทย  นิทานอินโดนีเซีย เร่ือง กระจงเจ�าป*ญญา แล�วนักเรียนจะมีความสามารถดังตอไปน้ี 

ด�านความรู� 
 ๑. ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนวิธีอานแบบ SQ๓R ขณะอานเร่ืองท่ีกําหนดให�ได�ถูกต�อง 
               ๒. ตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอานได�ถูกต�อง 

   ๓. เข�าใจเร่ืองโวหารได�ถูกต�อง 
 ๔. เข�าใจและเห็นคุณคางานประพันธ; 

   ด�านสมรรถนะสําคญัของผู�เรยีน 

       ๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
       ๒. ความสามารถในการคิด       
       ๓. ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต      
       ๔. ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี 
   ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค;                 
       ๑. มีวินัย       
    ๒. ใฝdเรียนรู� 
    ๓. มุงม่ันในการทํางาน    
     ๔. อยูอยางพอเพียง 
 

 
 

 

 



แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณโดยวธิ ีSQ๓R                                  วชิาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่๕ 
เลมที ่๒ นทิานอนิโดนเีซยี (กาพย;ยาน ี๑๑)  เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา                     โดย…จนิตนา   พกิลุแก�ว                         

 

ใบความรู้ 
 

 

     เอมอร  เนียมน�อย, ๒๕๕๐.  ได�กลาววา  การอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึงการอาน
ในระดับสูงท่ีผู�อานต�องใช�ความคิดพิจารณาส่ิงท่ีอานอยางรอบคอบ ถี่ถ�วน มีเหตุผล เพ่ือวิเคราะห;หา
คําตอบ สรุปสาระสําคัญ ท้ังเข�าใจความหมายโดยนัยของถ�อยคํา นํ้าเสียง จุดประสงค;ของผู�เขียน 
สามารถแยกแยะข�อเท็จจริง ความคิดเห็น และประเมินคุณคาของส่ิงท่ีอานอยางถูกต�องเท่ียงธรรม 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณมีดังน้ี 
 ๑. การจําแนกประเภทของงานเขียน 
 ๒. สามารถแยกแยะสวนท่ีเปBนข�อเท็จจริง ความคิดเห็น 
 ๓. สามารถอธิบายความหมายของคํา สํานวนโวหาร 
 ๔. ตัดสินได�วาส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด 
 ๕. สามารถบอกจุดประสงค;ของผู�เขียน 
 ๖. สามารถบอกแนวคิดหลัก 
 ๗. สามารถบอกนํ้าเสียง หรือความรู�สึกของผู�เขียน 
 ๘. สามารถบอกโครงเร่ือง สรุปเร่ือง 
 ๙. สามารถประเมินคุณคาของเร่ืองท่ีอาน 
การอานวิธี SQ๓R เปBนการอานท่ีชวยพัฒนาศักยภาพของผู�อานให�มีความรอบคอบ สามารถ
วิเคราะห; สรุปสาระสําคัญของส่ิงท่ีอานได� มีลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี คือ  
 ขั้นท่ี ๑ การอานสํารวจ (Survey = S) หมายถึง การอานสํารวจอยางคราวๆ ตั้งแตชื่อ
เร่ือง ผู�แตง และเน้ือเร่ืองท้ังหมด โดยการกวาดสายตาอยางรวดเร็ว 
 ขั้นท่ี ๒ การตั้งคําถาม (Question =Q) หมายถึงการตั้งคําถามในเร่ืองท่ีตนอยากรู�จาก
เร่ืองท่ีอาน จะตั้งคําถามจากเร่ืองท่ีอานตามลําดับหัวข�อในแตละยอหน�า ด�วยวิธีเขียนคําถามลงใน
กระดาษเพ่ือค�นหาคําตอบตอไป 
 ขั้นท่ี ๓ การอานอยางรอบคอบ (Read =R ) หมายถึง การอานอยางละเอียดรอบคอบ 
เพ่ือจับใจความสําคัญของเร่ือง และตอบคําถามท่ีบันทึกไว� ในขั้นน้ีอาจมีคําถามและคําตอบเพ่ิมขึ้น
จากเดิม 
 ขั้นท่ี ๔ การจดจํา (Recite = R ) การเลาเร่ืองท่ีอานมาท้ังหมดด�วยคําพูดของตนเองและ
พิจารณาวา ตอบคําถามได�ครบถ�วนหรือไม แล�วจดบันทึกเตือนความจํา 



แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณโดยวธิ ีSQ๓R                                  วชิาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่๕ 
เลมที ่๒ นทิานอนิโดนเีซยี (กาพย;ยาน ี๑๑)  เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา                     โดย…จนิตนา   พกิลุแก�ว                         

 

 ขั้นท่ี ๕ การทบทวน (Review =R ) หมายถึงการทบทวนเร่ืองราวท้ังหมดท่ีอานมา ทํา
บันทึกยอจากความจําวาจําได�หรือไม ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกคร้ัง เพ่ือหา
จุดประสงค; ความคิดหลักและนํ้าเสียงของผู�เขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา :  เอมอร  เนียมน�อย. (๒๕๕๑).พัฒนาการอานอยางมวีจิารณญาณด�วยวธิ ีSQ๓R. 
  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส;น. 
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ตอนที�๑ 

 
 
 
                                                         กระจงเจ�าป*ญญา                   
                                   

 
   ดอกกล�วยไม�ราตรี  กล�วยไม�ท่ีบานได�นาน 

 สดสวยงามตระการ   อยูคูบ�านชาวอินโด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ตํานานคร้ังกอนเกา  มีเร่ืองเลานานอักโข 

 กระจงตัวไมโต    แตเลิศลํ้าป*ญญาไว 
  วันหน่ึงร�อนอบอ�าว  กระจงก�าวกินนํ้าใส 
 เสือโครงเดินยามใจ   ฮาฮาไฮ�เร่ิมสําแดง 

 โอ�โฮ! กระจงน�อย  นาอรอยไมผอมแห�ง 
 ข�าน้ียังออนแรง    ขาดอาหารมาหลายวัน 
  มาเถิดอาหารข�า  เจ�าจงมาอยาหุนหัน 
 ข�าเรียกจงเร็วพลัน   อยาแกล�งกันมาดีดี 

 กระจงตัวส่ันเทา  ไมขลาดเขลาหรือคิดหนี 
 แกล�งเย�ยเอยวจี   วาทานน้ีนาสงสาร 
  อาหารอยางข�าน้ี  รสไมดีตามต�องการ 
 ทานหิวมาเน่ินนาน   ควรล้ิมรสอาหารดี 
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 ทานมากับข�าไหม  จะพาไปในถิ่นท่ี 

 อาหารรสเลิศดี    มากคุณคาทานควรกิน 
  คือเน้ือคนท้ังผอง  ทานควรลองให�รู�ส้ิน 
 เขาเลาข�ายลยิน   หากได�กินสุขฤทัย 

 เพราะคนฉลาดนัก  เกินใครจักทําร�ายได� 
 ลวงรู�ท่ัวแดนไตร   และย่ิงใหญในโลกา 
  คนน้ันมีอํานาจ    และเกงกาจมากนักหนา 
 เชิญทานโปรดยาตรา   เราจะพาไปหาคน 

 เสือน้ันฉงนใจ   คนคือใครเกงกวาตน 
 ควรเราต�องไปยล   ช่ือวาคนเกงอยางไร 
  ตกลงกระจงน�อย  หยุดปากพลอยเสียนิสัย 
 หากเจ�าจะพาไป   ข�าก็ไมขัดขวางเลย 
  แตหากไมมีคน   ยอมจํานนข�านะเหวย 
 เจ�าน้ันดุจเชลย    ต�องยอมเปBนอาหารเรา 
  กระจงรีบรับคํา   ทานอยายํ้าให�หงอยเหงา 
 ไปเถอะรีบเรงเฝiา   สองข�างทางต�องมีคน 
 
 
 
 
 
 
   
  สักครูเด็กผานมา  กระจงวาอยาสับสน 
 ส่ิงน้ันไมใชคน    ย่ีสิบป3ถึงจะเปBน 
  เสือเช่ือรอตอไป  สักครูใหญก็มองเห็น 
 ชายแกเดินยากเย็น   งกงกเง่ินเกินบรรยาย 
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  เสือวาใชคนไหม  กระจงได�ตอบดั่งหมาย 
 โธทานจงผอนคลาย   รอตอไปอยางอดทน 
  ไมใชคนหรอกหนา  ขอทานอยาคิดสับสน 
 น่ีแคเศษเดนคน   ขอทานทนรอตอไป 
  แตข�าหิวแล�วนะ  แล�วน่ีจะรอถึงไหน 
 เดนคนไมเปBนไร   ข�ากินได�ไมวากัน 
  กระจงรีบบอกวา  โถทานจjาจงฟ*งฉัน 
 ระดับทานต�องกินน้ัน   แตชั้นคนใชเศษเดน 
  เสือโงพยักหน�า   ยอมรับวาตนโดดเดน  
 ใชแล�วควรเบ่ียงเบน   ต�องเลือกเฟiนอาหารดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ช่ัวครูพรานผานมา  กระจงวามาแล�วน่ี 
 น่ันคนอยารอรี    ทานจงรีบกินทันใด 
  เสือโครงไมรอช�า  รีบขวางหน�าอวดย่ิงใหญ 
 พรานน้ันเร็วเกินใคร   สาดกระสุนไปทันที 
  เสือไมระวังตัว   โดนยิงหัวตายคาท่ี 
 เสือร�ายส้ินชีวี    กระจงหนีเลยรอดตัว 
  ไปท่ีทะเลสาบ   หลังจากปราบเจ�าเสือช่ัว 
 กินนํ้าลืมนึกกลัว   จระเข�คูอรินทร; 
  เจ็บแปลlบท่ีขาขวา  กะจะอ�าปากร�องดิ้น 
 นึกได�ดั่งใจจินต;    จึงร�องดาสุงสุมาร 
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  เหวยเหวยเจ�าง่ีเงา  หวังงับเราเปBนอาหาร 
 ขอนไม�ท่ีลอยผาน   เจ�าก็งับแทนขาเรา 
  ขาเรากับทอนไม�  แยกไมได�ชางโงเขลา 
 น่ีไงเพงพิศเข�า    ขาของเราอยูนี่ไง 
  วาพลางยกขาซ�าย  แกวงโยกย�ายกระตุกไหว 
 จระเข�ไมมั่นใจ    อ�าปากปลอยไลงับขา   
  กระจงกระโดดแผล็ว  เรารอดแล�วดีจริงหนา 
 โงกวาเราทุกครา   รอดแล�วจ�าย้ิมอวดตน 
  พุทโธ!จระเข�   น่ีจบเหทุกแหงหน 
 วาลาโงเกินทน    แตเจ�าน้ันโงกวาลา 
  ขาเรากับทอนไม�  แยกไมได�โงจริงหนา 
 วาแล�วหัวเราะรา   เดินจากมาอยางลําพอง 
  กระจงหลงตนเอง  วาตนเกงหย่ิงผยอง 
 สัตว;อ่ืนวาเปBนรอง   และจะต�องด�อยกวาตัว 
 

 
ท่ีมา: http://image.baidu.co.th/s?cl=๐&tn=SE_gthimage_ebolv๘๓ 

 
  กระจงท�าหอยทาก  ข�าน้ันอยากให�รู�ท่ัว 
 แขงเดินหรือเจ�ากลัว   จึงหลบเล่ียงไมตอกร 
  หอยทากรับคําท�า  ด�วยรู�วาต�องส่ังสอน 
 กระจงให�สังวร    อยาเยอหย่ิงหลงงมงาย 
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  นัดเพ่ือนเดินรุดหน�า  อยูรอทาตรงจุดหมาย 
 กระจงรีบแทบตาย   ก็ยังพายในทุกครา 
  กระจงไมยอมแพ�  แสนยํ่าแยงงนักหนา 
 พายแพ�ทุกเวลา   แม�ตั้งหน�ารีบรุดพลัน 
  ไมรู�วาหอยทาก   ฉลาดมากเปล่ียนเพ่ือนน่ัน 
 สลับตัวกันและกัน   ถึงจุดหมายกอนทุกครา 
  กระจงเหน่ือยย่ิงนัก  ไมหยุดพักอยางใดหนา 
 ลืมนึกใช�ป*ญญา    วาหอยทากตัวนิดเดียว 
  กระจงว่ิงหลายรอบ  จนเหน่ือยหอบแทบหน�าเขียว 
 สุดท�ายยอมแล�วเชียว   ยอมจริงเจียวยอมแล�วเอย 
  น่ีคือแนวคําสอน  คนรุนกอนขอเฉลย 
 วาเราอยาละเลย   หรือมองข�ามคาของใคร 
  อยาคิดวาตนเกง  ทําอวดเบงมัวเผลอไผล 
 เจียมตนจะพ�นภัย   ไมแพ�พายดั่งกระจง  
 

 

 
คําศัพท;  

ยาตรา เดิน 
ยล ดู 
แดนไตร สามโลก มนุษย; สวรรค; นรก 

 
 

     ท่ีมา(เน้ือเร่ือง) : ส. พลายน�อย . (๒๕๕๕). นิทานอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: สถาพรบุlคส;. 
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                   การอานอยางมวีจิารณญาณ โดย วธิี SQ๓ R 
 
ขั้นท่ี ๑ การอานสํารวจ (Survey = S) หมายถึง การอานสํารวจอยางคราวๆ ตั้งแตชื่อเร่ือง ผู�แตง 
และเน้ือเร่ืองท้ังหมด โดยการกวาดสายตาอยางรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นท่ี ๒ การตั้งคําถาม (Question =Q) หมายถึงการตั้งคําถามในเร่ืองท่ีตนอยากรู�จากเร่ืองท่ีอาน 
จะตั้งคําถามจากเร่ืองท่ีอานตามลําดับหัวข�อในแตละยอหน�า ด�วยวิธีเขียนคําถามลงในกระดาษเพ่ือ
ค�นหาคําตอบตอไป 
 
 
 
 
 
 ขั้นท่ี ๓ การอานอยางรอบคอบ (Read =R ) หมายถึง การอานอยางละเอียดรอบคอบ 
เพ่ือจับใจความสําคัญของเร่ือง และตอบคําถามท่ีบันทึกไว� ในขั้นน้ีอาจมีคําถามและคําตอบเพ่ิมขึ้น
จากเดิม (การอานอยางรอบคอบนักเรียนสามารถขีดเส�นใต�ประเด็นสําคัญไว� หลังจากอานรอบแรก 
ควรอานทบทวนอีกหน่ึงรอบเพ่ือความเข�าใจท่ีชัดเจน 
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 ขั้นท่ี ๔ การจดจํา (Recite = R ) การเลาเร่ืองท่ีอานมาท้ังหมดด�วยคําพูดของตนเองและ
พิจารณาวา ตอบคําถามได�ครบถ�วนหรือไม แล�วจดบันทึกเตือนความจํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นท่ี ๕ การทบทวน (Review =R ) หมายถึงการทบทวนเร่ืองราวท้ังหมดท่ีอานมา ทํา
บันทึกยอจากความจําวาจําได�หรือไม ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกคร้ัง เพ่ือหา
จุดประสงค; ความคิดหลักและนํ้าเสียงของผู�เขียน 

               

 
 
หมายเหตุ  ในขั้นตอนท่ี ๕ นักเรียนทบทวนสาระสําคัญของเน้ือเร่ืองท้ังน้ี สามารถแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับเพ่ือนๆในกลุมหรือในห�องได�ตามความเหมาะสม 
 
 
 



แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณโดยวธิ ีSQ๓R                                  วชิาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่๕ 
เลมที ่๒ นทิานอนิโดนเีซยี (กาพย;ยาน ี๑๑)  เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา                     โดย…จนิตนา   พกิลุแก�ว                         

 

 
 

แบบบันทึกกิจกรรม 
   การอานอยางมีวิจารณญาณ โดยวิธี SQ๓R 
   นทิานอินโดนเีซยี เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา 

 
 
ขั้นท่ี ๑ การอานสํารวจ (Survey = S) หมายถึง การอานสํารวจอยางคราวๆ ตั้งแตชื่อเร่ือง ผู�แตง 
และเน้ือเร่ืองท้ังหมด โดยการกวาดสายตาอยางรวดเร็ว (๔ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบนัทกึกจิกรรมที ่๑     ขั้นท่ี ๑ การอานสํารวจ   (Survey = S)   
คําช้ีแจง ให�นักเรียนสํารวจช่ือเร่ือง ผู�แตง  เน้ือเร่ืองคราวๆ เก่ียวกับอะไร 
๑. นิทานเร่ืองน้ีชื่อวา……………………………………………………………………………………………………… 
๒. นิทานเร่ืองน้ีเปBนนิทานประจําชาติใด…………………………………………………………………………… 
๓. นิทานเร่ืองน้ีนาจะเก่ียวกับเร่ืองอะไร……………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 



แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณโดยวธิ ีSQ๓R                                  วชิาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่๕ 
เลมที ่๒ นทิานอนิโดนเีซยี (กาพย;ยาน ี๑๑)  เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา                     โดย…จนิตนา   พกิลุแก�ว                         

