
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำนำ 
เอกสารประกอบการสอนครูเล่มนี้จัดทำเพ่ือใช้ประกอบในชุดส่ือวีดีทัศน์ DLTV การเรียนรู้

วิชาภาษาไทยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด  
จากวรรณคดีและวรรณกรรมสาระสำคัญของเอกสารคู่มือเล่มนี้  เป็นแนวการสอนที่บูรณาการ   
ซึ่งจะใช้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการสอน  ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์
ข้อคิดต่าง ๆ ของแต่ละด้านจากการอ่านตัวเนื้อหาวรรณคดี เพ่ือนำมาใช้ในการสอนวิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยครบถ้วนตลอดจนได้วางขั้นตอนต่าง ๆ ไว้เพื่อความสะดวก
เหมาะสมกับครู นักศึกษา และนักเรียนผู้ใช้เป็นสำคัญ 

ผู้เขียนหวังว่าเอกสารครูมือครูประกอบในชุดส่ือวีดีทัศน์ DLTV เล่มนี้จะให้ประโยชน์แก่
ผู้สอน นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา นอกจากจะใช้อ่านประกอบการเรียนในรายวิชาภาษาไทยแล้ว 
ยังเป็นแนวทางต่อการพัฒนาทักษะวิชาการ ในการจัดการเรียนรู้วิชาอื่นในอนาคตได้อีกด้วย 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทุกท่านที่ผู้เขียนได้กล่าว
อ้างอิงในแนวคิด หลักการ ไว้ในเอกสารเล่มนี้ได้ตามลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียน หากผู้ใช้ทุกท่านมีแนวทางในการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทาง  
แก่คณะผู้จัดทำ ก็จักยินดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
         คณะผู้จัดทำ 
         มกราคม 2564 
  

 



สารบัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง          หน้า 
คำนำ  ก 
สารบัญ ฃ 
  
บทท่ี1 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดวรรณคดีและวรรณกรรม 1 
     การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
     แนวทางการเขียนวรรณคดี 
     การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

1  
1 
1                 

บรรณานุกรม 7 
 ภาคผนวก ก  แผนการสอน 9 
 ภาคผนวก ข  แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 15 
ประวัติผู้เขียน 19 
  



 

การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 

การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
 วรรณกรรม คือ งานเขียนทุกประเภทท่ีถ่ายทอดออกมาโดยใช้ศิลปะในการใช้ภาษา เช่น นวนิยายเรื่องส้ัน 
บทกลอน บทความ ฯลฯ  
 วรรณคดี คือ งานเขียนทุกประเภทท่ีถ่ายทอดออกมาโดยใช้ศิลปะในการใช้ภาษา เช่น นวนิยายเรื่องส้ัน  
บทกลอน บทความ ฯลฯ 

แนวทางในการเขียนวรรณคดี  
 1.) วิถีชีวิต 
 2.) เดินป่า 
 3.) ฆ่ายักษ์ 
 4.) ลักผู้หญิง  
 
การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
 เป็นการพิจารณาเพื่อให้เห็นความสำคัญและเกิดความซาบซึ้งในวรรณคดีและวรรณกรรม มีด้วยกันท้ังหมด ๓ 
ด้านดังนี้ ด้านเนื้อหา ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคม  

 คุณค่าด้านเนื้อหา 
     การพิจารณาคุณค่าด้านเนื้อหา  มีแนวทางในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
     1.1  รูปแบบ  พิจารณาว่างานประพันธ์นั้นใช้คำประพันธ์ชนิดใด  ลักษณะการแต่งถูกต้องตามลักษณะฉันท
ลักษณ์บังคับของคำประพันธ์นั้นๆ  หรือไม ่ ผู้แต่งเลือกใช้คำประพันธ์ได้เหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม่ 

