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49255205 : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คําสําคัญ : การเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC / ความสามารถในการอานและการเขียน 
 แสนประเสริฐ ปานเนียม : การเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ : ผศ. สิริอาภา รัชตะหิรัญ , รศ. สมพร รวมสขุ , ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม.  439 หนา. 
  
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)เปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ   2)ศึกษาความสามารถใน
การอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC ตามระดับ
ความสามารถ 3)ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  ตัวอยางที่
ใชในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตช้ันปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จํานวน 63 คน จาก 2 หองเรียน หองเรียนละ 32 คน และ 31 คน โดยหองแรกเปนกลุมทดลองสอนดวย
วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC และหองที่สองเปนกลุมควบคุมสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก      แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC 
แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานและการเขียน และ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะห 
คาเฉลี่ย( X ), คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) คาที t – test แบบ Independent และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบวา 
 1. ความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษากลุมทดลองที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค CIRC  แตกตางจากกลุมควบคุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
กลุมทดลองมีความสามารถสูงกวากลุมควบคุม  
 2. ความสามารถในการอานและการเขียนระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 1  ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียน
แบบรวมมือเทคนิค CIRC ตามระดับความสามารถ แตกตางกัน โดย กลุมที่มีระดับความสามารถเกงมีผลการเรียน
ตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม  กลุมที่มีระดับความสามารถปาน
กลางอยูในระดับดี และกลุมที่มีระดับความสามารถออนอยูในระดับพอใช   
 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC เห็นดวยอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาเห็นดวยมากที่สุดในดานวิธีการจัดการเรียนรู รองลงมาคือดาน
กิจกรรมการเรียนรู  และดานประโยชนเปนลําดับสุดทาย 
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 SANPRASERT PANNIEM : A COMPARISON OF  READING AND WRITING ABILITIES  OF 
THE UNDERGRADUATE STUDENTS TAUGHT BY CIRC TECHNIQUE AND THE CONVENTIONAL 
APPROACH. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.SIRIAPHA  RAJATAHIRAN, ASSOC.PROF.SOMPORN  
RUAMSUK, ASST.PROF.CHAIYOS  PAIWITHAYASIRITHAM,Ed.D.   439 PP. 
 

The purposes of this research were 1) to compare the reading and writing abilities of the 
undergraduate students taught by CIRC technique and the conventional approach, 2) to study the reading and 
writing abilities of the undergraduate students taught by CIRC technique divided into groups of excellent fair 
and weak, 3) to study the opinion of the undergraduate students about CIRC. The samples were two classes of 
63 first year Phetchaburi Rajabhat University’s students who studied in semester 2/2552. The samples were 
divided into 2 groups; the experimental group of 32 students was taught by CIRC technique and the control 
group of 31 students was taught by conventional approach. 

The research instruments were CIRC technique lesson plan, conventional approach lesson plan, the 
reading and writing abilities test and the CIRC questionnaire. Mean, standard deviation,  t-test independent were 
employed for the analysis of data, and content analysis. 

The research finding revealed that :  
1.The reading and writing abilities of the students in experimental group taught by CIRC technique 

was higher  than the students in control group taught by conventional approach with a statistically significant 
different  level of 0.05 by experimental group test scores higher than control group. 
 2.The reading and writing abilities of the different level students taught by CIRC technique were 
different. The good competency group got an excellent learning achievement followed by the academic 
performance standard   of Phetchaburi Rajabhat University.  The high competency group got a good learning 
achievement and a weak group got a fair learning achievement. 
 3.The first year students’ attitude toward CIRC technique was positively in high degree that the 
technique approach, the activities and the advantages were satisfied by the students respectively. 
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  พอแมแลครูบา   เทวดาในราศ ี

  ขอนอบนอมบูชา “พลังคน อํานาจผี บารมีพระ” ที่ไดหลอหลอมกันขึ้นเปนตัวตนของ
ขาพเจามาแตนอยคุมใหญ  บารมีแหงพระรัตนตรัยนั้นเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหมั่นคงใน
หลักธรรมอันจะนําพาใหชีวิตประสบสุข  อํานาจแหงวิญญาณบรรพบุรุษและบูรพาจารยชวยปกปก
รักษาคุมครองใหคลาดแลวจากภยันตรายและเสริมสงใหรุงเรืองในกาลอันควร พลังอันพิสุทธ์ิแหง
บุพการีและครูบาอาจารย ณ ปจจุบันสมัยนั้นเปนรากฐานและนําพาชีวิตใหเจริญกาวหนาในครรลอง
ของสัมมาชีพแหงตน   

วิทยานิพนธ เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ   ฉบับ
นี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณา การใหคําปรึกษา คําแนะนํา และตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จาก
ผูชวยศาสตราจารยสิริอาภา  รัชตะหิรัญ  รองศาสตราจารยสมพร  รวมสุข  และผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยมณฑนา   วัฒนถนอม ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ  ผูทรงคุณวุฒิ  ที่ไดกรุณาให
คําปรึกษา  และแกไขขอบกพรองเพื่อความสมบูรณถูกตองของวิทยานิพนธ 

ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือ รองศาสตราจารยสุเทพ  ล่ิมอรุณ 
รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  บุญสง และอาจารย ดร.พวงเพ็ญ  สวางใจ แหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ที่ไดกรุณาตรวจแกไขเครื่องมือในการวิจัย 

ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร  อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ให
ความรวมมือในการศึกษาวิจัยเปนอยางดี ขอบคุณเพื่อนครูสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพี่นองคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจที่ดีเสมอมา 

ขอกราบแทบเทาพอและแมผูมอบชีวิตและวางรากฐานทางการศึกษาแกลูกสําหรับเปน
เครื่องเลี้ยงตนตอไปในภายภาคหนาดวยสํานึกในบุญคุณอันสุดประมาณ พอไดเรียนแคประถมสาม 
แมเรียนจบประถมสี่  แตวันนี้พอและแมสงใหลูกไดเรียนจบปริญญาโทถึงสองคน  ความสําเร็จของ
ลูกคือความมุงหวังและความภาคภูมิใจของพอและแม 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
                โลกในยุคปจจุบันเปนยุคแหงความเจริญกาวหนาของวิทยาการ  การพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วและเขามามีบทบาทตอชีวิตมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได  
จนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร
ซ่ึงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย  เพื่อประโยชนในการรับรูขอมูลขาวสารสําหรับการดํารงชีวิตใน
ดานตางๆเชน การศึกษา    การประกอบอาชีพ   ความบันเทิง       ตลอดจนพัฒนาความเจริญงอกงาม
ทางสติปญญา  ทักษะสําคัญในการรับรูขอมูลขาวสารคือการอานเพราะการอานถือเปนเครื่องมือ
สําคัญในการรับสาร  ดังที่  กานตมณี  ศักดิ์เจริญ (2543 : 83)  ไดกลาวไววา 
        การอานเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการดํารงชีวิต     เพราะการอานจะมีสวนชวยสราง 

 ความสําเร็จในการดําเนินชีวิต    ผูใดมีความสามารถในการอานหนังสือเปนพิเศษ   มักจะ 

 มีโอกาสเจริญกาวหนาในอาชีพและในชีวิตมากกวาคนที่อานหนังสือไดนอย  และอานชา  
 โลกปจจุบันเรียกไดวาเปนโลกของการอาน          เพราะการอานแทรกอยูในกิจกรรมทุก 

 ประเภททุกแหง    ทั้งนี้เพราะในการสื่อสารซึ่งกันและกันในชีวิตประจําวัน      ตองอาศัย 

 การอานเพื่อความเขาใจ  การอานจึงเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตของเรา   
                ฉวีวรรณ  คูหาภินันท (2542 : 2) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา “ การอานมี
ความสําคัญตอชีวิตมนุษย  ชวยใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและชวยสนองความอยากรูอยากเห็นอัน
เปนธรรมชาติของมนุษยไดทุกเรื่อง” และ จินตนา ใบซูกายี (2534 : 57) เสนอความคิดเรื่อง
ความสําคัญของการอานไววา  “การอานเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวัน   การเรียนและการศึกษาหา
วิชาความรูเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต    การพัฒนาความเจริญงอกงามทางสมองและสติปญญา 
และยังชวยใหชีวิตมีความบันเทิงมีการพักผอนหยอนใจจากชีวิตประจําวัน”  นอกจากนี้ฉวีลักษณ  
บุณยะกาญจน (2525 : 2) ไดกลาวถึงความจําเปนในการอานวา   “ การอานเปนสิ่งจําเปนและให
ประโยชนแกมนุษยมากทุกดานทุกโอกาสทั้งในดานการศึกษาหาความรู   การประกอบอาชีพและ
การพักผอนหยอนใจ  การอานจะชวยสงเสริมความรูความคิดของคนเราใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ” 
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ความคิดเห็นดังกลาวมีความสอดคลองกันคือตางเห็นวา  การอานเปนทักษะสําคัญยิ่งใน
การแสวงหาความรูทักษะหนึ่ง   การจัดการศึกษาในทุกระดับจึงกําหนดใหมีการพัฒนาทักษะการ
อานเพื่อประโยชนในการนําไปเปนเครื่องมือในการศึกษาและการประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษาที่แมนิสิตนักศึกษามีโอกาสในการแสวงหาความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย    แต
การอานก็ยังคงเปนทักษะสําคัญดังที่ สุนทร  แกวลาย (2512 : 1)ไดกลาวไววา “แมนักศึกษามี
หนทางเรียนรูไดดวยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการอาน เชน ฟงบรรยาย ดูการสาธิต ฟงการอภิปราย ฟง
วิทยุ  ดูโทรทัศน  แตการอานก็ยังคงเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งสําหรับการแสวงหาความรูของ
นักศึกษาในระดับวิทยาลัย”  และสุจิตรา  จรจิต (2546 : 52) ไดกลาววา “เครื่องมือสําคัญที่จะชวย
นักศึกษาใหมีความสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ   นั่นคือทักษะหรือ
ความสามารถในการอาน รูจักเลือกที่จะอาน รูจักจับประเด็น รูจักคิดวิเคราะห แยกแยะ ตลอดจน  
สังเคราะหเ ร่ืองที่อานได ส่ิงเหลานี้จะชวยทําใหนักศึกษาจัดการเรียนรูดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ”  เชนเดียวกับที่ สุมนา  อินทรคํานอย (2539 : 3) กลาววา “การศึกษาคนควาดวย
ตนเองโดยการอาน  เปนปจจัยสําคัญสําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปจจุบัน ”    นอกจากนี้  
พรทิพย  วัฒนสุวกุล (2518 : 3) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานที่มีตอนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเอาไววา “การที่ผูอานเปนนิสิตนักศึกษาก็ยอมเปนนิสิตนักศึกษาที่ดี  เพราะมีความรู
ความสามารถ  เขาใจสิ่งตางๆไดกวางขวาง  สามารถที่จะทํางานที่ครู  อาจารยมอบหมายไดดี”   

อยางไรก็ตามการอานนับเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา  
เนื่องจากนักศึกษาจะตองนําไปใชในการศึกษาคนควาหาความรู  นักศึกษาที่มีความสามารถในการ
อานจะเขาใจเนื้อเรื่อง  และสามารถตอบคําถามไดถูกตองรวดเร็ว และนักศึกษาที่อานเขาใจจะ
ประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาตางๆ ทุกสาขาวิชา ในทางตรงกันขามนักศึกษาที่อานไมไดจะ
ทอแท เบื่อหนายในการเรียน (แววมยุรา เหมือนนิล 2538 : 15 ; สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2544 ก : 45) 
จากสภาพการณของการอานในปจจุบันพบวานักศึกษาสวนใหญไมสามารถจับใจความจากเรื่องที่
อานได ทําใหไมเขาใจบทอาน และตอบคําถามจากบทอานไมได  จากรายงานการศึกษาวิจัยของ 
ชลอ รอดลอย (2538 : 46) ดรุณี คันธวังอินทร (2537 : 3) แววมยุรา เหมือนนิล (2538 : 4) และสุจริต 
เพียรชอบ (2538 : 131) เกี่ยวกับการอานที่ผานมามีความเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับปญหาการอาน
ของนักศึกษาวาขาดทักษะในดานนี้หลายประการ อาทิ 1)นักศึกษาอานหนังสือแลวสรุปความไมได 
สรุปไมเปน  2)ครูไมคอยไดฝกทักษะการอานจับใจความใหนักศึกษาเทาที่ควร  3)ครูไมเขาใจวิธี
สอนอยางแทจริง  4)นักศึกษามีความสามารถในการอานแตกตางกัน  5)สถานศึกษาขาดวัสดุ
อุปกรณในการพัฒนาการอาน  และ6)นักศึกษาไมไดรับการพัฒนาในเรื่องกระบวนการคิดและจับ
ใจความจากเรื่องที่อาน 
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จากสภาพปญหาของการอานสรุปไดวานักศึกษามีปญหาในการอาน  กลาวคืออานแลวไม
เขาใจเนื้อเรื่อง ตอบคําถามไมได ซ่ึงปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา คือ วิธีสอนของครู ความแตกตาง
ของนักศึกษา และขาดสื่อในการสอนอาน  ปญหาการอานของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาสวน
หนึ่งจึงมีที่มาจากตัวนักศึกษาเองที่ไมใหความสําคัญตอการอาน  นอกจากปญหาดานความพรอม
ของนักศึกษาแล วปญหาของการอ านยั งมีสา เหตุมาจากปจจั ยด านการสอนดั ง เชนที่                     
สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย  (2544ก : 21)ไดกลาวถึงปญหาการอานที่เกี่ยวของกับวิธีสอนไววา  

การอานเกี่ยวของกับวิธีสอนที่ครูนํามาใชเพื่อใหนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม
บางอยางไปตามที่กําหนด      ดังนั้นปญหาการอานจึงเปนขอสงสัยเกี่ยวกับการใชวิธี 
สอนอานในอดีตซึ่งเปรียบเทียบกับปจจุบัน         ผูที่สนใจจึงสามารถทําการศึกษาได 
หลายลักษณะ  เชน การศึกษาคนควาวิธีสอนอาน    และรูปแบบของการอานในอดีต
จนกระทั่งถึงปจจุบัน      นอกจากนั้นยังสามารถศึกษาเชิงสํารวจปญหาการสอนอาน      
ตลอดจนความสนใจและความตองการของครูและนักเรียน           รวมทั้งยังสามารถ 

ศึกษาเชิงทดลองเพื่อนําวิธีสอนอานมาใช 
นอกจากทักษะการอานแลว การเขียนก็เปนอีกทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญในการ

ติดตอส่ือสาร เพราะสามารถใชเปนเครื่องมือถายทอดความรู  ความคิด  จากผูเขียนไปยังผูอาน  ดังที่    
วรรณี   โสมประยูร  (2542:18) กลาววาการเขียนเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการ
ของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณหรือตัวอักษร เพื่อส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจและเปนเครื่องมือ
พัฒนาสติปญญาของบุคคล โดยถือวาเปนการแสดงออกถึงภูมิปญญา  เปนเครื่องมือในการถายทอด
มรดกทางวัฒนธรรมไดอีกวิธีหนึ่ง  

ประทีป แสงสุขเปยม (2538:54)ไดสรุปถึงความสําคัญของการเขียนไววา “การเขียนเปน
ทักษะการแสดงออกที่สําคัญ ในการเรียนการสอนเกือบทุกวิชาตองอาศัยการเขียน เพื่อบันทึกเพื่อ
รวบรวมถอยคําของครูของเพื่อน หรือของวิทยากรเพื่อรายงานหรือยอส่ิงที่ไดยินไดฟง และเพื่อ
เขียนตอบปญหาตางๆ ดังนั้นการเขียนจึงเปนรากฐานในการเรียนวิชาตางๆ” ซ่ึงสอดคลองกับคํา
กลาวของ ผดุง อารยะวิญู (2544:23) ที่วาการเขียนเปนทักษะสูงสุดในกระบวนการทางภาษา เปน
การแสดงออกถึงแนวความคิดของผูเขียนโดยผูเขียนจะตองนําคําในภาษามารอยเรียงกันอยางเปน
ระบบถูกตองตามหลักภาษาไทย  

