แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์

นางสาวอักษรวดี กงทา
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒

คานา

การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมหรือวรรณคดี เป็นการพิจารณาเนื้อหาทั้งด้านศิลปะการเขียน
และเนื้อเรื่อง วิเคราะห์จนได้แก่นสาคัญและนามาพิจารณาคุณค่าที่ปรากฏในเรื่อง การวิเคราะห์
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ จึงเป็นการวิเคราะห์วรรณกรรมหรือวรรณคดี ในด้านกลวิธีการเขียนที่เหมาะสม
กับรูปแบบของคาประพันธ์แต่ละประเภท การนาเสนอเรื่องราว การใช้ภาษาสละสลวย ไพเราะ
ทั้งถ้อยคา เสียงและความหมาย ตลอดจนการใช้สานวนโวหาร ทาให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
เกิดจินตนาการตามเนื้อเรื่อง ได้รสไพเราะจากเสียงเสนาะและถ้อยคา เกิดอารมณ์สะเทือนใจ และมี
ความรู้สึกคล้อยตาม
แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่มที่ ๑ หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการเรียน ในรายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ สาหรับนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และสามารถในการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ และ
สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นแนวทางในการวิเคราะห์คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ ของแบบฝึกทักษะเล่มต่อไป
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้สาหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถนาไปใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป
อักษรวดี กงทา
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๔

คาชี้แจง
แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ ในรายวิชาภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ เพื่อพัฒนาให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
มีจานวน ๗ เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที่ ๑
เล่มที่ ๒
เล่มที่ ๓
เล่มที่ ๔
เล่มที่ ๕
เล่มที่ ๖
เล่มที่ ๗

หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดี ๑
การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดี ๒
การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณกรรม ๑
การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณกรรม ๒
การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณกรรมท้องถิ่น ๑
การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณกรรมท้องถิ่น ๒
รวมเวลาในการใช้แบบฝึกทักษะ

จานวน ๒ ชั่วโมง
จานวน ๒ ชั่วโมง
จานวน ๒ ชั่วโมง
จานวน ๒ ชั่วโมง
จานวน ๒ ชั่วโมง
จานวน ๒ ชั่วโมง
จานวน ๒ ชั่วโมง
จานวน ๑๔ ชั่วโมง

ส่วนประกอบของแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
๑. คาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะสาหรับครู
๒. คาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะสาหรับนักเรียน
๓. สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด/สาระสาคัญ/จุดประสงค์
การเรียนรู้/การวัดและประเมินผล
๔. ใบความรู้
๔. แบบฝึกทักษะ
๕. ใบงาน
๖. เฉลยแบบฝึกทักษะ
๗. เฉลยใบงาน
๘. แบบทดสอบย่อยหลังเรียน
๙. เฉลยแบบทดสอบย่อยหลังเรียน
แบบฝึกทักษะเล่มนี้ คือ เล่มที่ ๑ หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
ใช้เวลาเรียนจานวน ๒ ชั่วโมง ซึ่งหากนักเรียนจะใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ให้ประสบความสาเร็จ
ได้ดีนั้น นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและคาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะอย่างจริงจัง

๕

คาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะสาหรับครู
แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีจานวนทั้งหมด ๗ เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที่ ๑ หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
เล่มที่ ๒ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดี ๑
เล่มที่ ๓ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดี ๒
เล่มที่ ๔ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณกรรม ๑
เล่มที่ ๕ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณกรรม ๒
เล่มที่ ๖ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณกรรมท้องถิ่น ๑
เล่มที่ ๗ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณกรรมท้องถิ่น ๒
บทบาทของครู มีดังนี้
ครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวก ได้แก่ เป็นผู้จัดการ (Manager) คือ
กาหนดบทบาทให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมทากิจกรรม เป็นผู้ร่วมทากิจกรรม (An active
participant) คือ เข้าร่วมทากิจกรรมในกลุ่มจริง เป็นผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยาการ (Helper
and resource) คือ ให้คาตอบเมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ เป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง
(Supporter and encourager) คือ ช่วยสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์ เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ
(Monitor) คือ ตรวจสอบงานที่นักเรียนทา โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาเนื้อหาหลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ล่วงหน้าอย่างละเอียดก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒. ใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์นี้ ประกอบการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่มที่ ๑ หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
โดยใช้เวลา ๒ ชั่วโมง
๓. ครูต้องเป็นผู้ให้คาแนะนาและช่วยเหลือให้คาปรึกษา
๔. ครูผู้สอนจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเตรียมแบบฝึกทักษะ
ให้ครบตามจานวนนักเรียน
๕. ก่อนการจัดกิจกรรม ครูผู้สอนต้องชี้แจงให้นักเรียนอ่านคาแนะนาในการใช้
แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และปฏิบัติตามทุกขั้นตอนทั้งเนื้อหา กิจกรรม แบบฝึกทักษะ
ใบงาน และ แบบทดสอบย่อยหลังเรียน

๖

คาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะสาหรับนักเรียน

แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีจานวนทั้งหมด ๗ เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที่ ๑ หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
เล่มที่ ๒ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดี ๑
เล่มที่ ๓ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดี ๒
เล่มที่ ๔ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณกรรม ๑
เล่มที่ ๕ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณกรรม ๒
เล่มที่ ๖ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณกรรมท้องถิ่น ๑
เล่มที่ ๗ การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณกรรมท้องถิ่น ๒
แบบฝึกทักษะเล่มนี้ คือ เล่มที่ ๑ หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง
นักเรียนสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
ชั่วโมงที่ ๑
๑. ศึกษาทาความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ให้เข้าใจอย่างละเอียด
๓. ทาแบบฝึกทักษะที่ ๑ คุณค่าด้านวรรณศิลป์
๔. ทาใบงานที่ ๑ คุณค่าด้านวรรณศิลป์
๕. ตรวจคาตอบ จาก เฉลยท้ายแบบฝึกทักษะ
ชั่วโมงที่ ๒
๖. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
๗. ทาแบบฝึกทักษะที่ ๒ วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
๘. ทาใบงานที่ ๒ วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
๙. ตรวจคาตอบ จาก เฉลยท้ายแบบฝึกทักษะ
๑๐. ทาแบบทดสอบย่อยหลังเรียน โดย เกณฑ์การผ่านร้อยละ ๘๐
๑๑. จงทาแบบฝึกด้วยความตั้งใจ มีสติ สมาธิ จะทาให้ประสบความสาเร็จทุกกิจกรรม

๗

สาระการเรียนรู้ / มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระสาคัญ /
จุดประสงค์การเรียนรู้ / การวัดผลและประเมินผล

สาระที่ ๕ วรรณคดีวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๕.๑
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ม. ๒/๒ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ
ม. ๒/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนบอกหลักการวิเคราะห์คูณค่าด้านวรรณศิลป์ได้ (K)
๒. นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดีวรรณกรรมที่อ่านได้ (P)
๓. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดีวรรณกรรม (A)
สาระสาคัญ
การวิเคราะห์ หมายถึง การแยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อทาความเข้าใจและมองเห็น
ความสัมพันธ์ของส่วนย่อยต่างๆ ผู้วิเคราะห์จะต้องพิจารณาเนื้อหาทั้งด้านศิลปะการเขียน
และเนื้อเรื่อง วิเคราะห์จนได้แก่นสาคัญ และนามาพิจารณาคุณค่าที่ปรากฏคุณ
ค่าด้านวรรณศิลป์ หมายถึง กลวิธีการแต่งที่ดี เหมาะสมกับรูปแบบคาประพันธ์แต่ละ
ประเภท ใช้ภาษาสละสลวย ไพเราะ ทั้งถ้อยคา เสียงและความหมาย ใช้โวหารภาพพจน์ได้ถูกต้อง
การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดีวรรณกรรม ส่งผลให้การอ่านวรรณคดี
วรรณกรรมเกิดความ สนุกสนาน เกิดจินตนาการตามเนื้อเรื่อง เมื่อเข้าใจการใช้โวหารและภาพพจน์
ได้รสไพเราะจากเสียงเสนาะและถ้อยคา จะทาให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม และเห็นคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์
การวัดผลและประเมินผล
วัดผลและประเมินผลด้านความรู้ (K) ด้านกระบวนการ (P)และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
จาก แบบฝึกทักษะ ใบงาน และแบบทดสอบย่อยหลังเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผล นักเรียน
มีคะแนนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๘