 

ขั้นท่ี ๒ การตั้งคําถาม (Question =Q) หมายถึงการตั้งคําถามในเร่ืองท่ีตนอยากรู�จากเร่ืองท่ีอาน 
จะตั้งคําถามจากเร่ืองท่ีอานตามลําดับหัวข�อในแตละยอหน�า ด�วยวิธีเขียนคําถามลงในกระดาษเพ่ือ
ค�นหาคําตอบตอไป   (๔  คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบนัทกึกจิกรรมที ่๒    ขั้นท่ี ๒ การตั้งคําถาม (Question =Q) 
คําช้ีแจง ให�นักเรียนตั้งคําถามจากการอานนิทานเร่ือง กระจงเจ�าป*ญญา 
๑. คําถามวิเคราะห;รูปแบบคําประพันธ;   
………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒. คําถามวิเคราะห;เน้ือหาหรือเน้ือเร่ือง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. คําถามวิเคราะห;สํานวนภาษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.คําถามวิเคราะห;ทัศนะของผู�แตง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕.คําถามอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณโดยวธิ ีSQ๓R                                  วชิาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่๕ 
เลมที ่๒ นทิานอนิโดนเีซยี (กาพย;ยาน ี๑๑)  เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา                     โดย…จนิตนา   พกิลุแก�ว                         

 

ขั้นท่ี ๓ การอานอยางรอบคอบ (Read =R ) หมายถึง การอานอยางละเอียดรอบคอบ เพ่ือจับ
ใจความสําคัญของเร่ือง และตอบคําถามท่ีบันทึกไว� ในขั้นน้ีอาจมีคําถามและคําตอบเพ่ิมขึ้นจากเดิม    
(๔  คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบนัทกึกจิกรรมที ่๓    ขั้นท่ี ๓ การอานอยางรอบคอบ (Read =R )  
คําช้ีแจง ให�นักเรียนตอบคําถามจากแบบบันทึกกิจกรรมท่ี๒ ท่ีนักเรียนตั้งไว�ให�ถูกต�อง 
๑. คําถามวิเคราะห;รูปแบบคําประพันธ;   
………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒. คําถามวิเคราะห;เน้ือหาหรือเน้ือเร่ือง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. คําถามวิเคราะห;สํานวนภาษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.คําถามวิเคราะห;ทัศนะของผู�แตง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕.คําถามอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณโดยวธิ ีSQ๓R                                  วชิาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่๕ 
เลมที ่๒ นทิานอนิโดนเีซยี (กาพย;ยาน ี๑๑)  เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา                     โดย…จนิตนา   พกิลุแก�ว                         

 

 
ขั้นท่ี ๔ การจดจํา (Recite = R ) การเลาเร่ืองท่ีอานมาท้ังหมดด�วยคําพูดของตนเองและพิจารณาวา 
ตอบคําถามได�ครบถ�วนหรือไม แล�วจดบันทึกเตือนความจํา ( ๔ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบนัทกึกจิกรรมที ่๔    ขั้นท่ี ๔ การจดจํา (Recite = R )  

คําช้ีแจง ให�นักเรียนทบทวนคําตอบจากคําถามท้ังหมดในเน้ือเร่ือง จดบันทึกด�วยคําพูดของตนเอง 

ความคิดหลัก………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความคิดรอง  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ใคร  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ทําอะไร     ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ท่ีไหน    ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เม่ือไร………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อยางไร……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลท่ีได�รับ ……………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                                               



แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณโดยวธิ ีSQ๓R                                  วชิาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่๕ 
เลมที ่๒ นทิานอนิโดนเีซยี (กาพย;ยาน ี๑๑)  เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา                     โดย…จนิตนา   พกิลุแก�ว                         

 

ขั้นท่ี ๕ การทบทวน (Review =R ) หมายถึงการทบทวนเร่ืองราวท้ังหมดท่ีอานมา ทําบันทึกยอจาก
ความจําวาจําได�หรือไม ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกคร้ัง เพ่ือหาจุดประสงค; 
ความคิดหลักและนํ้าเสียงของผู�เขียน ( ๔  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบนัทกึกจิกรรมที ่๕    ขั้นท่ี ๕ การทบทวน (Review =R )  

คําช้ีแจง ให�นักเรียนวิเคราะห;ประเด็นสําคัญของนิทานเร่ือง กระจงเจ�าป*ญญา จดบันทึกด�วยคําพูด
ของตนเอง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
ท่ีมา: http://www.gosmileholiday.com/index.php?lay=show&ac=article&[ออนไลน;].
 สืบค�นข�อมูล เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณโดยวธิ ีSQ๓R                                  วชิาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่๕ 
เลมที ่๒ นทิานอนิโดนเีซยี (กาพย;ยาน ี๑๑)  เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา                     โดย…จนิตนา   พกิลุแก�ว                         

 

 
 

เฉลยแบบบนัทกึกจิกรรม 
   การอานอยางมีวิจารณญาณ โดยวิธี SQ๓R 
   นทิานอินโดนเีซยี เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา 

 
 
ขั้นท่ี ๑ การอานสํารวจ (Survey = S) หมายถึง การอานสํารวจอยางคราวๆ ตั้งแตชื่อเร่ือง ผู�แตง 
และเน้ือเร่ืองท้ังหมด โดยการกวาดสายตาอยางรวดเร็ว (๔ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 

ท่ีมา: http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_indonesia๓.html[ออนไลน;].  
 วันท่ีสืบค�น ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
 

แบบบนัทกึกจิกรรมที ่๑     ขั้นท่ี ๑ การอานสํารวจ   (Survey = S)   
คําช้ีแจง ให�นักเรียนสํารวจช่ือเร่ือง ผู�แตง  เน้ือเร่ืองคราวๆ เก่ียวกับอะไร 
๑. นิทานเร่ืองน้ีชื่อวา………………………………………………กระจงเจ�าป*ญญา………………………………… 
๒. นิทานเร่ืองน้ีเปBนนิทานประจําชาติใด………………………อินโดนีเซีย………………………………………… 
๓. นิทานเร่ืองน้ีนาจะเก่ียวกับเร่ืองอะไร……การรู�จักวิธีการแก�ป*ญหา การใช�ป*ญญาของกระจง……. 

.                                                                                   
 
 



แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณโดยวธิ ีSQ๓R                                  วชิาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่๕ 
เลมที ่๒ นทิานอนิโดนเีซยี (กาพย;ยาน ี๑๑)  เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา                     โดย…จนิตนา   พกิลุแก�ว                         

 

ขั้นท่ี ๒ การตั้งคําถาม (Question =Q) หมายถึงการตั้งคําถามในเร่ืองท่ีตนอยากรู�จากเร่ืองท่ีอาน 
จะตั้งคําถามจากเร่ืองท่ีอานตามลําดับหัวข�อในแตละยอหน�า ด�วยวิธีเขียนคําถามลงในกระดาษเพ่ือ
ค�นหาคําตอบตอไป   (๔ คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบนัทกึกจิกรรมที ่๒    ขั้นท่ี ๒ การตั้งคําถาม (Question =Q) 
คําช้ีแจง ให�นักเรียนตั้งคําถามจากการอานนิทานเร่ือง กระจงเจ�าป*ญญา 
๑. คําถามวิเคราะห;รูปแบบคําประพันธ;    
 -  นิทานเร่ืองน้ีแตงเปBนคําประพันธ;ประเภทใด 
 -  นิทานเร่ืองน้ีแตงโดยใช�ร�อยกรองรูปแบบใด  
 
๒. คําถามวิเคราะห;เน้ือหาหรือเน้ือเร่ือง … 
- นิทานเร่ืองน้ีเกิดท่ีใด- เปBนเร่ืองท่ีเก่ียวกับอะไร    
- กระจงทําอยางไรจึงรอดพ�นจากการเปBนเหย่ือของเสือ 
- ทําไมกระจงจึงพายแพ�ตอหอยทากท้ังท่ีหอยทากตัวเล็กกวา 
๓. คําถามวิเคราะห;สํานวนภาษา 
-  ภาษาท่ีใช�ในคําประพันธ; เข�าใจงาย  เหมาะสมหรือไม   
 - มีการใช�โวหารภาพพจน;หรือไม 
-  คําท่ีสรรใช�มีความงดงามเหมาะสมกับเร่ือง   อานงาย เข�าใจ    
 - ภาษา ท่ีใช�ส่ือนาฏการชัดเจนเพียงใด   
๔.คําถามวิเคราะห;ทัศนะของผู�แตง 
- ผู�แตงต�องการส่ือสารเร่ืองอะไรชัดเจนท่ีสุดเพ่ือให�ผู�อานได�เกิดแนวคิด ท่ีดี หรือคล�อยตาม 
๕.คําถามอ่ืนๆ 
- ป*ญญาเปรียบประดุจอาวุธ  จริงหรือไม 
- นิทานเร่ืองน้ีคล�ายนิทานเร่ืองใดมากท่ีสุด 
 
 
 
 



แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณโดยวธิ ีSQ๓R                                  วชิาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่๕ 
เลมที ่๒ นทิานอนิโดนเีซยี (กาพย;ยาน ี๑๑)  เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา                     โดย…จนิตนา   พกิลุแก�ว                         

 

ขั้นท่ี ๓ การอานอยางรอบคอบ (Read =R ) หมายถึง การอานอยางละเอียดรอบคอบ เพ่ือจับ
ใจความสําคัญของเร่ือง และตอบคําถามท่ีบันทึกไว� ในขั้นน้ีอาจมีคําถามและคําตอบเพ่ิมขึ้นจากเดิม    
(๔ คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบนัทกึกจิกรรมที ่๓    ขั้นท่ี ๓ การอานอยางรอบคอบ (Read =R )  
คําช้ีแจง ให�นักเรียนตอบคําถามจากแบบบันทึกกิจกรรมท่ี๒ ท่ีนักเรียนตั้งไว�ให�ถูกต�อง 
๑. คําถามวิเคราะห;รูปแบบคําประพันธ;    
 -คําประพันธ;แตงเปBนร�อยกรองประเภทกาพย;ยานี ๑๑ 
๒. คําถามวิเคราะห;เน้ือหาหรือเน้ือเร่ือง  
-นิทานเร่ืองน้ีเกิดท่ีปdาแหงหน่ึง ท่ีมีฝูงสัตว;อาศัยอยูมากมาย เสือพบกระจงและจะจับกระจงกินเปBน
อาหารแตกระจงขมความกลัวบอกเสือวาจะพาเสือไปกินคน เพราะคนเปBนอาหารช้ันดีท่ีสุดเพราะมี
ความสามารถเกงกวาทุกคน เสือเช่ือและปฏิบัติตาม เสือและกระจงรออยูข�างทาง คร้ังท่ี๑ เด็กเดิน
ผานมา กระจงบอกวาไมใชคน ต�องรออีก ๒๐ ป3 คร้ังท่ี๒ ชายชราเดินผานมากระจงบอกวาเปBนเศษ
เดนคน ไมใชคน ไมให�เสือกิน คร้ังท่ี๓ พรานปdาผานมากระจงบอกเสือกินได�เลย แตพรานมีความเร็ว
กวาเสือจึงยิงเสือตาย กระจงจึงรอด กระจงไปกินนํ้าท่ีแมน้ํา จระเข�งับขา แตกระจงหลอกวาเปBน
ทอนไม� จระเข�หลงกลจึงอ�าปากปลอยกระจงรอดตายได�อีกคร้ัง กระจงจึงเช่ือม่ันและหลงตนเองวา
ตนเองเกงเกินใคร จึงไปท�าแขงเดินกับหอยทาก หอยทากให�เพ่ือนไปหยุดรอท่ีจุดหมายทุกจุด ทําให�
กระจงพายแพ� เพราะลืมใช�ป*ญญาและมีความประมาท 
๓. คําถามวิเคราะห;สํานวนภาษา 
-ภาษาท่ีใช�อานเข�าใจงาย แสดงนาฏการได�ชัดเจน ใช�โวหารภาพพจน;เปรียบเทียบได�ชัดเจน เข�าใจ
เน้ือเร่ืองได�งายขึ้น…… 
๔.คําถามวิเคราะห;ทัศนะของผู�แตง 
-ผู�แตงต�องการส่ือเร่ืองการใช�ป*ญญา การเอาตัวรอด และความไมประมาท 
๕.คําถามอ่ืนๆ 
ป*ญญาเปรียบประดุจอาวุธเพราะสามารถแก�ป*ญหาได� 
นิทานเร่ืองน้ีคล�ายนิทานเร่ืองกระตายกับเตา 
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ขั้นท่ี ๔ การจดจํา (Recite = R ) การเลาเร่ืองท่ีอานมาท้ังหมดด�วยคําพูดของตนเองและพิจารณาวา 
ตอบคําถามได�ครบถ�วนหรือไม แล�วจดบันทึกเตือนความจํา ( ๔ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบนัทกึกจิกรรมที ่๔    ขั้นท่ี ๔ การจดจํา (Recite = R )  

คําช้ีแจง ให�นักเรียนทบทวนคําตอบจากคําถามท้ังหมดในเน้ือเร่ือง จดบันทึกด�วยคําพูดของตนเอง 

ความคิดหลัก ป*ญญาเปรียบประดุจอาวุธ 
ความคิดรอง   พึงดํารงตนให�อยูในความไมประมาท  
ใคร      กระจง เสือ หอยทาก 
ทําอะไร      กระจงหลอกเสือเพ่ือเอาตัวรอด แตพายแพ�แกหอยทากเพราะความประมาท 
 ท่ีไหน      ในปdา 
เม่ือไร  ในวันหน่ึงท่ีเสือหิวโซต�องการเหย่ือ 
อยางไร  กระจงหลอกเสือให�ไปกินคน เสือจึงโดนพรานฆาตาย หลังกระจงรอดตายจากเสือ
  และจระเข�ได� จึงหลงตัวเองไปท�าแขงหอยทากเดิน หอยทากใช�ป*ญญาสลับตัวกับ
  เพ่ือนจึงชนะ 
ผลท่ีได�รับ  กระจงพายแพ�ตอหอยทากในการแขงเดิน เพราะความประมาท และไมใช�ป*ญญา 
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ขั้นท่ี ๕ การทบทวน (Review =R ) หมายถึงการทบทวนเร่ืองราวท้ังหมดท่ีอานมา ทําบันทึกยอจาก
ความจําวาจําได�หรือไม ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกคร้ัง เพ่ือหาจุดประสงค; 
ความคิดหลักและนํ้าเสียงของผู�เขียน ( ๕  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบนัทกึกจิกรรมที ่๕    ขั้นท่ี ๕ การทบทวน (Review =R )  

คําช้ีแจง ให�นักเรียนวิเคราะห;ประเด็นสําคัญของนิทานเร่ือง กระจงเจ�าป*ญญา  จดบันทึกด�วยคําพูด
ของตนเอง   
 
     การมีสติป*ญญา การดํารงอยูด�วยความไมประมาทจะทําให�ชีวิตประสบ ความสําเร็จ ไม
ควรดูถูกคนท่ีด�อยกวาตน ไมหลงตนเอง ควรมีสติเตือนตนอยูเสมอชีวิตจึงจะพบแตความสุข 
 

  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(คําตอบอยูในดุลยพินิจของครู)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
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คําช้ีแจง  ให�นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียว 

๑. ดอกไม�ประจําชาติอินโดนีเซียคือดอกอะไร 
ก. ดอกกล�วยไม�     
ข. ดอกกล�วยไม�ปdา 
ค.  ดอกกล�วยไม�ราตรี   
ง.   ดอกกล�วยไม�แวนด�า 
 
 
  วันหน่ึงร�อนอบอ�าว  กระจงก�าวกินนํ้าใส 
เสือโครงเดินยามใจ   ฮาฮาไฮ�เร่ิมสําแดง 
  โอ�โฮ! กระจงน�อย  นาอรอยไมผอมแห�ง 
ข�าน้ียังออนแรง    ขาดอาหารมาหลายวัน 
  มาเถิดอาหารข�า  เจ�าจงมาอยาหุนหัน 
ข�าเรียกจงเร็วพลัน   อยาแกล�งกันมาดีดี 

 
๒.จากบทประพันธ;ข�างต�น  ข�อใดกลาวผิด 

ก.ไมมีคําอัพภาส 
ข. อ�าว- ก�าว/ ใส - ใจ - ไฮ�  เปBนสัมผัสสระ 
ค. สัมผัสนอก คือ อ�าว- ก�าว/ ใส-  ใจ - ไฮ�   
ง.  ใช�คําอุทานบอกอาการแสดงนาฎการให�ชัดเจน 

๓. ข�อใดไมมีโวหารภาพพจน; 
ก. กระจงรีบบอกวา   โถทานจjาจงฟ*งฉัน        
ข. เสือโงพยักหน�า   ยอมรับวาตนโดดเดน  
ค. ช่ัวครูพรานผานมา   กระจงวามาแล�วน่ี 
ง. พรานน้ันเร็วเกินใคร  สาดกระสุนไปทันที 