นอกจากนี้  ทัศนีย ศุภเมธี (2542 : 36) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเขียนไวดังนี้ 1)เปน
เครื่องมือวัดความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษย 2)เปนเครื่องมือที่ใชสนองความปรารถนาของ
มนุษย ทําใหเกิดผลตามที่ตองการ 3)เปนการแสดงออก ผูเขียนมีเวลาคิด ไตรตรอง แลวจึงลําดับ
ความคิดเรียบเรียงออกมาเปนเรื่องราวดวยภาษา ผูเขียนมีโอกาสแกไขกอนถึงผูอาน 4)เปนเครื่องมือ
ถายทอดทางสติปญญาของมนุษย เพราะเปนการถายทอดวัฒนธรรม ความคิด จินตนาการ และ
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ความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ซ่ึงสอดคลองกับที่ นพดล จันทรเพ็ญ (2535 : 91) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการเขียนไววา1)การเขียนเปนการสื่อสารของมนุษย 2)การเขียนเปนเครื่องถายทอด
ความรูและสติปญญาของมนุษย 3)การเขียนสามารถสรางความสามัคคีในหมูมนุษยชาติ 4)การเขียน
เปนเครื่องระบายออกทางอารมณของมนุษย 5)การเขียนทําใหมนุษยประสบความสําเร็จในชีวิต เชน 
การเลาเรียนเปนตน สวนสุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย (2536:172) ไดกลาววา “ใน
ชีวิตประจําวันนักเรียนมีโอกาสที่จะตองเขียนเรียบเรียงขอความหลายๆโอกาสดวยกันบางครั้งเปน
การเขียนในชั้นเรียน ซ่ึงไดแก เรียงความ บันทึกประจําวัน บันทึกเหตุการณ และการเขียนรายงาน 
บางครั้งก็เปนการเขียนตามความพอใจของนักเรียนเอง เชน การเขียนบทความเขียนแสดงความ
คิดเห็นตางๆเปนตน”  จากความสําคัญของการเขียนดังกลาวขางตน การเขียนเปนเครื่องมือสําคัญใน
การสื่อสารของมนุษย เปนการแสดงออกของความคิดที่เรียบเรียงออกมาเปนเรื่องราว อันแสดงถึง
ความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษย 

การเขียนจึงมีความสําคัญตอมนุษยในโลกปจจุบันที่มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  
เพราะการเขียนจําเปนตอชีวิตประจําวันในการติดตอส่ือสาร  เปนหลักฐานที่มั่นคงเพราะไมลบ
เลือนเร็วเหมือนคําพูด สามารถใชติดตอไดดีแมในระยะทางไกล      และเปนเครื่องวัดความเจริญ
งอกงามทางอารยธรรมของมนุษยในแตละยุคสมัยที่ไดถายทอดมรดกทางดานสติปญญาของมนุษย
ใหเปนสื่อที่แพรกระจายใหความคิดกวางไกล  การเขียนจึงมีความสําคัญที่ชวยใหมนุษยสามารถ
บันทึกวิทยาการตางๆ  ตลอดจนความรู  ความนึกคิดของตนเพื่อส่ือไปถึงผูอ่ืนได  แตผูที่จะสามารถ
ถายทอดความรูความคิดโดยการเขียนไดดีนั้น  ยอมตองใชประสบการณทางการอานเขาชวย  เพราะ
การอานทําใหเกิดการสะสมความรู  ขยายความคิด  ตลอดจนรูจักเลือกใชถอยคํา  สํานวนภาษา  
กลวิธีการเขียนตางๆ  ดังนั้นผูที่มีความสามารถในการอานยอมสามารถนําความรูความคิดไปใชใน
การเขียนไดดี  การอานจึงเปนทักษะการรับสารที่มีความสําคัญตอการเรียนในระดับอุดมศึกษา
ควบคูไปกับการเขียนที่เปนทักษะการสงสาร  ผูที่เปนนักอานที่ดียอมสามารถนําความรูและรูปแบบ
ที่ไดจากการอานมาพัฒนาการเขียนของตนใหมีคุณภาพได  จึงเห็นไดวาการอานและการเขียนลวน
แตเปนทักษะการสื่อสารที่สําคัญ  และมีความสัมพันธที่ไมสามารถแยกออกจากกันได  เพราะเปน
กระบวนการที่เกื้อกูลกัน  การอานเปนการรับขอมูลเพื่อเปนฐานความรู  ตลอดจนศึกษาและทําความ
เขาใจรูปแบบงานเขียนที่ไดอาน  สวนการเขียนคือผลผลิตจากการสั่งสมขอมูล  การคิดวิเคราะห  
การเลียนแบบวิธีการที่ไดจากการอานนั่นเอง 

ถึงแมการอานและการเขียนจะมีความสําคัญตอการเรียนรู   และกําหนดใหเปนเนื้อหาใน
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยอยางตอเนื่องแลวก็ตาม  ก็มิไดหมายความวาในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษานักศึกษาจะประสบความสําเร็จในการอานและการเขียน  เพราะปรากฏปญหา
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เกี่ยวกับการอานและการเขียนในระดับอุดมศึกษาอยูเสมอ ดังเชน แมนมาส  ชวลิต (2543 : 23)  
กลาววา  “การอานของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยไมอยูในระดับที่นาพอใจเพราะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานต่ํากวาเกณฑที่กําหนด”  เชนเดียวกับที่  บันลือ  พฤกษะวัน (2534:1) ไดสรุป
ไววา  “เด็กวัย 15 -25 ป  มีทักษะการอานที่ไมดีพอ อานแลวจับประเด็นสําคัญไมได แมแตเด็กที่
เรียนในระดับอุดมศึกษาสวนหนึ่งนั้นก็ยังมีทักษะการอานที่ไมดีพอ”                                                                         

โดยที่ผูวิจัยเปนผูสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับอุดมศึกษาพบวาปญหาการ
อานและการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีพื้นฐานมาจากการที่นักศึกษาไมชอบอานหนังสือ  
เพราะปจจุบันมีส่ือชนิดตางๆเขามาดึงดูดความสนใจและอํานวยความสะดวกในการรับสาร  เชน 
โทรทัศน คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ส่ิงเหลานี้ทําใหนักศึกษาสูญเสียเวลาที่ควรจะใชไปในการอาน
หนังสือ ดังที่  ศรีรัตน  เริงกลิ่นจันทร (2542 : 40) ไดกลาวถึงสื่อเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอการ
อานวา  “สําหรับโทรทัศนเปนสื่อเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอการอานของเด็ก  ทําใหเด็กอานนอยลง”   
เชนเดียวกับที่  ภู ริภัทร  ทิศร (2543:11)กลาวว า  “ปญหาการอานที่ เกิดขึ้นกับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษานั้นสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากนักศึกษาไมใหความสําคัญตอการอาน มีส่ืออ่ืนๆเชน 
โทรทัศน  วิทยุ  อินเทอรเน็ต ฯลฯ มาดึงดูดความสนใจ  ทําใหนักศึกษาสูญเสียเวลาที่ควรจะไดอาน
หนังสือไป”  ซ่ึงทรงศรี  อักษรเสือ (2533 อางถึงในวิชา  ทรวงแสวง 2545 : 3) ไดวิจัยเร่ืองสภาพการ
อานความสนใจและความตองการของนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือ พบวา นักศึกษาใชเวลาใน
การอานเฉลี่ยเพียง 7 ชั่วโมงตอสัปดาห 

สวนปญหาที่เกี่ยวของกับการเขียนในระดับอุดมศึกษานั้น พบวาสวนใหญมีที่มาจากตัว
นักศึกษา ครูผูสอน และนโยบายการจัดการศึกษาของสถาบัน ดังปรากฏในรายงานสรุปผล
การศึกษาปญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา (กระทรวงวัฒนธรรม 2551:17) 
สรุปไดวา รัฐบาลไมมีนโยบายสงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยไมใหความสําคัญ
กับการเรียนการสอนภาษาไทย ครูผูสอนไมติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ไมคิดคน
กระบวนการสําหรับพัฒนาการสอน  นิสิตนักศึกษาไมเห็นความสําคัญของวิชาภาษาไทย  มีพื้น
ฐานความรูภาษาไทยกอนเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษานอย  ไมรักการอาน  ใชส่ืออินเทอรเน็ตใน
การคนควาหาขอมูลทําใหการเขียนบกพรอง 

ประเด็นปญหาดังกลาวสอดคลองกับที่ (ไขศรี  ศรีอรุณ , อางถึงในอิศรา 2550)  ระบุถึง
ปญหาการใชภาษาของนิสิตนักศึกษาวา “ ปญหาการเขียนภาษาไทยสวนใหญมักจะเขียนผิด  ใชคํา
ฟุมเฟอย  เวนวรรคตอนไมถูกตอง และใชการันตผิด นอกจากนี้ยังพบปญหาการใชภาษาทาง
อินเทอรเน็ต การสงขอความทางโทรศัพทมือถือ  หากนํามาใชส่ือสารในโอกาสอื่นๆ จะทําใหเกิด
ปญหาการใชภาษาผิดเพี้ยนขึ้นมาได” จากปญหาที่กลาวมาแสดงใหเห็นวานักศึกษาใน
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ระดับอุดมศึกษาจํานวนมากยังขาดทักษะดานการเขียน  หากไมไดรับการแกไขจะมีผลตอการเรียน
ของนักศึกษาเองในที่สุด ดังที่ สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2552:20) กลาววา 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษามีปญหาเรื่องการอานออกเขียนได  
โดยพบวามีโรงเรียนหลายแหงนักเรียนเขียนคําภาษาไทยผิด  การเรียงรูปประโยคไม
ถูกตอง  ทําใหขอความที่เขียนสื่อความหมายไมได  ซึ่งอาจเปนเหตุผลวา  ทําไมนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาจึงทําขอสอบอัตนัยไมได  นอกจากนี้สวนหนึ่งอาจเปนเพราะมีการใช
ขอสอบปรนัยในการวัดและประเมินผลการศึกษามากขึ้น  ทําใหนักศึกษาไมคอยใช
ภาษาไทยในการตอบขอสอบ   ซึ่งการตอบขอสอบแบบอัตนัยจะทําใหนักศึกษาไดคิด
วิเคราะห  และตองถายทอดออกมาเปนภาษาเขียนเพื่อสื่อสารถึงสิ่งที่ตนเองรูและเขาใจให
ชัดเจน 
การอานและการเขียนจึงมีความจําเปนตอกระบวนการเรียนรูอยางมาก  เพราะจะชวยให

ผูอานสามารถจดจําและทําความเขาใจเนื้อหาวิชาตางๆอยางชัดเจน  และเรียบเรียงเรื่องราวที่อาน
ออกมาเปนขอเขียนดวยภาษาของตนเองได    ดวยประโยชนของการอานและการเขียนดงักลาวจงึทาํ
ใหสถาบันในระดับอุดมศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการอานและการเขียนที่มีตอการเรียนการ
สอน  จึงกําหนดใหมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับการสื่อสารเพื่อฝกการฟง การพูด การอาน และการเขียน  
เชน  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ซ่ึงเปนวิชาพื้นฐานสําหรับใหนักศึกษาไดเรียนเพื่อพัฒนาทักษะใน
ดานเหลานี้โดยเฉพาะ  ดังปรากฏอยูในวัตถุประสงคของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีวา    เพื่อใหนักศึกษาเปนผูมีทักษะทางดานภาษา  สามารถติดตอส่ือสารและสื่อ
ความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจําวันและเชิงวิชาการ (หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พุทธศักราช 2549 : 2) 

แมวาหลักสูตรจะใหความสําคัญตอการฝกทักษะดังกลาว  แตการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยโดยเฉพาะทักษะการอานและการเขียนยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร การจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็ประสบปญหาดังกลาวเชนเดียวกัน   ดังจะ
เห็นไดจากผลการสอบพื้นฐานวิชาภาษาไทย  ปการศึกษา 2549 และ ปการศึกษา 2550 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ผลการสอบในภาพรวมอยูที่ระดับต่ํา  จากตัวเลขสรุปผลการสอบ
พื้นฐานวิชาภาษาไทย ปการศึกษา 2549 - 2550 ครั้งที่ 1-4 จะเห็นวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีที่เขาสอบสวนใหญมีคะแนนสอบเฉลี่ยระหวางรอยละ 45.45 – 53.09 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนดคือรอยละ 60 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาภาษาไทยเพื่อ      
การสื่อสารอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ  จํานวนผูที่สอบไมผานเกณฑโดยรวมเฉลี่ยรอยละ 87.63  ของ
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  และมีแนวโนมวาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจะต่ําลงเรื่อยๆ  ดังปรากฏใน
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการสอบพื้นฐานวิชาภาษาไทย ปการศึกษา 2549 - 2550 คร้ังที่ 1-4 
 

ปการศึกษา 2549  ปการศึกษา 2550   จํานวน 
ครั้งที่ 1 

19 ก.ค. 49 

ครั้งที่ 2 

30 ส.ค. 49 

ครั้งที่ 3 

13 ธ.ค. 49 

ครั้งที่ 4 

7 ก.พ. 50 

ครั้งที่ 1 

18ก.ค. 50 

ครั้งที่ 2 

19 ก.ย. 50 

ครั้งที่ 3 

12ธ.ค. 50 

ครั้งที่ 4 

30 ม.ค. 
51 

จํานวนผู
เขาสอบ 

519 241 193 131 391 334 209 82 

จํานวน
ผูสอบ
ผาน
(60%ขึ้น
ไป) 

88 
 

(16.96) 

38 
 

(15.77) 

9 
 

(4.66) 

26 
 

(19.85) 

44 
 

(11.25) 

51 
 

(15.27) 

14 
 

(6.70) 

7 
 

(8.54) 

จํานวน
ผูสอบไม
ผาน 

431 
 

(83.04) 

203 
 

(84.23) 

184 
 

(95.34) 

105 
 

(80.15) 

347 
 

(88.75) 

283 
 

(84.73) 

195 
 

(93.30) 

75 
 

(91.46) 

คะแนน
สูงสุด 

74 
(74.00) 

85 
(85.00) 

67 
(67.00) 

72 
(72.00) 

73 
(73.00) 

71 
(71.00) 

70 
(70.00) 

63 
(63.00) 

คะแนน
ตํ่าสุด 

26 
(26.00) 

26 
(26.00) 

24 
(24.00) 

19 
(19.00) 

17 
(17.00) 

17 
(17.00) 

18 
(18.00) 

26 
(26.00) 

คะแนน
เฉลี่ย 

53 
(53.09) 

53 
(52.64) 

45 
(45.45) 

52 
(51.87) 

50 
(50.08) 

52 
(51.95) 

47 
(46.67) 

48 
(48.20) 

 
หมายเหตุ : ขอมูลภายในวงเล็บ ( ) คิดเปนคารอยละ 
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,สํานักสงเสริมวิชาการ,“ สรุปผลการสอบพื้นฐานวิชาภาษาไทย 
ปการศึกษา 2549 - 2550 คร้ังที่ 1-4 ,”  2551 ( อัดสําเนา ) 

ผลการประเมินดังกลาว  เปนเพียงขอมูลสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นผลการเรียนที่นักศึกษา
ผานการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาการเรียนการสอนอยางแทจริงผูวิจัยจึงไดสัมภาษณอาจารยผูสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ           
การส่ือสาร 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เกี่ยวกับปญหาดานการเรียนการสอนภาษาไทย  
สรุปไดวา  นักศึกษามีปญหาดานการเรียนวิชาภาษาไทยหลายประการไดแก นักศึกษาไมเห็น
ความสําคัญ  ไมเขาใจเนื้อหา  ไมตั้งใจเรียนและเบื่อหนาย  ลวนสงผลใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยูในระดับต่ํา  นอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นวา นักศึกษาไมมีนิสัยรักการอานและไม
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สามารถอานจับใจความได  โดยเฉพาะถาเปนงานเขียนที่มีเนื้อหาจํามาก  นักศึกษาไมสามารถจับ
ความได  หรือจับใจความไมถูกตอง  ใชวิธีคัดลอกขอความมา  ไมสามารถเขียนสรุปเปนภาษาของ
ตนเองได  ตลอดจนไมสามารถนําความรูจากการอานไปพัฒนาการเขียนของตนเองตอไปได       
(รพีพรรณ  เทียมเดช 2551 ; พัชรินทร  แจมจํารูญ  2551 ; สิทธิธรรม  อองวุฒิวัฒน 2551)  สําหรับ
ปญหาการสอนอานและเขียนนั้น ปจจุบันไดมีการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาและหาวิธีสอนที่
เหมาะสมอยางแพรหลาย ถือเปนหนาที่ของครูที่จะตองศึกษาหาความรู ตลอดจนพิจารณา
ขอบกพรองในการสอนของตนเอง เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงแกไข อันจะเปนประโยชนในการ
พัฒนาวิธีสอน และพัฒนาความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาใหสูงขึ้นตามลําดับ                               