ใบความรู้
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์

การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
คุณค่าด้านวรรณศิลป์
ตามพจนานุกรรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วรรณศิลป์ หมายถึง “ศิลปะในการแต่ง
หนังสือ,ศิลปะทางวรรณกรรม,วรรณกรรมที่ถึงขั้นวรรณคดี,หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี
วรรณศิลป์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญซึ่งช่วยส่งเสริมให้วรรณกรรมมีคุณค่าน่าสนใจ คาว่า
“วรรณศิลป์” หมายถึง ลักษณะดีเด่นทางด้านวิธีแต่ง การเลือกใช้ถ้อยคา สานวน ลีลา
ประโยค และความเรียงต่าง ๆ ที่ประณีต งดงาม หรือมีรสชาติเหมาะสมกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างดี
วรรณกรรมที่ใช้วรรณศิลป์ชั้นสูงนั้นจะทาให้คนอ่านได้รับผลในทางอารมณ์ความรู้สึก
การพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ต้องศึกษาตั้งแต่การเลือกชนิดคาประพันธ์ให้เหมาะสมกับ
ประเภทของงานเขียน การรู้จักตกแต่งถ้อยคาให้ไพเราะสละสลวยอันเป็นลักษณะเฉพาะของภาษากวี
และทาให้ผู้อ่านเกิดความสะเทือนอารมณ์
วรรณคดีวรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่าดีเด่นต้องมีกลวิธีการประพันธ์ที่ดีเยี่ยม และใช้คา
เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ของคา ถูกต้องตรงความหมาย เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและมีเสียงเสนาะ
ซึ่งผู้อ่านจะเกิดจินตนาการตามเนื้อเรื่องได้ จะต้องเข้าใจสานวนโวหารและภาพพจน์ เสมือน
ได้ยินเสียง ได้เห็นภาพเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความรู้สึกคล้อยตาม ดังนี้
๑. การใช้โวหาร
๑.๑ บรรยายโวหาร คือ การเล่าเรื่อง เล่าเหตุการณ์ที่มีเวลาสถานที่ ซึ่งแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน การบรรยายมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรื่องราวนั้นๆ เกิดขึ้นและดาเนิน
ไปอย่างไร เรื่องราวดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจริง หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากจินตนาการของกวีก็ได้ เช่น
ใน ศิลาจารึกหลักที่ ๑
...เมื่อชั่วพ่อกู กูบาเรอแก่พ่อกู กูบาเรอแก่แม่กู กูได้ตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูได้หมาก
ส้มหมากหวาน อันใดกินอร่อยกินดี กูเอามาแก่พ่อกู กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู กูไปท่
บ้านท่เมือง ได้ช้างได้งวง ได้ปั่วได้นาง ได้เงือนได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู พ่อกูตายยังพี่กู กูพร่า
บาเรอแก่พี่กูดั่งบาเรอแก่พ่อกู พี่กูตาย จึ่งได้เมืองแก่กูทั้งกลม...
(ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ. ๒๕๕๘ : ๔๑)
บรรยายถึง ความกตัญญูของพ่อขุนรามคาแหงที่มีต่อบิดา และพี่ชาย

๙

บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก
เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน
ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน
กินรินเลียบถ้าอาไพ
อีกช้านางนอนภมรเคล้า
ทั้งแขกเต้าผาลาเพียงไหล่
เมขลาล่อแก้วแววไว
มยุเรศฟ้อนในอัมพร
ลมพัดยอดตองพรหมนิมิต
ทั้งพิสมัยเรียงหมอน
ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร
พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค์
ฝ่ายว่านนทกก็ราตาม
ด้วยความพิสมัยใหลหลง
ถึงท่านาคาม้วนหางวง
ชี้ตรงถูกเพลาทันใด
(ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ. ๒๕๕๘ : ๖๔)
บรรยาย การร่ายราของพระนารายณ์แปลงกายที่ลวงให้นนทกราตาม
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
งูเขียวรัดตุ๊กแก
ตุ๊กแกแก่คางแข็งขยัน
กัดงูงูยิ่งพัน
อ้าปากง่วงล้วงตับกิน
งูเขียวแลเหลื้อมพ่น
พิษพลัน
ตุ๊กแกคางแข็งขยัน
คาบไว้
กัดงูงูเร่งพัน
ขนดเครียด
ปากอ้างูจึงได้
ลากล้วงตับกิน
(ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ. ๒๕๕๘ : ๘๕)
บรรยาย ธรรมชาติการต่อสู้กันของงูเขียวกับตุ๊กแก
๑.๒ พรรณนาโวหาร คือ โวหารที่ใช้กล่าวถึงเรื่องราว สถานที่ บุคคล สิ่งของ หรือ
อารมณ์อย่างละเอียด สอดแทรกอารมณ์ ความรู้สึกลงไปเพื่อโน้มน้าวใจ ให้ผู้รับสารเกิดภาพพจน์
เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย ใช้ในการโน้มน้าว อารมณ์ของผู้ฟัง หรือสดุดี ชมเมือง
ชมความงามของบุคคล สถานที่และแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ เป็นการให้รายละเอียดของ
เรื่องราว เพื่อให้ผู้อ่านเห็นสภาพหรือลักษณะที่ละเอียดลออและพรรณนาความรู้สึกกระทบอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อ่าน ทั้งนี้การพรรณนาทาให้ผู้อ่านผู้ฟังมองเห็นภาพ การพรรณนาจึงมักแทรกอยู่
ในการเล่าเรื่อง เช่น จาก เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
อุรารานร้าวแยก
เอนพระองค์ลงทบ
เหนือคอคชซอนซบ
วายชิวาตม์สุดสิ้น

ยลสยบ
ท่าวดิ้น
สังเวช
สู่ฟ้าเสวยสวรรค์
(ภาสกร เกิดอ่อนและคณะ. ๒๕๕๔ : ๑๐๖)

พรรณนาตอนพระมหาอุปราชาถูกพระแสงของ้าวฟันจนสิ้นพระชนม์ซบอยู่บนคอช้าง

๑๐
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
เกลื่อนกรูหมู่จตุรงค์
ทรงช้างระวางใน
เกลื่อนกรูหมู่แห่ห้อม
เสด็จพุดตานทองไคล
ทรงช้างระวางใน
เทพลีลาเยื้อง

เป็นกันกงเรียบเรียงไป
เทพลีลาหลังคาทอง
เรียงไสว
หว่างเขรื้อง
มีชื่อ
ย่างแหน้หลังดี
(ฟองจันทร์ สุขยิ่งและคณะ. ๒๕๕๘ : ๘๓)