๔. จากตัวเลือกในข�อ ๓ โวหารภาพพจน;ท่ีพบมากท่ีสุดคือข�อใด 
ก. สัญลักษณ;       ข. บุคคลวัต 
ค. อุปลักษณ;    ง. อุปมา   

 

แบบทดสอบหลงัเรยีน 

          กระจงเจ�าป*ญญา ตอนที ่๑ 
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๕. ข�อใดมีคําซ�อน 
ก.  คนหรือเกงกวาตน  ช่ือวาคนเกงอยางไร 
ข. เหวยเหวยเจ�าง่ีเงา  หวังงับเราเปBนอาหาร 
ค. วาลาโงเกินทน  แตเจ�าน้ันโงกวาลา   
ง. สุดท�ายยอมแล�วเชียว ยอมจริงเจียวยอมแล�วเอย 

๖. ข�อใดไมใชนิสัยของเสือในเร่ืองน้ี 
 ก. อะลุ�มอลวย  
 ข. เช่ือคนงาย 
 ค.  มีเหตุผล 
 ง. ต�องการแสดงอํานาจ 

๗.ข�อใดไมใชสาเหตุท่ีทําให�เสือต�องตาย 
 ก. เสือโงแตอวดฉลาด   

ข. เสือต�องการเอาชนะคน 
ค. เสืออดอาหารมาหลายวัน  
ง. กระจงรู�จักใช�ป*ญญาเอาตัวรอดได� 

๘.ข�อใดใช�อุปมาโวหาร 
ก. เจ�าน้ันดุจเชลย      ต�องยอมเปBนอาหารเรา 
ข.กระจงรีบรับคํา  ทานอยายํ้าให�หงอยเหงา 
ค.ไปเถอะรีบเรงเฝiา  สองข�างทางต�องมีคน 
ง. สักครูเด็กผานมา  กระจงวาอยาสับสน 

๙. ผู�แตงเร่ืองกระจงเจ�าป*ญญาต�องการให�แงคิดกับผู�อานข�อใดไมถูกต�อง 
ก. นํ้าร�อนปลาเปBน นํ้าเย็นปลาตาย 
ข. คนโงยอมเปBนเหย่ือของคนคนฉลาด 

 ค. ส่ีตีนยังรู�พลาด นักปราชญ;ยังรู�พล้ัง 
 ง. ป*ญญาประดุจดังอาวุธ 

๑๐.นิทานเร่ืองใดท่ีมีแนวคิดใกล�เคียงกับเร่ืองกระจงเจ�าป*ญญามากท่ีสุด 
ก.  กบเลือกนาย    
ข.  ลิงกับจระเข� 

 ค. กระตายตื่นตูม  
ง. กระตายกับเตา 
  

  



แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณโดยวธิ ีSQ๓R                                  วชิาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่๕ 
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คําช้ีแจง  ให�นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียว 

๑. ดอกไม�ประจําชาติอินโดนีเซียคือดอกอะไร 
ค. ดอกกล�วยไม�     
ง. ดอกกล�วยไม�ปdา 
ค.  ดอกกล�วยไม�ราตร ี   
ง.   ดอกกล�วยไม�แวนด�า 
 
 
  วันหน่ึงร�อนอบอ�าว  กระจงก�าวกินนํ้าใส 
เสือโครงเดินยามใจ   ฮาฮาไฮ�เร่ิมสําแดง 
  โอ�โฮ! กระจงน�อย  นาอรอยไมผอมแห�ง 
ข�าน้ียังออนแรง    ขาดอาหารมาหลายวัน 
  มาเถิดอาหารข�า  เจ�าจงมาอยาหุนหัน 
ข�าเรียกจงเร็วพลัน   อยาแกล�งกันมาดีดี 

 
๒.จากบทประพันธ;ข�างต�น  ข�อใดกลาวผิด 

ก.ไมมีคําอัพภาส 
ข. อ�าว- ก�าว/ ใส - ใจ - ไฮ�  เปBนสัมผัสสระ 
ค. สมัผัสนอก คอื อ�าว- ก�าว/ ใส-  ใจ - ไฮ�   
ง.  ใช�คําอุทานบอกอาการแสดงนาฎการให�ชัดเจน 

๓. ข�อใดไมมีโวหารภาพพจน; 
ก. กระจงรีบบอกวา   โถทานจjาจงฟ*งฉัน        
ข. เสือโงพยักหน�า   ยอมรับวาตนโดดเดน  
ค. ช่ัวครูพรานผานมา   กระจงวามาแล�วน่ี 
ง. พรานนัน้เรว็เกนิใคร  สาดกระสนุไปทนัท ี

๔. จากตัวเลือกในข�อ ๓ โวหารภาพพจน;ท่ีพบมากท่ีสุดคือข�อใด 
ก. สัญลักษณ;       ข. บคุคลวตั 
ค. อุปลักษณ;    ง. อุปมา   

 
 

   เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

     กระจงเจ�าป*ญญา  ตอนที ่๑ 
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๕. ข�อใดมีคําซ�อน 
ก.  คนหรือเกงกวาตน  ช่ือวาคนเกงอยางไร 
ข. เหวยเหวยเจ�างีเ่งา  หวงังบัเราเปBนอาหาร 
ค. วาลาโงเกินทน  แตเจ�าน้ันโงกวาลา   
ง. สุดท�ายยอมแล�วเชียว ยอมจริงเจียวยอมแล�วเอย 

๖. ข�อใดไมใชนิสัยของเสือในเร่ืองน้ี 
 ก. อะลุ�มอลวย  
 ข. เช่ือคนงาย 
 ค.  มีเหตุผล 
 ง. ต�องการแสดงอํานาจ 

๗.ข�อใดไมใชสาเหตุท่ีทําให�เสือต�องตาย 
 ก. เสือโงแตอวดฉลาด   

ข. เสือต�องการเอาชนะคน 
ค. เสืออดอาหารมาหลายวัน  
ง. กระจงรู�จักใช�ป*ญญาเอาตัวรอดได� 

๘.ข�อใดใช�อุปมาโวหาร 
ก. เจ�าน้ันดุจเชลย      ต�องยอมเปBนอาหารเรา 
ข.กระจงรีบรับคํา  ทานอยายํ้าให�หงอยเหงา 
ค.ไปเถอะรีบเรงเฝiา  สองข�างทางต�องมีคน 
ง. สักครูเด็กผานมา  กระจงวาอยาสับสน 

๙. ผู�แตงเร่ืองกระจงเจ�าป*ญญาต�องการให�แงคิดกับผู�อานข�อใดไมถูกต�อง 
ก. นํ้าร�อนปลาเปBน นํ้าเย็นปลาตาย 
ข. คนโงยอมเปBนเหย่ือของคนคนฉลาด 

 ค. สีต่นียงัรู�พลาด นกัปราชญ;ยงัรู�พลัง้ 
 ง. ป*ญญาประดุจดังอาวุธ 

๑๐.นิทานเร่ืองใดท่ีมีแนวคิดใกล�เคียงกับเร่ืองกระจงเจ�าป*ญญามากท่ีสุด 
ก.  กบเลือกนาย    
ข.  ลิงกับจระเข� 

 ค. กระตายตื่นตูม  
ง. กระตายกับเตา 
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                                        ใบความรู� โวหาร  ตอนที ่๒  

 

  โวหารหมายถึงถ�อยคําท่ีใช�ในการส่ือสารท่ีเรียบเรียงเปBนอยางดี  มีวิธีการ  มีชั้นเชิงและมี
ศิลปะ  เพ่ือส่ือให�ผู�รับสารรับสารได�อยางแจมแจ�ง   ชัดเจนและลึกซึ้ง  รับสารได�ตามวัตถุประสงค;
ของผู�สงสาร 

  

ประเภทของโวหาร   
           การเขียนเร่ืองราวอาจใช�โวหารตางๆ กันแล�วแตชนิดของข�อความ   โวหารอาจจําแนก 
ตามลักษณะ ของข�อความหรือเน้ือหาเปBนประเภทตาง ๆ ได� ดังน้ี 

 

๑) บรรยายโวหาร 
๒) พรรณนาโวหาร 
๓) เทศนาโวหาร 
๔) สาธกโวหาร 
๕) อุปมาโวหาร 
๖) อธิบายโวหาร 
         ๑. บรรยายโวหารคือ โวหารท่ีใช�เลาเร่ือง หรืออธิบายเร่ืองราวตาง ๆตามลําดับ
เหตุการณ; การเขียนบรรยายโวหารจะมุงความชัดเจน เขียน ตรงไปตรงมา รวบรัดกลาวถึงแต
สาระสําคัญไมจําเปBนต�องมีพลความหรือความปลีกยอยเสริม ในการเขียนท่ัว ๆ ไปมักใช�
บรรยายโวหารเพราะเหมาะในการติดตอส่ือสารเน่ืองจากสํานวนประเภทน้ีมุงสาระเขียน
อยางส้ันๆ ได�ความชัดเจนงานเขียนท่ีควรใช�บรรยายโวหาร ได�แกการเขียนอธิบายประเภท
ตางๆเชน เขียนรายงานวิทยานิพนธ; ตํารา บทความ การเขียนเพ่ือเลาเร่ืองเชน บันทึก
จดหมายเหตุ การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นประเภทบทความเชิงวิจารณ; ขาวเปBนต�น 
หลกัการเขยีนบรรยายโวหาร 
๑) เร่ืองท่ีเขียนต�องเปBนเร่ืองจริง ผู�เขียนควรมีความรู�เก่ียวกับเร่ืองท่ีจะเขียนเปBนอยางดีโดย
อาจรู�มาจากประสบการณ; หรือการค�นคว�าก็ได� 
๒) เลือกเขียนเฉพาะสาระสําคัญ ไมเน�นรายละเอียด แตเขียนตรงไปตรงมาไมอ�อมค�อม 
๓) ใช�ภาษาให�เข�าใจงาย หากต�องการจะกลาวให�ชัดอาจใช�อุปมาโวหารและสาธกโวหารเข�า
ชวยได�บ�างแตต�องไมมากจนสวน ท่ีเปBนสาระสําคัญกลายเปBนสวนด�อยไป 
๔) เรียบเรียงความคิดให�ตอเน่ือง และสัมพันธ;กัน 
         ๒. พรรณนาโวหารมีจุดมุงหมายในการเขียนตางจากบรรยายโวหาร คือมุงให�ความ
แจมแจ�ง ละเอียดลออเพ่ือให�ผู�อานเกิดอารมณ;ซาบซึ้งเพลิดเพลินไปกับข�อความน้ันการเขียน
พรรณาโวหารจึงยาวกวาบรรยายโวหารมากแตมิใชการเขียนอยางเย่ินเย�อ เพราะพรรณนา-
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โวหารต�องมุงให�ภาพ และอารมณ; ดังน้ันจึงมักใช�การเลนคํา เลนเสียง ใช�ภาพพจน; แม�
เน้ือความท่ีเขียนจะน�อยแตเต็มด�วยสํานวนโวหารท่ีไพเราะอานได�รสชาติ 
หลกัการเขยีนพรรณนาโวหาร 
๑) ต�องใช�คําดี หมายถึง การเลือกสรรถ�อยคํา เพ่ือให�ส่ือความหมาย ส่ือภาพ ส่ืออารมณ;
เหมาะสมกับเน้ือเร่ืองท่ีต�องการบรรยายควรเลือกคํา ท่ีให�ความหมายชัดเจน ท้ังอาจต�อง
เลือกให�เสียงคําสัมผัสกันเพ่ือเกิดเสียงเสนาะอยางสัมผัสสระสัมผัสอักษร ในงานร�อยกรอง 
๒) ต�องมีใจความดี แม�จะพรรณนายืดยาว แตใจความต�องมุงให�เกิดภาพ และอารมณ;
ความรู�สึกสอดคล�องกับเน้ือหาท่ีกําลังพรรณนา 
๓) อาจต�องใช�อุปมาโวหาร คือ การเปรียบเทียบเพ่ือให�ได�ภาพชัดเจน และมักใช�ศิลปะการใช�
คําท่ีเรียกวาภาพพจน;ประเภทตาง ๆ ท้ังน้ีเปBนวิธีการท่ีจะทําให�พรรณนาโวหารเดน ท้ังการใช�
คําและการใช�ภาพท่ีแจมแจ�ง อานแล�วเกิดจินตนาการและความรู�สึกคล�อยตาม 
๔) ในบางกรณีอาจต�องใช�สาธกโวหารประกอบด�วย คือ การยกตัวอยางเพ่ือให�เกิดความ 
แจมแจ�งโดยยกตัวอยางส่ิงท่ีละม�ายคล�ายคลึงกัน เพ่ือให�เกิดภาพและอารมณ;เดนชัดพรรณนา
โวหารมักใช�กับการชมความงามอ่ืนๆ เชน ชมสถานท่ี สรรเสริญบุคคล หรือใช�พรรณนา
อารมณ; ความรู�สึก เชน รัก เกลียด 
โกธร แค�น เศร�าสลด เปBนต�น 
         ๓. เทศนาโวหารหมายถึง โวหารท่ีมีจุดหมายแสดงความแจมแจ�งเพ่ือให�ผู�อานคล�อย
ตามหรืออาจกลาวได�วามุงชักจูงให�ผู�อานคิดเห็นหรือคล�อยตามความคิดเห็นของผู�เขียน
เทศนาโวหาร จึงยากกวาโวหารท่ีกลาวมาแล�วท้ัง ๒ โวหาร เพราะต�องใช�กลวิธีในการชักจูงใจ 
หลกัการเขยีนเทศนาโวหาร 
การเขียนเทศนาโวหารต�องใช�โวหารประเภทตาง ๆ มาประกอบ กลาวคือท้ังใช�บรรยายโวหาร
พรรณนาโวหาร รวมท้ังอุปมาโวหาร และ สาธกโวหารด�วย ท้ังน้ีเพ่ือให�ใจความชัดเจนแจม
แจ�งมีท้ังความหลักและความรองเปBนท่ีเข�าใจจนเกิดความรู�สึกนึกคิดคล�อยตามผู�เขียนไปได�
หากเปBนการแสดงความคิดเห็นควรอธิบายท้ังด�านท่ีเปBนประโยชน;และโทษ หรือแสดงเหตุ
และผลการเขียนเทศนาโวหารผู�เขียนต�อง มีความรู�เก่ียวกับเร่ืองท่ีเขียนเปBนอยางดี สามารถ
อธิบายอยางชัดเจนท้ังควรพรรณนาให�เกิดความเข�าใจอยางลึกซึ้ง ต�องรู�จักใช�เหตุผล และ
หลักฐานสนับสนุนความคิดเห็นท่ีตนเสนอด�วยการลําดับความให�สัมพันธ;กันอยางมีเหตุผลจึง
เปBนหลักสําคัญอีกประการหน่ึง ในการเขียนเทศนาโวหารโดยท่ัวไปมักเข�าใจกันวาเทศนา
โวหาร แปลวา โวหารท่ีมุงส่ังสอน โดยตีความคําวาเทศนา วาส่ังสอน ความจริงเทศนาในท่ีนี้
หมายถึง แสดง กลาวคือ แสดงอยางแจมแจ�งเพ่ือให�เห็นคล�อยตาม รูปแบบงานเขียนท่ีควรใช�
เทศนาโวหารคืองานเขียนประเภทบทความชักจูงใจ หรือบทความแสดงความคิดเห็น ความ
เรียง เปBนต�น 
         ๔.สาธกโวหารคือโวหารท่ีมุงให�ความชัดเจนโดยการยกตัวอยางเพ่ืออธิบายให�แจมแจ�ง
หรือสนับสนุนความคิดเห็นท่ีเสนอให�หนักแนนนาเช่ือถือ สาธกโวหารเปBนโวหารเสริม 
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บรรยายโวหาร พรรณนาโวหารและเทศนาโวหารเชนการเลือกยกตัวอยางมีหลักท่ีควรเลือก
ให�เข�ากับเน้ือความอาจยกตัวอยางส้ัน ๆในบรรยายโวหารหรืออาจยกตัวอยางท่ีมีรายละเอียด
ประกอบในพรรณนาโวหารและเทศนาโวหาร เปBนต�น ในการเขียนข�อเขียนตาง ๆนิสิตควร
รู�จักเลือกใช�โวหารให�เหมาะกับจุดมุงหมายในการเขียนและเน้ือหาในบางโอกาสอาจต�องใช�
โวหารหลายชนิดในงานเขียนช้ินหน่ึงก็ได�หลักสําคัญอยูท่ีวาต�องเลือกใช�ให�เหมาะสมกับโอกาส
จุดมุงหมายและเขียนได�อยางถูกต�อง ตามลักษณะโวหารน้ัน ๆ 
         ๕.อปุมาโวหารหมายถึง โวหารเปรียบเทียบ โดยกตัวอยาง ส่ิงท่ีคล�ายคลึงกันมา
เปรียบเพ่ือให�เกิดความชัดเจนด�านความหมายด�านภาพ และเกิดอารมณ; ความรู�สึกมากย่ิงขึ้น 
กลาวได�วาอุปมาโวหาร คือ ภาพพจน;ประเภทอุปมาน่ันเองอุปมาโวหารใช�เปBนโวหารเสริม 
บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร เพ่ือให�ชัดเจนนาอานโดยอาจเปรียบเทียบ
อยางส้ัน ๆ หรือเปรียบเทียบอยางละเอียดก็ได� ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอุปมาโวหารน้ันจะนําไปเสริม
โวหารประเภทใด 