ดวยเหตุที่ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากวิธีการสอน  จึงมีผูเสนอแนวทางการแกไขปญหาที่
เกี่ยวของกับวิธีการสอนอานและเขียนในระดับอุดมศึกษาไวเชน สุจิตรา  จรจิต (2546 : 63) กลาววา    
“ ครูผูสอนตองเนนการใชวิธีสอนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  อันจะเปนปจจัยที่เกื้อกูลตอการ
อานและการเขียน”  สวน สุนทร  แกวลาย (2512 : 8) ไดเสนอใหใชวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให
นักศึกษาไดอานหนังสือและหาความรูดวยตนเอง สอดคลองกับที่  อารีย  เฉลยทรัพย (2524 : 1) 
แนะนําใหมีการสอนทักษะการอานและการเขียนแบบตางๆแกนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  และ 
ดาราวดี  นิตยศรี (2518 : 4) แนะนําใหครูสอนและฝกใหนักศึกษารูวิธีการอานและการเขียนที่
ถูกตอง นอกจากนี้ยังไดมีผูสนใจศึกษาคนควาและหาวิธีการแกไขปญหาการอานอยางตอเนื่อง  และ
ไดเสนอวิธีการสอนที่จะนํามาแกไขปญหาการอานและการเขียนและชวยเพิ่มประสิทธิภาพการอาน
และการเขียนไวอยางหลากหลาย  เชน วิธีการสอนอานดวยแผนผังความคิด , KWL , KWL PLUS  
และมีวิธีหนึ่งที่นาสนใจคือการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC ซ่ึงเปนวิธีที่นาจะ
สามารถแกไขปญหาการอานและการเขียนของนักศึกษาได 

การเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 
เปนเทคนิคการเรียนรูเทคนิคหนึ่งในวิธีสอนแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning Methods)
พัฒนาขึ้นโดย เมดเดน (Madden), สลาวิน (Slavin),  และสตีเวน (Stevens) ในป 1987 เปนเทคนิคที่
ออกแบบขึ้นเพื่อใชสอนในดานการอานและการเขียนโดยเฉพาะ  ซ่ึงถานําไปใชใหถูกตองตาม
หลักการแนวทางการประยุกตใชก็จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดทั้งเด็กที่
เรียน เกง ปานกลาง ออน หลักสําคัญของการจัดการเรียนรู เทคนิค CIRC คือ ครูตองใหผูเรียนไดรับ
ความรูอยางจริงจัง ทุกคนมีการยอมรับซ่ึงกันและกัน และสมาชิกทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน คือ 
ความสําเร็จของงาน โดยที่ครูตองดําเนินการสอนใหความรูและฝกทักษะการอานและการเขียนกอน 
ใหฝกทักษะปฏิบัติการอานและการเขียนดวยการรวมมือกันเรียนรูในการสอนดวย  เทคนิค CIRC 
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ครูจะตองเลือกบทอานที่มีโครงสราง หลักเกณฑทางภาษาใหนักเรียนไดรูและเขาใจและการนําไปสู
การฝกหัดการเขียนตามวัตถุประสงคได 

วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  นี้พัฒนาขึ้นสําหรับสอนวิชาการอาน การเขียน 
และการใชภาษา เนนหลักสูตรและวิธีการสอน โดยพยายามนําการเรียนแบบรวมมือมาใชรวมกับ
การสอนอานและการเขียน   ซ่ึงจะมีผลทําใหนักศึกษาเกิดโอกาสในการเรียนแบบอิสระและมี
ปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายใน
กลุม เปนการสรางพลังในทางบวกและสรางแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น จึงทําใหนักศึกษามีการ
พัฒนาความสามารถทางการอาน ดังที่ไดมีผูทดลองใชวิธีการสอนอานแบบรวมมือกันดวยวิธี CIRC 
แลวไดผลคือ พจนา  เขียนสะอาด (2547 : 116) ศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ดานการอานและการเขียนเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค CIRC ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC มีผลการ
เรียนรูหลังการไดรับการสอนสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
กลา  พิมพวงษ (2543 : 54) ศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือโดยใชโปรแกรมCIRC ตอ
ความสามารถในการอานจับใจความภาษาไทย  เจตคติ  และความสัมพันธทางสังคม  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางทางสถิติที่ระดับ 0.05  และนักเรียนในกลุมทดลองมีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนแบบรวมมือโดยใชโปรแกรม CIRC และ ศิริวรรณ  อินทรพวง (2540 : 62) ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชวิธี CIRC 
กับการเรียนโดยใชกิจกรรมตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจ
ภาษาไทยของนักเรียนในกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียน
ที่เรียนดวยวิธี CIRC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนในดานความรวมมือระหวางครูกับนักเรียน  อยู
ในระดับมากถึงมากที่สุด  สวนความรวมมือระหวางครูกับนักเรียน  ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับ
นักเรียน  ครูกับนักเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 

จากการศึกษาปญหาในการสอนอานและเขียนและผลการวิจัยตางๆ  ทําใหผูวิจัยมี
ความเห็นวาการสอนอานและเขียนแบบรวมมือกันดวยวิธี CIRC  เปนวิธีที่นาจะเหมาะสมสําหรับ
การแกไขปญหาการอานและการเขียน  เพราะเปนวิธีการสอนที่นําการเรียนแบบรวมมือกันมาใชใน
การอานและการเขียนโดยตรง    ผูเรียนจะรวมมือกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมโดยใหนักเรียนไดมี
โอกาสฝกในการสรุป  รวมตั้งคําถาม  ใหนิยาม  ความหมาย  และทํานายผลหรือเหตุการณของเรื่อง
ที่ผูเรียนไดอาน ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดจากบทอานมาพัฒนาเปนงานเขียนที่มีคุณภาพ 
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนของ
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นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC กับวิธีการสอนแบบ
ปกติ  เพื่อที่จะนําผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนาผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษาตอไป 

  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1   ที่
ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ 

2.   เพื่อศึกษาความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1   ที่ไดรับการ
สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  ตามระดับความสามารถ  

3.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
CIRC 

 
คําถามที่ใชในการวิจัย 

1.   ความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวย
วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC และวิธีการสอนแบบปกติ แตกตางกันหรือไม 

2.   ความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1   ที่ไดรับการสอน  ดวย
วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  ตามระดับความสามารถเปนอยางไร 

3.   ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 1  ที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิคCIRC  อยู
ในระดับใด 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.   ความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวย
วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติมีความแตกตางกัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      1.1   ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่1 ที่กําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 4 หองเรียน จํานวน 128  
คน 

        1.2   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ชั้นปที่ 1 ที่
กําลังศึกษาอยูใน    ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  2  หองเรียน 
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จํานวน 63 คน  โดยสุมจากประชากร 4 หองเรียน  ที่มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบกลางภาควิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 ไมแตกตางกันจํานวน 2 หอง แลวสุมหองเรียนโดยใชวิธีการสุมอยาง
งาย  (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลากเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม อยางละ  1  
หอง 

2.   ตัวแปรที่ศึกษา 
      2.1    ตัวแปรอิสระ : วิธีสอน จําแนกเปน 

       2.1.1   การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC 
      2.1.2    การสอนแบบปกต ิ

         2.2   ตัวแปรตาม ไดแก 
     2.2.1   ความสามารถในการอานและการเขียน 
     2.2.2   ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC 

3.   เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
         เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเนื้อหาตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พุทธศักราช 2549  กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร1 การอานและการเขียน หนวยที่ 5 และ 6 เนื้อหาที่นํามาใชฝกการอานและการเขียน คือ 
บทความและสารคดี  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรีที่ผูวิจัยและผูอ่ืนไดเขียนขึ้น     

4.ระยะเวลาในการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาในการทดลอง 8  

สัปดาห  สัปดาหละ 1 วัน วันละ 2 ชั่วโมง  รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 16 ชั่วโมง 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
การวิจัยในครั้งนี้ แบงนักศึกษาในกลุมทดลอง ออกเปนกลุมเกง ปานกลาง ออน โดย

พิจารณาจากคะแนนในการสอบกลางภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2552 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1.   ความสามารถในการอานและการเขียน  หมายถึง  คะแนนซึ่งแสดงถึงความสามารถ
ทางการอานของนักศึกษาที่วัดไดจากการทําแบบทดสอบความสามารถในการอานที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เปนขอสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ที่วัดการสรุปสาระสําคัญ  บอกจุดมุงหมาย  และแยกแยะ
สวนประกอบของเรื่องที่อานได  และคะแนนซึ่งแสดงถึงความสามารถทางการเขียนของนักศึกษาที่
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วัดไดจากการทําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนบทความและสารคดี  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปน
ขอสอบแบบอัตนัยที่วัดการเขียนถายทอดความรู ความคิด ความตองการและประสบการณตาง ๆ
โดยการรวบรวมและเรียบเรียงเปนลายลักษณอักษรเพื่อส่ือสารกับผูอานไดตรงตามจุดประสงค  

2.   วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือกันที่มุงสงเสริมพัฒนาใหนักศึกษามีพัฒนาการดานการอานและการเขียนในลักษณะ    
บูรณาการการอานและการเขียน กําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1   ขั้นเตรียม ประกอบดวย 
      2.1.1   แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4-6 คน นักเรียนในแตละกลุมคละความสามารถ 

กําหนดสัดสวน เกง ปานกลาง ออน เปน 1:2:1 
                  2.1.2   แนะนําวิธีการเรียนรูเทคนิค CIRC อธิบายความสัมพันธของการอานและ
การเขียน วิธีการวัดและประเมินผล การคิดคะแนนกลุม ฝกทักษะและวิธีการทํางานกลุม สราง
แรงจูงใจในการรวมมือกันเรียนรู 

2.2   ขั้นสอน ประกอบดวย 
     2.2.1   ทบทวนความรูเดิมเรื่องการอานและการเขียน 
     2.2.2   ครูนําเสนอความรูเกี่ยวกับการอาน  ความสําคัญของการอาน  วิธีการอาน  
ความรูเกี่ยวกับการเขียน  ความสําคัญของการเขียน  และวิธีการเขียน 
     2.2.3  ครูแจกบทอานใหนักเรียนรวมกันอาน  พรอมกับตอบคําถามของครู  
ตอจากนั้นครูและนักเรียนรวมกันรวมกันจับใจความสําคัญของบทอานทีละยอหนา  แลวนําใจความ
ที่ไดมาเรียบเรียงดวยภาษาที่กระชับ  และเชื่อมความคิดไดอยางตอเนื่องเหมาะสม 
    2.2.4    ครูและนักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน  และเขียนเปนเรื่อง  
พรอมทั้งรวมกันอภิปรายรูปแบบการเขียนที่ใชเขียนบทอานนี้  รวมทั้งวิธีการเขียนเรื่อง  การ     
เรียบเรียงเนื้อหา  การตั้งช่ือเรื่อง        

2.3   ขั้นกิจกรรมกลุม ประกอบดวย 
        2.3.1    ครูแจกบทอานใหมใหนักเรียนแตละกลุม  โดยแตละกลุมจับคูกันอาน    
ผลัดกันอาน  ผลัดกันฟง  แกไขการอานของเพื่อน  ตอบคําถามทายบทอาน  รวมกันสรุปสาระสําคัญ
ของเรื่อง  รวมกันอภิปรายรูปแบบการเขียนที่ใชเขียนบทอานนี้  รวมทั้งวิธีการเขียนเรื่อง  การ    
เรียบเรียงเนื้อหา  การตั้งช่ือเรื่อง        

2.3.2   นักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนเรื่องใหม  โดยนํารูปแบบการเขียน  
วิธีการเขียน    การเรียบเรียงเนื้อหา  การตั้งชื่อเรื่อง  ที่สรุปไดมาเปนแนวทางในการเขียนเรื่อง  ซ่ึง
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เนื้อเร่ืองแตกตางไปจากเดิม  โดยที่สมาชิกในกลุมตองแนใจวาเพื่อนในกลุมเขาใจวิธีการเขียนเรื่อง
และสาระสําคัญของเรื่องใหม 
    2.3.3   ตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและกลุมเพื่อนตามเกณฑที่กําหนด
ไว 

2.4   ขั้นประเมินผล มอบรางวัล ประกอบดวย 
     2.4.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอานที่ครูแจกใหอีกครั้ง
หนึ่ง 
       2.4.2 นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบดานการอานและเขียนเรื่อง โดยไมมี   การ
ชวยเหลือกัน 

  2.4.3   ครูตรวจใหคะแนนบันทึกคะแนนของสมาชิกในแตละกลุม 
  2.4.4   ชวยกันรวมคะแนนแตละกลุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม 

2.4.5   มอบรางวัลแกกลุมที่ไดคะแนนมากที่สุด 2 ลําดับแรก  โดยกําหนดรางวัล
ไว  2 รางวัล  ไดแก  กลุมยอดเยี่ยม  และกลุมเกงมาก 

3. วิธีการสอนแบบปกติ  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ครูเปนผูรวบรวมความรู
จากแหลงขอมูลตางๆ แลวถายทดใหนักเรียนโดยการบรรยาย  ซักถามและการใชส่ือประกอบการ
สอน  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย  ตลอดจนชวยกันสรุปเนื้อหาท่ีไดจากการเรียน  กําหนด
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้   

3.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  เปนขั้นปลุกเราความสนใจใหอยากรูอยากเรียนดวยกลวิธี
ตางๆเชน การแสดงบทบาทสมมติ การเลานิทาน การรองเพลง   

3.2  ขั้นสอน  เปนขั้นที่ครูเสนอเนื้อหาการเรียนใหแกผูเรียนโดยใชกลวิธีตางๆ เชน
การอธิบาย การสนทนา การอภิปราย การทําแบบฝกหัด  การทํากิจกรรมตามใบงาน หรือการทํางาน
กลุม   

3.3  ขั้นสรุป  เปนขั้นที่ครูและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระในการเรียนการสอน
แตละคาบ   

3.4  ขั้นวัดและประเมินผล  เปนขั้นการประเมินผลงานและวัดระดับความสามารถ
จากผลงานตามเกณฑที่ตั้งไว  โดยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  การตอบคําถาม  
การทําแบบฝกหัด  และการตรวจแบบทดสอบ 

4. ความคิดเห็นของนักศึกษา  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักศึกษาที่มีตอวิธีการเรียน
แบบรวมมือเทคนิค CIRC  ในดานวิธีการจัดการเรียนรู  ดานกิจกรรมการเรียนรู  และดานประโยชน 
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5. ส่ือการอาน  หมายถึง  บทความและสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรีที่
ผูวิจัยและผูอ่ืนเขียนขึ้น  

6. นักศึกษา  หมายถึง  ผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ชั้นปที่ 1  ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2552 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

ผูวิจัยขอเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการอานและการเขียนโดยสังเขป เพื่อแสดงถึง
ความรูที่เกี่ยวของที่นํามาใชในงานวิจัย  เร่ือง  การเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการ
เขียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  กับวิธี
สอนแบบปกติโดยเสนอ    เปน  5  ประเด็น  ดังตอไปนี้ 
               1.   หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พุทธศักราช 2549 
        1.1   วัตถุประสงค 
                     1.2   แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

               2.   แนวคดิเบื้องตนเกี่ยวกับการอานและการเขียน 
        2.1   ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัการอาน 

                     2.2   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน 
               3.   วิธีการเรียนแบบรวมมือ  
         3.1   ความหมายของการเรียนแบบรวมมือกัน 