พรรณนา การจัดขบวนเสด็จประพาสของกษัตริย์สมัยโบราณ
๑.๓ เทศนาโวหาร คือ โวหารที่มุ่งในการสั่งสอน โน้มน้าวจิตใจผู้อ่านให้คล้อยตาม เช่น
“...ผู้ทาความดีเหมือนผู้มีแสงสว่างอยู่กับตัว ไปถึงที่มืดคือที่คับขันย่อมสามารถ
ดารงตนอยู่ได้ดีพอสมควรกับความดีที่ทาอยู่ ตรงกันข้ามกับผู้ไม่ได้ทาความดีซึ่งเหมือนกับผู้
ไม่มีแสงสว่างอยู่กับตัว ขณะที่ยังอยู่ในที่สว่างอยู่อยู่ใสนความสว่างก็ไม่ได้รับความเดือดร้อน
แต่เมื่อใดตกไปอยู่ในที่มืดคือที่คับขัน ย่อมไม่สามารถดารงตนอยู่ได้อย่างสวัสดี ภัยอันตราย
มาถึงก็ไม่รู้ไม่เห็น ไม่อาจหลีกพ้น คนทาดีไว้เสมอกับคนไม่ดี แตกต่างกันเช่นนี้ประการหนึ่ง...”
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ. ๒๕๕๖ : ๑๑-๑๒)
สั่งสอนให้เห็นคุณค่าของการทาความดีและภัยของการไม่ทาความดี
๑.๔ สาธกโวหาร คือ โวหารที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วยการยกตัวอย่าง
ประกอบ เพื่ออธิบายสนับสนุนความคิดเห็นให้น่าเชื่อถือ เช่น เพลง ชาวนากับงูเห่า
...ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงจริง ยินยอมทุกสิ่ง ให้เธอทิ้งไป ฉันขอแค่เพียงให้เวลา
หน่อยได้ไหม อยากเล่านิทานให้ฟัง ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลาพัง ไปเจองูเห่ากาลังใกล้ตายสงสาร
จึงเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้ สุดท้ายจะเป็นอย่างไร คอยดูแลด้วยความจริงใจ ห่วงใย และคอย
ให้ความรักเป็นกังวลว่ามันจะตาย เฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง แต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดี ด้วยความ
ที่เขาไว้ใจ น่าเสียดายกลับต้องตาย ด้วยพิษงู นิทานมันบอกให้ยอมรับความจริง ว่ามีบางสิ่ง
ไม่ควรไว้ใจ อะไรบางอย่างที่ทาดีซักแค่ไหน ไม่เชื่อง ไม่รัก ไม่จริง...
(แหล่งที่มา : https://www.musicatm.com/lyric/1583.html.)
ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้เนื้อหาจากนิทานเรื่องชาวนากับงูเห่า
๑.๕ อุปมาโวหาร คือ โวหารเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น
เช่น กาพย์เห่เรือ
สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย
งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์
เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์
ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม
(ภาสกร เกิดอ่อนและคณะ. ๒๕๕๖ : ๑๐๔)
เปรียบเทียบเรือพระที่นั่งว่างามเหมือนหงส์ที่เป็นพาหนะของพระพรหม

๑๑
๒. การใช้ภาพพจน์
การใช้ภาพพจน์ เป็นการพลิกแพลงภาษาให้แปลกออกไปกว่าที่เป็นอยู่ปกติ ทาให้เกิดรส
กระทบความรู้สึกและอารมณ์ต่างกับภาษาที่ใช้อย่างตรงไปตรงมา ดังนี้
๒.๑ อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งคล้ายหรือเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยมีคาแสดง
ความเปรียบ เช่น เปรียบ ประดุจ ดุจ ดั่ง เหมือน ราวกับ ราว เพียง เพี้ยง เช่น
- สวยเหมือนนางฟ้า
- ร้องไห้ปานใจจะขาด
- ลูกคนนี้ละม้ายพ่อ

- เงียบราวกับป่าช้า
- ชนเหมือนลิง
- ดีใจเหมือนปลากระดี่ได้น้า

พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ
รูปร่างอย่างเปรตสมเพชใจ

ช่างกระไรราศีไม่มีงาม
(ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ.๒๕๕๖ : ๔๗)
ใช้คาว่า “อย่าง” เปรียบนางผีเสื้อสมุทรว่ามีรูปร่างเหมือนเปรต

๒.๒ อุปลักษณ์ คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการอุปมา
โดยอุปลักษณ์มักใช้คาว่า เป็น คือ ในการเปรียบ เช่น
- ปัญญาคือดาบสู้ดัสกร
- ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากาลัง
- ครูเป็นแสงประทีปส่องทางให้ลูกศิษย์

- ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ
- ลูกคือดวงตาดวงใจของพ่อแม่
- เธอคือดอกฟ้าแต่ฉันนั้นคือหมาวัด

ลิลิตยวนพ่าย
สารสยามภาคพร้อม
กลกานท์
คือคู่มาลาสวรรค์
ช่อช้อย
เบญญาพิศาลแสดง
เดิมเกียรติ พระฤา
คือคู่ไหมแสร้งสร้อย
กึ่งกลาง
(ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ.๒๕๕๔ : ๕)
ใช้คาว่า“คือ”เปรียบบกวีเป็นดอกไม้สวรรค์เปรียบเป็นเส้นไหมที่ร้อยตรงกลาง
๒.๓ อติพจน์ คือ การใช้ถ้อยคาที่กล่าวผิดไปจากความเป็นจริง โดยกล่าวถึงสิ่งหนึ่ง
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ดูเกินมากกว่าความจริง เช่น
- ร้อนตับจะแตก
- คิดถึงใจจะขาด
- ไอ้หมัดทะลวงไส้

- คิดถึงเธอทุกลมหายใจเข้าออก
- เธอร้องไห้น้าตาจะเป็น
- แม้จะเอาช้างมาฉุดฉันก็ไม่ไป

๑๒
บทพากย์เอราวัณ
เสียงพลโห่ร้องเอาชัย
พิภพเพียงทาลาย

เลื่อนลั่นสนั่นใน
(ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ.๒๕๕๖ : ๑๒๑)

เสียงโห่ร้องเอาชัยของกองทัพดังราวกับโลกจะพังพินาศลง
๒.๔ บุคคลวัต คือ การกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจให้มีการกระทาเหมือนมนุษย์ เช่น
- พระจันทร์ยิ้มทักทายกับหมู่ดาวบนท้องฟ้า
- ต้นอ้อหยอกล้อกับสายลมอย่างสนุกสนาน
- เปลวไฟกลืนกินบ้านทั้งหลังเข้าไปอย่างหิวโหย
- ทะเลไม่เคยหลับใหล เธอตอบได้ไหม ไฉนจึงตื่น
- ความซื่อสัตย์ วิ่งพล่านอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้
บทพากย์เอราวัณ
สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย
อ่อนเยงเพียงปลาย
ประนอมประนมชั
สมมุติให้ยพระประธานที่ไม่มีชีวิตสั่นหน้าเหมือนมนุษย์
(ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ.๒๕๕๖ : ๖)
ให้ภูเขาค้อมศรีษะลงเหมือนมนุษย์เมือเห็นขบวนเสด็จของพระอินทร์
๒.๕ สัทพจน์ คือ การใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น
- เปรี้ยง ๆ ดังเสียงฟ้าฟาด
- บัดเดี๋ยวดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว
- เสียงคลื่นซ่าซัดสาดที่หาดทราย
- ยุงบินหึ่งหึง่ อยู่ข้างหูน่าราคาญ
- เจ๊กเฮงเดินลากเกี๊ยะแซะ ๆ ไปตลอดทาง
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
...แต่ย่างเหยียบเกรียบกรอบก็เหลียวหลัง พระโสตฟังให้หวาดแว่วว่าสาเนียง
เสียงพระลูกแก้วเจ้าบ่นอยู่งึมๆ พุ่มไม้ครึ้มเป็นเงาๆ ชะโงกเงื้อม พระเนตรเธอแลเหลือบให้
ลายเลื่อม เห็นเป็นรูปคนตะคุ่มๆอยู่คล้ายๆ แล้วหายไป สมเด็จอรไทเธอเที่ยวตะโกนกู่กกู๋ ้อง...
(ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ.๒๕๕๔ : ๒๖)
คาว่า “เกรียบกรอบ” เป็นคาเลียนเสียงคนเหยียบใบไม้แห้ง
คาว่า “งึมๆ” เป็นคาเลียนเสียงพึมพาของคน
คาว่า “กู่กู๋” เป็นคาเลียนเสียงกู่ร้องเรียกหา