     1.2  องค์ประกอบของเร่ือง  มีแนวในการพิจารณาดังนี้ 
     1.2.1  สาระ  พิจารณาสาระท่ีผู้แต่งต้องการส่ือมายังผู้อ่านว่าเป็นเรื่องอะไร   เช่น  ต้องการให้ความรู้ให้
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา  ควรจับสาระสำคัญหรือแก่นของเรื่องให้ได้ว่าผู้แต่งต้องการส่ือ
อะไร   สาระสำคัญหรือแก่นของเรื่องมีลักษณะแปลกใหม่และน่าสนใจอย่างไร 
     1.2.2  โครงเรื่อง  พิจารณาว่าผู้แต่งมีวิธีการวางโครงเรื่องอย่างไร เหมาะสมหรือไม่  การลำดับความเป็นไป
ตามลำดับข้ันตอนหรือมีวิธีการวางลำดับเรื่องน่าสนใจอย่างไร 
     1 .2 .3   ตัวละคร   พิ จารณาว่ า ตัวละครใน เรื่ อ งมี ลักษณ ะนิ สัย   บุค ลิกภาพและบทบาทใน เรื่ อ ง
อย่างไร พฤติกรรมท่ีแสดงออกดีหรือไม่ดี  เหมือนกับชีวิตจริงมากน้อยเพียงไร 
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     1 .2 .4   ฉากและบรรยากาศ   พิ จารณาว่ า ผู้แ ต่ งพ รรณ นาหรือบรรยายฉากและบรรยากาศได้
เหมาะสม  ถูกต้อง  ชัดเจน  เห็นภาพพจน์และสอดคล้องกับเรื่องได้ดีเพียงใด 
       1.2.5   กลวิธี ในการแต่ง   พิจารณาวิธี ในการเลือกใช้ถ้อยคำและการนำเสนอว่ าผู้แ ต่งนำเสนอ
อย่างไร  เช่น   เสนออย่างตรงไปตรงมา  เสนอโดยตีความจากสัญลักษณ์หรือความเปรียบ   นำเสนอโดย 
การสร้างภาพพจน์ให้ เหนือความเป็นจริงเพื่อดึงดูดความสนใจ  เป็นต้น  ควรพิจารณาว่า วิธีการต่าง ๆ  
เหล่านั้นชวนให้น่าสนใจน่าติดตามหรือน่าประทับใจอย่างไร 

คุณค่าด้านวรรณศิลป์  

วรรณคดีท่ีได้รับยกย่องว่าดีเด่นต้องมีกลวิธีการประพันธ์ท่ีดีเยี่ยม และให้คำเหมาะสมกับลักษณะหน้าท่ี
ของคำ ถูกต้องตรงความหมาย   เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและมี เสียงเสนาะ  ซึ่ ง ผู้อ่านจะเกิดจินตนาการ 
ตามเนื้อเรื่องได้  จะต้องเข้าใจสำนวนโวหารและภาพพจน์  เสมือนได้ยินเสียง ได้เห็นภาพเกิดอารมณ์สะเทือนใจ 
มีความรู้สึกคล้อยตาม  ดังนี้ 

1.  การใช้โวหาร 
1.1  บรรยายโวหาร  เป็นการเล่าเรื่อง  เล่าเหตุการณ์ท่ีมีเวลาสถานท่ี ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์

ต่อเนื่องกัน  การบรรยายมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรื่องราวนั้น ๆ เกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างไร เรื่องราว
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจริง  หรือเป็นเรื่องท่ีเกิดจากจินตนาการของกวีก็ได้ 

1.2  พรรณนาโวหาร  เป็นการให้รายละเอียดของเรื่องราว   เพื่อให้ผู้อ่านเห็นสภาพหรือลักษณะท่ี
ละเอียดลออและพรรณนาความรู้สึกกระทบอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่าน   ท้ังนี้การพรรณนาทำให้ผู้อ่านผู้ฟัง
มองเห็นภาพ  การพรรณนาจึงมักแทรกอยู่ในการเล่าเรื่องหรือการบรรยาย 

1.3  เทศนาโวหาร  คือโวหารท่ีมุ่งในการส่ังสอน  โน้มน้าวจิตใจผู้อ่านให้คล้อยตาม 
1.4  สาธกโวหาร  คือ โวหารท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วยการยกตัวอย่างประกอบเพื่อ

อธิบายสนับสนุนความคิดเห็นให้น่าเช่ือถือ 
1.5  อุปมาโวหาร  คือ  โวหารเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งกับอีกส่ิงหนึ่ง  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น 

2.  การใช้ภาพพจน์   
เป็นการพลิกแพลงภาษาให้แปลกออกไปกว่าท่ีเป็นอยู่ปกติ  ทำให้เกิดรสกระทบความรู้สึกและอารมณ์ต่าง

กับภาษาท่ีใช้อย่างตรงไปตรงมา  ดังนี้ 
2.1  อุปมา  คือ การเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งคล้ายหรือเหมือนกับอีกส่ิงหนึ่ง   โดยมีคำแสดงความเปรียบ 