                      3.2   หลักการของการเรียนแบบรวมมือ 

         3.3   รูปแบบการเรียนแบบรวมมือ 

         3.4   ขั้นตอนการสอนโดยวิธีการเรยีนแบบรวมมือ 

         3.5    บทบาทและหนาที่ของครูและนักเรียน 
 4.   การเรียนแบบรวมมือ เทคนิค  CIRC 

          4.1   องคประกอบที่สําคัญของ เทคนิค   CIRC 

          4.2   ขั้นตอนการจัดการเรียนรู เทคนคิ CIRC 
 5.   วิธีสอนแบบปกต ิ

  6.   งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
        6.1 งานวจิัยในประเทศ 
                     6.2 งานวิจยัตางประเทศ 
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1.   หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  พุทธศักราช 2549 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พุทธศักราช 2549  เปน

หลักสูตรที่มีการปรับปรุงขึ้นใหมใหมีความเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีโลกทัศนที่กวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติ  ตนเอง  ผูอ่ืน  และสังคม  เปนผูใฝรู  
สามารถคิดอยางมีเหตุผล  สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี  เปนคนที่สมบูรณ
ทั้งรางกายและจิตใจ  มีคุณธรรม  ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  สามารถนําความรูไปใช
ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี  เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตอไป หลักสูตรนี้มี
รายละเอียด  สามารถสรุปไดดังนี้ (หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
พุทธศักราช 2549 : 1-8 ) 

  
1.1   วัตถุประสงค 

            การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามี
คุณลักษณะดังตอไปนี้ 
            1.1    เปนผูมีทักษะทางดานภาษา  สามารถติดตอส่ือสารและสื่อความหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจําวันและเชิงวิชาการ 

1.2   เปนผูเขาใจตนเองและผูอ่ืน  เปนผูนําและผูตามที่ดีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข  รับผิดชอบ  มีเหตุผล  สามารถคิดแกปญหาไดอยางมีระบบ 
            1.3 เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตคติที่ดี  มีสุนทรียภาพ  ซาบซึ้งใน
ศิลปวัฒนธรรม  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  เขาใจและพัฒนาภูมิปญญาไทยไดอยางเหมาะสม 
            1.4  เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล   เขาใจปญหาสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ   สังคม  
การเมืองของไทย  และของโลก  พรอมที่จะเรียนรู  และยอมรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
            1.5   เปนผูเขาใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สามารถใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการสืบคน  คนควาหาแหลงขอมูลในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 
            1.6   เปนผูมีสมรรถภาพ  บุคลิกภาพ  สุขภาพกาย   และสุขภาพจิตที่สมบูรณ
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1.2     แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
          หลักสูตรหมวดวิชาศกึษาทั่วไปประกอบดวย 4 กลุมวิชาคือ 

    1.   กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  2.   กลุมวิชามนุษยศาสตร 
  3.   กลุมวิชาสังคมศาสตร 

             4.   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 
             การจัดการเรียนการสอน 
    1.   ระดับปริญญาตรี 4 ป ใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต  โดยเรียนทุกกลุมวิชา
กลุมละไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   2.   ระดับปริญญาตรี ( ตอเนื่อง ) ใหเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่ม  
โดยเมื่อนับหนวยกิตรวมกับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เคยเรียนมาแลวตองไดไมนอยกวา 30 หนวยกิต  
และใหเรียนทุกกลุมวิชา กลุมละไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   3.   ในกรณีที่ไมมีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม  ใหจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรี 4 ป ไมนอยกวา 33 หนวยกิต  โดยใหเรียนทุกกลุมวิชา  
กลุมละไมนอยกวา 6 หนวยกิต  และในระดับปริญญาตรี 2 ป ( หลังอนุปริญญา ) ใหเรียนไมนอย
กวา 18 หนวยกิต  โดยตองเรียนทุกกลุมวิชา  กลุมละไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  3 ( 3-0-6 ) 
1540202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2  3 ( 3-0-6 ) 
1550101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน   3 ( 3-0-6 ) 

  1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3 ( 3-0-6 ) 
  1550103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3 ( 3-0-6 ) 
  1550104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน  3 ( 3-0-6 ) 
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รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  3 ( 3-0-6 ) 
คําอธิบายรายวิชา   
ศึกษาการใชภาษาในดานหลักเกณฑ  และการฝกปฏิบัติทักษะตางๆ  ใหสัมพันธกัน  เพื่อ

การเรียนรูและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานนิยม  ตลอดจนสามารถใชถอยคํา
และสํานวนไดอยางเหมาะสม  ทั้งในดานการฟง  การพูด การอาน  และการเขียน 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. เพื่อใหนักศึกษามีพื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑของการใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสม 
2. เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกปฏิบัติทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล 
3. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาดวยการฟง  พูด  อาน  และเขียน ได

อยางมีประสิทธิภาพ 
แนวคิด 

 การใชภาษาที่มีประสิทธิภาพเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสื่อสารของมนุษยอันจะนํามาซึ่ง
ความสําเร็จในทุกๆดาน 
ตารางที่ 2   ประมวลเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 

 สัปดาห
ที่ เนื้อหา หมายเหตุ 

1-2 แนะนําหลักสูตร  จุดประสงค  แนวทางการเรียนการสอน  และการวัดผล ภาษากับการสื่อสาร 
ความหมายของการสื่อสาร   ความสําคัญของการสื่อสาร   วัตถุประสงคของการสื่อสาร  
องคประกอบของการสื่อสาร ปญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร   แนวทางการแกไข  กิจกรรม  

 

3-4 การฟง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการฟง  ปญหาอุปสรรคในการฟง  และแนวทางการแกไข  การ
พัฒนาสมรรถภาพในการฟง  หลักการฟง  ลักษณะการฟงที่ดี  วิธีฝกการฟง  มารยาทในการฟง  
กิจกรรม 

 

5-6 การพูด ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการพูด  ปญหาอุปสรรคในการพูด  และแนวทางการแกไข  การ
พัฒนาสมรรถภาพการพูด  หลักการพูดทั่วไป  มารยาทของผูพูดที่ดี  กิจกรรม 

 

7-8 การพูดในโอกาสตางๆ การสนทนาทั่วไป  การเลาเร่ือง  การสัมภาษณ  การอภิปราย  การรายงาน
ผลงานทางวิชาการ  กิจกรรม 

 

9-11 การอาน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอาน  ปญหาอุปสรรคในการอาน  และแนวทางการแกไข  การ
พัฒนาสมรรถภาพการอาน  หลักการอาน  การอานจับใจความ  การอานสรุปความ  การอาน
วิเคราะห  การอานตีความ  กิจกรรม 

 

12-15 การเขียน  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน  ปญหาอุปสรรคในการเขียนและแนวทางการแกไข  
การพัฒนาสมรรถภาพในการเขียน   หลักการเขียน  การใชคํา  การใชประโยค  การเขียนยอหนา  
การเขียนบทความ  การเขียนรายงานทางวิชาการ  กิจกรรม 
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ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจยัจะทดลองสอนเนื้อหาการอานและการเขียนในสัปดาหที่ 9 -15 
2    เอกสารเกี่ยวกับการอานและการเขียน 

         2.1   ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการอาน 
     2.1.1   ความหมายของการอาน 
     การอานเปนกระบวนการที่สําคัญในการรับความรู และมนุษยเราจะมี
ความสามารถในการเขาใจความหมายของตัวอักษรในขอความ ตลอดจนสัญลักษณตาง ๆที่มองเห็น  
ซ่ึงการเขาใจความหมายของมนุษยไมใชเพียงเขาใจเนื้อเรื่อง          แตมนุษยสามารถที่จะแปลความ 
ตีความ ขยายความจากสิ่งที่เห็นได   โดยการอาศัยความรูและประสบการณ ประมวลออกมาเปน
ความรูความคิด   และนําไปใชประโยชนในการสื่อสารตอไป  ดังที่  ประเทิน     มหาขันธ  (2530 : 
13)  ใหความหมายของการอานไววา  การอาน หมายถึง  “กระบวนการในการแปลความหมายของ
ตัวอักษรหรือสัญลักษณที่มีการจดบันทึกไว”และสมพร มันตะสูตร  (2534 : 8)  ใหความหมายของ
การอานไววา   “การอาน คือ การรับรูความหมายจากถอยคําที่ตีพิมพอยูในสิ่งพิมพ หรือหนังสือโดย
ผูอานรับรูวาผูเขียนไดสงสารอะไรมายังผูอาน ทั้งในดานความคิด ความรู  ความหมาย  
ความสัมพันธกับสิ่งอื่น”   ซ่ึงสอดคลองกับ   กรมวิชาการ ( 2542 : 46 ) ที่กลาวถึงความหมายของ
การอานสรุปไดวา การอานเปนกระบวนการทางสติปญญาที่ผูอานรับรูตัวอักษร  หรือสัญลักษณ
ตลอดจนคนหาความหมาย  ความเขาใจ  แลวแปลความหมายในสิ่งที่รับรูมานั้นเปนความคิด  ซ่ึง
ตองอาศัยประสบการณเดิมและจินตนาการของผูอานเอง  มาชวยพิจารณาความหมายของสิ่งที่อาน
นั้นจนเกิดความเขาใจในที่สุด การอานเปนการสื่อความหมายระหวางผูอานกับผูเขียนโดยมีขอเขียน
เปนสื่อกลาง  นอกจากนี้ ศิริพร  ลิมตระการ  (2531 : 5)  ไดใหความหมายวา  “การอาน คือ 
กระบวนการแหงความคิดในการรับสารเขา  ในขณะที่อานสมองของผูอานจะคิดตาม  หรือตีความ
ขอความที่อานไปดวย” 
    ดังนั้นการอาน จึงหมายถึงการแปลความหมายของตัวอักษรและสัญลักษณทาง
ภาษา  เพื่อทําความเขาใจและรับรูความหมาย โดยใชกระบวนการทางสติปญญา  จินตนาการ และ
ประสบการณเดิมเขามาเกี่ยวพิจารณา กอนที่จะประมวลสิ่งที่อานใหกลายเปนความรู  และความคิด
ที่มนุษยนํามาใชในการสื่อสารรวมกันในสังคม                       
                 
    2.1.2   ความสําคัญของการอาน 
    ปจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในสวนของขอมูล
ขาวสารตาง ๆ  ที่หมุนเวียนและหลากหลาย  และวิธีที่สําคัญที่สุดในการที่จะทราบขาวสารนั้นได  
คือ การอาน เพราะการอานเปนสิ่งจําเปนตอชีวิตมนุษยในการแสวงหาความรูทางดานการศึกษา 
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และยังเปนการเพิ่มพูนความรู   ชวยในการพัฒนาทางสติปญญา   การตัดสินใจในสิ่งที่สําคัญ  ใน
ขณะเดียวกันการอานยังมีบทบาทตอการดํารงชีวิตในแงของการสรางประสบการณใหมๆ  การกาว
ทันวิทยาการ กาวทันโลกที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงไดทุกเวลา และบทบาทที่เกี่ยวของตอคนทุกคน  
คือการอานมีความสําคัญในการใหความเพลิดเพลินและความสุขกับผูอานอยูเสมอ มีผูกลาวถึง
ความสําคัญของการอานไวดังนี้  
    ศิริพร พูลสุวรรณ (2530 :16 – 68) กลาวถึงความสําคัญของการอานสรุปไดวา 

   1.   การอานชวยใหเกิดความรูทางวิชาการ มีความสําคัญตอการศึกษาทุกระดับ 
ทั้งเรียนภายในหองเรียนและเรียนดวยตนเอง ดังนั้นความรูทางวิชาการความสําเร็จทางวิชาการของ
มนุษยจึงมีความสัมพันธกับการอาน 

   2.   การอานชวยพัฒนาอาชีพ การอานทําใหทราบขอมูลในการเลือก การคนควา
หาความรูและพัฒนาอาชีพของบุคคลใหกาวหนา ซ่ึงสงผลใหสังคมเจริญกาวหนา 

   3.   การอานชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค ทําใหทราบถึงพัฒนาการของโลก  
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถนําความรูใหสัมพันธกับการทํางานในชีวิตประจําวัน และ
สามารถนําความรูที่ไดจากการอานไปจินตนาการคิดคนสิ่งใหม ๆ ได 

   4.   การอานชวยพัฒนาจิตใจใหเจริญงอกงาม กอใหเกิดความเพลิดเพลินบันเทิง
ใจ และพัฒนาจิตใจใหเกิดความเมตตาอารี ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

   5.   การอานชวยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน ตลอดจนชวยปองกันและ
แกปญหาบางอยางได 

   6.   การอานชวยใหผูอานมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
   บันลือ พฤกษะวัน (2534 : 10 – 11) กลาวถึงความสําคัญของการอานสรุปไดวา 
   1.   การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู หากอานไมไดการเรียนการสอน

ยอมพบอุปสรรคอยางใหญหลวง พฤติกรรมของเด็กจะเปลี่ยนไป  หงอยเหงา  เก็บกด  หรือมิฉะนั้น
จะแสดงออก ตางๆ ในลักษณะทดแทนปมดอยเหลานั้น 

   2.   เด็กที่อานไดยอมไดรับการยอมรับ สามารถเรียนรวมกับเพื่อนๆ ไดดี ตรงกัน
ขามการที่เด็กมีอุปสรรคในการอาน ยอมขาดความอบอุน ขาดความมั่นใจตนเอง 

   3. การอานไดอานเปน เปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหเด็กไดรับความรูเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมทั้งนี้ไมวาโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาใดในโลกก็ไมอาจจัดประสบการณให
ผูเรียนไดดีที่สุดการอานจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่เด็กคนควาเพิ่มเติมไดอยางจุใจ หรือตามความ
จําเปนของเด็กเหลานั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
21 

 

   4.   การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการประกอบธุรกิจ การปรับปรุงเมื่อพนวัย
ประถมศึกษาอาจเรียนรูจากพฤติกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไดอีกครั้งหนึ่ง 

   5.   การอานมีความจําเปนตอการเปนพลเมืองดีที่จะรูขาวสารเหตุการณของ
บานเมืองเพราะการเปนพลเมืองดีจําเปนตองรูขาวสารเหตุการณบานเมืองจะเห็นไดวาการอานมี
ความสําคัญและความจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชวยเพิ่มพูนสติปญญาของบุคคลที่มีความ
เขาใจในการอานสามารถนําความรู ความคิด ไปใชใหเกิดประโยชนแกสังคมและตนเองในการ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข 

   สนิท ตั้งทวี (2536 : 3) ไดกลาววา การอานเปนกระบวนการแสดงความรูของ
มนุษย  ความเจริญกาวหนาในดานการพิมพและเทคนิคอื่น ๆ ทําใหวิทยาการตาง ๆ เผยแพรออกมา
ในรูปสิ่งพิมพเปนสวนมาก นั่นคือการอานเปนเครื่องมือของนักเรียนนักศึกษา และนิสิต เพื่อใช
สําหรับการเรียนรูวิชาตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง  สวน  เนาวรัตน แตงยิ้ม (2541 : 64) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการอานไววา  หนังสือเปนสื่อที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิต เพราะจะทําใหมนษุยมี
ความเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืนและเขาใจสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง เพื่อใหสามารถปรับตัวให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางไรก็ตามหนังสือจะมีคุณคาดวยการอานเพราะการ
อานสามารถชวยใหรูขาวสารขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนําความรูที่ไดไปปรับปรุงดําเนินชีวิต
ของตน ดวยเหตุนี้วิธีการที่จะทําใหบุคคลปรับตัวใหทันกับความเจริญของสังคม คือการอานที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงการอานดวยความรวดเร็วเขาใจสิ่งที่อานไดถูกตอง   ซ่ึงความเห็นดังกลาว
เปนไปในทางเดียวกับ ฉวีวรรณ คูหาภินันทน (2542 : 3) ซ่ึงไดสรุปความสําคัญการอานไววา      
“การอานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยตั้งแตเล็กจนโต สําคัญตอการพัฒนาอาชีพและการศึกษา  
นับวาการอานเปนหัวใจสําคัญในการเรียนการสอน  ดังนั้นการอานจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองฝกให
เกิดความชํานาญ  เพื่อสะสมประสบการณทําใหเกิดความคิดที่กวางขวาง เขาใจเรื่องที่อานไดเร็ว
และถูกตอง” 
                  จะเห็นไดวาการอานมีความสําคัญหลายดาน  กลาวคือการอานเปนเครื่องมือใน
การเรียนรูของมนุษยทุกระดับ  อันจะนํามาซึ่งความรูความคิดที่เปนประโยชนสําหรับผูอานในการ
ดําเนินชีวิต  ประกอบอาชีพ  และอยูรวมกับผูอ่ืนตลอดจนเปนพลเมืองที่ดีของสังคมได  นอกจากนี้
การอานยังมีสวนชวยยกระดับจิตใจ  สรางความเพลิดเพลินแกผูอาน  และเสริมสรางบุคลิกภาพแกผู
ที่รูจักการอานอยางถูกวิธีอีกดวย  
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    2.1.3   จุดมุงหมายของการอาน 
    การอานที่ดีนั้น  ผูอานควรมีจุดมุงหมายในการอานที่ชัดเจนวาตองการสิ่งใดจาก