๑๓

๓. การเล่นเสียง
การเล่นเสียง คือ การเลือกสรรคาที่มีเสียงสัมผัสกัน ได้แก่ การเล่นเสียงอักษร เสียงสระ
และเสียงวรรณยุกต์ เพื่อเพิ่มความไพเราะและแสดงความสามารถของกวีที่แม้จะเล่นเสียงของคาแต่
ยังคงความหมายไว้ได้ ดังบทประพันธ์ (โดยพระศรีมโหสถ : โคลงอักษรสามหมู่) ได้แก่
เสนาสูสู่สู้
ยิ่งค่ายหลายเมืองแยง
รุกร้นร่นรนแรง
ลวงล่วงล้วงวังแว้ง

ศรแผลง
แย่งแย้ง
ฤทธิ์รีบ
รวบเร้าเอามา

(ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ. ๒๕๕๔ : ๗)
๓.๑ การเล่นเสียงพยัญชนะ คือ การใช้คาที่มีเสียงพยัญชนะต้นเดียวกันหลายๆ พยางค์
ติดกัน เพื่อความไพเราะ จากบทประพันธ์ดังนี้ รุก-ร้น-ร่น-รน-แรง-ฤทธิ์-รีบ, รวบ-เร้าเป็นเสียง /ร/
๓.๒ การเล่นเสียงสระ คือ การใช้สัมผัสสระที่มีเสียงตรงกัน ถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็น
ตัวสะกดในมาตราเดียวกัน แม้จะใช้พยัญชนะมาใช้เล่นสัมผัสเสียงสระอีก เช่น สู-สู่-สู้, ค่าย-หลาย
๓.๓ การเล่นเสียงวรรณยุกต์ คือ การใช้คาที่ไล่ระดับเสียง ๒ หรือ ๓ ระดับ เป็นชุดๆ
เช่น ร้น-ร่น, ลวง-ล่วง-ล้วง, แยง-แย่ง-แย้ง
ส้๔ส. วการเล่นคา
การเล่นคา คือ กลวิธีการเลือกสรรคามาใช้ในบทประพันธ์ให้มีความไพเราะยิ่งขึ้น เช่น
ในเรื่อง กาพย์เห่เรือ ของเจ้าฟ้ากุ้ง ดังนี้
แก้มช้าช้าใครต้อง
ปลาทุกทุกข์อกกรม

อันแก้มน้องช้าเพราะชม
เหมือนทุกข์พี่ที่จากนาง
(ภาสกร เกิดอ่อนและคณะ. ๒๕๕๖ : ๘๘)
กวีเล่นคาที่เสียงพ้องกัน แต่ความหมายต่างกันคือ ปลาแก้มชา-ชา ,ปลาทุก-ทุกข์
และ การซ้าคาที่มีความหมายเดียวกัน คือ คาว่า ชา และคาว่า ทุกข์
๕. การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์
คาถามเชิงวาทศิลป์ เป็นคาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ แต่ต้องการเน้นให้คิด เช่น
จากเรื่อง อิศรญาณภาษิต ตอนหนึ่ง ว่าไว้ว่า
ผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกิจ
ผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าหักหาญ
สิบดีก็ไม่ถึงกับกึ่งพาล
เป็นชายชาญอย่าเพ่อคาดประมาทชาย
(ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ. ๒๕๕๖ : ๙๔)
กวีจะใช้คาถามเชิงวาทศิลป์คาว่า “ผู้ใด”เพื่อเร้าอารมณ์ผู้อ่านโดยไม่ต้องการคาตอบ

๑๔

แบบฝึกทักษะที่ ๑
คุณค่าด้านวรรณศิลป์

๑. คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาศัพท์ลงในตารางปริศนาอักษรไขว้ ให้สอดคล้องกับความหมาย
ของข้อความ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน (๒ ข้อ ต่อ ๑ คะแนน รวมเป็น ๕ คะแนน)
๓
๒
๑
๑
๕
๒
๔

๓
๔
๕

แนวตั้ง

แนวนอน

๑. การกล่าวให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรื่องราวนั้นๆ เกิดขึ้น
และดาเนินไปอย่างไร
๒. การสั่งสอน โน้มน้าวจิตใจผู้อ่านให้คล้อยตาม
๓. การกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ด้วยการยกตัวอย่าง
๔. การกล่าวเกินจากความเป็นจริง
๕. การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง

๑. การกล่าวถึงเรื่องราว อย่างละเอียด สอดแทรก
อารมณ์ ความรู้สึกลงไปเพื่อโน้มน้าวใจ
๒. การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งคล้ายหรือเหมือนกับ
อีกสิ่งหนึ่ง
๓. การใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติ
๔. การเลือกสรรคาที่มีเสียงสัมผัสกัน
๕. การกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจให้มีการกระทา
เหมือนมนุษย์

ชื่อกลุ่ม........................................................................ ชั้น ........................
เลขที่ ........... ........... ........... ........... ...........

๑๕

๒. คาชี้แจง ให้นักเรียนนาอักษรหน้าข้อความเติมลงในประเด็นที่กาหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
( ๕ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน : ตอบถูกทั้ง ๒ ข้อ ได้ ๑ คะแนน
ตอบถูก ๑ ข้อ หรือผิดทั้ง ๒ ข้อ ได้ ๐ คะแนน

ก.

๒.๑

........... ..........
การเล่นเสียงพยัญชนะ

จะจับจองจ่องจ้องสิ่งใดนั้น
ดูสาคัญคั่นคั้นอย่างันฉงน

ข.

ไผ่ซออ้อเอียดเบียดออด ลมลอดไล่เลี้ยวเรียวไผ่
ออดแอดแอดออดยอดไกว แพใบใล้น้าลาคลอง

ค. เห็นเเก้วแวววับที่จับจิต

ไยไม่คิดอาจเอื้อมให้เต็มที่
เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมี อันมณีหรือจะโลดไปถึงมือ

๒.๒

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

ง.

นกน้อยนอนแนบน้า ในนา
ตมเตอะติดเต็มตา
ตื่นเต้น...

จ.

ดูหนูสู่รูงู
หนูงูสู้ดูอยู่

การเล่นเสียงสระ

๒.๓

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

ฉ.

งูสุดสู้หนูสู้งู
รูปงูทู่หนูมูทู

ปลาสร้อยลอยล่องชล ว่ายเวียนวนปนกันไป
เหมือนสร้อยทรงทรามวัย ไม่เห็นเจ้าเศร้าบ่วาย

การเล่นเสียงวรรณยุกต์

ช.

เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง
เมื่อมัวหมองมิตรมองหม่นเหมือนหมูหมา

ซ.

ถ้าเหตูการณ์ภายหน้ามีเเต่ร้าย
ฉันจะทนทรมานอยู่ได้อย่างไร

ฌ.

เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา
แต่รอท่ารั้งทุกข์มาตามทาง

๒.๔

......... ..........
การเล่นคา

๒.๕

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

ญ.

เขาขันคูคู่คู้ เคียงสอง
เยื้องย่างนางยูงทอง ท่องท้อง...

การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์

คะแนนที่ได้ ............ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๑๖

ใบงานที่ ๑
คุณค่าด้านวรรณศิลป์

คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาจับคู่โวหารภาพพจน์กับความหมาย แล้วเติมตัวอักษรลงในช่องว่าง
ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)

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

ฉ. อุปมา
ช. อุปลักษณ์
ซ. อติพจน์
ฌ. บุคคลวัต
ญ. สัทพจน์

................ ๑. การตัวอย่างมาประกอบข้อความ เรื่องราวให้เข้าใจ แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น อาจเป็นการ
กล่าวอ้างถึงเรื่องจริง หรือนิทานที่เป็นที่รู้จักกันดีมาประกอบก็ได้
................ ๒. การกล่าวเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่ง ว่ามีความคล้ายกันโดยใช้คาว่า ดุจ, ดั่ง, ราว,
เสมือน เป็นต้น
................ ๓. การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง ประกอบข้อความ เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
ทาให้เข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจนขึ้น
................ ๔. มีลักษณะในการกล่าวเกินจริงเพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่รุนแรงเกินจริง
................ ๕. การใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติ หรือเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่ได้ยินทั่วไป
................ ๖. การแสดงการสั่งสอน หรือชักจูงให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตาม ชี้แนะคุณ และโทษสิ่งที่
ควรปฏิบัติ
................ ๗. การชี้แจงหรือการอธิบายที่มีจุดมุ่งหมายให้เข้าใจว่าเรื่องราวนั้นๆ ว่าเกิดขึ้นและ
ดาเนินไปอย่างไร
................ ๘. การสมมุติสิ่งไม่มีชีวิตให้มีกิริยาอาการ ความรู้สึก ความคิดและการแสดงออก
เหมือนมนุษย์
................ ๙. การเปรียบเทียบด้วยการกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง มักใช้คาว่า เป็น, คือ
ในการเปรียบ
................ ๑๐. การกล่าวให้เห็นเรื่องราวอย่างละเอียดเพื่อให้เห็นเป็นภาพ ให้รายละเอียดของ
เรื่องราว กระทบอารมณ์ความรู้สึก
ชือ่ ............................................................................... ชั้น ................. เลขที.่ ............

คะแนนที่ได้ ............ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๑๗

แบบฝึกทักษะที่ ๒
วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ จากบทประพันธ์ที่กาหนด
โดยเติมข้อความในช่องว่างตามประเด็น ดังต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน
บรรยายโวหาร

พรรณนาโวหาร

๑. แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด

อุปมาโวหาร

มันแสนสุดลึกล้าเหลือกาหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้าใจคน

๒. ...อานาจความสัตย์เป็นอานาจศักดิ์สิทธิ์ ไม่เพียงแต่จับหัวใจคน
แม้แต่สัตว์ก็ยังคงมีความรู้สึกในความสัตย์ซื่อ เมื่อกวนอูตายแล้ว ม้าของ
กวนอูก็ไม่ยอมกินหญ้า กินน้า และตายตามเจ้าของไปในไม่ช้า ไม่ยอมให้
หลังของมันสัมผัสกับผู้อื่นนอกจากนายของมัน...
๓. “เขาใช้แขนยันพื้นดิน อาการเหนื่อยอ่อน กลิ่นน้าฝนบนใบหญ้า
และกลิ่นไอดินโชยเข้าจมูกวาบหวิว อยากให้มีใครซักคนผ่านมาพบเพื่อพา
เขากลับไปหาหมอในหมู่บ้าน มดหลายตัวเดินสวนขบวนผ่านไปมา มันไม่มี
ทีท่าจะสนใจเขาเลยแม้แต่น้อย”

เทศนาโวหาร

สาธกโวหาร

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

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

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

()
๔. อสุรีผีเสื้อเหลือจะอด เเค้นโอรสราวกับไฟไหม้มงั สา
ช่างหลอกหลอนผ่อนผันจานรรจา เเม้นจะว่าโดยดีมิเห็นฟัง

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

๕. ..กล่าวถึงขุนผู้ห้าว นามท่านท้าวแมนสรวง เป็นพระยาหลวงผ่านเผ้า
เจ้าเมืองสรวงมีศักดิ์ ธมีอัครเทพีพิลาส ชื่อนางนาฏบุญเหลือ ล้วนเครือท้าว
เครือพระยา สาวโสภาพระสนม ถ้วนทุกกรมกานัล มนตรีคัลคับคั่ง
ช้างม้านั่งมหิมา...

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

๑๘
อุปมา

อุปลักษณ์

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

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

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

อติพจน์

บุคคลวัต

สัทพจน์

๖. กลองทองตีครุ่มครึ้ม
ท้าตะเติงเติงเสียง
เสียงปี่รี่เรื่อยเพียง
แตร้นแตร่นแตรฝรั่งขึ้น

เดินเรียง
ครุ่มครื้น
กระเวก
หวู่หวู้เสียงสังข์

๗. พาทีมีสติรั้ง
รอบคอบชอบแลผิด
คาพูดพ่างลิขิต
ฟังเพราะเสนาะต้อง

รอคิด
ก่อนพร้อง
เขียนร่าง เรียงแฮ
โสตทั้งห่างภัย

๘. ความเอ๋ยความรู้
หมดโอกาสที่จะชี้ต่อนี้ไป
อันความยากหากให้ไร้ศึกษา
หมดทุกข์ขลุกแต่กิจคิดหากิน

เป็นเครื่องชูชี้ทางสว่างไส
ละห่วงใยอยากรู้ลงสู่ดิน
ย่นปัญญาความรู้อยู่แค่ถิ่น
กระแสวิญญาณงันเพียงนัน้ เอย

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

๙. เสียงสะอื้นจากผืนดินเหมือนสิ้นหวัง แว่วน้าหลั่งสู่โลกราวโศกเศร้า
อากาศธาตุแปรปรวนชวนซบเซา
ภาพไฟเผาป่าราบตราบปัจจุบัน

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

๑๐. ขอเดชะพระพุทธคุณช่วย แม้นมอดม้วยกลับชาติวาสนา
ยมณี
: สุนทรภู่)
อายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลา
อยู(พระอภั
่ค่ฟู ้าดินได้
ดังใจปอง

ชื่อกลุ่ม........................................................................ ชั้น ........................
เลขที่ ........... ........... ........... ........... ...........

คะแนนที่ได้ ............ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๑๙

ใบงานที่ ๒
วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความแล้วทาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูกต้อง
และเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด (๑๐ คะแนน)
................... ๑. วรรณศิลป์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญซึ่งช่วยส่งเสริมให้วรรณกรรมมีคุณค่าน่าสนใจ
................... ๒. การเล่นเสียง คือ การเลือกสรรคาที่มีเสียงสัมผัสกัน ได้แก่ การเล่นเสียงพยัญชนะ
เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ เพื่อเพิ่มความไพเราะ
................... ๓. การเล่นสัมผัสพยัญชนะ หรือสัมผัสอักษร ได้แก่ คาที่คล้องจองกันด้วยเสียง
พยัญชนะต้น
................... ๔. การเล่นเสียงสัมผัสสระ ได้แก่ คาที่มีเสียงคล้องจองกันด้วยเสียงสระและเสียง
พยัญชนะท้ายพยางค์
................... ๕. การเล่นเสียงวรรณยุกต์ ได้แก่ การใช้เสียงวรรณยุกต์ที่เหมือนกัน ในคาที่มี
พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกดเหมือนกัน โดยไม่ได้ไล่เรียงไปตามระดับเสียงวรรณยุกต์
................... ๖. การเล่นคา เป็นกลวิธีที่ใช้คาเดียวกันซ้าในบทประพันธ์ โดยเป็นคาที่มีความหมาย
เหมือนกันเท่านั้น
................... ๗. คาถามเชิงวาทศิลป์ ได้แก่ คาถามที่ต้องการคาตอบเชิงเปรียบเทียบ
................... ๘. การใช้โวหารภาพพจน์ทาให้เกิดมโนภาพหรือเกิดจินตนาการที่เด่นชัดมากขึ้น
................... ๙. งานเขียนที่ดีควรมีลักษณะการใช้โวหารภาพพจน์เพียงประเภทเดียวเท่านั้น
................... ๑๐. ผู้อ่านจะเกิดจินตนาการตามเนื้อเรื่องได้ จะต้องเข้าใจโวหารและภาพพจน์
เสมือนได้ยินเสียง ได้เห็นภาพเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความรู้สึกคล้อยตาม

ชือ่ .......................................................................... ชั้น ............... เลขที.่ ............