เช่น  เปรียบ  ประดุจ  ดุจ  ด่ัง เหมือน  ราวกับ  ราว  เพียง  เพี้ยง  ฯลฯ 
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ตัวอย่างอุปมา  
สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด    งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า 

พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา  ท้ังสองแก้มกัลยา ดัง ลูกยอ 
ค้ิวก่งเหมือนกงเขาดีดฝ้าย   จมูกละม้ายคล้ายพร้าขอ 
หูกลวงดวงพักตร์หักงอ   ลำคอโตตันส้ันกลม 

ระเด่นลันได – พระมหามนตรี (ทรัพย์)  
2.2  อุปลักษณ์  คือ การเปรียบส่ิงหนึ่งเป็นอีกส่ิงหนึ่ง  ซึ่งแตกต่างจากการอุปมา  โดยอุปลักษณ์มักใช้คำ

ว่า  เป็น  คือ  ในการเปรียบ 

ตัวอย่างอุปลักษณ์ 
มันก็เป็นช้างงาอันกล้าหาญ      เราก็เป็นช้างสารอันสูงใหญ่ 

จะอยู่ป่าเดียวกันนั้นฉันใด              นานไปก็จะยับอัปมาน 
                (ขุนช้างขุนแผน) 
 
2.3  สัญลักษณ์  คือ  การเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งแทนอีกส่ิงหนึ่ง  โดยไม่มีคำแสดงความเปรียบ  “เขาเป็นคน

เจ้าชู้มาก เห็นเปล่ียนตุ๊กตาหน้ารถประจำเลย” 
ตัวอย่างสัญลักษณ์ 

“อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้า     มาถนอม 
สูงสุดมือมักตรอม     อกไข ้
เด็ดแต่ดอกพยอม     ยามยาก  ชมนา 
สูงก็สอยด้วยไม้          อาจเอื้อมเอาถึง” 

                 (โคลงโลกนิติ – สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร)  
 
2.4  อติพจน์  คือ  การใช้ถ้อยคำท่ีกล่าวผิดไปจากความเป็นจริง  โดยกล่าวถึงส่ิงหนึ่งเปรียบเทียบกับส่ิงท่ี

ดูเกินมากกว่าความจริง 
ตัวอย่างอติพจน์ 

ตราบขุนคิริขัน ขาดสลาย ลงแม่  
รักบ่หายตราบหาย หกฟ้า  
สุริยจันทรขจาย จากโลก ไปฤา 
ไฟแล่นล้างส่ีหล้า ห่อนล้างอาลัย 

       (นิราศนรินทร์)  
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2.5  บุคคลวัต  คือ  การกล่าวถึงส่ิงท่ีไม่มีชีวิตจิตใจให้มีการกระทำเหมือนมนุษย์ 
ตัวอย่างบุคคลวัต  

“ลมหนาวเริ่มล่องมาจากฟ้าแล้ว   
พรม จูบ แผ่วเจ้าพระยาโรยฝ้าฝัน 
คล่ืนคล่ีเกลียวแก้วม้วนกับนวลจันทร์  
กระซิบส่ัน ซ่านกระเซ็นเป็นลำนำ” 

                 (ลมหนาว – เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) 
 
2.6  สัทพจน์  คือ การใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ  
ตัวอย่างสัทพจน์ 

ณ ยามสายัณห์ตะวันยิ่งย้อย    
แนะเร่งเท้าหน่อยทยอยเหยียบหนา 
ตะแล้กแต้กแต้ก จะแหลกแล้วจ้า   
กระด้งรีบมาเถอะรับข้าวไป 

        (ณ ยามสายัณห์ – สุภร  ผลชีวิน)   

3.  การเล่นเสียง   
คือการเลือกสรรคำท่ีมีเสียงสัมผัสกัน ได้แก่ การเล่นเสียงอักษร เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ เพื่อเพิ่ม

ความไพเราะและแสดงความสามารถของกวี ท่ีแม้จะเล่นเสียงของคำแต่ยังคงความหมายไว้ได้ ดังบท
ประพันธ์         

เสนาสูสู่สู้                         ศรแผลง 
ยิ่งค่ายหลายเมืองแยง                      แย่งแย้ง 
รุกร้นร่นรนแรง                             ฤทธิ์รีบ 
ลวงล่วงล้วงวังแล้ว                        รวบเร้าเอามา 