ส่ิงที่เราอาน  เพราะจุดมุงหมายของการอานนั้นมีอยูดวยหลายอยาง หากผูอานมีจุดมุงหมายที่ชัดเจ
จะชวยใหการอานเปนไปตามทิศทางที่ตองการ ไมตองเสียเวลาไปอยางเปลาประโยชน และยังชวย
ใหการอานนั้นมีประสิทธิภาพที่ดี 
     จุดมุงหมายของการอานนั้นสามารถแบงไดหลายประการกลาวคือ  เพื่อความรู  
เพื่อรับทราบขาวสารขอมูล  เพื่อการแกปญหา  เพื่อการคนควาวิจัย  เพื่อความเพลิดเพลิน  เพื่อ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  เพื่อคลายความเหงา  เพื่อใหเปนที่ยอมรับทางสังคม   เพื่อ
ปรับปรุงอาชีพ  จะเห็นวาจุดมุงหมายของการอานมีความหลากหลาย   ขึ้นอยูกับความตองการของ
ผูอานเปนหลัก  ดังที่ นภดล  จันทรเพ็ญ (2531 : 74)  กลาวถึงจุดมุงหมายของการอานสรุปไดวา  
การอานเพื่อศึกษาหาความรู  เปนการอานเพื่อมุงใหไดความรูในเรื่องที่ตองการศึกษา      เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจในเรื่องราวนั้น ๆหรืออานเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ  เปนการอานที่มุงจะ
ผอนคลายอารมณทําใหเกิดความเพลิดเพลิน   สวนการอานเพื่อหาคําตอบในสิ่งที่ตองการหมายถึง
การคิดคนในเรื่องที่ตนเองสนใจเปนพิเศษ  และทายสุดคืออานเพื่อฝกทักษะในการอานออกเสียง  
เปนการฝกฝนตนเองในการอานออกเสียง  เพื่อใหผูอ่ืนฟงแลวเกิดความเขาใจและซาบซึ้งใน
อรรถรส  นอกจากนี้   สนิท  ตั้งทวี  (2536 : 279)   ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับจุดมุงหมายการอานไว
วา   เพื่อศึกษาหาความรูในเรื่องราวตาง ๆ โดยละเอียดหรือโดยยอ     เพื่อสนองความอยากรูอยาก
เห็น    เพื่อตองการทราบขาวสารขอเท็จจริง   เพื่อการศึกษาคนควา  เพื่อตองการใหเปนที่ยอมรับใน
วงสังคม   และเพื่อใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  สวน  ผะอบ  โปษะกฤษณะ  (2532 : 109)  
กลาวถึงจุดมุงหมายของการอานไววา การอานไมวาเปนเรื่องเล็กเรื่องใหญ     จุดประสงคที่มากอน
คือ เพื่อใหรู   เชน  การอานฉลากยา  การอานตํารา  ฯลฯ   และเพื่อใหเกิดความบันเทิง  การอานเปน
ส่ิงที่ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน  หนังสือสามารถสรางจินตนาการและเราอารมณของผูอานใหคลอย
ตามและเกิดความสนุกสนานไดเปนอยางดี 

   ในสวนของการเรียนการสอน การอานยอมมีจุดมุงหมายที่แตกตางออกไปอีก  
เพราะจําเปนจะตองเปนการอานที่มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาหาความรู  ใหไดรับความรูจากการอาน
หลาย ๆ ดานไมวาจะเปนการพัฒนาความคิด   การจับใจความสําคัญเพื่อนําไปเปนความรู  การแยก
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น  หรือเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเพื่อความบันเทิงตาง ๆ  ดังที่  
มิลเลอร(Miller  1974 : 23 อางถึงใน สุธีพร  ปาคะดี (2531 : 13) กลาวถึงจุดมุงหมายของการอาน 6  
ประการ วา อานเพื่อเขาใจอยางคราวๆ อานเพื่อจับใจความสําคัญ อานเพื่อสํารวจรายละเอียดแลวจับ
ใจความสําคัญทั่วไป  อานเพื่อเขาใจอยางถองแท  อานเพื่อใชวิจารณญาณ    และอานเพื่อวิเคราะห
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ขอความหรือแนวคิดที่อาน นอกจากนั้น ฟอน  เปรมพันธุ     ( 2542 : 105 ) สรุปจุดมุงหมายการอาน
ไววา   

      
     อานเพื่อตองการศึกษาหาความรู  เปนการอานเพื่อศึกษาความรูในเนื้อหา 

วิชาตางๆ  ที่จําเปนสําหรับนักเรียนอยางยิ่ง   อานเพื่อทราบขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง  

เปนการอานเพื่อคนหาขอมูล   หรือขอเท็จจริง เพื่อที่จะไดเขาใจเหตุการณและปญหา 

ตางๆตลอดจนการอานเพื่อความบันเทิงซึ่งการอานหนังสือทุกชนิดอยูเสมอนับวาเปน 

การเพิ่มพูนความรูและประสบการณในทุกดาน  
   จากขอมูลที่กลาวมาจะเห็นวาจุดมุงหมายของการอานนั้นเนนไปที่การอานเพื่อนํา

ความรูไปใชประโยชนเปนหลัก  นอกจากนี้แลวยังอานเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่
อาน  และอานเพื่อคนควาหาคําตอบในสิ่งที่สงสัยใครรูใหเกิดความกระจางขึ้น 

 
   2.1.4   ประเภทของการอาน   

                             ประเภทของการอานแบงออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ คือ การอานออกเสียง  และ
การอานในใจ  ซึ่งการอานทั้งสองประเภทนี้เปนสิ่งที่นักเรียนตองเรียนรูและฝกปฏิบัติใหอานได
อยางถูกตอง    ดังที่   สนิท  สัตโยภาส    (2542 : 144-168)  กลาวถึงประเภทของการอานไว  2  
ประเภทใหญ ๆ คือ 
                           1.   การอานออกเสียง  เปนกระบวนการอานตอเนื่องระหวางสายตา  สมองและ
การเปลงเสียงคือ  สายตาจะตองจับจองที่ตัวหนังสือ  สมองมีหนาที่ถายทอดอักษรออกมาเปน
ความคิด  แลวประมวลความคิดออกมาเปนถอยคําพรอมกับเปลงเสียงออกมาดัง ๆ   โดยการอาน
ออกเสียงนั้นมีอยู  3  ประเภทคือ 
                                   1.1   การอานออกเสียงรอยแกว   การอานออกเสียงรอยแกวจะยึดหลักการ
เปลงเสียงตามธรรมชาติที่มนุษยพูดกันในชีวิตจริง  โดยผูอานตองพยายามรักษาสารเดิมไวให
สมบูรณที่สุด  เพื่อใหผูฟงไดรับความรู  ความเขาใจ  และอรรถรสตามที่ผูเขียนตองการ  ดวยการยึด
หลักการอานและกระบวนการฝกอาน  โดยฝกเปลงเสียงอานอยางชัดเจน  ทําเสียงเหมือนพูด  เสียง
ไมดังหรือคอยเกินไป  อานไมชาหรือเร็วเกินไป  เนนคําใหเหมาะสมกับความหมาย เปลงเสียงคําทุก
คําใหถูกตองตามอักขรวิธี 
                                   1.2   การอานออกเสียงรอยกรองดวยเสียงปกติ จะปฏิบัติคลายกับอานรอย
แกวตางกันที่การอานรอยกรองดวยเสียงปรกติจะตองเวนจังหวะการอานใหเปนไปตามฉันทลักษณ
ของคําประพันธประเภทนั้น ๆ   
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                                   1.3   การอานออกเสียงรอยกรองทํานองเสนาะ      เปนการอานบทรอยกรองที่
มีสําเนียงสูงต่ํา    หนักเบา   ยาวส้ัน   มีเอ้ือนเสียง  และเนนเสียงสัมผัสอยางไพเราะชัดเจน  จังหวะ
การอานและคลื่นเสียงเปนกังวานฟงแลวเกิดความเพลิดเพลินและมีอารมณคลอยตาม 
                           2.    การอานในใจ   เปนกระบวนการที่เรามองดูตัวอักษรและถายทอดเปนความคิด
อยางเงียบๆในใจ  ความคิดที่ไดจะรวมเปนความเขาใจและประสบการณที่ผูอานจะสามารถนําไปใช
ใหเปนประโยชนเมื่อถึงเวลาอันสมควรตอไป  การอานในใจมีความสําคัญตอบุคคลมากเพราะเปน
การอานที่จะใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูวิชาการตาง ๆ  เปนการอานที่ชวยสรางวิสัยทัศนได
อยางกวางไกล  สรางบุคคลใหรูเทาทันโลกยุคปจจุบันได  และยังเปนการอานที่ใหความบันเทิง  การ
อานในใจแบงตามลําดับจุดประสงค  คือ 
                                 2.1    การฝกอานเร็ว  การอานหนังสือเร็วมีประโยชนแกผูอานอยางยิ่งในแงที่
ผูอานจะอานไดในปริมาณมาก  เก็บใจความสําคัญไดมาก  ผูอานควรฝกฝนโดยการกําหนดเวลาใน
การอานหนังสือ  ฝกการเคลื่อนสายตาใหเร็วและแมนยํา  ฝกการหาความหมายของคําศัพทใหมๆ  
อยูเสมอ 
                                 2.2    การอานเพื่อความเขาใจ   การอานที่ผูอานพยายามเขาถึงสาระสําคัญของ
ขอความในแงมุมตางๆเชน สรุปเรื่อง  บอกรายละเอียดของเรื่อง  ลําดับเรื่องราว  บอกความสัมพันธ
ของสิ่งตางๆ ในเรื่อง  เปรียบเทียบ  บอกเหตุผล  แยกแยะ  คาดการณ  บอกความตั้งใจของผูเขียนได
และสามารถตั้งชื่อเรื่องใหบทอานได  เปนตน  ลักษณะการอานในใจนี้เหมาะกับการอานงานเขียน
ทุกประเภทโดยเฉพาะ  ตํารา  บทความเชิงวิชาการ  สารคดี  และเรื่องราวตาง ๆ 
                                2.3    การอานสรุปความ  การอานสรุปความหรือการอานจับใจความ  เปนการ
อานที่ผูอานมุงจับสาระสําคัญของขอความหรือเร่ืองราวที่อานใหได  การอานแบบนี้มักใชกับการ
อานงานเขียนประเภทขาว  สารคดี  บทความ  นิทาน  เร่ืองสั้น  และนวนิยาย  เปนตน 
                                2.4    การอานตีความ  การอานตีความหรือวินิจสาร  เปนการอานเพื่อหา
ความหมายที่ซอนเรนหรือความหมายที่แทจริงของสาร  โดยพิจารณาขอความที่อานวาผูเขียนมี
เจตนาใหผูอานเกิดความคิดหรือความรูสึกอะไรนอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่อาน 
                                2.5    การอานเพื่อวิเคราะหวิจารณและประเมินคา  เปนกระบวนการอานที่สราง
วิจารณญาณใหแกผูอาน  เพราะวิจารณญาณในการอานจะเกิดไดก็ตอเมื่อผานกระบวนการวิเคราะห
แลวเกิดการวิจารณสารที่อาน  สุดทายจึงตัดสินประเมินคาของสิ่งที่อาน 
                               นอกจากนั้น ฉวีวรรณ  คูหาภินันท  (2542 : 9)  กลาวถึงการอานวามี  2  ลักษณะ  
คือ  การอานออกเสียง  และการอานในใจ 
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                               1.   การอานออกเสียง   มีความสําคัญตอการฝกหัดอานตั้งแตวัยเด็ก  เพื่อจะได
ฟงการอานออกเสียงวาถูกตองอยางไร  ชัดเจนหรือไม  หากการอานออกเสียงยังไมชัดเจนจะได
แกไขใหถูกตอง  ผูอานจะถูกฝกการอานออกเสียงตั้งแตวัยเด็ก  โดยเริ่มตนจากคําศัพทที่อยูแวดลอม
รอบ ๆ  และขยายวงคําศัพทกวางออกไปตามประสบการณและสิ่งแวดลอมที่ผูอานอยู 
                                    การอานออกเสียงมีประโยชนในหลายสวน  เชนการอานออกเสียงในการ
อานวรรณคดี     และวรรณกรรมประเภทรอยกรอง  ไมวาจะเปนการอานเองหรืออานใหผูอ่ืนฟง  จะ
ทําใหผูอานเกิดความเพลิดเพลิน   ซาบซึ้งในบทประพันธนั้น ๆ  และผูฟงก็ไดรับอรรถรสจากการ
ฟง  การอานออกเสียง  ซ่ึงอาจเปนการอานออกเสียงธรรมดาหรืออานแบบทํานองเสนาะ   ผูอานที่
ไดรับการฝกฝนจะมีลีลาและทวงทํานองการอาน ตลอดจนการออกเสียงถูกตองตามอักขรวิธี        
นอกจากนั้นการอานออกเสียงยังมีประโยชนตอการประกอบวิชาชีพ  เชน ผูประกาศ  พิธีกรในงาน
ตาง ๆ  ผูอานจะตองฝกการออกเสียงใหถูกตอง  ชัดเจน  มีจังหวะ  การเวนวรรคที่ถูกตองตองมีการ
เตรียมตัวเปนอยางดีในการอานภาษาตางประเทศ  การอานออกเสียงมีสวนชวยใหเกิดความเขาใจ
และจดจํางาย  เพราะผูอานจะตองฝกการออกเสียงดัง ๆ ตามไปดวย  เพื่อใหสามารถเลียนแบบเสียง
เจาของภาษาไดอยางถูกตอง   หรือแมแตการอานเพื่อทองจําขอความที่สําคัญ  ผูอานจะตองอานออก
เสียงดัง ๆ  หลาย ๆ คร้ัง    จะชวยความจําไดเปนอยางดี    เชน    การทองคําศัพท    บทสวดมนต  
บทกลอนที่ไพเราะ  และสูตรหรือกฎเกณฑในการเรียนวิชาตาง ๆ  เปนตน 
                               2.    การอานในใจ   การอานในใจมีความสําคัญและจําเปนตองฝกอานเมื่อเรียน
ในระดับสูงขึ้น  เพราะการอานในใจจะทําใหอานไดเร็วขึ้น  ไมเสียเวลาในการออกเสียงตามไปดวย  
การอานเร็วจะทําใหเรียนหนังสือไดเร็วและเกงกวาคนวัยเดียวกัน  เพราะการอานเร็วทําใหอาน
หนังสือไดมากขึ้นในเวลาอันจํากัด    เมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้นการศึกษาคนความักมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  
การอานเร็วถือเปนประโยชน  แตการอานเร็วเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ผูอานจําเปนตองจับใจความ
สําคัญใหได  ตอบปญหา  หรือตอบคําถามจากเรื่องที่อานได  จําได  ยอความได  สรุปความ  และ
ตีความได  นอกจากนั้นสามารถแยกขอเท็จจริงจากขอคิดเห็นได  อานแลวสามารถวิจารณ  รวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นไมหลงเชื่อคําโฆษณาซึ่งถือเปนการอานที่ตองใชวิจารณญาณในการคิดไตรตรอง
อยางรอบคอบ  เพื่อใหเกิดประโยชนในการอานสูงสุด 
        จากขอมูลที่กลาวมาจะเห็นวาการอานสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ การ
อานออกเสียงและการอานในใจ   การอานออกเสียงยังสามารถจําแนกออกเปน  การอานออกเสียง
รอยแกว  การอานออกเสียงรอยกรองแบบปกติ  และการอานออกเสียงรอยกรองแบบทํานองเสนาะ  
สวนการอานในใจสามารถจําแนกเปน  การอานเร็ว  การอานจับใจความสําคัญ  การอานสรุปความ  
การอานตีความ  และการอานเพื่อวิเคราะห  วิจารณ  ประเมินคา  เปนตน  การเลือกอานในใจหรือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
26 