คะแนนที่ได้ ............ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๒๐

แบบทดสอบย่อยหลังเรียน
หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์

คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ทับข้อ ก ข ค และ ง ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
๑. ข้อใดกล่าวถึงโวหารภาพพจน์ได้ถูกต้อง
ก. การเปรียบเทียบที่เรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยใช้คาอื่นแทนเพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ข. การใช้ถ้อยคาที่ทาให้ผู้รับสารเกิดมโนภาพหรือเกิดจินตนาการถ่ายทอดอารมณ์
ค. การใช้ภาษาเพื่ออธิบายเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมา
ง. การยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบเพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องราวต่างๆมากขึ้น
๒. เหตุใดจึงต้องมีการใช้โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีและวรรณกรรม
ก. เพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้ที่แฝงอยู่ในวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องนั้นอย่างแท้จริง
ข. เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ค. เพื่อให้ผู้รับสารซาบซึ้งและมีความรู้สึกร่วมตรงตามความปรารถนาของผู้ส่งสาร
ง. เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม
๓. ข้อใดที่ไม่ใช้โวหารภาพพจน์
ก. ฉันไม่ใช่คนแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ข. เขามีเพชรอยู่ในมือแต่ปล่อยให้หลุดมือไปได้
ค. ธรรมชาติรอบข้างต่างสลดหมดความคะนองทุกสิ่ง
ง. บนเนินเขาเตี้ยๆ มีน้าพุที่ให้น้าตลอดฤดู ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว
๔. คาประพันธในขอใดใชคาถามเชิงวาทศิลป
ก. เริ่มตนจากจุดที่ไมมีอะไร
แลวหมุนไปเพื่อจะหยุดทาจุดเดิม
ข. ผองประภัสสสะอาดอิ่มพริ้มประไพ มีความไมเคยมีเหมือนที่เคย
ค. ไมไยดีปรีดาประสาโลก
ไมทุกขโศกเสียใจหรือไหหวน
ง. ตองใชควันความรักมากเทาไร
กวาจะใหเห็นความงามเติบโต
๕. ข้อใดใช้โวหารภาพพจน์ต่างกับข้ออื่น
ก. ดอกไม้แย้มกลีบยิ้มริมบึงช่างตรึงจิต
ลมจุมพิตเท่าไรก็ไม่หมอง
ข. เห็นกรวดทรายชายทะเลชโลธร
ละเอียดอ่อนดังละอองสาลีดี
ค. เป็นฟองฟุ้งรุ่งเรืองอยู่รางราง
กระเด็นพร่างพรายพราวราวกับพลอย
ง. อันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกา
ต้องโรยหน้าเสียสักหน่อยอร่อยใจ

๒๑
๖. ข้อใดเล่นเสียงพยัญชนะเด่นที่สุด
ก. ความรักยักเปลี่ยนท่า ทาน้ายาอย่างแกงขม
ข. เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้ารุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน
ค. คิดความยามถนอม สนิทเนื้อเจือเสาวคนธ์
ง. รสทิพย์หยิบมาโปรย ฤๅจักเปรียบเทียบทันขวัญ
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๗
กาพย์เห่เรือ

รอนรอนสุริยะโอ้
เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง
รอนรอนจิตจานง
เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว

อัสดง
ค่าแล้ว
นุชพี่ เพียงแม่
คลับคล้ายเรียมเหลียว

๗. ข้อความข้างต้นจัดอยู่ในคุณค่าด้านวรรณศิลป์ประเภทใด
ก. การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์
ข. การใช้อุปมา
ค. การเล่นคาซ้า
ง. การใช้สาธกโวหาร
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๘
โคลงโลกนิติ

ความรู้รู้ยิ่งได้
เป็นที่ชนพานัก
อย่าเกียจเกลียดหน่ายรัก
รู้ชอบใช่หอบหิ้ว
๘. โคลงบทนี้เป็นโวหารประเภทใด
ก. พรรณนาโวหาร
ข. บรรยายโวหาร
ค. เทศนาโวหาร
ง. สาธกโวหาร

สินทรัพย์
นอบนิ้ว
เรียนต่อ
เหนื่อยแพ้แรงโรย

๒๒
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๙
กลอนดอกสร้อยราพึงในป่าช้า

ยามเอ๋ยยามนี้
อากาศเย็นเยือกหนาวคราววิกาล
มีก็แต่จังหรีดกระกรีดกริ่ง
คอกควายวัวรัวเกราะเปาะเปาะเพียง

ปถพีมืดมัวทั่วสถาน
สงัดปานป่าใหญ่ไร้สาเนียง
เรไรหริ่งร้องขรมระงมเสียง
รู้ว่าเสียงเกราะแว่วแผ่วแผ่วเอย

๙. จากบทประพันธ์ข้างต้นมีการใช้ภาพพจน์ใดบ้างตามลาดับ
ก. สัทพจน์ / อติพจน์
ข. บุคคลวัต / อุปมา
ค. อุปลักษณ์ / อติพจน์
ง. อุปมา / สัทพจน์
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๑๐
นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ

ฉับฉวยชกฉกช้า
โถมทุบทุมถองทับ
เตะตีต่อยตุบตับ
หมดหมูเมงมอญมาว

ฉุบฉับ
ถีบทาว
ตบตัก
มานเมื้อหมางเมินฯ

๑๐. คาประพันธขางตนมีลักษณะเดนทางวรรณศิลปทั้งคูตามขอใด
ก. สัมผัสพยัญชนะ
เลียนเสียงธรรมชาติ
ข. เลียนเสียงธรรมชาติ เลนคา
ค. สัมผัสพยัญชนะ
สัมผัสสระในวรรค
ง. สัมผัสสระในวรรค เลนคา

๒๓

บรรณานุกรม

๒๔
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. ๒๕๔๖. การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๕๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
_____________ . ๒๕๖๑. การสร้างแบบฝึก. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :https://www.moe.go.th.
๘ มกราคม ๒๕๖๑.
กระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันภาษาไทย. ๒๕๖๑. บรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม ๕ กระบวนการคิดและ
การเขียนร้อยแก้ว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
เนื้อเพลงชาวนากับงูเห่า. ๒๕๖๑. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://www.musicatm.com/
lyric/1583.html. ๙ มกราคม ๒๕๖๑.
บุญกว้าง ศรีสุทโธ. การใช้โวหารภาพพจน์. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://sites.google.com/
a/htp.ac.th/reuxng-kar-xan-wrrnkhdi/5-kar-phicarna-khunkha-bth-praphanth/52-khunkha-dan-wrrnsilp/2-kar-chi-wohar-phaphphcn. ๘ มกราคม ๒๕๖๑.
แบบฝึกเสริมทักษะ. ๒๕๖๑. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://oknation.nationtv.tv/
blog/jib/2017/06/04/entry-1. ๘ มกราคม ๒๕๖๑.
ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ. ๒๕๕๔. ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑.
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
_____________ . ๒๕๕๖. ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
_____________ . ๒๕๕๘. ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒.
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ภาพพจน์. ๒๕๖๑. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter511.html. ๘ มกราคม ๒๕๖๑.
ภาสกร เกิดอ่อน และคณะ. ๒๕๕๔. ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕.
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
_____________ . ๒๕๕๖. ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖.
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ราชบัณฑิตยสถาน.๒๕๕๖. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔.
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์.
โวหาร. ๒๕๖๑. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter510.html. ๘ มกราคม ๒๕๖๑.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก. ๒๕๕๖. แสงส่องใจอันดับ ๓. ใน
รินรสพระธรรมแสดง : แสงส่องใจ ๒๖ อันดับ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