3.1   การเล่น เสียงอักษร   คือการใช้คำท่ีมี เสียงพยัญชนะเดียวกันหลาย  ๆ พยางค์ติดกัน  เพื่ อ 
ความไพเราะ  จากบทประพันธ์ดังนี้  รุก-ร้น-ร่น-รน-แรง-ฤทธิ์-รีบ เป็นเสียง /ร/ 

3.2  การเล่นเสียงสระ  คือ การใช้สัมผัสสระท่ีมีเสียงตรงกัน  ถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดในมาตรา
เดียวกัน  แม้จะใช้พยัญชนะมาใช้เล่นสัมผัสเสียงสระอีก เช่น   สู-สู่-สู้,  ค่าย-หลาย 

3.3  การเล่นเสียงวรรณยุกต์ คือการใช้คำท่ีไล่ระดับเสียง ๒ หรือ ๓ ระดับ เป็นชุดๆ  เช่น  ลวง-ล่วง-ล้วง 
3.4 อื่น ๆ เช่น การเล่นคำซ้ำ การเล่นคำพ้องเสียง การเล่นคำพ้องความหมาย การเล่นคำตรงข้าม การ

เล่นคำเชิงถาม 
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4. รสทางวรรณคดีไทย   
รสทางวรรณคดีท่ี มีอยู่ 4 ชนิด คือ เสาวรจนี นารีปราโมทย์ พิโรธวาทัง สัลลาปังคพิไสย 

          4.1 เสาวรจนี (เสาว ว. ดี, งาม + รจนี ก. ตกแต่ง, ประพันธ์; ว. งาม) รสนี้เป็นการชมความงาม ชมโฉม 
พร่ำพรรณาแลบรรยายถึงความงามแห่งนาง ท้ังตามขนบกวีเก่าก่อนแลในแบบฉบับส่วนตัว ตัวอย่างเช่น 
                             ...หนุ่มน้อยโสภาน่าเสียดาย              ควรจะนับว่าชายโฉมยง 
                              ทนต์แดงด่ังแสงทับทิม                       เพริศพริ้มเพรารับกับขนง 
                              เกศาปลายงอนงามทรง                      เอวองค์สารพัดไม่ขัดตา... 

จากบทข้างต้น เป็นการกล่าวชมรูปโฉมของวิหยาสะกำ ซึ่งถูกสังคามาระตาสังหาร กล่าวว่าวิหยาสะกำนั้น 
เป็นชายหนุ่มรูปงาม ฟันนั้นเป็นแสงแวววาวสีแดงราวกับแสงของทับทิม ซึ่งตัดรับกับค้ิว รวมท้ั งปลายเส้นผม 
ซึ่งงอนงามข้ึนเป็นทรงสวยงาม รับกับทรวดทรงองค์เอวของวิหยาสะกำ 

4.2 นารีปราโมทย์ (นารี น. หญิง + ปราโมทย์ น. ความบันเทิงใจ , ความปล้ืมใจ, ปราโมช ก็ว่า) คือ  
การทำให้ "นารี" นั้น ปล้ืม "ปราโมทย์" ซึ่งรูปแบบหนี่งก็คือ การแสดงความรักผ่านการเกี้ยวแลโอ้โลมปฏิโลม  
อันคำว่า "โอ้โลมปฏิโลม" นี้ ความหมายอันแท้จริงของคำก็คือ การใช้มือลูบไปตาม (โอ้) แนวขน (โลมา) และย้อน  

(ปฏิ) ขนขึ้นมา เมื่อโอ้โลมไปมา ในเบื้องปลาย นารีก็จักปรีดาปราโมทย์ ในตอนท่ีศึกษา มีเพียงแค่ตอนท่ีอิเหนา
กำลังส่ังลาจากนางจินตะหรา ซึ่งเมื่ออ่านดูแล้วบางทีอาจจะไม่ถึงกับเป็นการโอ้โลมปฏิโลมเท่าใดนัก เพียงจะจัดไว้ 
ณ ท่ีนี้ เนื่องเพราะเป็นบทท่ีแสดงถึงความรัก กล่าวคือ 