 

อานออกเสียง ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการอานเปนสําคัญเพราะจะทําใหเลือกลักษณะการ
อานไดอยางถูกตองเหมาะสม  และเกิดประโยชนสูงสุด 
 
                     2.1.5    องคประกอบของการอาน    

   องคประกอบทางการอานหมายถึง  วุฒิภาวะทั้งทางรางกายและสติปญญาที่
สามารถจะทําการอานไดนั่นเอง  ความพรอมในการอานของมนุษยแตละคนไมเหมือนกันขึ้นอยูกับ
วุฒิภาวะและองคประกอบอื่น ๆ ไดแก  อายุ  เพศ  สติปญญา   สุขภาพ     ประสบการณ   ภาษา    
อารมณ  สังคม   และการศึกษา     องคประกอบทางการอานที่สําคัญมี  4  ประการ  คือ
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2546 : 35-45) 
                             1.   องคประกอบทางสติปญญา  การอานเปนกระบวนการที่มีความซับซอนทาง
สมอง  เปนกระบวนการคิดซึ่งตองการและเกี่ยวโยงสัมพันธกับดานความจําและระยะเวลาของความ
สนใจ    เพราะความสามารถทางสติปญญาของมนุษยในการเริ่มอานนั้นจะอยูที่อายุสมอง  6  ป  6  
เดือน  แตบางครั้งหากมีองคประกอบอื่น  เชน  ส่ือ  อุปกรณ    วิธีสอน  ทักษะของครู  และบุคลากร
ในสวนอื่น ๆ  ที่สามารถใหคําแนะนําในการอานได  อายุทางสมองอาจแตกตางไปจากที่กําหนดไว  
ในการอานครูจึงตองคํานึงเรื่องของสติปญญาเปนหลัก เพราะอายุสมองกับความยากและความงาย
เปนสวนที่สัมพันธกันมาก  หากอายุสมองอยูในเกณฑต่ําจะเกิดอุปสรรคในการอาน เพราะมนุษยยัง
ไมมีความสามารถในการจําขอมูลหรือเรื่องราวตาง  ๆ  ได   แตถาเมื่อไหรที่พบวามนุษยมี
ความสามารถที่จะจดจําเรื่องราวได  แยกแยะได   คิดได   ใชความคิดในการแกปญหางาย ๆ ได  
สามารถทําตามคําสั่งได    สรางเรื่องงาย ๆ ขึ้นเองได    บุคคลเหลานี้ถือวามีความพรอมทาง
สติปญญาที่จะเริ่มอาน 
                              2.   องคประกอบทางอารมณและสังคม  มนุษยแตละคนมีวุฒิภาวะทางอารมณ
และสังคมแตกตางกัน  บุคคลที่มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคมสูงมักเปนผูที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองนับถือตนเอง  ซ่ึงเปนผลมาจากการที่เขาประสบผลสําเร็จในประสบการณตาง ๆ  ในวัยตน ๆ 
และไดรับการยอมรับจากผูใหญ บุคคลเหลานี้จะรูสึกมั่นคงปลอดภัย ซ่ึงตางจากผูที่ถูกวากลาวติ
เตียนอยูตลอดเวลา  บางคนจะรูสึกวาตนไมเปนที่รักไมเปนที่ยอมรับของผูใหญ  รูสึกไมมั่นคง
ปลอดภัย  ยิ่งถาในวัยเด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคมต่ํายิ่งไมเปนผลดีตอความกาวหนาทางการ
อาน   ดังนั้นวุฒิภาวะทางอารมณและสังคมจึงเปนสิ่งสําคัญ ที่ควรสรางใหเกิดความพรอมในการที่
จะเขามาสูสังคม  สูความพรอมในการเริ่มตนทางการอาน 
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                             3.    องคประกอบทางรางกาย  องคประกอบทางดานรางกายเปนสิ่งจําเปนตอ
ความพรอมในการอาน  เพราะหากรางกายขาดความพรอมการอานก็ไมสามารถประสบผลสําเร็จได  
องคประกอบทางดานรางกายที่สําคัญตอการอานมีดังนี้ 
                                      3.1   สุขภาพ  เปนสิ่งสําคัญตอการทํากิจกรรมทุกชนิด  หากบุคคลมีสุขภาพ
ดี  รับประทานอาหารตามความเหมาะสม  พักผอนเต็มที่  ยอมเปนผูที่มีความสุขมีความพรอมในการ
ทํากิจกรรม  มีความพรอมในการเรียน  แตหากบางคนอิดโรยจากการทํางาน  มีความเจ็บปวย
ทางดานรางกาย ขาดความตั้งใจและความสนใจในการเรียนและการทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย  
ส่ิงที่เปนผลกระทบมากที่สุดคือ  ความสามารถในการเรียนจะอยูในระดับที่ไมดี   
                                      3.2   สายตา  สายตามีความจําเปนตอการอานอยางยิ่ง  เพราะมนุษยตองใช
ตามองคําตางๆ  เพื่อที่จะผานเขาไปใหสมองรับรู  เพื่อแปลความหมายออกมา  ถาความสามารถใน
การเห็นบกพรอง    จะไมสามารถแยกความเหมือนหรือความตางระหวางภาพ  คํา  หรืออักษรได  
ซ่ึงกิจกรรมการอานเปนกิจกรรมที่ตองใชการบังคับตาอยางมาก   ผูอานตองติดตามขอความจาก
ดานซายไปขวา  และระหวางบรรทัดตอบรรทัด  ประสานเชื่อมการมองจากสายตาทั้งสองขางเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนั้นการที่ผูอานจะอานไดดี  ผูอานจะตองมีความจําในดานการมองเห็น
ไดดีดวย  โดยปกติทั่วไป     ถาเด็กไมมีความบกพรองทางดานประสาท     มีการมองเห็นทีด่คีมเฉยีบ
แหลม  และแยกแยะไดดี  เมื่อไดรับการกระตุนและมีส่ิงเราสูง  จะรับรูถึงสภาพของคําตางๆ  ได
อยางเหมาะสม   
                                      3.3   การไดยิน  ความสามารถที่จะไดยินชัดเจนจะชวยใหมนุษยเพิ่มโอกาส
ที่จะไดความคิดใหม  รูศัพทใหม  ความบกพรองทางการไดยิน  แมจะเปนเพียงนิดเดียว  แตก็มีสวน
ทําลายความกาวหนาทางการศึกษา  ดังนั้นเด็กควรไดทําแบบทดสอบทางการฟง  ความสามารถใน
การไดยินและแยกแยะเสียงตาง ๆ  รวมทั้งฝกใหรูถึงเสียงที่คลายคลึงกัน  เชน  ร  ล คําควบกล้ํา  เปน
ตน ความสามารถในการจําส่ิงที่ไดยิน  ควรจะไดรับการฝกและแกไขเพื่อที่จะชวยในดานความจํา
ลําดับเสียงของตัวอักษรตาง ๆ ในคํา  ชวยในดานการสอนทางภาษา  ตลอดจนจําส่ิงที่ครูบอกได 
                                      3.4   การบังคับกลามเนื้อ มนุษยที่มีปญหาดานการอานมักจะมี
ความสัมพันธทางดานการเคลื่อนไหวที่ไมดีนัก   ปญหานี้สังเกตไดจากการเดิน  วิ่ง  และกิจกรรม
ทางดานความสัมพันธทางรางกายอื่นๆ  ความบกพรองเหลานี้อาจเกิดจากการใชกลามเนื้อนอย
เกินไป  การเจ็บปวยระยะเวลานาน  หรือความบกพรองของสมองบางสวน ความสัมพันธระหวาง
มือและตาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการติดตามตัวอักษรในแตละบรรทัด  การลากเสน  การระบายสี   
ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาทักษะทางการอานและการเขียน 
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                                      3.5   การพูด  กระบวนการพูดที่ดีและมีวุฒิภาวะยอมเปนสิ่งสําคัญในการ
เรียนอาน  การออกเสียงพูดผิดๆ อาจทําใหเด็กสับสนถึงเสียงที่มีความสัมพันธกับตัวอักษรได  การที่
มนุษยออกเสียงแบบหนึ่ง  และไดยินคนอื่นออกเสียงอีกแบบหนึ่ง  เขาจะรูสึกสับสนซึ่งจะสงผลตอ
การแยกแยะเสียงที่ไดยินตลอดจนความสามารถในการจดจําคําศัพทและความเขาใจเรื่อง   
                                      3.6   ความตั้งใจ  ความสามารถในการเอาใจใสและตั้งใจทํางานไดในระยะ
เวลานานพอสมควรเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูที่เร่ิมตนอาน  ดังนั้นจึงเปนความจําเปนที่จะตองมีความ
อดทน  มีสมาธิ  ไมวอกแวก  เพื่อประโยชนในการอาน 
                                      3.7   ความผิดปกติทางประสาท  ความผิดปกติทางประสาทนั้น  อาจเปน
ความผิดปกติที่เปนมาแตกําเนิด  การเจ็บปวย  ภาวะการคลอดที่ผิดปกติ  หรือการตกลงมาจากที่สูง
แลวไดรับการกระทบกระเทือนทางศีรษะอยางหนัก  เปนตน  อาการเหลานี้มีผลตอการรับรูในการ
อาน  
                             4.   องคประกอบทางดานโอกาส  ประสบการณ  การศึกษา  ประสบการณหรือ
ภูมิหลังเปนส่ิงจําเปน  มนุษยจะพัฒนาความคิดรวบยอดตาง ๆ   จากประสบการณ  จากการดู  การ
ฟง  การสัมผัส  การดม  การชิมรสตาง ๆ  เมื่อสงสัยจะเกิดคําถามมากมาย  และจะนําคําตอบตาง ๆ  
ที่ไดมาเรียบเรียงและจัดขอมูลและสามารถแกความคิดหรือความเขาใจผิดใหถูกตองชัดเจน   ในการ
อานหากตองการใหอานอยางมีความหมายผูอานตองมีประสบการณทางภาษาพอสมควร  
จําเปนตองรูความหมายของคําตาง ๆ  เขาใจความคิดในหนังสือที่อาน  และสามารถแสดงความรูสึก
นึกคิดและรูจักประเมินความคิดเห็นตาง ๆ ของผูอ่ืน   
                             จะเห็นวาการอานมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการคือ 1)องคประกอบทาง
ปญญาเปนกระบวนการทางสมองซึ่งสัมพันธกับความคิดความจํา  2)องคประกอบทางอารมณและ
สังคมซึ่งมีผลตอความมั่นใจและความพรอมในการรับรูของผูอาน  3)องคประกอบทางรางกาย  
ไดแก  สุขภาพ  สายตา  การไดยิน  การบังคับกลามเนื้อ  การพูด  ความตั้งใจ  และระบบประสาท  
ซ่ึงองคประกอบเหลานี้มีผลโดยตรงตอการรับรูขอมูลของมนุษย  และ 4)องคประกอบทางดาน
โอกาส  ประสบการณ  การศึกษา  ซ่ึงภูมิหลังหรือพื้นความรูที่มีอยูเดิมมีสวนชวยใหผูอานเขาใจและ
รับขอมูลไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 
      2.1.6   รูปแบบการอาน 

   สําหรับรูปแบบการอานนั้นมีที่นาสนใจอยูหลายรูปแบบ  เปนรูปแบบการอานที่
ผูอานสามารถเขาใจส่ิงที่อานไดชัดเจน  ควรรูวาจุดใดที่ควรเนนในการจําและทําความเขาใจเพื่อให
เกิดผลสําเร็จในการอานจับใจความ  ดังที่ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2543 : 59) กลาววา ครูสอน
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ภาษาไทยมักจะสับสนเกี่ยวกับทฤษฎีการอานและรูปแบบการอาน และมักจะใชปะปนกันเพราะ
ความเขาใจผิดคิดวาเหมือนกันดังนั้นครูจึงควรเลือกใชรูปแบบที่เหมาะสมกับวิธีการสอน  รูปแบบ
การอาน  สําหรับรูปแบบการอานที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความ ไดแก 

   รูปแบบการอานบน-ลาง (top-down) เปนการอานที่เนนความสําคัญของสมอง ทํา
หนาที่จับใจความของเรื่องใหได แลวจึงศึกษาความหมายของคํายากภายหลังที่อานจบเรื่องแลว 

แผนภูมแิสดงรูปแบบการอานมีลักษณะดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่1 รูปแบบการอานบน-ลาง (top-down) 
ที่มา : สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย, หลักและวิธีสอนอานภาษาไทย (กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ 
ไทยวัฒนาพานิช, 2543), 59. 

   รูปแบบการอานชนิดนี้จะเนนการจับใจความสําคัญ ตอจากนั้นจึงทําการวิเคราะห
เนื้อเรื่อง ประโยค และคํา เพื่อเขาใจความหมายในสวนที่เปนรายละเอียดปลีกยอย ขั้นสุดทายจึงอาน
ซํ้าอีกครั้งหนึ่ง รูปแบบการอานชนิดนี้จะใชเมื่อสารที่นํามาเปนส่ือการอานอยูในระดับปานกลาง
หรืองาย กลาวคือผูอานรูจักคําในสารเกินรอยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถจับใจความสําคัญของสาร
ได   

   รูปแบบการอานนี้เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่องนี้ คือ นักเรียนจะตองอานจับใจความ
สําคัญเพื่อสรุปความตามความเขาใจของตนเอง หากยังไมเขาใจก็ใหอานซ้ําอีกครั้งหนึ่ง จึงจะ
สามารถอานจับใจความไดถูกตอง 

   นอกจากนี้ สนิท  สัตโยภาส  ( 2542  : 159 ) ไดกลาวถึงรูปแบบการอานจับ
ใจความไว 2 รูปแบบ คือ 

   1.   การอานสารคดีและบทความ  ควรทําดังนี้ 
          อานขอความรอบที่หนึ่งอยางผานๆเพื่อจับใจความใหไดวา  อานเรื่องอะไร  

มีศัพทสํานวนใดบางที่ตองทําความเขาใจกอน  จากนั้นจึงอานขอความรอบที่สอง  แลวพยายามจับ

วิเคราะหเรื่อง 

วิเคราะหประโยคและคํา 

ความหมาย 

รายละเอียดของสาร สมองจับใจความ 
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ใจความสําคัญของแตละยอหนาดวยการหาประโยคที่เปนใจความสําคัญแลวคิดหาคําพูด  หรือ
ขอความมาเขียนสรุปสาระสําคัญของแตละยอหนา  แลวเขียนรางปนขอความสั้นๆไว   นําใจความ
สําคัญของแตละยอหนามากลาวหลอมรวมเปนสาระสําคัญของทั้งเรื่อง  ดวยสํานวนของผูอานอยาง
กะทัดรัดชัดเจน 

   2.   การอานขาว 
         จับสาระของขาวดวยการตั้งคําถามในใจขณะอานวา “ ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  

เมื่อไร  และผลเปนอยางไร  ”  เมื่อไดคําตอบแลวจึงนํามาเขียนสรุปดวยสํานวนของเราเอง 
    จากขอมูลขางตนการอานมีรูปแบบที่นาสนใจหลายรูปแบบ  รูปแบบการอานที่
เหมาะสมกับการอานจับใจความสําคัญไดแก  การอานแบบบน – ลาง  ซ่ึงเนนการอานจับใจความ
สําคัญ  วิเคราะหเนื้อเรื่อง  แลวซํ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเขาใจที่ถูกตอง  นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการ
อานสารคดีและบทความ  ซ่ึงจะใชวิธีอานผานๆเพื่อสํารวจเนื้อหา  แลวจึงอานจับใจความสําคัญ  
จากนั้นจึงสรุปสาระสําคัญของเนื้อเรื่อง สวนการอานขาวมีรูปแบบการอานโดยการตั้งคําถาม ใคร  
ทําอะไร  ที่ไหน   เมื่อไร  อยางไร  เมื่อไดคําตอบแลวจึงนํามาสรุปเปนสํานวนภาษาของผูอานอยาง
กระชับและไดใจความ 
 