 ๖) อธิบายโวหาร คือโวหารท่ีทําให�ความคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงกระจางชัดเจนขึ้นมักใช�ในงาน
 เขียนทางวิชาการ และตํารับตําราตางๆโดยมีจุดประสงค;จะนําประเด็นท่ีสงสัยมาอธิบายให�
 เข�าใจแจมแจ�งการเลาเร่ืองบางตอนถ�ามีประเด็นใดท่ีเปBนป*ญหาก็อาจใช�อธิบายโวหารเสริม
 ความตอนน้ันจนเร่ืองกระจางชัดเจนขึ้นบางทานจึงถือวาอธิบายโวหารเปBนสวนหน่ึงของ
 บรรยายโวหารอธิบายโวหารน้ีมักใช�ในการอธิบายกระบวนการการวิเคราะห;หรือจําแนก
 เน้ือหาออกเปBนประเภท หรือเปBนพวกและการอธิบายความหมายของคํา  
 (จุไรรัตน;  ลักษณะศิริ และบาหยัน  อ่ิมสําราญบรรณาธิการ, ๒๕๔๘, หน�า ๔๘)  การอธิบาย
 มีหลายลักษณะ  เชน  การอธิบายตามลําดับขั้น  การอธิบายด�วยการให�นิยาม   หรือคํา
 จํากัดความ  การยกตัวอยาง   การเปรียบเทียบ  การช้ีสาเหตุและผลลัพธ;ท่ีสัมพันธ;กันและ
 การใช�อุปกรณ;หรือภาษาประกอบ                         
 

kr.ac.th/tech/nittaya๔๘/writh๕๐.html. [ออนไลน; ]  library_๒. วันท่ีสืบค�น 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗. 
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เพ่ิมเติม 

  
  

 
ประเภทของโวหาร   

                
  ๑.  บรรยายโวหาร   

  

           คือโวหารท่ีใช�บอกกลาว เลาเร่ือง อธิบาย หรือบรรยายเร่ืองราว เหตุการณ;
ตลอดจนความรู�ตาง ๆ  อยางละเอียดเปBนการกลางถึงเหตุการณ;ท่ีตอเน่ืองกัน  โดยช้ีให�เห็น
ถึงสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ;   สาเหตุท่ีกอให�เกิด เหตุการณ;สภาพแวดล�อมบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
ตลอดจนผลท่ีเกิดจากเหตุการณ;นั้น   เพ่ือให�ผู�รับสารเข�าใจเน้ือหา สาระอยางแจมแจ�ง
ชัดเจน เน้ือหาท่ีบรรยายอาจเปBนเร่ืองท่ีสมมุติหรือเร่ืองจริงก็ได�  เร่ืองท่ีใช�บรรยายโวหาร 
ได�แกการเขียนตํารา  รายงาน  บทความ   เร่ืองเลา 
จดหมาย  บันทึก  ชีวประวัติ    ตํานาน เหตุการณ; บรรยายภาพ  บรรยาย
ธรรมชาติ  บรรยายบุคลิกลักษณะบุคคล  สถานท่ีรายงานหรือจดหมายเหตุ  การรายงาน
ขาว  การอธิบายความหมายของคํา การอธิบายกระบวนการการแนะนําวิธีปฏิบัติในเร่ือง
ตาง ๆ  เปBนต�น 

  

  

       

  

  
   
 ตวัอยางบรรยายโวหาร 

  

  

         ภูเขาไฟฟูจิเปBนภูเขาศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดในประเทศญี่ปุdนมาหลายศตวรรษแล�ว  แตแรก
ภูเขาน้ีเปBนท่ีเคารพบูชาของชนพ้ืนเมืองเผาไอนุซึ่งป*จจุบันยังอยูตามหมูเกาะฮอกไกโด   
ซึ่งเปBนเกาะใหญ ท่ีอยูเหนือสุดชาวไอนุขนานนาม ภูเขาน้ีตามช่ือเทพธิดา “ฟูชิ” ( fuchi)    
ผู�เปBนเทพธิดาแหงอัคคี  ชาวญี่ปุdนยังคงนับถือภูเขาไฟฟูจิตอมา  และเรียกช่ือตามท่ีพวกไอนุ
ตั้งไว�   บรรดาผู�นับถือศาสนาชินโตเช่ือวาในธรรมชาติทุกรูปแบบจะมีเทพ  หรือ  กามิ 
 ( kami ) สถิตอยู  แตเทพท่ีสถิตในภูเขาจะศักดิ์สิทธ์ิเปBนพิเศษ  ภูเขาฟูจิซึ่งสูงท่ีสุดและงาม
ท่ีสุดในประเทศ จึงได�รับความเคารพเปBนพิเศษ  เพราะถือวาเปBนสถานท่ีสถิตของ 
ทวยเทพ  เปBนจุดเช่ือมโยงระหวางความลึกลับของสวรรค;  และความเปBนจริงของโลก
มนุษย; 
                  (เกศกานดา  จตุรงคโชค (บรรณาธิการ): โลกพิสดาร  แดนพิศวง) 
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๒.  อธบิายโวหาร     

 

      คือโวหารท่ีทําให�ความคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงกระจางชัดเจนขึ้นมักใช�ในงานเขียนทาง
วิชาการ และตํารับตําราตางๆโดยมีจุดประสงค;จะนําประเด็นท่ีสงสัยมาอธิบายให�เข�าใจแจม
แจ�งการเลาเร่ืองบางตอนถ�ามีประเด็นใดท่ีเปBนป*ญหาก็อาจใช�อธิบายโวหารเสริมความตอน
น้ันจนเร่ืองกระจางชัดเจนขึ้นบางทานจึงถือวา     สุภัค  มหาวรการ (๒๕๔๖, หน�า ๑๑-
๑๔)   กลาวถึง  หลักการเขียนอธิบายโวหารท่ีดี  มีการ 
ช้ีรายละเอียดของเร่ืองได�ชัดเจนและครบถ�วน  มีการอ�างเหตุผลตาง ๆอยางชัดเจนและเปBน
เหตุเปBนผลกันดี   มีการจัดลําดับขั้นตอนของเร่ืองราวได�ด ี ไมวกวน  และใช�ภาษาท่ีเข�าใจ
งายและถูกต�อง 

  

  

 

  

  ตวัอยางการอธิบาย   

  

      ...ศิลป�นหรือผู�สร�างศิลปะก็คือหนวยหน่ึงของสังคม  ท่ีสําคัญได�แกกลไกทางการเมือง
และทางเศรษฐกิจ  การตอสู�กับอิทธิพลดังกลาวเปBนเร่ืองซับซ�อนใหญโต  เปBนต�นวา  ศิลป�น
และนักเขียนมีขอบขายแหงเสรีภาพได�แคไหน เม่ือผู�ผลิตงานศิลปะจําเปBนต�องยังชีพจาก
ผลงานของเขาด�วย  เขาจะมีทางแก�ป*ญหาปากท�องของตัวเองอยางไร  โดยเฉพาะในสังคม
แบบทุนนิยม  นากจากน้ี  ป*ญหาสําคัญอีกข�อหน่ึงก็คือ  เม่ือศิลปะเปBนงานท่ีเสนอแก
สาธารณชนในแงการค�า  ปฏิป*กษ;สําคัญย่ิงของศิลปะเพ่ือชีวิตนาจะมิใชศิลปะเพ่ืองาน
ศิลปะ  แตเปBนศิลปะสุกเอาเผากินซึ่งมุงมอมเมาประชาชนให�หนีจากความเปBนจริงของชีวิต
มาสูโลกของกามารมณ;  หรือเร่ืองตื่นเต�นหวือหวาไร�สาระซึ่งขายดีติดตลาดและแพรหลาย
ในหมูประชาชน 
                                                               (ณรงค;  จันทร;เรือง: ศิลปะเพ่ือชาติ) 

  

  ๓.  พรรณนาโวหาร   

  

               คือโวหารท่ีใช�กลาวถึงเร่ืองราว สถานท่ี บุคคล ส่ิงของหรืออารมณ;อยาง
ละเอียด   สอดแทรกอารมณ;    ความรู�สึกลงไปเพ่ือโน�มน�าวใจ   ให�ผู�รับสารเกิด
ภาพพจน;  เกิดอารมณ;คล�อยตามไปด�วย  ใช�ในการพูดโน�มน�าว อารมณ;ของผู�ฟ*ง  หรือเขียน
สดุด ี  ชมเมือง ชมความงามของบุคคล  สถานท่ีและแสดงอารมณ;ความรู�สึกตาง ๆ เปBนต�น 
               การใช�พรรณนาโวหารควรมีความประณีตในการเลือกใช�ถ�อยคําสํานวนท่ี
ไพเราะเพราะพร้ิง  เลนคํา  เลนอักษร  ใช�ถ�อยคําท้ังเสียงและความหมายให�ตรงกับ
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ความรู�สึกท่ีต�องการพรรณนา  รู�จักปรุงแตงถ�อยคํา ให�ผู�รับสารเกิดภาพพจน;  ใช�โวหาร
เปรียบเทียบให�เห็นภาพชัดเจน   รู�จักเลือกเฟiนเน้ือหาวาสวนใดควรนํามาพรรณนา   ต�อง
เข�าใจเน้ือหาท่ีจะพรรณนาเปBนอยางดี   และพรรณนาให�เปBนไปตามอารมณ;ความรู�สึก  โดย
ไมเสแสร�ง  บางกรณีอาจต�องใช�อุปมาโวหารหรือสาธกโวหารประกอบด�วย 

  

 

  

  

              เสียงนํ้าใสไหลเย็นกระเซ็นเซาะ     ซัดแกงเกาะคล่ืนเกลียวเล้ียวซ�ายขวา 
สุดแนวหินก็ไหลรินตกลงมา             สูธาราเบ้ืองลางอยางงดงาม 

    สายนํ้าสวยรวนรินเปBนฟองคล่ืน      ละอองช้ืนสาดไปไกลเกินห�าม 
 ต�องแสงทองท่ีสาดสองเปBนรุ�งงาม            ทุกเม่ือยามนํ้าไมเคยเหือดแห�งไป 

  

  ตวัอยางพรรณนาโวหาร   

  

               เขาใช�แขนยันพ้ืนดินอาการเหน่ือยออน กล่ินนํ้าฝนบนใบหญ�าและกล่ินไอดิน
โซนเข�าจมูกวาบหวิวอยากให�มีใครซักคนผานมาพบ เพ่ือพาเขากลับไปหาหมอในหมูบ�านมด
หลายตัวเดินสวนขบวนผานไปมา มันไมมีทีทาจะสนใจเขาเลยแม�แตน�อยเขามองดูมันอยาง
เล่ือนลอยทําไมมัน จึงเฉยเมยกับฉันมันคงรู�แนฉันอยากให�มันเปBนคนจริงๆ ฉันจะต�องกลับ
บ�านให�ได�เขาคิดพลางเหมงมองดูยอดสนของหมูบ�าน หาดเส้ียวเห็นอยูไมไกลดวงอาทิตย;สี
แดงเข�มกําลังคล�อยลงเหนือยอดไม�ทางทิศตะวันตก 
                                                                       (นิคม  รายวา: คนบนต�นไม�) 

  

  ๔.  อุปมาโวหาร   

  

           คือโวหารท่ีกลาวเปรียบเทียบเพ่ือให�ผู�รับสารเข�าใจความหมาย อารมณ;ความรู�สึก
หรือเห็นภาพชัดเจนย่ิงขึ้น   มักใช�ประกอบโวหารประเภทอ่ืน เชนเทศนาโวหาร  บรรยาย
โวหาร โดยเฉพาะพรรณนาโวหาร  เพราะจะชวยให�รสของถ�อยคําและรสของเน้ือความ
ไพเราะสละสลวยย่ิงขึ้นท้ังสารท่ีเปBนรูปธรรมและนามธรรม การเปรียบเทียบอาจเปรียบ
ความเหมือนกัน  หรือคล�ายคลึงกัน  เปรียบเทียบความขัดแย�ง หรือลักษณะตรงกันข�าม
หรือเปรียบเทียบโดยให�ผู�รับสารโยง ความคิดหน่ึงไปสู อีกความคิดหน่ึงโดยอาจกลาวลอยๆ 
หรืออาจใช�คําแสดงการเปรียบเทียบ ซึ่งมีอยูหลากหลาย เชนเหมือน เสมือน คล�ายดุจ ดัง 
ดั่ง ดุจดั่ง ราว ดูราว ปาน เพียง ประหน่ึง  เชน  เฉก ฯลฯ 
            การใช�อุปมาโวหารควรเลือกใช�ถ�อยคําท่ีเข�าใจงายและสละสลวย  แสดงการ
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เปรียบเทียบได�ถูกต�อง เหมาะสมกับเน้ือหา และจังหวะ ลีลาซึ่งอาจกลาวลอย ๆ  ก็ได�
เน้ือหาท่ีจะเปรียบเทียบควรเปBนเน้ือหาท่ีอธิบายให�เข�าใจได�ยาก  เปรียบเทียบกับส่ิงท่ีเข�าใจ
ได�งาย  หรือส่ิงท่ีผู�รับสารรู�ดีอยูแล�วและข�อความท่ีจะยกมา เปรียบเทียบ (อุปไมย) กับ
ข�อความท่ีนํามาเปรียบเทียบ (อุปมา)จะต�องเหมาะสมกัน     อุปมาโวหารใช�เปBนโวหาร 
เสริมบรรยายโวหาร  พรรณนาโวหารและเทศนาโวหาร  เพ่ือให�ชัดเจนและนาอานย่ิงขึ้น 

  

 

  

  ตวัอยางอปุมาโวหาร   

  

            …ดังน้ีเจ�าจะเห็นได�วาเมียท่ีพอจัดหาให�มีตระกูลสมชาติ สมเช้ือกันดีเพราะตระกูล
ของเราก็มั่งมี มีคนนับหน�าถือตาญาติพ่ีน�องท้ังฝdายบิดามารดาของนางก็บริบูรณ; รูปรางงาม
หาตําหนิมิได�ผมดําราวกับแมลงผ้ึง หน�าเปลงปล่ังดั่งดวงจันทร; เนตรประหน่ึงตากวางจมูก
แม�นดอกงาฟ*นเทียบไขมุก ริมฝ3ปากเพียงผลตําลึงสุกเสียงหวานปานนกโกกิลา ขาคือลํา
กล�วยเอวเหมาะเจาะไมอ�วนเกินเวลายางเดินแคลวคลองมีสงาเสมอช�างทรงเพราะฉะน้ันเจ�า
จะหาทางตําหนิขัดข�องมิได�เลย... 
                                                                           (เสฐียรโกเศศ: กามนิต) 

  

  
 

  
  ๕.  สาธกโวหาร   

  

             คือโวหารท่ีมุงให�ความชัดเจนโดยการยกตัวอยางหรือเร่ืองราวประกอบการ
อธิบายเน้ือหาสาระ เพ่ือสนับสนุน ข�อคิดเห็นตาง ๆให�หนักแนน  สมเหตุสมผลทําให�ผู�รับ
สารเข�าใจเน้ือหา สาระในส่ิงท่ีพูด หรือเขียนอยางแจมแจ�งชัดเจนดูสมจริง หรือนาเช่ือถือ
ย่ิงขึ้นตัวอยางหรือเร่ืองราวท่ียกขึ้นประกอบอาจเปBนเร่ืองส้ัน ๆ หรือเร่ืองราวยาว ๆก็ได�ตาม
ความเหมาะสม เชน ประสบการณ;ตรงของผู�สงสาร เร่ืองราวของบุคคลเหตุการณ;นิทาน 
ตํานาน วรรณคดี เปBนต�น สาธกโวหารมักใช�เปBนอุทาหรณ;ประกอบอยูในเทศนาโวหารหรือ
อธิบายโวหาร 
             การใช�สาธกโวหารควรใช�ถ�อยคําภาษาท่ีเข�าใจงายรู�จักเลือกวาเน้ือหาตอนใดควร
ใช�ตัวอยางหรือเร่ืองราวประกอบและตัวอยางท่ียกมา ประกอบต�องสอดคล�องกับเน้ือหา
และเปBนเร่ืองท่ีนาสนใจสมเหตุสมผล  สาธกโวหารมักแทรกอยูในโวหาร
อ่ืนๆ  เชน  บรรยายโวหาร หรือเทศนาโวหาร 
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  ตวัอยางสาธกโวหาร   

  