เมื่อนั้น                      พระสุริย์วงศ์เทวัญอสัญหยา 
                         โลมนางพลางกล่าววาจา                 จงผินมาพาทีกับพี่ชาย 
                         ซึ่งสัญญาว่าไว้กับนวลน้อง               จะคงครองไมตรีไม่หนีหน่าย 
                         มิได้แกล้งกลอกกลับอภิปราย            อย่าสงกาว่าจะวายคลายรัก 

จากบทข้างต้น ก็คือบทท่ีอิเหนาได้บอกกล่าวกับจินตะหรา ว่าตนไปก็คงไปเพียงไม่นาน ขอจินตะหราอย่า
ร้องไห้โศกเศร้าเลย 

4.3 พิโรธวาทัง (พิโรธ ก. โกรธเกรี้ยว ไม่สบอารามณ์ + วาทัง น. วาทะ คำพูด) คือการแสดงความโกธร
แค้นผ่านการใช้คำตัดพ้อต่อว่าให้สาใจ ท้ังยังสำแดงความน้อยเนื้อต่ำใจ , ความผิดหวัง, ความแค้นคับอับจิต แล
ความโกรธกริ้ว ตามออกมาด้วย เหมือนกล้วยกับเปลือก กวีมักตัดพ้อและประชดประเทียดเสียดแลสี เจ็บดัง 
ฝีกลางกระดองใจ อ่านสนุกดีไซร้แฮ! 

 ตัวอย่างของรสพิโรธวาทังนี้ก็มีอยู่มากมาย ท่ีจะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างก็จะมี 
                              เมื่อนั้น                                  พระผู้ผ่านไอศูรย์สูงส่ง 
                           ประกาศิตสีหนาทอาจอง                  จะณรงค์สงครามก็ตามใจ 
                           ตรัสพลางย่างเย้ืองยุรยาตร                จากอาสน์แท่นทองผ่องใส 
                           พนักงานปิดม่านทันใด                     เสด็จเข้าข้างในฉับพลันฯ 
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  ในบทท่ียกมานี้ เป็นตอนท่ีท้าวดาหาได้ฟังความจากราชทูตของเมืองกะหมังกุหนิง ท่ีกล่าวไว้ว่าถ้าท้าวดา
หาไม่ยอมยกบุษบาให้กับวิหยาสะกำ ก็ขอให้เตรียมบ้านเมืองไว้ให้ดี เพราะเมืองกะ -หมังกุหนิงจะยกทัพมารบ  
เมื่อท้าวดาหาได้ฟังก็โกรธเดือดดาลทันใด จึงบอกไปว่าจะมารบก็มา แล้วก็ลุกออกไปทันที 

4.4 สัลลาปังคพิไสย (สัลล น. ความโศกโศกาเศร้าร่ำน้ำตานอง, ความเจ็บปวดแปลบ ๆ แลบแล่นในเนื้อ
ใจ, การครวญคร่ำรำพันรำพึง / สัลลาป น. การพูดจากัน + องค์ น. บท , ช้ิน อัน, ตัว + พิไสย น. ความสามารถ 
ฤาจะแผลงมาจาก วิสัย ซึ่งแปลว่า ธรรมชาติของส่ิงนั้น ๆ ฤาสันดาน ก็อาจเป็นได้) คือ การโอดคร่ำครวญ หรือบท
โศกอันว่าด้วยการจากพรากส่ิงอันเป็นท่ีรัก  มีใช้ให้เกล่ือนกล่นไปในบรรดานิราศ (ก. ไปจาก , ระเหระหน
, ปราศจาก, ปราศจากความหวัง, ไม่มีความต้องการ, หมดอยาก, เฉยอยู่) เนื่องเพราะกวี อันมีท่านสุนทรภู่นำเริ่ด
บรรเจิดรัศมีอยู่ท่ีหน้าขบวน จำต้องจรจากนางอันเป็นท่ีรัก อกจึงหนักแลครวญคร่ำจำนรรจ์ ประหนึ่งหายห่างกัน
ไปครึ่งชีวิต ในตอนนี้ก็มีเช่นกัน เป็นบทท่ีอิเหนากำลังชมนกชมไม้ระหว่างจะไปดาหา 
           ว่าพลางทางชมคณานก                    โผนผกจับไม้อึงมี่ 

                               เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี                          เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา 

                              นางนวลจับนางนวลนอน                         เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา 