         2.2   ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการเขียน 
     2.2.1   ความหมายของการเขียน     

   การเขียนนับวาเปนทักษะการสงสารที่สําคัญ เพราะการเขียนจะชวยให
สามารถติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนได ชวยจดบันทึกสิ่งตาง ๆ เชน เขียนตอบคําถาม เขียนถายทอดแสดง
ความคิดเห็น เขียนเลาเรื่องเขียนจดหมาย เขียนยอความ เปนตน ดังนั้นผูเขียนจะตองมีความสามารถ
ในการใชภาษาใหถูกตองตามระเบียบแบบแผน อีกทั้งยังมีความสามารถในการใชถอยคําลีลาในการ
เขียนเพื่อส่ือสารไดตรงตามวัตถุประสงคของตนและเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ได ดังนั้น การ
ฝกใหนักศึกษาเปนผูมีความสามารถทางการเขียนจึงเปนสิ่งสําคัญ นักอักษรศาสตรและผูเชี่ยวชาญ
ทางภาษาหลายทานไดใหคํานิยามคําวาการเขียนไว ดังนี้ 

  สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย (2536 : 115) ไดกลาวถึง
ความหมายของการเขียนวาการเขียน คือ การเรียบเรียงความรู ความคิด ประสบการณตาง ๆ 
ตลอดจนความรูสึกนึกคิดและจินตนาการออกมาเปนลายลักษณอักษร จะเปนขอความสั้น ๆ หรือ
บทกวีนิพนธก็ได ขอเขียนตาง ๆเหลานี้ มีเอกภาพ มีความเปนตัวของตัวเองทั้งในดานของความคิด 
และการใชภาษาเรียบเรียง สวน กันตดนัย วรจิตพล (2542 : 12) นภดล จันทรเพ็ญ (2542 : 91) สนิท 
สัตโยภาส(2542 : 142)   จุติมา นาควรรณ (2544 : 14) วรรณี โสมประยูร (2544 : 139) มนวิภา เสนีย
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วงศ ณ อยุธยา(2545 : 48) อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบูรณ (2546 : 27) เบอรน (Byrne 1991 : 4 – 5,อางถึง
ใน อมรรัตน วิศวแสวงสุข 2543 : 17) ใหความหมายของการเขียนในทํานองเดียวกันวา การเขียน 
คือการถายทอดความรู ความคิด ความตองการและประสบการณตาง ๆ โดยการรวบรวมและเรียบ
เรียงเปนลายลักษณอักษรเพื่อส่ือสารใหผูอานไดตรงตามจุดประสงค  

  นอกจากนี้ ไวท (White 1981 : 16) กลาววา การเขียนคือ การลําดับ
ประโยคที่เชื่อมโยงกันอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ และสมเหตุสมผล และเขียนไดเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค โดยที่ผูเขียนสามารถสื่อสารตามที่ตองการได การเขียนจะตองไมคลุมเครือ กลาวคือ 
จะตองประกอบดวยความถูกตองของภาษา (correctness of form) ความเหมาะสมของรูปแบบงาน
เขียน (appropriateness of style)และเอกภาพของเรื่อง (unity of theme and topic)ซาเมล (Zamel 
1982 : 197) และเทเลอร (Taylor 1984 : 1 – 15) กลาวในทํานองเดียวกันวาการเขียนเปนการสํารวจ
ความคิดและการเรียนรูงานดานความคิด เปนกระบวนการแสวงหาเชิงสรางสรรค (discovery 
creative procedure) โดยมีลักษณะผสมผสานระหวางเนื้อหาและภาษากลาวคือ เปนการใชภาษาเพื่อ
การคนหาสิ่งที่นอกเหนือความรูเดิมที่มีอยู การเขียนจึงเปนเครื่องมือในการคนหาความหมายจาก
ประสบการณของผูเขียน เพื่อจะไดนําสิ่งเหลานั้นมาเสนอผูอาน  จากความคิดของเทเลอร จะเห็นวา 
การเขียนมิใชเปนเพียงเครื่องมือสะทอนความคิดของผูเขียนหากแตยังเปนตัวกระตุนใหเกิดความคิด
ไดอีกดวย ดังนั้นการเขียนจึงเปนกระบวนการทั้งการใหและการรับ 

  จากคําจํากัดความขางตนสรุปไดวา การเขียนคือ การถายทอดความรู 
ความคิดความรูสึก ของผูสงสาร โดยผานกระบวนการคิดอยางเปนระบบออกมาเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อส่ือสารใหผูรับสารเขาใจ 

 
2.2.2    ความสําคัญของการเขียน   

  ในปจจุบันการเขียนเปนทักษะที่สําคัญในการสื่อความหมายโดยใช
ตัวอักษรหรือสัญลักษณถายทอดความรู ความคิด อารมณ ความรูสึกและประสบการณ ที่เผยแพร
ขอมูลขาวสารตลอดจนความรูสึกของผูเขียนที่จะสื่อสารตอผูอานมากกวาในอดีตเพราะมนุษยมี
ความตองการในการติดตอส่ือสารกันมากขึ้น ทั้งยังมีส่ือที่อํานวยความสะดวกสบายเกิดขึ้นมากมาย 
เชน ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

  การเขียนเปนทักษะการใชภาษาที่สําคัญในการติดตอส่ือสารเปนหลักฐาน
ที่มั่นคงเพราะไมลบเลือนเร็วเหมือนคําพูด สามารถใชติดตอไดดีแมในระยะทางไกลแตทั้งนี้ผูเขียน
จะตองมีความสามารถในการเขียนใชภาษาไดถูกตองชัดเจน ผูอานสามารถเขาใจความหมายในสิ่งที่
ตนเขียนได การเขียนจึงตองมีการฝกฝนบอยๆ เพื่อใหเกิดความชํานาญ รูจักนําขอมูลจากการอานมา
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เปนแนวทางในการเขียน นอกจากนี้ยังจะตองรูจักลักษณะของภาษาวาเขียนอยางไรจึงจะทําให
ผูอานพอใจ เขียนอยางไรจึงจะถูกตองและสละสลวย และสามารถสื่อสารกับผูอานไดตรงกับที่ตน
ตองการ การเขียนจึงจําเปนและสําคัญยิ่ง 

ทัศนีย ศุภเมธี (2542 : 36) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเขียนไวดังนี้1) 
เปนเครื่องมือวัดความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษย 2) เปนเครื่องมือที่ใชสนองความปรารถนา
ของมนุษย ทําใหเกิดผลตามที่ตองการ 3) เปนการแสดงออก ผูเขียนมีเวลาคิด ไตรตรอง แลวจึง
ลําดับความคิดเรียบเรียงออกมาเปนเรื่องราวดวยภาษา ผูเขียนมีโอกาสแกไขกอนถึงผูอาน 4) เปน
เครื่องมือถายทอดทางสติปญญาของมนุษย เพราะเปนการถายทอดวัฒนธรรม   ความคิด   
จินตนาการ และความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ซ่ึงสอดคลองกับที่สุจริต เพียรชอบและ    
สายใจ อินทรัมพรรย ( 2536 : 172) กลาววาในชีวิตประจําวันนักเรียนมีโอกาสที่จะตองเขียนเรียบ
เรียงขอความหลายๆ โอกาสดวยกันบางครั้งเปนการเขียนในชั้นเรียน ซ่ึงไดแก เรียงความ บันทึก
ประจําวัน บันทึกเหตุการณ และการเขียนรายงาน บางครั้งก็เปนการเขียนตามความพอใจของ
นักเรียนเอง เชน การเขียนบทความเขียนแสดงความคิดเห็นตางๆ เปนตน และนพดล จันทรเพ็ญ 
(2535 : 91) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเขียนไววา1) การเขียนเปนการสื่อสารของมนุษย 2) การ
เขียนเปนเครื่องถายทอดความรูและสติปญญาของมนุษย 3) การเขียนสามารถสรางความสามัคคีใน
หมูมนุษยชาติ 4) การเขียนเปนเครื่องระบายออกทางอารมณของมนุษย 5) การเขียนทําใหมนุษย
ประสบความสําเร็จในชีวิต เชน การเลาเรียนเปนตน  

จากความสําคัญของการเขียนดังกลาวมาจะเห็นวา  การเขียนเปนเครื่องมือ
สําคัญในการสื่อสารของมนุษย   เปนการแสดงออกถึงความรูความคิดอารมณของผูเขียน  เปน
เครื่องมือแสดง  อารยธรรมความเจริญของสังคม  และใชในการถายทอดความรูสติปญญาของ
มนุษยจากรุนสูรุน  ตลอดจนเปนสื่อกลางในการสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของผูคนในสังคม
อีกดวย 

 
2.2.3   จุดมุงหมายของการเขียน 

   การเขียนโดยทั่วๆไปจะตองมีจุดมุงหมาย เพื่อที่จะถายทอดงานเขียนออกมาได
อยางมีประสิทธิภาพ การเขียนมีจุดมุงหมายตางๆ กันดังที่นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงดังนี้   
บุญยงค เกตุเทศ (2524 : 6-7) ไดจําแนกจุดมุงหมายของการเขียนไวดังนี้ 

 1.   เพื่อเลาเรื่อง เชน เลาเหตุการณ เลาประสบการณ 
 2.   เพื่ออธิบายคําหรือความหมาย เชน อธิบายคําที่มักเขียนผิด 
 3.   เพื่อโฆษณาจูงใจ เชน เพื่อโฆษณาสินคาตางๆ 
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 4.   เพื่อปลุกใจ เชน เพลง บทความปลุกใจ 
5.    เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแนะนํา เชน บทความเสนอทัศนะ 
 6.    เพื่อสรางจินตนาการ เชน เร่ืองสั้น นวนิยาย 
 7.    เพื่อลอเลียนเสียดสี เชน เร่ืองทํานองตลกแฝงแงคิด 
 8.    เพื่อประกาศ แจงความ เชิญชวน เชน ประกาศของทางราชการ 
 9.    เพื่อวิเคราะห เชน การวิเคราะหวรรณกรรม 
 10.  เพื่อวิจารณ เชน การวิจารณหนังสือ 
 11.  เพื่อเปนขาว เชน การเสนอขาว 
 12.  เพื่อเฉพาะกิจ เชน การเขียนประกอบการตูน การเขียนจดหมาย 

ผกาศรี เย็นบุตร (2526 : 95) ไดกําหนดจุดมุงหมายของการเขียนไวดังนี้ 
 1.   เพื่ออธิบาย เปนการบอกเลาใหทราบ ตองการใหผูอานไดรับความรู 

ความคิด  ประสบการณ เชน บทความ สารคดี ตําราวิชาการ 
 2.   เพื่อพรรณนา เปนการบอกความรูสึกใหทราบ ตองการใหผูอานทราบ

ความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เชน รูสึกรัก โกรธ เกลียด ฯลฯ 
 3.   เพื่อเปล่ียนความคิด เปลี่ยนใจ เปล่ียนความรูสึกของผูอานตามที่

ผูเขียนตองการเชน ชักชวนใหเห็นจริงหรือปฏิบัติตาม 
สิทธา พินิจภูวดลและคณะ (2535 :1-6) กลาวถึงจุดมุงหมายในการเขียนแบงออก

ได 2 ลักษณะคือ ตองการเขียนเพื่ออะไร ไดแก เขียนเพื่อเลาเรื่อง เขียนเพื่ออธิบาย เขียนเพื่อโฆษณา
จูงใจ เขียนเพื่อปลุกใจ เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นแนะนํา เขียนเพื่อสรางจินตนาการ เขียนเพื่อ
ตองการลอและเสียดสี และตองการเขียนในโอกาสตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูอานความ
เหมาะสมกับการแพรหลายของขอเขียน 

อัญชลี ทองเอม (2540 : 43) กลาวถึงจุดมุงหมายในการเขียนทั่วไปไว 3 ประการ
ดังนี้ 

 1.   เขียนเพื่ออธิบาย หมายถึงเขียนบอกเลาใหผูอานรูรายละเอียดตางๆ 
จากความรูและประสบการณของผูเขียน 

 2.   เขียนเพื่อพรรณนา หมายถึงการเขียนที่ตองการแสดงความคิด อารมณ
และความรูสึกใหผูอานไดรับ 

 3.   เขียนเพื่อโนมนาวจิตใจหรือเปล่ียนความคิด หมายถึง การเขียนที่
ตองการใหผูอานเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนความรูสึก อาจคลอยตามหรือเกิดความขัดแยงไปตามความ
ตองการของผูเขียน 
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ผะอบ โปษะกฤษณะ (2544 : 52-53) กลาวถึงจุดมุงหมายในการเขียนทั่วไปไว 4 
ประการ ดังนี้ 

 1.   เพื่ออธิบายใหผูอานรูวาอะไรเปนอะไร เปนการบอกเลาใหทราบ เชน 
ความรูทางวิชาการ หลักเกณฑ ทฤษฎีตางๆ (การตอบขอสอบเพื่ออธิบาย) การชี้แจง การประกาศให
ทราบ ฯลฯ 

 2.   เพื่อพรรณนาใหผูอานไดรูสึก ไดเห็น ไดยิน เชนเดียวกับผูเขียนรูสึก
ไมวาจะเปนการพรรณนาภาพ เสียง รส หรือสัมผัสใดๆ ก็ตาม 

 3.   เพื่อเปลี่ยนความรูสึกเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนทาทีใหไปตามที่ผูเขียน
ตองการ 

3.1 ชักชวนใหเห็นจริงในเรื่องที่เขาใจยาก เชน ขอธรรมะตางๆ คํา
พังเพย ภาษิตที่เขาใจยาก 

3.2 โนมนาวใหเห็นดวยในนโยบายใหม เปลี่ยนความคิดจากเรื่อง
หนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่ง 

 4.   เพื่อเลาเรื่องใหผูอ่ืนทราบเสมือนหนึ่งผูอานไดเห็นส่ิงที่เกิดขึ้นหรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นดวยตนเอง 

ดังนั้นจะเห็นไดวา การเขียนมีจุดมุงหมายโดยทั่วไปวาเขียนเพื่ออะไร เชน เพื่อ
อธิบายเลาเรื่อง แสดงความคิดเห็น โฆษณา สรางจินตนาการ ชักชวน โนมนาว ฯลฯ และเขียนเนื่อง
ในโอกาสใด ซ่ึงผูเขียนจะตองเขียนใหเหมาะสมกับโอกาสตางๆ แตการเขียนทุกครั้งผูเขียนจะตอง
คํานึงถึงผูอานเปนอันดับแรกวา ผูอานเปนใคร มีจํานวนมากหรือนอย มีวัยและการศึกษาเปน
อยางไร ซ่ึงจะทําใหผูเขียนสามารถกําหนดรูปแบบหรือภาษาที่ใชส่ือไปยังผูอานหรือผูรับไดอยาง
เหมาะสมและบรรลุถึงจุดมุงหมายของผูเขียน 

จากขอมูลที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา  การเขียนมีจุดมุงหมายเพื่อบรรยาย  แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราว  เหตุการณ  และโนมนาวจิตใจของผูอานใหรับรูและเขาใจเกี่ยวกับ
ความรู  ความคิด  และอารมณของผูเขียน 
 

2.2.4    ประเภทของการเขียน 
   การเขียนเปนการถายทอดความรู ความคิดและความเขาใจของตนเอง ออกมาเปน

ลายลักษณอักษรใหผูอ่ืนเขาใจ นอกจากนี้การเขียนยังเปนเครื่องมือในการเรียนรู เปนสื่อตาง ๆ ที่
ชวยจรรโลงใจใหผูอานเกิดความสุข คลายความทุกขได ตามประเภทของการเขียนนั้น ๆ ซ่ึงมีผูแบง
ประเภทของการเขียนไว ดังนี้ 
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สมพร มันตะสูตร (2540 : 8 – 10) ไดจําแนกประเภทของการเขียนตาม
จุดมุงหมายของการเขียน ดังนี้ 