               ถ�าเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริงยินยอมทุกส่ิง ให�เธอท้ิงไป    ฉันขอแคเพียงให�
เวลาหนอยได�ไหม อยากเลานิทานให�ฟ*ง  ชาวนาคนหน่ึงมีชีวิตลําพังไปเจองูเหากําลังใกล�
ตายสงสาร 
จึงเก็บเอามาเล้ียงโดยไมรู�สุดท�ายจะเปBนอยางไร  คอยดูแลด�วยความจริงใจ หวงใย และ
คอยให�ความรักเปBนกังวลวามันจะตายเฝiาคอยเอาใจทุกอยาง   แตสุดท�ายชาวนาผู�ชายใจดี 
ด�วยความ 
ท่ีเขาไว�ใจ นาเสียดายกลับต�องตาย ด�วยพิษงู  นิทานมันบอกให�ยอมรับความจริง  วามีบาง
ส่ิง 
ไมควรไว�ใจ  อะไรบางอยางท่ีทําดีซักแคไหน ไมเช่ือง ไมรัก ไมจริง 
                                                                       (สีฟiา: ชาวนากับงูเหา) 

  

  
 

  
  ๖.  เทศนาโวหาร     

  

           คือโวหารท่ีมุงโน�มน�าวใจให�เกิดความรู�สึกคล�อยตาม   เปBนการกลาวในเชิง
อบรม  แนะนําส่ังสอน  เสนอทัศนะ  ช้ีแนะ  หรือโน�มน�าวชักจูงใจโดยยก
เหตุผล  ตัวอยาง  หลักฐาน ข�อมูล ข�อเท็จจริง  สุภาษิตคติธรรมและสัจธรรม ตาง ๆมา
แสดงเพ่ือให�ผู�อานเกิดความเข�าใจท่ีกระจางจนยอมรับเช่ือถือมีความเห็นคล�อยตาม และ
ปฏิบัติตาม  โวหารประเภทน้ีมักใช� ในการให�โอวาทอบรมส่ังสอนอธิบายหลักธรรม และคํา
ช้ีแจงเหตุผล ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การเสนอทัศนะเปBนต�น 
             การใช�เทศนาโวหารควรใช�ถ�อยคําภาษาให�เหมาะสมกับผู�รับสารใช�ถ�อยคําในการ
ช้ีแจงเหตุผลท่ีกลาวถึง  ให�แจมแจ�งชัดเจน  และช้ีแจงไปตามลําดับไมสับสนวกวน  ควรใช�
โวหารอ่ืนประกอบด�วยเพ่ือให�ชวนติดตามการเขียนเทศนาโวหารต�องใช�โวหารประเภทตางๆ 
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มาประกอบอาจจะใช�บรรยายโวหาร  พรรณนาโวหาร  รวมท้ังอุปมาโวหารและสาธกโวหาร
ด�วย  มักใช�กับงานเขียนประเภทบทความชักจูงใจ  หรือบทความแสดง ความ
คิดเห็น  ความเรียง  เปBนต�น   แตสวนใหญมักจะเข�าใจวาเทศนาโวหารเปBนโวหารท่ีมุงส่ัง
สอน 

  

 

  

  
 

ตัวอยางเทศนาโวหาร   

  

            “…เราโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองแตโบราณกาล  จึงสมควรอยางย่ิงท่ีจะรักษา
ไว�  ป*ญหาเฉพาะในด�านการรักษาภาษาน้ีก็มีหลายประการ   อยางหน่ึงต�องรักษาให�บริสุทธ์ิ
ในทางการออกเสียง  คือ  ให�ออกเสียงให�ถูกต�องชัดเจน  อีกอยางหน่ึงต�องรักษาให�บริสุทธ์ิ                       
ในวิธีการใช�  หมายความวา  วิธีใช�คํามาประกอบเปBนประโยคนับเปBนป*ญหาท่ี
สําคัญ  ป*ญหาท่ีสาม  คือ  ความรํ่ารวยในคําของภาษาไทย  ซึ่งพวกเรานึกวาไมรํ่ารวย
พอ  จึงต�องมีการบัญญัติศัพท;ใหมมาใช�...” 
           “...ในป*จจุบันน้ีปรากฏวา  ได�มีการใช�ถ�อยคําออกจะฟุdมเฟ�อยและไมตรงกับความ
อันแท�จริงอยูเนืองๆ  ท้ังการออกเสียงก็ไมถูกต�องตามอักขรวิธี   ถ�าปลอยให�เปBนดังน้ีภาษา
ของเราก็มีแตจะทรุดโทรม  ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช�เองเปBนส่ิงประเสริฐอยูแล�ว  เปBน
มรดกอันมีคาตกทอดมาถึงเรา  ทุกคนมีหน�าท่ีจะต�องรักษาไว�...” 
                                   (พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยูหัว)  

ท่ีมา: blog.eduzones.com/jipatar/๘๕๘๖๑. [ออนไลน; ]  library_๒. วันท่ีสืบค�น ๒๙  
         มีนาคม ๒๕๕๗. 
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แบบทดสอบหลังเรียน โวหาร ตอนท่ี ๒ 

      
  

 
  

  คําชีแ้จง ให�นักเรียนในแตละกลุม ปฎิบัติตามหลัก SQ๓R ชวยกันแสดงความคิดเห็น และตอบ     
                คําถามให�ถูกต�องโดยเลือกคําตอบท่ีถูกต�องเพียงข�อเดียว  ( ๑๐ คะแนน)    
๑. ข�อใดกลาวผิดเก่ียวกับประเภทของโวหาร 
 ก. บรรยายโวหารคือ โวหารท่ีใช�เลาเร่ือง หรืออธิบายเร่ืองราวตาง ๆตามลําดับเหตุการณ; 
 ข. อธิบายโวหารและบรรยายโวหารเปBนโวหารประเภทเดียวกันไมสามารถแยกจากกันได� 
 ค. เทศนาโวหารคือโวหารท่ีกลาวในเชิงอบรม แนะนําส่ังสอน เสนอทัศนะช้ีแนะชักจูงใจ 
 ง. พรรณนาโวหารมีจุดมุงหมายคือ มุงให�ความแจมแจ�ง ละเอียดลออเพ่ือให�ผู�อานเกิด  
    อารมณ;ซาบซึ้ง 
๒. ข�อใดคืออุปมาโวหาร 
 ก. “คนเราตางก็ต�องการการยอมรับจากสังคมด�วยกันท้ังส้ิน ไมมีใครเลยท่ีจะพอใจกับการ
ถูกสังคมรังเกียจ” 
 ข. “ตลาดนัดเปBนตลาดช่ัวคราวท่ีมีการนัดหมายให�ผู�ซื้อและผู�ขายมาชุมนุมกันเพ่ือซื้อขาย
และแลกเปล่ียน สินค�า” 
 ค. “การทํางานของอวัยวะตางๆต�องเปBนระบบและมีระเบียบ รางกายจึงอยูเปBนปกติและ
เจ�าของรางกายจึงรู�สึกสบายดี” 
 ง. เจ�าเปรียบดั่งแก�วตาดวงใจของแม แมรักเจ�าเทาชีวิตยากจะหาส่ิงใดมาเปรียบได�  
๓. จากตัวเลือกในข�อสอง โวหารท่ีพบมากท่ีสุดคือโวหารประเภทใด 
 ก. บรรยายโวหาร   ข. เทศนาโวหาร 
 ค. อธิบายโวหาร   ง.  สาธกโวหาร 
คําช้ีแจง อานคําประพันธ;ตอไปน้ีแล�วตอบคําถามข�อ ๔ 
 
   งามสองสุริยราชลํ้า  เลอพิศ  นาพอ 
  พางพัชรินทร;ไพจิตร   ศึกสร�าง 
  ฤๅรามเร่ิมรณฤทธ์ิ   รบราพณ;  แลฤๅ 
  ทุกเทศทุกทิศอ�าง    อ่ืนไท�ไปdเทียม 

                                       สมเด็จพระมหาสมณเจ�า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
๔.คําประพันธ;ข�างต�นใช�โวหารใดเดนชัดท่ีสุด 
 ก. อุปมาโวหาร        ข.  สาธกโวหาร 
 ค. อธิบายโวหาร       ง. เปBนบทเหชมกระบวนเรือ 
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ใช�ข�อความตอไปน้ีตอบคําถามข�อ ๕-๖  
  “ผู�เข�าไปในหุบผาแหงบุปผชาติจะมีความรู�สึกวาเดินอยูระหวางขนมช้ัน เขาปลูกดอกไม�สี
เปBนแถบๆไปบนเนินตลอดทางเดิน เม่ือมองดูจากท่ีสูงหรือเนินเล็กๆจะเห็นสีชมพู สีมวง สีเหลือง
เปBนสายยาวเปBนช้ันๆมีสระเล็กๆและมีต�นไม�เปBนกอๆจัดไว�อยางสวยงามตามทางเดิน” 
๕. ข�อความข�างต�นใช�วิธีเขียนแบบใด 
 ก. บรรยาย     ข. พรรณนา 
 ค. อธิบาย      ง. บรรยายและพรรณนา 
๖. สารข�อใดท่ีไมอาจอนุมานได�จากข�อความน้ี 
 ก.  ความตื่นตาตื่นใจของผู�ประสบ   
 ข.  การปลูกต�นไม�อยางเปBนระเบียบ  
 ค. ความงามอยางละลานตาของสวนดอกไม�      
 ง.  สวนพฤกษชาติเขตุร�อนของตางประเทศ 
ใช�ข�อความตอไปน้ีตอบคําถามข�อ ๗-๘  
   “เม่ือเราฟ*งหรืออานเร่ืองราวใดๆ เราต�องคิดตามไปด�วย ไมใชปลอยจิตใจไปตามยถากรรม
อยางฟ*งเสียงนกเสียงกา” 
๗. ข�อความข�างต�นผู�เขียนใช�โวหารใด 
 ก. บรรยาย     ข. เทศนา 
 ค. อุปมาและเทศนา     ง. อุปมาและอธิบาย 
๘. “ฟ*งอยางเสียงนกเสียงกา” ในข�อความข�างต�นจัดเปBนโวหารประเภทใดและมีหมายความวา
อยางไร 
 ก. บรรยาย หมายถึง ฟ*งแล�วต�องคิด 
       ข.  อุปมา หมายถึง ฟ*งแล�วไมคิด 
 ค. เทศนา หมายถึง ฟ*งแล�วเบิกบานใจ      
 ง.  สาธก หมายถึง ฟ*งแล�วไมเข�าใจความหมาย 
๙. เทศนาและสาธกมีความแตกตางกันด�านใดเดนชัดท่ีสุด  
 ก. รูปแบบ วิธีการ   ข.  ลีลา จังหวะ 
 ค. จุดมุงหมาย    ง.  นํ้าเสียงการใช�ถ�อยคํา 
๑๐. “คนท่ีกินเจจะไมกินเน้ือสัตว;และจะถือศีลตลอดเทศกาล” ใช�วิธีการเขียนแบบใด 
 ก. สาธก     ข. พรรณนา 
 ค. อธิบาย      ง. บรรยาย 



แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณโดยวธิ ีSQ๓R                                  วชิาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่๕ 
เลมที ่๒ นทิานอนิโดนเีซยี (กาพย;ยาน ี๑๑)  เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา                     โดย…จนิตนา   พกิลุแก�ว                         

 

 

                                เฉลยแนวตอบแบบทดสอบหลังเรยีน โวหาร ตอนที่ ๒    
 

คําชีแ้จง ให�นักเรียนในแตละกลุม ปฎิบัติตามหลัก SQ๓R ชวยกันแสดงความคิดเห็น และตอบ     
                คําถามให�ถูกต�องโดยเลือกคําตอบท่ีถูกต�องเพียงข�อเดียว  ( ๑๐ คะแนน)    
๑. ข�อใดกลาวผิดเก่ียวกับประเภทของโวหาร 
 ก. บรรยายโวหารคือ โวหารท่ีใช�เลาเร่ือง หรืออธิบายเร่ืองราวตาง ๆตามลําดับเหตุการณ; 
 ข. อธิบายโวหารและบรรยายโวหารเปBนโวหารประเภทเดยีวกนัไมสามารถแยกจากกนัได� 
 ค. เทศนาโวหารคือโวหารท่ีกลาวในเชิงอบรม แนะนําส่ังสอน เสนอทัศนะช้ีแนะชักจูงใจ 
 ง. พรรณนาโวหารมีจุดมุงหมายคือ มุงให�ความแจมแจ�ง ละเอียดลออเพ่ือให�ผู�อานเกิด  
    อารมณ;ซาบซึ้ง 
๒. ข�อใดคืออุปมาโวหาร 
 ก. “คนเราตางก็ต�องการการยอมรับจากสังคมด�วยกันท้ังส้ิน ไมมีใครเลยท่ีจะพอใจกับการ
ถูกสังคมรังเกียจ” 
 ข. “ตลาดนัดเปBนตลาดช่ัวคราวท่ีมีการนัดหมายให�ผู�ซื้อและผู�ขายมาชุมนุมกันเพ่ือซื้อขาย
และแลกเปล่ียน สินค�า” 
 ค. “การทํางานของอวัยวะตางๆต�องเปBนระบบและมีระเบียบ รางกายจึงอยูเปBนปกติและ
เจ�าของรางกายจึงรู�สึกสบายดี” 
 ง. เจ�าเปรยีบดัง่แก�วตาดวงใจของแม แมรกัเจ�าเทาชวีติยากจะหาสิง่ใดมาเปรยีบได�  
๓. จากตัวเลือกในข�อสอง โวหารท่ีพบมากท่ีสุดคือโวหารประเภทใด 
 ก. บรรยายโวหาร   ข. เทศนาโวหาร 
 ค. อธบิายโวหาร   ง.  สาธกโวหาร 
คําช้ีแจง อานคําประพันธ;ตอไปน้ีแล�วตอบคําถามข�อ ๔ 
 
   งามสองสุริยราชลํ้า  เลอพิศ  นาพอ 
  พางพัชรินทร;ไพจิตร   ศึกสร�าง 
  ฤๅรามเร่ิมรณฤทธ์ิ   รบราพณ;  แลฤๅ 
  ทุกเทศทุกทิศอ�าง    อ่ืนไท�ไปdเทียม 

                                       สมเด็จพระมหาสมณเจ�า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
๔.คําประพันธ;ข�างต�นใช�โวหารใดเดนชัดท่ีสุด 
 ก. อุปมาโวหาร        ข.  สาธกโวหาร 
 ค. อธิบายโวหาร       ง. เปBนบทเหชมกระบวนเรือ 
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ใช�ข�อความตอไปน้ีตอบคําถามข�อ ๕-๖  
  “ผู�เข�าไปในหุบผาแหงบุปผชาติจะมีความรู�สึกวาเดินอยูระหวางขนมช้ัน เขาปลูกดอกไม�สี
เปBนแถบๆไปบนเนินตลอดทางเดิน เม่ือมองดูจากท่ีสูงหรือเนินเล็กๆจะเห็นสีชมพู สีมวง สีเหลือง
เปBนสายยาวเปBนช้ันๆมีสระเล็กๆและมีต�นไม�เปBนกอๆจัดไว�อยางสวยงามตามทางเดิน” 
๕. ข�อความข�างต�นใช�วิธีเขียนแบบใด 
 ก. บรรยาย     ข. พรรณนา 
 ค. อธิบาย      ง. บรรยายและพรรณนา 
๖. สารข�อใดท่ีไมอาจอนุมานได�จากข�อความน้ี 
 ก.  ความตื่นตาตื่นใจของผู�ประสบ   
 ข.  การปลูกต�นไม�อยางเปBนระเบียบ  
 ค. ความงามอยางละลานตาของสวนดอกไม�      
 ง.  สวนพฤกษชาติเขตรุ�อนของตางประเทศ 
ใช�ข�อความตอไปน้ีตอบคําถามข�อ ๗-๘  
   “เม่ือเราฟ*งหรืออานเร่ืองราวใดๆ เราต�องคิดตามไปด�วย ไมใชปลอยจิตใจไปตามยถากรรม
อยางฟ*งเสียงนกเสียงกา” 
๗. ข�อความข�างต�นผู�เขียนใช�โวหารใด 
 ก. บรรยาย     ข. เทศนา 
 ค. อุปมาและเทศนา     ง. อุปมาและอธิบาย 
๘. “ฟ*งอยางเสียงนกเสียงกา” ในข�อความข�างต�นจัดเปBนโวหารประเภทใดและมีหมายความวา
อยางไร 
 ก. บรรยาย หมายถึง ฟ*งแล�วต�องคิด 
       ข.  อปุมา หมายถงึ ฟ*งแล�วไมคดิ 
 ค. เทศนา หมายถึง ฟ*งแล�วเบิกบานใจ      
 ง.  สาธก หมายถึง ฟ*งแล�วไมเข�าใจความหมาย 
๙. เทศนาและสาธกมีความแตกตางกันด�านใดเดนชัดท่ีสุด  
 ก. รูปแบบ วิธกีาร   ข.  ลีลา จังหวะ 
 ค. จุดมุงหมาย    ง.  นํ้าเสียงการใช�ถ�อยคํา 
๑๐. “คนท่ีกินเจจะไมกินเน้ือสัตว;และจะถือศีลตลอดเทศกาล” ใช�วิธีการเขียนแบบใด 
 ก. สาธก     ข. พรรณนา 
 ค. อธิบาย      ง. บรรยาย   
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เกณฑ;การวดัผลประเมนิผล     แบบประเมนิผลงาน  การอานอยางมวีจิารณญาณ โดยวธิ ีSQ๓R  
แบบฝ�กทกัษะที…่……เรื่อง…………………………………………กลุมที/่ชื่อกลุม………………มธัยมศึกษาป3ที…่………. 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน/เกณฑ; ผลการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได� 