                              จากพรากจับจากจำนรรจา                       เหมือนจากนางสการะวาตี 

คุณค่าด้านสังคม 

            การพิจารณาคุณค่าด้านสังคม  เป็นการพิจารณาคุณค่าบทประพันธ์ว่า  ผู้แต่งมีจุดประสงค์อย่างไรใน
การจรรโลงสังคม   ซึ่ งพิจารณาจากทรรศนะ   แนวคิด   การให้คติเตือนใจ   การแสดงให้ เห็นถึง ชีวิต 
ความเช่ือ   ค่านิยม   วัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณี   โดยการสอดแทรกไว้ในบทประพันธ์อย่าง
แนบเนียน  ดังตัวอย่าง 

ส่ิงใดในโลกล้วน           อนิจจัง  
คงแต่บาปบุญยัง                    เท่ียงแท้  
คือเงาติดตัวตรัง                      ตรึงแน่น   อยู่นา  
ตามแต่บาปบุญแล้                   ก่อเกื้อรักษา     (ท่ีมา  :  ลิลิตพระลอ) 
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เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า

และพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545 

กำชัย ทองหล่อ. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2542 

แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุ

สภาลาดพร้าว, 2548 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ก 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 



แผนการจัดประสบการณ์ 

การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 

สาระสำคัญ 

การวิเคราะห์ข้อคิดและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมจะก่อให้เกิดความบันเทิงใจและจรรโลงใจใน

ด้านความบันเทิงใจคือความสนุกสนานเพลิดเพลินต่ืนเต้นดีใจเสียใจไปกับเนื้อหาในวรรณคดีหรือตัวละครต่างๆทำ

ให้เกิดความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มอารมณ์นอกจากนี้เนื้อหาในวรรณคดียังสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคน

ไทยในสมัยนั้นๆอีกด้วยสำหรับความจรรโลงใจนั้นวรรณคดีและวรรณกรรมจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้

สูงขึ้นเบิกบานขึ้นช่วยยกระดับจิตใจของผู้อ่านให้รู้จักความงามความดีความจริงในชีวิตรวมทั้งทำให้ได้เรียนรู้สภาพ

ความเป็นอยู่ของ วิถีชีวิตไทยในอดีตอีกด้วยการอ่านวรรณคดีวรรณกรรมจึงควรวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่า

ด้านวรรณศิลป์และคุณค่าด้านสังคมวัฒนธรรมตลอดจนภาพสะท้อนท่ีเกิดขึ้นกับยุคสมัยปัจจุบัน 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

สาระที่ควรรู้ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การประเมินผล 

1. นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์
คุณค่าและ
ข้อคิดจาก
วรรณคดีและ
วรรณกรรม
(K) 
2.นักเรียน
สามารถอ่าน
วิเคราะห์
วรรณคดีและ
วรรณกรรม
และตอบ

1. ความหมายของ
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
2. แนวทาง
การศึกษา 
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน    
  
1. ครูผู้สอนกล่าวทักทายนักเรียนในช้ันเรียน 
2. ครูผู้สอนพูดคุยกับนักเรียน เรื่องวรรณคดี
และวรรณกรรมท่ีมีบทบาทในชีวิตของเรา 
3. ครูผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง 
การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาดวรรณคดี
และวรรณกรรม 
 
 
 
 
ขั้นสอน 
1. ครูผู้สอนพูดคุยกับนักเรียน ต้ังคำถาม
เกี่ยวกับความหมายของวรรณคดีและ

1. ใบความรู้ 
เรื่อง การ
วิเคราะห์
คุณค่าและ
ข้อคิดจาก
วรรณคดี
และ
วรรณกรรม 

1. สังเกตจากการ
ตอบคำถาม 
2. ตรวจแบบฝึก
ทักษะ 
เรื่อง การ
วิเคราะห์คุณค่า
และข้อคิดของ
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
3. ตรวจ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
4. ประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

สาระที่ควรรู้ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การประเมินผล 

คำถามท่ี
กำหนดได้
อย่างถูกต้อง 
(P) 
3.นักเรียน
เห็นคุณค่า
และ
ความสำคัญ
ของวรรณคดี
และ
วรรณกรรม 
(A) 

 