๒๕

ภาคผนวก

๒๖

เฉลย แบบฝึกทักษะที่ ๑
คุณค่าด้านวรรณศิลป์
๑. คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาศัพท์ลงในตารางปริศนาอักษรไขว้ ให้สอดคล้องกับความหมาย
ของข้อความ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน (๒ ข้อ ต่อ ๑ คะแนน รวมเป็น ๕ คะแนน)
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๑. การกล่าวให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรื่องราวนั้นๆ เกิดขึ้น
และดาเนินไปอย่างไร
๒. การสั่งสอน โน้มน้าวจิตใจผู้อ่านให้คล้อยตาม
๓. การกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ด้วยการยกตัวอย่าง
๔. การกล่าวเกินจากความเป็นจริง
๕. การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง

๑. การกล่าวถึงเรื่องราว อย่างละเอียด สอดแทรก
อารมณ์ ความรู้สึกลงไปเพื่อโน้มน้าวใจ
๒. การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งคล้ายหรือเหมือนกับ
อีกสิ่งหนึ่ง
๓. การใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติ
๔. การเลือกสรรคาที่มีเสียงสัมผัสกัน
๕. การกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจให้มีการกระทา
เหมือนมนุษย์

ชื่อกลุ่ม........................................................................ ชั้น ........................
เลขที่ ........... ........... ........... ........... ...........

๒๗

๒. คาชี้แจง ให้นักเรียนนาอักษรหน้าข้อความเติมลงในประเด็นที่กาหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
เกณฑ์การให้คะแนน : ตอบถูกทั้ง ๒ ข้อ ได้ ๑ คะแนน
ตอบถูก ๑ ข้อ หรือผิดทั้ง ๒ ข้อ ได้ ๐ คะแนน

ก.

๒.๑

......ง..... .....ช.....
การเล่นเสียงพยัญชนะ

จะจับจองจ่องจ้องสิ่งใดนั้น
ดูสาคัญคั่นคันอย่างันฉงน

ข. ไผ่ซออ้อเอียดเบียดออด
ออดแอดแอดออดยอดไกว

ลมลอดไล่เลียวเรียวไผ่
แพใบใล้นาลาคลอง

ค.

เห็นเเก้วแวววับที่จับจิต ไยไม่คิดอาจเอื้อมให้เต็มที่
เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมี อันมณีหรือจะโลดไปถึงมือ

๒.๒

.....ข..... ....จ......

ง.

นกน้อยนอนแนบน้า ในนา
ตมเตอะติดเต็มตา
ตืน่ เต้น

จ.

ดูหนูสู่รูงู
หนูงูสู้ดูอยู่

การเล่นเสียงสระ

๒.๓

.....ก..... ....ญ......
การเล่นเสียงวรรณยุกต์

๒.๔

ฉ.
ช.

งูสุดสู้หนูสู้งู
รูปงูทู่หนูมูทู

ปลาสร้อยลอยล่องชล ว่ายเวียนวนปนกันไป
เหมือนสร้อยทรงทรามวัย ไม่เห็นเจ้าเศร้าบ่วาย
เมือ่ มัง่ มีมากมายมิตรหมายมอง
เมือ่ มัวหมองมิตรมองหม่นเหมือนหมูหมา

ซ.

ถ้าเหตูการณ์ภายหน้ามีเเต่ร้าย
ฉันจะทนทรมานอยู่ได้อย่างไร

ฌ.

เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา
แต่รอท่ารั้งทุกข์มาตามทาง

....ฉ..... .....ฌ.....
การเล่นคา

ญ.

๒.๕

.....ค...... ....ซ.......
การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์

เขาขันคูคู่คู้ เคียงสอง
เยื้องย่างนางยูงทอง ท่องท้อง

คะแนนที่ได้ ............ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๒๘

เฉลย ใบงานที่ ๑
คุณค่าด้านวรรณศิลป์
คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาจับคู่โวหารภาพพจน์กับความหมาย แล้วเติมตัวอักษรลงในช่องว่าง
ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)

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

ฉ. อุปมา
ช. อุปลักษณ์
ซ. อติพจน์
ฌ. บุคคลวัต
ญ. สัทพจน์

........ค........ ๑. การตัวอย่างมาประกอบข้อความ เรื่องราวให้เข้าใจ แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น อาจเป็นการ
กล่าวอ้างถึงเรื่องจริง หรือนิทานที่เป็นที่รู้จักกันดีมาประกอบก็ได้
........ฉ........ ๒. การกล่าวเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่ง ว่ามีความคล้ายกันโดยใช้คาว่า ดุจ, ดั่ง, ราว,
เสมือน เป็นต้น
........จ........ ๓. การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง ประกอบข้อความ เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
ทาให้เข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจนขึ้น
........ซ........ ๔. มีลักษณะในการกล่าวเกินจริงเพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่รุนแรงเกินจริง
........ญ........ ๕. การใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติ หรือเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่ได้ยินทั่วไป
........ง......... ๖. การแสดงการสั่งสอน หรือชักจูงให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตาม ชี้แนะคุณ และโทษ
สิ่งที่ควรปฏิบัติ
........ก........ ๗. การชี้แจงหรือการอธิบายที่มีจุดมุ่งหมายให้เข้าใจว่าเรื่องราวนั้นๆ ว่าเกิดขึ้นและ
ดาเนินไปอย่างไร
........ฌ........ ๘. การสมมุติสิ่งไม่มีชีวิตให้มีกิริยาอาการ ความรู้สึก ความคิดและการแสดงออก
เหมือนมนุษย์
........ช........ ๙. การเปรียบเทียบด้วยการกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง มักใช้คาว่า เป็น, คือ
ในการเปรียบ
........ข........ ๑๐. การกล่าวให้เห็นเรื่องราวอย่างละเอียดเพื่อให้เห็นเป็นภาพ ให้รายละเอียดของ
เรื่องราว กระทบอารมณ์ความรู้สึก
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน
ชือ่ ..................................................................... ชัน้ ................. เลขที.่ ............
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๒๙

เฉลย แบบฝึกทักษะที่ ๒
วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ จากบทประพันธ์ที่กาหนด
โดยเติมข้อความในช่องว่างตามประเด็น ดังต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
บรรยายโวหาร

พรรณนาโวหาร

๑. แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด

อุปมาโวหาร

มันแสนสุดลึกล้าเหลือกาหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้าใจคน

เทศนาโวหาร

สาธกโวหาร

เทศนาโวหาร
.......................................
สั่งสอนเรื่องการเลือกคบคน
อย่าไว้ใจใครเร็วเกินไป

๒. ...อานาจความสัตย์เป็นอานาจศักดิ์สิทธิ์ ไม่เพียงแต่จับหัวใจคน
แม้แต่สัตว์ก็ยังคงมีความรู้สึกในความสัตย์ซื่อ เมื่อกวนอูตายแล้ว ม้าของ
กวนอูก็ไม่ยอมกินหญ้า กินน้า และตายตามเจ้าของไปในไม่ช้า ไม่ยอมให้
หลังของมันสัมผัสกับผู้อื่นนอกจากนายของมัน...