กิจกรรมท่ี๑ 
การอาน
สํารวจ 

๔     หาชื่อเรื่อง ท่ีมา หรือผู�แตงได�ถูกต�อง บอกเนื้อเรื่องคราวๆได� 
๓     หาชื่อเรื่อง ท่ีมา หรือผู�แตงได�ถูกต�อง 
๒     หาชื่อเรื่อง  หรือผู�แตงได�ถูกต�อง 
๑     หาชื่อเรื่องได�อยางเดียว 
๐     ไมสามารถบอกสิ่งใดๆเก่ียวกับเรื่องท่ีอานได� 

 ๔  

กิจกรรมท่ี๒ 
การต้ังคําถาม 

๔     สามารถต้ังคําถามได�ครอบคลุมเนื้อหาและประเด็นตางๆท่ี เก่ียวข�องท้ังหมด 
๓     สามารถต้ังคําถามได�ครอบคลุมเนื้อหาและประเด็นตางๆท่ีเก่ียวข�อง 
๒     ต้ังคําถามได�ตรงประเด็นเปBนสวนใหญแตไมครอบคลุมท้ังหมด 
๑     ต้ังคําถามได�ตรงประเด็นเพียงสวนเดียว 
๐     ต้ังคําถามไมได� 

 ๔  

กิจกรรมท่ี๓ 
การตอบ
คําถาม 

๔     ตอบคําถามได�ครอบคลุมตรงประเด็นท้ังหมด 
๓     ตอบคําถามตรงประเด็นสวนใหญแตไมครอบคลุมท้ังหมด 
๒     ตอบคําถามตรงประเด็นบางสวนแตไมครอบคลุม 
๑     ตอบคําถามได�เพียงสวนเดียว 
๐     ตอบคําถามไมได� 

๔  

กิจกรรมท่ี๔ 
จดบันทึก 

๔     จดบันทึกเนื้อเรื่องได�ครอบคลุมตรงประเด็น 
๓     จดบันทึกตรงประเด็นสวนใหญแตไมครอบคลุมท้ังหมด 
๒     จดบันทึกตรงประเด็นบางสวนแตไมครอบคลุม  
๑     จดบันทึกได�เพียงสวนเดียว 
๐     จดบันทึกไมได� และไมถูกต�อง 

๔  

กิจกรรมท่ี๕ 
วิเคราะห; การ
ทบทวน 

๔    ทําบันทึกยอ ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกครั้ง เพ่ือ   
      หาจุดประสงค; ความคิดหลักและน้ําเสียงของผู�เขียนได�ครอบคลุมถูกต�อง 
๓    ทําบันทึกยอ ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกครั้ง เพ่ือหา       
      จุดประสงค; ความคิดหลักและน้ําเสียงของผู�เขียนได�ครอบคลุมสวนใหญ 
๒     ทําบันทึกยอ ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกครั้ง เพ่ือหา       
      จุดประสงค; ความคิดหลักและน้ําเสียงของผู�เขียนได�ครอบคลุมบางสวน 
๑    ทําบันทึกยอ ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกครั้ง เพ่ือหา    
      จุดประสงค; ความคิดหลักและน้ําเสียงของผู�เขียนได�เพียงสวนเดียว 
๐    ไมสามารถทําบันทึกยอ ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกครั้ง เพ่ือ  
      จุดประสงค; ความคิดหลักและน้ําเสียงของผู�เขียนได� 

๔  

รวม คะแนนท้ังหมด     ๒๐ …………… 



แบบฝ�กทกัษะการอานอยางมวีจิารณญาณโดยวธิ ีSQ๓R                                  วชิาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศกึษาป3ที ่๕ 
เลมที ่๒ นทิานอนิโดนเีซยี (กาพย;ยาน ี๑๑)  เรือ่ง กระจงเจ�าป*ญญา                     โดย…จนิตนา   พกิลุแก�ว                         

 

เกณฑ;การประเมนิการทาํกจิกรรมที่ ๑-๕ 

ผลการปฏบิตั ิ ผลการประเมิน เกณฑ;ระดบัคณุภาพ 

ได� ...........................คะแนน 
 
............................................ 
          (ผู�ประเมิน) 

 ดีมาก      (๑๖ -๒๐ คะแนน) 
 ดี           (๑๒ -๑๕ คะแนน) 
พอใช�       (๑๐-๑๑ คะแนน)            
ปรับปรุง    (๐-๙ คะแนน) 

ระดับ ๔ หมายถึง  ดีมาก 
ระดับ ๓ หมายถึง  ดี 
ระดับ ๒ หมายถึง พอใช� 
ระดับ ๑ หมายถึง ปรับปรุง 
ได�ระดับ ๓ ข้ึนไปผานเกณฑ; 

   

 

เกณฑ;การประเมนิการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน 

ผลการปฏบิตั ิ ผลการประเมิน เกณฑ;ระดบัคณุภาพ 

ได� ...........................คะแนน 

 

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

          (ผู�ประเมิน) 

       ดีมาก        (๘- ๑๐คะแนน) 
       ดี             (๖- ๗ คะแนน)  
      พอใช�         (๕  คะแนน) 
      ปรับปรุง      (๐-๔ คะแนน) 

ระดับ ๔ หมายถึง  ดีมาก 
ระดับ ๓ หมายถึง  ดี 
ระดับ ๒ หมายถึง  พอใช� 
ระดับ ๑ หมายถึง  ปรับปรุง 
ได�ระดับ ๓ ข้ึนไปผานเกณฑ; 
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แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน 
                 ผู�สังเกต 
          ครู 
          นักเรียน 
 
วิชา................................................................................ภาคเรียนท่ี...........ป3การศึกษา.................. 
เรื่อง.................................................................................กลุม....................................................... 
ชั้น............/....................วันท่ี........เดือน...........................................พ.ศ................... 
 
ที ่ ชื่อ-สกลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ;การให�คะแนน รวม ระดบัคณุภาพ 
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เกณฑ;การประเมิน /ระดับคุณภาพ  ๑๖-๒๐     ดีมาก                    ๑๔-๑๕   ดี 

         ๑๒-๑๓   ปานกลาง  ๑๐-๑๑    ผานเกณฑ;ข้ันตํ่า            
          ๐-๙       ตํ่ากวาเกณฑ; 

       ลงชื่อ...............................ผู�ประเมิน 
                (..............................) 
                ......./............/........ 
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เกณฑ;การประเมนิ 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
 ดีมาก (๔) ดี(๓) พอใช�(๒) ปรับปรุง(๑) 

การแสดงความ
คิดเห็น 

รับฟ*งความคิดเห็น
และแสดงความ

คิดเห็นอยางต้ังใจ
และมีเหตุผล 

รับฟ*งความคิดเห็น
และแสดงความ

คิดเห็นอยางต้ังใจ 

รับฟ*งความคิดเห็น
และแสดงความ

คิดเห็นอยางต้ังใจ
เปBนบางครั้ง 

ไมรับฟ*งความคิดเห็น ไม
แสดงความคิดเห็นอยาง
ไมต้ังใจและไมมีเหตุผล 

การทํางาน/การ
ยอมรับความ

คิดเห็นของผู�อ่ืน 

กระตือรือร�นในการ
ทํางาน ทํางานเปBน
ระบบ รับฟ*งผู�อ่ืน 

กระตือรือร�นในการ
ทํางาน รับฟ*งผู�อ่ืน 

กระตือรือร�นในการ
ทํางาน  รับฟ*งผู�อ่ืน 

เปBนบางครั้ง 

ไมมีความกระตือรือร�นใน
การทํางาน ไมรับฟ*งผู�อ่ืน 

มีความรีบผิดชอบ
ในการทํางาน 

ทํางานท่ีได�รับ
มอบหมายถูกต�อง
และเสร็จสมบูรณ; 

ทํางานท่ีได�รับ
มอบหมายถูกต�อง
และเสร็จตามเวลา

ท่ีกําหนด 

ทํางานท่ีได�รับ
มอบหมายเสร็จแต

มีข�อผิดพลาด 

ไมสามารถทํางานท่ีได�รับ
มอบหมายถูกต�องเสร็จ

ตามเวลาท่ีกําหนด 

การทํางานตาม
ข้ันตอนท่ีแนะนํา
อยางเปBนระบบ 

ปฏิบัติกิจกรรมได�
ถูกต�องครบถ�วน
ภายในเวลาท่ี

กําหนด 

ปฏิบัติกิจกรรมได�
ถูกต�องครบถ�วนแต
เสร็จช�ากวาเวลาท่ี

กําหนด 

ปฏิบัติกิจกรรมได�
ถูกครบถ�วนแตมี
ข�อผิดพลาดและ

เสร็จช�ากวาเวลาท่ี
กําหนด 

ปฏิบัติกิจกรรมได�ไม
ครบถ�วนมีข�อผิดพลาด

และเสร็จงานช�ากวาเวลา
ท่ีกําหนด 

ปฏิบัติตามข�อตกลง
ในกลุม 

ปฏิบัติตามข�อตกลง
ของกลุมท่ีวางไว� 

ให�ความรวมมือใน
การทํางาน 

ปฏิบัติตามข�อตกลง
ของกลุมท่ีวางไว� 

ให�ความรวมมือใน
การทํางานสวน

ใหญ 

ปฏิบัติตามข�อตกลง
ของกลุมท่ีวางไว� 

ให�ความรวมมือใน
การทํางานเปBน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติตามข�อตกลง
ของกลุมท่ีวางไว� 

ไมให�ความรวมมือในการ
ทํางาน 
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ผู�สังเกต 
     ครู 
     นักเรียน  

แบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนของนักเรยีน 
ระหวางการปฏบิัตติามขัน้ตอน วธิSีQ๓R ตอนท่ี๒ 

วิชา................................................................................ภาคเรียนท่ี...........ป3การศึกษา.................. 
เรื่อง.......................................................ชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๕   วันท่ี   ……………เดือน………..พ.ศ……………….. 

ลําดับ
ท่ี  

ชื่อ- สกุล รายการ
ประเมิน 

 
-ปฏิบัติ
ตามหลัก
SQ๓R 

เกณฑ;  /คะแนน           คะแนน
ท่ีได� 

ปฏิบัติได�ครบ ถูกต�อง
ตามลาํดับข้ันตอน
สมบูรณ; มีช้ินงาน
ชัดเจนลมบูรณ; 
  ๘  - ๑๐   คะแนน 

ปฏิบัติได�ครบ 
ถูกต�องตามลําดับ
ข้ันตอนสมบูรณ; 
มีช้ินงาน 
  ๖  - ๗คะแนน 

ปฏิบัติได�ครบ 
ไมเรียง
ตามลาํดับ
ข้ันตอน มี
ช้ินงาน 
  ๕ คะแนน 

ปฏิบัติได�ครบ 
ไมเรียง
ตามลาํดับ
ข้ันตอน ไมมี
ช้ินงาน 
  ๐-๔ คะแนน 

 

๑         
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        
๘        
๙        
๑๐        
๑๑        
๑๒        
๑๓        
๑๔        
๑๕        
๑๖        
๑๗        
๑๘        
๑๙        
๒๐        

เกณฑ;การประเมิน /ระดับคุณภาพ  ๑๐-๘     ดีมาก                    ๖ – ๗     ดี  
         ๕        พอใช�            ๐- ๔     ปรับปรุง 

       ลงชื่อ...............................ผู�ประเมิน 
                (..............................) 
                ......./............/.... 
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   ตําแหนง    ครู 

แบบประเมินผลการเรยีนรู� 
แผนจัดการเรียนรู�ท่ี ………..      เรื่อง กระจงเจ�าป*ญญา   …ชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๕ 

คําชีแ้จง  โปรดให�คะแนนตามความเปBนจริง 

เลขที ่

 
 

ชื่อ - สกลุ 
 
 

รายการประเมิน ผลการ
ประเมิน 

กิจ
กร

รม
ที่ 

๑ 

กิจ
กร

รม
ที่ 

๒ 

กิจ
กร

รม
ที่ 

๓ 

กิจ
กร

รม
ที่ 

๔ 

กิจ
กร

รม
ที่ 

๕  

ทด
สอ

บห
ลัง

เรีย
น 

   
ตอ

น ท
ี๑่ 

แบ
บท

ดส
อบ

หล
งัเร

ยีน
  

ตอ
นท

ี ่๒
 

 กา
รป

ฏบิ
ตักิ

จิก
รร

ม
ตอ

นท
ี๒่-

โด
ยใ

ช�S
Q๓

R 

รว
ม 

   

ผาน 

 

ไม
ผาน 

 คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐ ๓๐ ๒๙ 

๑             
๒             
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๘             
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๑๐             
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๑๖             
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                                                                                    (นางสาวจินตนา  พิกุลแก�ว)    ผู�บันทึก 
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สาระนารู� 

                                                            กระจง  
          
 “กระจง” เปBนกวางขนาดเล็กท่ีมีดวงตาสดใสเปBนประกาย และมีเขี้ยวขาวเล็กๆ คูหน่ึงไว�
คอยปiองกันตัว แตจะพบเห็นสัตว;ชนิดน้ีได�ยากมากเพราะเปBนสัตว;ระแวงภัยสูง เม่ือเจอศัตรูจะอาศัย
ความเร็วหนีเอาตัวรอดทุกคร้ัง 
ช่ือสามัญ Mouse Deer 
ช่ือวิทยาศาสตร; Tragulus spp. 
วงศ; TRAGULIDAE 
ช่ืออ่ืน ไก�(เหนือ) 
กันจิล (มลายู) 
 
ลักษณะจําเพาะ 
 กระจง เปBนสัตว;เค้ียวเอ้ือง กีบคูขนาดเล็ก ถือวาเปBนสัตว;กีบคูท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด รูปรางคล�าย
กวางแตไมมีเขาท้ังตัวผู�และตัวเมียหัวคอนข�างเล็ก จะงอยหน�าแหลมและแคบ จมูกไมมีขน ขายาว
เรียวเล็ก ใบหูเล็ก กระจงตัวผู�เม่ือโตเต็มวัยเขี้ยวจะงอกจากขากรรไกรบนยาวย่ืนออกมา ใช�สําหรับ
ปiองกันภัย ตัวเมียมีเขี้ยวเชนกันแตจะส้ันกวาจนแทบมองไมเห็น  
ในเมืองไทยมีกระจงอยู ๒ ชนิด คือ 
 - กระจงควาย ขนสีน้ําตาลออกเทาและมีจุดสีเข�มกวา กระจายอยูท่ัวไปใต�คอ และบน
หน�าอกมีแถบสีขาวพาดตามยาว ๕ เส�น 
 - กระจงเล็ก ขนสีน้ําตาล มีแถบยาว ๓ แถบอยูท่ีคอ ขนใต�คอมีสีน้ําตาลแกมแดง 
 

 
การดํารงชีวิต 
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 กระจงร�องเสียงดัง “จ๊ีด ๆ” คล�ายหนู ปราดเปรียววองไวมาก และวายนํ้าเกง ชอบออกหา
กินเวลากลางคืน ตั้งแตพลบคํ่าจนถึงเช�าตรู อาหารท่ีกินคือ ใบไม� หญ�า ผลไม�ปdาท่ีรวงหลนตาม
พ้ืนดิน ยอดออนของไม�พุมเตี้ย โดยเฉพาะหญ�าออนท่ีผลิขึ้นใหม สัตว;ปdาชนิดน้ีชอบออกมาหากิน
ตามทุงหญ�าหรือชายปdา และอาศัยอยูตามปdาดงดิบมากกวาปdาโปรง ชวงกลางวันจะนอนพักผอน
ตามซอกหิน โพรงไม� หรือใต�พุมไม�ทึบ กระจงเปBนสัตว;ท่ีตื่นตกใจงาย ปกติชอบอยูลําพังตัวเดียว เว�น
แตในชวงฤดูผสมพันธุ;จึงจะอยูเปBนคู ฤดูผสมพันธุ;อยูในชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม   ตัวเมียจะ
ตั้งท�องนานประมาณ ๑๔๐ วัน ตกลูกคร้ังละ ๑ ตัว  
ถิ่นท่ีอยูอาศัย 
 กระจงพบในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และในแนวเทือกเขา
ตะนาวศรี ในพมาและไทย  
กระจงในวรรณคดไีทย 

 

    
ท่ีมา :  http://www.moohin.com/animals/mammals-๒.shtml 

 
ท่ีมา: http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_indonesia๓.html[ออนไลน;].  
 วันท่ีสืบค�น ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
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                                      : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)  
 

 

                     