วรรณกรรม เพื่อเป็นการทดสอบความรู้เดิม
ของนักเรียน 
2. ครูผู้สอนเช่ือมโยงความรู้เดิม เพื่อเรียนรู้
ความรู้ใหม่ ด้วยคำถามกระตุ้นความคิดของ
นักเรียน ว่า วรรณคดีและวรรณกรรม
หมายถึงอะไร 
3. ครูผู้สอนอธิบาย ความหมายของการ
วิเคราะห์ วรรณคดีและวรรณกรรม และมี
บทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร 
4. ครูผู้สอนอธิบายหลักการวิเคราะห์ 
วรรณคดีและวรรณกรรมหรือเทคนิคต่าง ๆ 
ท่ีนักเรียนควรรู้ และยกตัวอย่างประกอบเพื่อ
ความเข้าใจท่ีชัดเจนของนักเรียน 
5. นักเรียนฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
โดยการทำแบบฝึกทักษะ เรื่องวิเคราะห์
คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 
ขั้นสรุป 
1. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึก
ทักษะร่วมกัน 
2. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกนัสรุปความรู้
เรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม 
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แบบบันทึกหลังแผนการสอน 

 ด้านความรู ้
       
      

 ด้านสมรรถนะสำคญัของผู้เรียน 
      
      

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  
      
      

 ด้านอ่ืนๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปญัหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล))
  
      
      
 ปัญหา/อุปสรรค 
      
      

 แนวทางการแก้ไข 
      
      

  

สาระที่ 1 การอ่าน 
 

การอ่านเชิงวิเคราะห์บทร้อยแก้ว 

12 



 
แบบประเมินการเห็นคุณค่าและความสำคัญของวรรณคดีและวรรณกรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาภาษาไทยพื้นฐาน     
ช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี .........วันท่ี.................เดือน............................พ.ศ. ....................... 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                            ลงช่ือ..........................................................ผู้บันทึก 

                                                                 (…………………………………………………….) 

                                                                    .............../................/.............. 

 

 

เลขที ่
การถาม-ตอบ สรุปผลการประเมิน 

4 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
แบบประเมินการเห็นคุณค่าและความสำคัญของวรรณคดีและวรรณกรรม 

 
 ผู้ตรวจให้คะแนนโดยพิจารณาจากการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ตามระดับ
คะแนน  4,3,2,1 ที่ตรงตามความคิดเห็นของผู้ตรวจมากที่สุด 
 

เกณฑ์การ
ประเมนิ 

คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

การเห็น
คุณค่าและ
ความสำคัญ
ของวรรณคดี
และ
วรรณกรรม 

มีการฝึกวิเคราะห์
สม่ำเสมอและเห็น
คุณค่า ความสำคัญ
ของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

มีการฝึกการ
วิเคราะห์บางครั้ง
และตั้งใจวิเคราะห์
เรื่องที่อ่านอย่าง
ถูกต้อง 

มีการฝึกการ
วิเคราะห์ ครั้งและ
สามารถวิเคราะห์
เรื่องที่อ่านได้บาง
เรื่อง 

มีการฝึกการ
วิเคราะห์ไดน้าน ๆ
ครั้ง 

 
 

ระดับคุณภาพ 
    4 คะแนน   ดีมาก 
    3 คะแนน   ดี  
    2 คะแนน  พอใช ้
    1 คะแนน  ปรับปรุง 
 
    ระดับคุณภาพ  ๒ ผ่านเกณฑ์ 
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ภาคผนวก ข 

แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ 
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เฉลยแบบทดสอบ 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ข้อมูลคณะกรรมดำเนินโครงการ : สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

                                                        

คณะทำงานและผู้ประสานงานของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว 
ตำแหน่ง : อาจารยป์ระจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย สังกัดคณะ : คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอ
เมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
หมายเลขโทรศัพท์ 055-706-555 ตอ่ 2151 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-626-5716 
E-mail : aum_raja@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุรดา สุขประเสริฐ 
ตำแหน่ง : อาจารยป์ระจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย  
สังกัดคณะ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอ
เมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
หมายเลขโทรศัพท์ 055-706-555 ต่อ 2151 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-267-4546 
E-mail : rdaandeve@hotmail.com 
 

 
  ข้อมูลประวัติผู้สอน 
 

ครูผู้สอน  

 
 

 

ชื่อ-สกุล : นายกฤษณะ แสงคำ 
ตำแหน่ง  ครู 
หน่วยงาน : โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
การศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ที่อยู่ : โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
118 หมู่ 1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย 
จงัหวัดกำแพงเพชร 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-735-1201 
E-mail : kitsana@prankratai.ac.th 

 

 

๒๙ 
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