........สาธกโวหาร.......
ยกตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตว์
จากม้าของกวนอูในเรื่องสามก๊ก

๓. “เขาใช้แขนยันพื้นดิน อาการเหนื่อยอ่อน กลิ่นน้าฝนบนใบหญ้า
และกลิ่นไอดินโชยเข้าจมูกวาบหวิว อยากให้มีใครซักคนผ่านมาพบเพื่อพา
เขากลับไปหาหมอในหมู่บ้าน มดหลายตัวเดินสวนขบวนผ่านไปมา มันไม่มี
ทีท่าจะสนใจเขาเลยแม้แต่น้อย”

.....พรรณนาโวหาร....
.......................
พรรณนาถึงบรรยากาศเวลาฝนตก
มีกลิ่นหญ้ากลิ่นดิน ทาให้เกิดจิตนาการตาม

๔. อสุรีผีเสื้อเหลือจะอด
เเค้นโอรสราวกับไฟไหม้มัง()สา
ช่างหลอกหลอนผ่อนผันจานรรจา เเม้นจะว่าโดยดีมิเห็นฟัง

๕. ..กล่าวถึงขุนผู้ห้าว นามท่านท้าวแมนสรวง เป็นพระยาหลวงผ่าน
เผ้า เจ้าเมืองสรวงมีศักดิ์ ธมีอัครเทพีพิลาส ชื่อนางนาฏบุญเหลือ ล้วนเครือ
ท้าวเครือพระยา สาวโสภาพระสนม ถ้วนทุกกรมกานัล มนตรีคัลคับคั่ง
ช้างม้านั่งมหิมา...

.......อุปมาโวหาร.......
..............
เปรียบเทียบความโกรธของนางผีเสื้อสมุทร
ว่าร้อนแรงเหมือนไฟไหม้กาย

.....บรรยายโวหาร......
........................
บรรยายถึงท้าวแมนสรวง ผู้ครองเมืองสรวง

๓๐
อุปมา

อุปลักษณ์

สัทพจน์
......................................
.

อติพจน์

บุคคลวัต

สัทพจน์

๖. กลองทองตีครุ่มครึ้ม
ท้าตะเติงเติงเสียง
เสียงปี่รี่เรื่อยเพียง
แตร้นแตร่นแตรฝรั่งขึ้น

เดินเรียง
ครุ่มครื้น
กระเวก
หวู่หวู้เสียงสังข์

๗. พาทีมีสติรั้ง
รอบคอบชอบแลผิด
คาพูดพ่างลิขิต
ฟังเพราะเสนาะต้อง

รอคิด
ก่อนพร้อง
เขียนร่าง เรียงแฮ
โสตทั้งห่างภัย

๘. ความเอ๋ยความรู้
หมดโอกาสที่จะชี้ต่อนี้ไป
อันความยากหากให้ไร้ศึกษา
หมดทุกข์ขลุกแต่กิจคิดหากิน

เป็นเครื่องชูชี้ทางสว่างไส
ละห่วงใยอยากรู้ลงสู่ดิน
ย่นปัญญาความรู้อยู่แค่ถิ่น
กระแสวิญญาณงันเพียงนัน้ เอย

เลียนเสียงกลอง เสียงแตร และเสียงสังข์

อุปมา
......................................
.
ใช้คาว่า พ่าง เปรียบคาพูดว่าเหมือนการเขียน

อุปลักษณ์
......................................
.
ใช้คาว่า เป็น เปรียบความรู้เป็นแสงนาทาง

............บุคคลวัต........

๙. เสียงสะอืนจากผืนดินเหมือนสิ้นหวัง แว่วน้าหลั่งสู่โลกราวโศกเศร้า
อากาศธาตุแปรปรวนชวนซบเซา
ภาพไฟเผาป่าราบตราบปัจจุบัน

กล่าวถึงเสียงผืนดินสะอื้นร้องไห้

...........อติพจน์............

๑๐. ขอเดชะพระพุทธคุณช่วย แม้(พระอภั
นมอดม้ยวยกลั
วาสนา
มณี บ: สุชาติ
นทรภู
่)
อายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลา
อยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง

กล่าวถึงอายุยืนยาวถึงหมื่นเท่าของเสาหิน

ชื่อกลุ่ม........................................................................ ชัน้ ........................
เลขที่ ........... ........... ........... ........... ...........

คะแนนที่ได้ ............ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๓๑

เฉลย ใบงานที่ ๒
วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความแล้วทาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูกต้อง
และเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด (๑๐ คะแนน)
....... ...... ๑. วรรณศิลป์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญซึ่งช่วยส่งเสริมให้วรรณกรรมมีคุณค่าน่าสนใจ
....... ...... ๒. การเล่นเสียง คือ การเลือกสรรคาที่มีเสียงสัมผัสกัน ได้แก่ การเล่นเสียงพยัญชนะ
เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ เพื่อเพิ่มความไพเราะ
....... ...... ๓. การเล่นสัมผัสพยัญชนะ หรือสัมผัสอักษร ได้แก่ คาที่คล้องจองกันด้วยเสียง
พยัญชนะต้น
....... ...... ๔. การเล่นเสียงสัมผัสสระ ได้แก่ คาที่มีเสียงคล้องจองกันด้วยเสียงสระและเสียง
พยัญชนะท้ายพยางค์
การใช้เสียงวรรณยุกต์ที่ต่างกัน

....... ....... ๕. การเล่นเสียงวรรณยุกต์ ได้แก่ การใช้เสียงวรรณยุกต์ที่เหมือนกัน ในคาที่มี
พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกดเหมือนกัน โดยไม่ได้ไล่เรียงไปตามระดับเสียงวรรณยุกต์
ต้องไล่เรียงตามระดับเสียงวรรณยุกต์

....... ....... ๖. การเล่นคา เป็นกลวิธีที่ใช้คาเดียวกันซ้าในบทประพันธ์ โดยเป็นคาที่มีความหมาย
เหมือนกัน อาจเป็นคาที่มีความหมายต่างกัน แต่เสียงเดียวกันก็ได้
....... ....... ๗. คาถามเชิงวาทศิลป์ ได้แก่ คาถามที่ต้องการคาตอบเชิงเปรียบเทียบ
เป็นคาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ

....... ...... ๘. การใช้โวหารภาพพจน์ทาให้เกิดมโนภาพหรือเกิดจินตนาการที่เด่นชัดมากขึ้น
....... ....... ๙. งานเขียนที่ดีควรมีลักษณะการใช้โวหารภาพพจน์เพียงประเภทเดียวเท่านั้น
ควรใช้โวหารภาพพจน์หลายประเภท

....... ....... ๑๐. ผู้อ่านจะเกิดจินตนาการตามเนื้อเรื่องได้ จะต้องเข้าใจโวหารและภาพพจน์
เสมือนได้ยินเสียง ได้เห็นภาพเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความรู้สึกคล้อยตาม

ชือ่ ................................................. ชั้น .................. เลขที.่ .................

คะแนนที่ได้ ............ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๓๒

เฉลย แบบทดสอบย่อยหลังเรียน
หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ข
ค
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ง
ก
ข
ค
ค
ง
ก

๓๓

กระดาษคาตอบ แบบทดสอบย่อยหลังเรียน
หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์

ชื่อ-สกุล...................…………………………………………..ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/…..… เลขที่ …….….

ข้อ

ก

ข

ค

ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

คะแนนที่ได้ ............ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