ธงชาต ิ                        ตราแผนดนิ  

ชือ่ทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)  
ทีต่ั้ง : อยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� โดยตั้งอยูบนเส�นทางเช่ือมตอระหวางมหาสมุทร
แปซิฟ�กกับมหาสมุทรอินเดีย และเปBนสะพานเช่ือมระหวางทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทําให�
อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส�นทางการติดตอระหวางมหาสมุทรท้ังสอง ผานชองแคบท่ีสําคัญตางๆ 
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เชน ชองแคบมะละกา ชองแคบซุนดา และชองแคบล็อมบอก ซึ่งเปBนเส�นทางขนสงนํ้ามันจาก
ตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�และเอเชียตะวันออก  
พืน้ที ่: ๑,๘๙๐,๗๕๔ ตารางกิโลเมตร เปBนประเทศหมูเกาะท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก ประกอบด�วย
เกาะใหญน�อย กวา ๑๗,๕๐๘ เกาะ รวมอยูในพ้ืนท่ี ๔ สวน คือ  

• หมูเกาะซุนดาใหญ ประกอบด�วย เกาะชวา สุมาตรา บอร;เนียว และสุลาเวสี  
• หมูเกาะซุนดาน�อย ประกอบด�วยเกาะเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยูทางตะวันออกของเกาะชวา มีเกาะ

บาหลี ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร;  
• หมูเกาะมาลุกุ หรือ หมูเกาะเคร่ืองเทศ ตั้งอยูระหวางสุลาเวสี กับอิเรียนจายาบนเกาะ 

นิวกีนี  
• อีเรียนจายา อยูทางทิศตะวันตกของปาป*วนิวกินี  

เมอืงหลวง : จาการ;ตา (Jakarta)  
ประชากร : ประมาณ ๒๒๐ ล�านคน ประกอบด�วย ชนพ้ืนเมืองหลากหลายกลุม ซึ่งพูดภาษาตางกัน
กวา ๕๘๓ ภาษา ร�อยละ ๖๑ อาศัยอยูบนเกาะชวา  
ภมูอิากาศ : มีอากาศร�อนช้ืนแบบศูนย;สูตร ประกอบด�วย ๒ ฤดู คือ ฤดูแล�ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) 
และ ฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน)  
ภาษา : ภาษาราชการและภาษาประจําชาติ ได�แก ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia  
ศาสนา : ชาวอินโดนีเซียร�อยละ ๘๗ นับถือศาสนาอิสลาม ร�อยละ ๖ นับถือศาสนาคริสต;นิกาย   โป
รแตสแตนท; ร�อยละ ๓.๕ นับถือศาสนาคริสต;นิกายแคทอลิก ร�อยละ ๑.๘ นับถือศาสนาฮินดู และ
ร�อยละ ๑.๓ นับถือ ศาสนาพุทธ ๔  
สกุลเงนิ : รูเป3ยห; (Rupiah : IDR) อัตราแลกเปล่ียนประมาณ (ซื้อ) ๒.๘๗ บาท / ๑,๐๐๐ รูเป3ยห; 
(ขาย) ๓.๓๒ บาท / ๑,๐๐๐ รูเป3ยห; (มกราคม ๒๕๕๒)  
ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตย ท่ีมีประธานาธิบดีเปBนประมุข และหัวหน�าฝdายบริหาร  

• ประธานาธิบดี คือ ดร.ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) (ตุลาคม 
๒๕๔๗)  

ที่มา: http://www.trueplookpanya.com/true/webboard_detail.php?postid=๔๗๑๙ 
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สาธารณรัฐอนิโดนีเซยี (Republic of Indonesia) : ดอกกล�วยไม�ราตร ี 

          ดอกไม�ประจําชาติอินโดนีเซีย คือ ดอกกล�วยไม�ราตรี (Moon Orchid) ซึ่งเปBนหน่ึงในดอก
กล�วยไม�ท่ีบานอยูได�นานท่ีสุด โดยชอดอกน้ันสามารถแตกก่ิงและอยูได�นาน ๒-๖ เดือน โดยดอกจะ
บานแคป3ละ ๒-๓ คร้ังเทาน้ัน ท้ังน้ีดอกกล�วยไม�ราตรีสามารถเจริญเติบโตได�ดีในอากาศช้ืน จึงพบ
เห็นได�งายในพ้ืนท่ีราบต่ําของประเทศอินโดนีเซีย  

อนิโดนีเซยี (Indonesia)  

 

กาโด กาโด (Gado Gado) เปBนหน่ึงในอาหารยอดนิยมของอินโดนีเซียคล�ายกับสลัดแขก ซึ่งจะ
ประกอบด�วยถั่วเขียว มันฝร่ัง ถั่วงอก เต�าหู� ไขต�มสุก กะหลํ่าปลี ข�าวเกรียบกุ�ง รับประทานกับซอส
ถั่วท่ีมีลักษณะเหมือนซอสสะเตlะ 

Gado-gado is one of the well-known dishes from Indonesia. It is vegetable salad 
with peanut sauce. It is usually served with tomato wedges, bean sprouts, tofu, 
cabbage and boiled eggs. 

สกุลเงินของประเทศอินโดนีเซียเปBนสกุลเงิน 
รูเป3ยห; (Rupiah)  
อัตราแลกเปล่ียน ๑ ดอลลาร;สหรัฐเทากับประมาณ ๘,๙๐๐ - ๙,๐๓๐ รูเป3ยห;  
สกุลเงินรูเป3ยห; (Rupiah) ๑,๐๐๐ รูเป3ยร; (IDR) แลกเปBนเงินไทย อยูท่ี ๓.๖๘๑๙ บาท (๒๕.๙.๕๓)  
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ชุดประจําชาติ ประเทศอินโดนีเซีย 

 
 

อินโดนีเซีย : Indonesiaอินโดเนเซีย 
ความหมาย มาจากภาษากรีกคําวา Ινδόνησιά หมายถึงหมูเกาะอินเดีย เปBนคําท่ีถูกคิดขึ้น
ในสมัยคริสตศตวรรษท่ี ๑๙ เพราะชาวยุโรปกอนหน�าน้ีเรียกอินโดนีเซียวา East Indies คืออินเดีย

ตะวันออก 
ท่ีมา: นักรบ  พิมพ;ขาว.(๒๕๕๘).คูมอืเรียนรู�ทกุอยางของอาเซยีนAECต�องรู�ฉบบัสมบูรณ;.นนทบุรี: 

        ธิงค;บียอนส; บุlคส;.  
เกรด็ความรู�และวฒันธรรมอินโดนเีซยี 

ขนบธรรมเนยีมประเพณี  
โครงสร�างทางสังคมและวัฒนธรรม ประชากรอินโดนีเซียประกอบด�วย หลายเช้ือชาติและเผาพันธุ; 
แตละเผาพันธุ;ตางก็มีมรดกทางวัฒนธรรม และลักษณะทางสังคมของตนสืบทอดกันมา ชนเหลาน้ี
เม่ือถูกรวมกันเข�าภายใต�ระบบการเมือง เศรษฐกิจและการปiองกันประเทศรวมกัน  
จาก การท่ีสภาพท่ีตั้งทางภูมิศาสตร;ของประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะแยกกันเปBนหมูเกาะมากมาย 
และมีอาณาเขตกว�างใหญไพศาล ประชากรติดตอกันได�ยาก ทําให�แตละภูมิภาคมีรูปแบบวัฒนธรรม
ของตนเอง จึงปรากฏลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาท่ีใช�ผิดแผก แตกตาง
กันไป  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประชากรกลุมตาง ๆ ของอินโดนีเซีย มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีชีวิตแตกตางกันไป ในแตละกลุมชน ชาวชนบทท่ีอาศัยอยูหางไกลจากตัวเมือง ยัง
ยึดม่ันอยูกับประเพณีเดิมอยูมาก สวนกลุมชนท่ีอาศัยอยูในตัวเมือง และได�รับการศึกษาแบบ
ตะวันตก จะมีวิถีชีวิตแตกตางกันออกไป การแบงกลุมชนตามขนบธรรมเนียมประเพณี และพ้ืนท่ีตั้ง 
สามารถแบงออกเปBนสามกลุมใหญ ๆ ด�วยกันคือ  
กลุมแรก เปBนกลุมชนท่ีอาศัยอยูในเกาะชวา และบาหลี ผู�คนท่ีอยูในแถบน้ีจะยึดม่ันอยูในแนวทาง
ของศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมเน�นหนักในเร่ืองคุณคาของจิตใจ และสังคม กอให�เกิด
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การพัฒนาศิลปะอยางมากมาย โดยเฉพาะนาฏศิลป� และดุริยางคศิลป� ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ประชากรจะประพฤติตามหลักจริยธรรม มีการเคารพตอบุคคลตามฐานะของบุคคลน้ัน ๆ  
กลุมทีส่อง เปBนกลุมชนท่ีอาศัยอยูตามบริเวณริมฝ*�งทะเลของเกาะตาง ๆ ดําเนินชีวิตอยูได�ด�วยการ
ประกอบการค�าขาย มีชีวิตทางวัฒนธรรมตามหลักของศาสนาอิสลามอยางเครงครัด และเปBนนัก
ธุรกิจของสังคมอินโดนีเซียยุคใหม และได�รับการยกยองวาเปBนผู�มีความรู�ทางศาสนา และกฎหมาย  
กลุมทีส่าม เปBนกลุมท่ีมีความล�าหลังมาก อาศัยอยูตามบริเวณเทือกเขาในสวนลึกของประเทศ 
ดําเนินชีวิตอยูด�วยการลาสัตว; และการเพาะปลูก รัฐบาลอินโดนีเซียได�เข�าไปปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของ
ชนกลุมน้ีแล�ว ในประเทศอินโดนีเซีย มีการกําหนดกฎหมายประเพณีในสังคม ตามความเช่ือใน
ศาสนาซึ่งจะต�องปฏิบัติอยางเครงครัด และสืบทอดกันมานานแล�ว มีสาระท่ีสําคัญคือ ความผูกพัน
ระหวางสามีกับภรรยา พอแมกับลูก และพลเมืองตอสังคมท่ีตนอยู โดยยึดหลักการปฏิบัติท่ีเรียกเปBน
ภาษาอินโดนีเซียวา โกตองโรยอง คือการชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันในงานตาง ๆ เชน การเพาะปลูก 
การเก็บเก่ียว การแตงงาน การสร�างบ�านท่ีอยูอาศัย การใช�ท่ีดินรวมกัน ภายใต�ข�อตกลงและข�อแม�
พิเศษ  
การแตงกาย เน่ืองจากประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม การแตงกายจึงโน�มน�าวไปตาม
ประเพณีของศาสนา  
ผู�ชาย จะนุงโสรง สวมเส้ือคอป�ด แขนยาว สวมหมวกรูปกลม หรือหมวกหนีบ ทําด�วยสักหลาดสีดํา 
บางคร้ังจะนุงโสรงทับกางเกง ประมาณคร่ึงตัว โดยปลอยให�เห็นขากางเกง ในกรณีท่ีต�องเข�าพิธี 
อาจจะมีการเหน็บกริชด�วย ป*จจุบันผู�ชายอินโดนีเซียสวนใหญนิยม แตงกายแบบสากล แตยังคงสวม
หมวกแบบเดิม ผู�หญงิ จะใช�ผ�าไคน; พันรอบตัว และใช�นุงอยูกับบ�านเทาน้ัน ผ�าไคน;จะมีลวดลาย
สวยงามมาก เน้ือดีและราคาแพง ซึ่งเปBนท่ีนิยมเรียกกันอีกช่ือวา ผ�าปาติค (Patik) เวลานุงจะต�องให�
ยาวกรอมเท�า สวมเส้ือ เรียกวา เคบาจา (Kebaja) เปBน เส้ือท่ีรัดติดกับตัว แขนยาว สําหรับผู�หญิง
ชาวเกาะสุมาตรา นิยมสวมเส้ือหลวม ลําตัวยาวเกือบถึงเขา เรียกวา บัตยูกรุง และใช�ผ�าหมพาดไหล
ข�างหน่ึงด�วย ผู�หญิงอินโดนีเซียไว�ผมยาว แล�วเกล�าเปBนมวย และใช�เคร่ืองประดับ เชน พลอย หรือ
ดอกไม�ประดับศีรษะ รองเท�าท่ีใช�เดิมเปBนรองเท�าแตะ แตป*จจุบันเปBนรองเท�ามีส�นและทาสี แกะสลัก
เปBนรูปตาง ๆ สายคาดทําด�วยหนังทาสีเงิน หรือสีทอง สตรีท่ีนับถือศาสนาอิสลามจะใช�ผ�าคลุมศีรษะ 
แตไมป�ดหน�า ป*จจุบันนิยมแตงกายแบบตะวันตกมากขึ้น การแตงกายแบบดังกลาว จะใช�ในโอกาส
พิธีสําคัญ ๆ เทาน้ัน 
ศลิปะและวรรณคด ีชาวอินเดียเปBนผู�รักศิลปะ และวรรณคดีมาช�านานแล�ว สังเกตได�จากลวดลาย
ของเคร่ืองแตงกาย บ�านท่ีพักอาศัย ศาสนสถาน และนาฏศิลป�ตาง ๆ ศิลปะในประเทศอินโดนีเซีย 
มิได�ยึดถือตามท่ีสืบทอดกันมาแตในอดีตเทาน้ัน แตมีหลายส่ิงหลายอยางได�พัฒนาเปล่ียนไปตามแต
ละยุค แตละสมัย ท่ีมีอิทธิพลตอประเทศอินโดนีเซีย ในขณะน้ัน  
ศลิปกรรมการป*�น และการแกะสลกั การทํางานแบบธรรมชาติ โดยใช�ฝ3มืออยางแท�จริง ประดิษฐ;ส่ิง
ตาง ๆ ในรูปแบบแกะสลักไม� แกะสลักวัตถโุลหะ เคร่ืองป*�นดินเผา และงานแกะสลักหิน 
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เปBนรูปตาง ๆ แตสวนใหญเปBนศิลปกรรมฮินดู เพราะศาสนาพราหมณ;ฮินดู เคยเข�ามามีอิทธิพลใน
อินโดนีเซีย นักแกะสลักท่ีมีชื่อเสียงสวนใหญเปBนชาวบาหลี  
สถาป*ตยกรรม มีลักษณะแตกตางกันไปตามสภาพของภูมิประเทศและอิทธิพลของศาสนา แตสวน
ใหญคล�ายคลึงกับประเทศตาง ๆ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต� อาคารบ�านเรือนของประชาชนโดย
ท่ัว ๆ ไปจะใช�วัสดุท่ีหาได�ในท�องถิ่นเปBนอุปกรณ;ในการกอสร�าง สวนเทวสถานบางแหง เชน สถูปโบ
โรพุทโธ ซึ่งมีชื่อเสียงมากได�รับอิทธิพลมาจากสถาป*ตยกรรมของศาสนาฮินดู  
นาฏศลิป� มีรูปแบบแตกตางกันไปเปBนสองลักษณะ เน่ืองจากในอดีตอินโดนีเซียถูกฮอลันดาบีบบังคับ
ให�แบงอาณาจักร Matanam ออกเปBนสองสวนคืออาณาจักรสมาการ;ตา (Sumakarta) และ
อาณาจักรยอกยาการ;ตา (Yogyakarta) จึงทําให�นาฏศิลป�ชวามีรูปแบบแตกตางกันออกไปดังกลาว  
แบบสมาการ;ตา (Samakarta) การแตงกายจะใช�ผ�าแพรพาดบา ทวงทํานองของวงมโหรีจะนุมนวล
ราบเรียบ มีเส�นแบงจังหวะน�อย  
แบบยอกยาการ;ตา (Yogyakarta) การแตงกายจะใช�ผ�าแพรพันเอว ทวงทํานองของวงมโหรีจะมี
เสียงไมนุมนวล เพราะมีเส�นแบงจังหวะมาก  
ถึง แม�นาฏศิลป�ท้ังสองแบบจะแตกตางกันไปบ�างก็ตาม แตก็สะท�อนปรัชญาของชวาจากทาทาง การ
เคล่ือนไหวมือ - แขน แม�กระท่ังการแสดงออกทางสีหน�า เชน ตัวละครท่ีแสดงเปBนธรรมะจะหลบตา
ลงต่ําเสมอ และจะรายรําด�วยลีลาออนช�อย ผสมกลมกลืนอยางสงางาม แสดงถึงจิตใจออนโยน
บริสุทธ์ิ ในทางตรงกันข�าม ตัวละครท่ีแสดงเปBนอธรรม หรือช่ัวร�ายจะแสดง ลักษณะทวงทา
วางอํานาจ กลอกตาแข็งกร�าว แสดงถึงจิตใจช่ัวร�ายหยาบคาย  
ดนตรี ใน สมัยโบราณ อินโดนีเซียมีวงดนตรีพ้ืนเมืองมีชื่อเสียงมากเรียกวา ตมิลาน ประกอบด�วย 
เคร่ืองดนตรีคล�ายระนาด กลอง ฆ�อง ซอสองสาย และขลุย ซึ่งนอกจากเปBนดนตรีประจําราชสํานัก
ของสุลตานตาง ๆ บนเกาะชวาแล�ว ดนตรีดังกลาวยังทําหน�าท่ีเผยแพรศาสนาอิสลามด�วย แต
ป*จจุบันวงดนตรีตมิลานได�กลายเปBนวงดนตรีสําหรับการฟiอนรํา การแสดงนาฏศิลป� และการแสดง
หนังตะลุง นอกจากน้ีอินโดนีเซียยังมีวงดนตรีอังกะลุงด�วย  
ศลิปะการแสดง การ มหรสพของอินโดนีเซียได�แก ละครและภาพยนตร; เค�าโครงเร่ืองของละครท่ี
นํามาแสดงสวนใหญคือเร่ืองรามเกียรติ์ ซึ่งเปBนเทพนิยายในศาสนาฮินดู ตัวละครจะแตงกายด�วยผ�า
ปาติก ไมสวมเส้ือช้ันนอก ใช�สีทาตัวเปBนสีตาง ๆ ประดับด�วยสร�อยสังวาลย; นอกจากน้ี อินโดนีเซีย
ยังมีการละเลนอีกชนิดหน่ึงเรียกวา วายัง หรือหนังตะลุง เปBนท่ีนิยมกันมาก เค�าโครงเร่ืองสวนใหญ
เปBนนิยายเก่ียวกับเร่ืองสงครามในศาสนาฮินดู  
วรรณคด ีใน สมัยท่ีศาสนาฮินดู และพุทธศาสนาได�เข�าไปเผยแพรในอินโดนีเซีย วรรณคดีของ
อินโดนีเซียมีความเจริญอยางรวดเร็ว หนังสือท่ีมีชื่อเสียงในระยะน้ันได�แกเร่ืองเนการาเกอร;ตากามา 
ซึ่งเปBนเร่ืองเก่ียวกับประวัติศาสตร;ความย่ิงใหญ และอํานาจของอาณาจักรมัดยาปาหิต นอกจากน้ียัง
มีหนังสือท่ีได�รับความนิยมกันมากอีกเร่ืองหน่ึงคือ เร่ืองปาราราตัน เปBนเร่ืองเก่ียวกับประวัติศาสตร;
ของกษัตริย;อินโดนีเซียในสมัยน้ัน เขียนเปBนภาษาชวาโบราณ  
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ตอ มาเม่ือศาสนาอิสลามได�แพรเข�าไปในอินโดนีเซีย ก็ได�มีผู�เขียนหนังสือเก่ียวกับคําสอนของศาสนา
อิสลาม และตําราหมอดูไว�หลายเลม โดยเขียนเปBนภาษาชวา 

การแตงกายอนิโดนเีซีย 
อินโดนีเซียเปBนหมูเกาะในมหาสมุทรอินเดีย และแปซิฟ�ค รวมเกาะใหญน�อยราว ๓,๐๐๐ เกาะ ท่ี
สําคัญคือ สุมาตรา ชวา บาลี ชุลาเวสี (เซลีบิส) กาลมันตัน เวสต;อิเรียน เมืองหลวงคือจาร;กาตา อยู
บนเกาะชวา  
การทอผ�าแบบดัง้เดมิของอนิโดนีเซยี  
อินโดนีเซียเปBนหมูเกาะท่ีอยูในเส�นทางการค�าขายติดตอกับอินเดีย จีน และยุโรป มานาน กวาร�อยป3 
ซึ่งความสัมพันธ;นีมี้อิทธิพลตอวัฒนธรรม ทักษะพ้ืน บ�านและวัตถุดิบในการผลิต ผ�า ทอของ
อินโดนีเซียซึ่งผลิตท้ังผ�าฝiายพ้ืน ๆ ผ�าฝiายท่ีวิจิตร ผ�าทอผสมเส�นใยไหม เส�นทองและเส�น เงิน มีชุด
แตงกายท่ีเปBนเอกลักษณ;เฉพาะประจําถิ่น  
ผ�าทอโบราณของอินโดนีเซียมีหลายชนิด ได�แก ผ�ายก (Songket) ผ�ามัดหม่ี มัดหม่ีเส�นยืน มัดหม่ี
เส�นพุง และมัดหม่ีท้ังเส�นพุงและเส�นยืน  
Songket หมายถึง ยกดิ้น เงินดิ้น ทองซึ่งผลิตในพาเลมบังมินังคาบัว และสมารินดา  
ชาวอินโดนีเซียใช�ผ�าทอกันมากในชีวิตประจําวัน เชน ผ�าโสรง (ผ�านุงผู�หญิง) ผ�าคลุมไหล ผ�าสําหรับ
หุ�มหอและผูกเด็กเข�ากับตัว ผ�าคลุมผม ผ�ารัดเอว ถุงยาม  

• ผ�าเพเลไพ (Pelepai) หรือผ�าลวดลายเรือจากกลัมปุง ใช�แขวน ประดับ หรือวางตกแตง ใน
งานแตงงาน และพิธีขลิบปลายองคชาติ  

• ผ�าบัว (Pua) จากกาลิมันตัน ใช�แทนผนังในกระทอมไม�ในงานและพิธีกรรม ซิโดมัคติ 
(Sidomukti) เปBนผ�ามัดหม่ี ใช�ในงานพิธีแตงงานเทาน้ัน  

• ผ�ากริงซิง (Gringsing) ในบาหลี เปBนผ�ามัดหม่ีท้ังเส�นด�ายยืนและเส�นพุงใช�ในพิธีแสดง การ
ยางเข�าสูวัยผู�ใหญและหนุมสาว  

• ผ�าเคนทัมพัน (Kain tampan) เปBนผ�าส่ีเหล่ียมจัตุรัส เปBนผ�าท่ีใช�แลกเปล่ียนกันระหวาง 
ญาติท่ีเก่ียวข�องกันเพราะการแตงงาน  

ชาวอินโดนีเซีย แตงกายโดยการนุงโสรงปาเตlะ มาจากมาเลเซีย มีการทําโสรงปาเตlะ หรือบาติก 
และเคร่ืองหนังท่ีขึ้น ช่ือมาก  
ผู�หญงิ สวมเส้ือแขนยาวพอดี คอแหลม ผาหน�าอกเข�ารูปเล็กน�อย ยาวป�ดสะโพก เข�ากับ โสรงท่ีเปBน
ลวดลาย ใช�สีสันกันเปBนทางบ�างดอกบ�าง ใช�ผ�ายาว ๆ คล�องคอเชนเดียวกับชาวมาเลเซีย ตางกันท่ี
คอเส้ือ ชาวมาเลเซียจะเปBนคอยู และเส้ือยาว  
ผู�ชาย แตงชุดสากล ผูกไทด;ลายผ�าปาเตlะ สวมหมวกคล�ายหมวกหนีบ  
การแตงกายของชาวเกาะมลีักษณะตาง ๆ กัน คอื  
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การแตงกายประจําชาติของชาวอินโดนีเซีย จะประกอบด�วย ผ�านุงพันรอบกายแนน เรียกวา กาอิน 
และเส้ือฟ�ตแขนยาว เรียกวา กาบายะ วิธีการนุงผ�า และสีของเส้ือจะบอกได�วามาจากสวนใด ของ
เกาะ ดังน้ี  

1. อัตเจ (สุมาตราเหนือ) เปBนพิธีการ ใช�เส้ือสีแดง กางเกงยาวสีดํา มีโสรงนุงทับอีกทีหน่ึง 
รัดเข็มขัด  

2. ตาปานะลี (สุมาตรากลาง) สวมเส้ือแขนยาว บายุกูรุง  
3. มินังกาโน (สุมาตราตะวันตก) สวมเส้ือบางยุกูรุง แขนยาว นุงโสรง มีสไบเฉียง ใช�ผ�า โพก

ศีรษะคล�ายรูปกระบือ  
4. ปาเล็มป*ง (สุมาตราใต�) เหมือนบายุกูรุง  
5. ป*นยาร; (กาลิมันตัน) ในพิธีตาง ๆ ผ�านุงสีแดง เส้ือแดงแขนยาว เส้ือ อยูในโสรง มี 

เคร่ืองประดับเพชร นิล จินดา  
6. เมอนาโด (ซูลาเวลีเหนือ) สวนมากนับถือคริสต; ต�องไปโบสถ;เสมอ จึงมักสวมเส้ือสีขาว ป*ก

ดอกท่ีชายเส้ือ  
7. มากาซาร; (ซูลาเวลีใต�) เรียกชุดวา “มายุโบโตะ” สาวอินโดนีเซียนิยมกันมาก วัยรุน นิยมสี

ชมพู และสีแดง ผู�ใหญจะใช�สีเขียวมีแถบทอง  
8. อัมบอน (มาลูกุ) เหมือนชุดสุมาตร แตสีขาว  
9. ติมอร; ตามประเพณีต�องสวมโสรง หมสไบเฉียง มีลายเส�นสีทอง และเงิน  
10. บาหลี สวมโสรง มีเคร่ืองประดับศีรษะเปBนคอกล่ันทม  
11. อีเรียนชยา แตงกายด�วยสีเหลือง ผ�านุงสีเขียว มีขนนกบนศีรษะ  

การแตงกายของชาวอินโดนีเซยี  

 
ท่ีมา: http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_indonesia๓.html[ออนไลน;]. วันท่ี
 สืบค�น ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
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สตัว;ประจําชาตอิาเซยีนทัง้ ๑๐ ประเทศ 

 

“ประเทศไทย” 

“ช�าง” เปBนสัตว;ประจําชาติไทย ช�างถือเปBนสัตว;คูบ�านคูเมือง เน่ืองจากคนไทยมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับ
ช�างมาตั้งแตอดีตจนถึงป*จจุบัน คร้ังหน่ึงบนธงชาติไทยก็เคยมีรูปช�างปรากฎอยูบนผืนธงสีแดง 
กระท่ังในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะรัฐมนตรีในสมัยน้ันได�มีมติเห็นชอบประกาศให�วันท่ี 
๑๓ มีนาคมของทุกป3 เปBนวันอนุรักษ;ช�างไทย เพ่ือให�คนไทยตระหนักถึงความสําคัญและการดํารงอยู
ของช�างไทย 

 

“เมียนมาร;” 
“เสอื” เปBนสัตว;ประจําชาติของประเทศเมียนมาร; ลักษณะของเสือสามารถบงบอกได�ถึงความอุดม

สมบูรณ;ของประเทศเมียนมาร; 

 

“อนิโดนเีซยี” 
“มงักรโคโมโด” เปBนสัตว;ประจําชาติอินโดนีเซีย มังกรโคโมโดเปBนสัตว;เล้ือยคลานจําพวกก้ิงกา (มี
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ขนาดใหญท่ีสุดในโลก) มังกรโคโมโดถือเปBนสัตว;เล้ือยคลานใกล�สูญพันธุ; สามารถพบได�เฉพาะบน
เกาะโคโมโด (Komodo Island) ซึ่งเปBนเกาะเล็กๆ ท่ีไมมีคนอาศัยอยู เน่ืองจากเปBนเกาะภูเขาไฟ

กลางทะเล 

 

“ฟ�ลิปป�นส;” 
“กระบอื” เปBนสัตว;ประจําชาติฟ�ลิปป�นส; กระบือในภาษาตากาล็อกเรียกวา คาราบาว สําหรับใน

ประเทศฟ�ลิปป�นส;เล้ียงกระบือเพ่ือใช�แรงงานในไรนา หรือใช�สําหรับการชักลากซุงออกจากปdา โดย
ลักษณะนิสัยพฤติกรรมของกระบือน้ัน เม่ือวางเว�นจากการถูกใช�งานมักจะชอบนอนแชน้ําหรือแช

ปลักโคลนเพ่ือเปBนการผอนคลายความร�อนของรางกาย 

 

“มาเลเซยี” 
“เสอืมลาย”ู เปBนสัตว;ประจําชาติมาเลเซีย เสือมลายูมีถิ่นฐานอยูทางตอนกลางและตอนใต�ของ

คาบสมุทรมลายู โดยจะเห็นสัญลักษณ;ของเสือมลายูได�จากบนตราแผนดินของประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
เปBนการแสดงถึงพละกําลังและความกล�าหาญของชาวมาเลเซีย อีกท้ังยังใช�เปBนช่ือเลนของฟุตบอล

ทีมชาติมาเลเซียอีกด�วย 
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“กมัพชูา” 
“กปูร”ี หรือ “โคไพร” เปBนสัตว;ประจําชาติของประเทศกัมพูชา (เจ�านโรดมสีหนุแหงกัมพูชาทรง
ประกาศให�กูปรีเปBนสัตว;ประจําชาติของกัมพูชา) กูปรีเปBนสัตว;จําพวกกระทิงและวัวปdา มักอยูรวม
เปBนฝูง โดยฝูงหน่ึงอาจมากถึง ๒๐ ตัว กูปรีจัดวาเปBนสัตว;เล้ียงลูกด�วยนมท่ีพบเห็นได�ยากท่ีสุดชนิด
หน่ึงของโลก พบได�ทางเหนือของประเทศกัมพูชา ทางใต�ของลาว ทางตะวันตกของเวียดนาม และ
ทางตะวันออกของไทย ป*จจุบันไมมีการรายงานการพบมานานแล�ว เช่ือวาอาจจะยังพอมีหลงเหลือ

อยูในชายแดนไทยกับกัมพูชาแถบจังหวัดศรีสะเกษ ราวป3 พ.ศ. ๒๕๐๗ มักจะมีขาววาพบสัตว;
ลักษณะคล�ายกูปรีอยูบอยๆ แตก็ยังไมมีหลักฐานยืนยันท่ีนาเช่ือถือพอ นอกจากคําเลาลือเทาน้ัน 

 

“สงิคโปร;” 
“สงิโต” เปBนสัตว;ประจําชาติของประเทศสิงคโปร; ซึ่งเปBนท่ีมาของช่ือประเทศ มาจากคําวา สิงหปุระ 
(Singapura) เปBนภาษาสันสกฤต หมายถึงเมืองแหงสิงโต ตามตํานานเลาขานเจ�าผู�ครองนครแหงปา
เล็มบัง ป*จจุบันคือสวนหน่ึงของอินโดนีเซีย ได�ออกเดนิทางแสวงหาดินแดนใหมเพ่ือสร�างเมือง แต
เรือก็อับปางลง พระองค;ได�วายนํ้าขึ้นฝ*�ง แล�วก็เห็นสัตว;ชนิดหน่ึงมีรูปรางลําตัวสีแดงหัวดําหัวคล�าย
สิงโตหน�าอกขาว พระองค;จึงถามคนติดตามวา สัตว;ตัวน้ันคืออะไรคนติดตามก็ตอบวามันคือสิงโต 

พระองค;จึงเปล่ียนช่ือเกาะแหงน้ันเสียใหมวา สิงหปุระ ซึ่งจริงๆ แล�วสัตว;ชนิดน้ันอาจเปBนเสือ เพราะ
ไมมีหลักฐานวามีการพบสิงโตบนเกาะมากอน แตประเทศสิงคโปร;และสิงโตก็มคีวามเก่ียวข�องกันนับ

จากน้ันเปBนต�นมา 
ป*จจุบันบนตราแผนดินสิงคโปร; มีสิงโตปรากฏอยูเคียงคูกับเสือโครง โดยสิงโตด�านขวาน้ันแทน

ประเทศสิงคโปร; สวนเสือโครงด�านซ�ายน้ันแทนประเทศมาเลเซียแสดงถึงความสัมพันธ;ทาง
ประวัติศาสตร;ของเกาะสิงคโปร;กับมาเลเซีย โดยสิงโตน้ันเปBนสัญลักษณ;แทนความกล�าหาญ 

พละกําลังและความดีเลิศ 
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“ลาว” 

“ช�าง” เปBนสัตว;ประจําชาติประเทศลาว ช�างถือเปBนสัตว;คูบ�านคูเมืองท่ีมีความผูกพันกับชาวลาวเปBน
อยางย่ิง ในอดีตลาวได�รับการเรียกขานวาเปBนเมืองล�านช�าง แตป*จจุบันประชากรช�างในลาวอยูใน
ภาวะวิกฤต รัฐบาลลาวจึงได�ฟ��นฟูและอนุรักษ;ช�างลาวไว� โดยการจัดงานบุญช�างขึ้นเปBนประจําทุกป3 

 

“บรไูน” 
“เสอืโครง” เปBนสัตว;ประจําชาติบรูไน เสือโครงหรือเสือลายพาดกลอน เปBนสัตว;เล้ียงลูกด�วยนํ้านม 
จัดเปBนสัตว;กินเน้ือ มีชื่อวิทยาศาสตร;วา Panthera tigris ในวงศ; Felidae จัดเปBนสัตว;ท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในวงศ;นี้ และเปBนเสือสายพันธุ;ท่ีใหญท่ีสุดด�วย (ขณะท่ีบางข�อมูลวา บรูไน ไมมีสัตว;ประจําชาติ) 

 

“เวยีดนาม” 
“กระบอื” หรือควาย เปBนสัตว;ประจําชาติประเทศเวียดนาม สามารถพบเห็นได�ทางตอนใต�ของ

ประเทศเวียดนาม 
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