1.  บันเทิงคดี (fiction) หมายถึง เรื่องที่เขียนขึ้นจากการสมมุติผสมกับจินตนาการ
โดยยึดหลักความสมจริงใหมากที่สุด แบงเปน นวนิยาย เร่ืองสั้น บทละคร หัสคดีหรือปกิณกะอื่น ๆ 

   2.    สารคดี (feature or non–fiction) คือ งานเขียนที่ผูเขียนมีจุดมุงหมายที่จะให
ความรูเนื้อหาสาระเชิงวิชาการแกผูอานมากกวาความเพลิดเพลิน แตก็มีสารคดีประเภทที่ใหความ
บันเทิงปะปนอยูดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฝมือของผูเขียนเปนสําคัญ ลักษณะที่สําคัญของสารคดี คือ 

2.1   มีจุดมุงหมายที่ใหความรูเปนเบื้องตน 
2.2   ตองใหทั้งความคิดและความจริงที่เชื่อถือได 
2.3   ใหคุณคาทางปญญาแกผูอาน 

มณีปน พรหมสุทธิรักษ (2541 : 120) ไดจําแนกประเภทของการเขียนตาม
จุดมุงหมายของการเขียน ดังนี้ 

1.   การเขียนเพื่อเลาเรื่อง คือ การเขียนเพื่อถายทอดประสบการณ ความรู สวน
ใหญใชในการเขียนชีวประวัติ การเขียนขาว การเขียนสารคดี การเขียนแบบนี้ผูเขียนตองเลาเรื่อง
ตามลําดับเหตุการณและใชขอมูลถูกตองตามความเปนจริง 

2.   การเขียนเพื่ออธิบาย คือ การเขียนเพื่อบอกวิธีการทําส่ิงหนึ่ง ชี้แจงตอบปญหา  
ผูเขียนตองลําดับขั้นตอนของเรื่องเปนอยางดี และใชภาษาที่รัดกุม ชัดเจนเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจงาย 

   3.   การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเขียน
ซ่ึงอาจมีขอคิด คติ หรือแนวคิดที่นาสนใจแทรกอยูดวย 

   4.   การเขียนเพื่อโฆษณา คือการเขียนจูงใจ เชิญชวนใหผูอานสนใจสิ่งที่เขียน
แนะนําเชน การเขียนคําโฆษณา คําขวัญ คําที่ใชควรใหส้ัน มีการเลนลีลาของคํา เพื่อใหผูอานสนใจ 

   5.   การเขียนเพื่อสรางจินตนาการ คือ การถายทอดความรูสึก จินตนาการ ให
ผูอานเกิดความรูสึกเห็นภาพตามผูเขียน ตองใชคําประณีต มีความหมายแฝง เชน การเขียนเรื่องนว
นิยายเปนตน 

   จุไรรัตน ลักษณะศิริ (2548 : 189 – 190) ไดจําแนกประเภทของการเขียนตาม
จุดมุงหมายไวดังนี้ 

   1.   การเขียนเพื่อเลาเรื่อง 
         การเขียนเพื่อเลาเรื่อง คือ การนําเหตุการณหรือเร่ืองราวที่เปนลําดับอยูแลวมา

ถายทอดเปนขอเขียน อาจเปนเรื่องราวที่ผูเขียนประสบเองหรือเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือเกิดขึ้นในสังคมโดยทั่วไป การเขียนเพื่อเลาเรื่องสวนใหญเปนการเขียนเลาประวัติ 
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เลาเหตุการณหรือประสบการณตาง ๆ เชน การเขียนสารคดีและเขียนขาว เปนตน ส่ิงสําคัญสําหรับ
การเขียนเลาเรื่องคือจะตองคํานึงถึงความถูกตองตามความเปนจริงและตองเลาเรื่องไปตามลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น 

   2.   การเขียนเพื่ออธิบาย 
         การเขียนเพื่ออธิบาย คือการเขียนเพื่อช้ีแจง อธิบาย เชน อธิบายวิธีใช วิธีทํา

ขั้นตอนการทํา โดยมีวัตถุประสงคใหผูอานเกิดความเขาใจและปฏิบัติตามได เชน อธิบายวิธีใช
เครื่องมือ ขั้นตอนการปรุงอาหาร ขั้นตอนการตอนกิ่งติดตาตนไม การดูแลรักษาเครื่องใชในบาน
หรืออธิบายเปรียบเทียบของสองสิ่ง เปนตน การเขียนเพื่ออธิบายตองระวังเรื่องการใชภาษา ตองใช
ภาษาที่ส้ันกระชับ เขาใจงาย และเปนไปตามลําดับขั้นตอน 

   3.   การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น 
         การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเปนการเขียนเพื่อวิเคราะห วิจารณ แนะนํา

หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเปนการแสดงความคิดเห็นอยางเดียวหรืออาจมี
ขอเสนอแนะประกอบดวยโดยตองคํานึงถึงพื้นฐานขอเท็จจริงอีกทั้งตองมีหลักเกณฑและมีเหตุผล
ตัวอยางการเขียนแสดงความคิดเห็น เชน การเขียนบทความ การเขียนบทวิจารณและการเขียนบท
บรรณาธิการหนังสือพิมพ เปนตน 

   4.   การเขียนเพื่อสรางจินตนาการ 
         การเขียนเพื่อสรางจินตนาการเปนการเขียนที่ผูเขียนมีจุดมุงหมายที่จะให

ผูอานมีอารมณคลอยตามและเกิดจินตนาการเห็นภาพตามที่ผูเขียนตองการ การใชถอยคําภาษาใน
งานเขียนลักษณะนี้ ตองใชถอยคําภาษาที่ประณีต งดงาม สามารถสื่ออารมณและความรูสึกใหเกิด
แกผูอานไดซ่ึงในบางครั้งก็ตองใชถอยคําที่มีความหมายแฝง มีความหมายเชิงสัญลักษณ หรือมี
ความหมายเชิงเปรียบเทียบเพื่อชวยสรางจินตนาการใหเกิดแกผูอาน การเขียนตามจุดมุงหมายนี้จะ
ปรากฏในการเขียนประเภทบันเทิงคดีเปนสวนใหญ 

   5.   การเขียนเพื่อโนมนาวใจ 
         การเขียนเพื่อโนมนาวใจ เปนการเขียนที่ผูเขียนมีจุดประสงคที่จะชักจูง โนม

นาวใจใหผูอานยอมรับในสิ่งที่ผูเขียนเสนอ เชน การเขียนโฆษณา การเขียนคําขวัญ การใชภาษาใน
งานเขียนประเภทนี้ตองใชภาษาที่ส้ันกระชับรัดกุม สะดุดตา สะดุดใจผูอาน อาจเลนคํา เลนสํานวน
เพื่อใหเกิดความคลองจองทําใหผูอานจดจําไดในเวลาอันรวดเร็ว 

   6.   การเขียนเพื่อลอเลียนและเสียดสี 
         การเขียนเพื่อลอเลียนเสียดสีเปนการเขียนที่ผูเขียนมีจุดประสงคที่จะตอง

ตําหนิส่ิงใดสิ่งหนึ่ง อาจเปนบุคคล เหตุการณหรือสถานการณ แตเปนการตําหนิอยางนุมนวล 
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ทํานองติเพื่อกอการเขียนลักษณะนี้ตองไมมีลักษณะการกลาวรายหรือมุงทําลาย การใชภาษาในงาน
เขียนประเภทนี้ตองสุภาพ นุมนวล อาจแทรกอารมณขันทํานองยั่วลอดวยถอยคําหรือดวยเรื่องราว 

   7.   การเขียนเพื่อกิจธุระ 
         การเขียนเพื่อกิจธุระ คือการเขียนที่ผูเขียนมีจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง การ

เขียนชนิดนี้จะมีรูปแบบการเขียนและลักษณะการใชภาษาที่แตกตางกันไปตามประเภทของงาน
เขียนเชน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนโทรเลข การเขียนประกาศแจง
ความเปนตน 

   จากแนวคิดดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา การเขียนจําแนกออกเปนประเภท
ตางๆ ไดตามจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของผูเขียนวาตองการสื่อสารใหผูรับสารเขาใจในเรื่องใด 
เชน การเขียนเพื่อเลาเรื่อง การเขียนเพื่ออธิบาย การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น การเขียนเพื่อสราง
จินตนาการ การเขียนเพื่อโนมนาวใจ การเขียนเพื่อลอเลียนและเสียดสี และการเขียนเพื่อกิจธุระ 

 
2.2.5 องคประกอบของการเขียน    

   ในการเขียนผูเขียนจะตองเขียนใหชัดเจน เขียนให คํา ขอความ ประโยค เนื้อ
ความสัมพันธกันรวมทั้งการจัดลําดับความคิดใหตอเนื่อง เพื่อแสดงความรูสึกนึกคิด ขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นตลอดจนเนื้อหาใหผูอานรับรูและเขาใจ 

   สนิท ตั้งทวี (2531 : 120-124) กลาวถึงองคประกอบของการเขียนดังนี้ 
   1.   ความชัดเจน งานเขียนตองมีความชัดเจนในการใชถอยคําจะชวยใหการสื่อ

ความหมายระหวางผูเขียนกับผูอานไดตรงกัน ไดแก การใชศัพทบัญญัติ การใชคําที่เปนสื่อสราง
ความเขาใจ การใชคําที่มีความสมบูรณ ไมละคําใดคําหนึ่งไว 

   2.   ความเรียบงาย ไดแกการใชคําที่เขาใจงาย การใชภาษาที่เรียบงาย 
   3.   ความกระชับ คือการใชคํานอยคํา แตใหความหมายชัดเจนและมีน้ําหนัก 
   4.   ความประทับใจ แสดงออกดวยวิธีตางๆ ดังนี้ 

        4.1   เนนดวยรูปประโยค 
        4.2   เนนโดยฐานน้ําหนัก 
        4.3   เนนโดยการซ้ําคํา 
        4.4   ใชวาโทบาย 

5.    ความไพเราะ ไดแก 
         5.1   ความราบรื่นของถอยคํา เชน ไมผูกประโยคที่ยืดยาวซอนกัน ไมใชคํา

ซํ้า คําที่มีเสียงเหมือนกันในที่ใกลๆ กัน ไมจบประโยคแบบหวนๆ 
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         5.2   ลีลา รูจักเลือกสรรคํามาใชผูกประโยค 
         5.3   การหลากคํา 

6.   การสรางภาพ เปนการใชถอยคําที่ใหความรูสึกและอารมณ เชน ความ
ตองการควรเปนคําที่แสดงอาการ ใชคํารูปธรรมดวยวิธีการเปรียบเทียบ 

    7.    โครงสรางของประโยค ตองชัดเจนเปนไปตามลําดับไมสับสนอัญชลี ทอง
เอม (2540 : 43-44) กลาวถึงองคประกอบของการเขียนไวเปน 2 สวน คือสวนที่เปนความคิด เกิด
จากการรูจักสังเกต จดจํารายละเอียดของสิ่งตางๆ ประสบการณที่ไดจากการอาน การฟง การติดตาม
พูดคุย สัมภาษณ ฯลฯ และสวนที่เปนการเขียน ส่ิงที่ยากที่สุดคือการเริ่มตนและเขียนอยางไรจึงจะ
ทําใหผูอานเขาใจความคิด มองเห็นภาพ ไดยินเสียงและรูสึกตามไปดวย เมื่อเขียนเสร็จแลวตอง
กลับมาอานทบทวน 

วาสนา เกตุภาค (2532 : 2-4) กลาวถึงองคประกอบการเขียนไว 4 ประการ ไดแก 
   1.   เนื้อหา คือ เนื้อเร่ืองหรือเร่ืองราวที่ผูเขียนตองการจะใหผูอานไดรับทราบ 

อาจจะเปนเหตุการณ เร่ืองของบุคคล ขอคิดเห็น จินตนาการและความรูสึก ฯลฯ 
   2.   ภาษา คือ ถอยคําสํานวนโวหารตางๆ ที่อยูในขอบเขตของไวยากรณและตาม

ความนิยมของผูใชภาษา ผูเขียนจะตองมีความรอบคอบ ในการที่จะเลือกเฟนคํา ประโยค สํานวน
โวหารตางๆ มาใชใหเหมาะแกกาลเทศะและรูปแบบ 

   3.   เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายตางๆ ที่ใชในการเขียน เพื่อชวยให
ผูอานอานไดสะดวก 

   4.   รูปแบบ การเขียนแตละประเภทยอมมีรูปแบบแตกตางกัน แบงออกเปน 2 
รูปแบบคือ 

         4.1 รูปแบบรอยแกว เชน เรียงความ บทความ จดหมาย รายงาน การเขียน
แบบรอยแกวนี้ผูเขียนมีอิสระในการนําถอยคํามาเรียบเรียงใหเปนประโยค เปนขอความ 

         4.2 รูปแบบรอยกรอง เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย การเขียนรอยกรองนี้
ผูเขียนจะตองมีศิลปะในการใชถอยคําและตองเรียบเรียงตามกฎเกณฑของฉันทลักษณแตละชนิด 

ผะอบ โปษะกฤษณะ (2544 : 51-52) กลาวถึงองคประกอบของการเขียนวาควรมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

   1.   มีความชัดเจน อานแลวเขาใจทันที ไมมีขอสงสัย ใชภาษางาย รัดกุม ถูกตอง
ตามความหมาย 

   2.   มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน ผูอานอานแลวจับจุดหมายไดทันทีไมมีพลความมาก
เกินไป 
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   3.   มีความสัมพันธดี ดําเนินความไปตามลําดับตอเนื่องกัน ไมวกวน ผูอาน
ติดตามไดงาย 

   4.   มีความกวางขวาง ผูอานอานแลวไดเพิ่มพูนในดานความรู และความบันเทิง 
   5.   มีความประณีต การใชคําตลอดจนการเขาประโยค อยางถูกตองและเหมาะสม 
   6.   มีความไพเราะงดงาม ภาษาที่ใชทําใหผูอานอานแลวรูสึกจับใจ 
   สรุปไดวา การเขียนจะตองมีองคประกอบหลายประการ เชน เนื้อหา ภาษา 

รูปแบบการเขียน และการเขียนจะตองมีความชัดเจน เรียบงาย ในการใชถอยคําอยางไพเราะ
สละสลวย เขียนกระชับมีความสัมพันธเรียงไปตามลําดับอยางตอเนื่องและเขียนไดตรงตาม
จุดมุงหมาย ทําใหผูอานเขาใจความคิด มองเห็นภาพ การที่ผูเขียนคํานึงถึงองคประกอบดังกลาวจะ
ทําใหผลงานการเขียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
3   วิธีการเรียนแบบรวมมือ  

3.1   ความหมายของการเรียนแบบรวมมือกัน 
           การเรียนแบบรวมมือกัน (cooperative Learning) เปนแนวคิดในการจัดการเรียนรู

เพื่อใหนักเรียนไดรวมกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย  มุงเนนการ
รวมกันปฏิบัติงานชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และพัฒนาทางสังคม  มีนักวิชาการหลายทานไดใหคํา
จํากัดความเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือกันไวดังนี้ 

           ฐิติมา อุนใจ (2538 : 28) ไดกลาววาการเรียนแบบรวมมือหมายถึง กระบวนการ
เรียนรูโดยครูตองจัดสภาพการณและเงื่อนไขใหผูเรียนทํางานประสานกัน เปนกลุมตั้งแต 2 คนขึ้น
ไปโดยปกติจะประกอบดวยสมาชิก 2 – 5 คน ที่มีความสามารถและมีบทบาทในกลุมแตกตางกัน
ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการแกไขปญหาภายในกลุมเพื่อทุกคนจะ
ไดรับความสําเร็จรวมกัน  สวนกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 85) กลาววาการเรียนแบบ
รวมมือหมายถึงการจัดการเรียนที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็ก ๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถ
แตกตางกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการชวยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความ
รับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตัวและในสวนรวมเพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนด  และ จุฑามาศ สดแสงจันทร(2540 : 9)ไดกลาววาการเรียนแบบรวมมือหมายถึง
กระบวนการเรียนการสอนที่เกิดจากการผสมผสานระหวางทักษะของการอยูรวมกันเปนสังคมและ
ทักษะในดานเนื้อหาวิชาการตาง ๆ เปนการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเปนจุดศูนยกลางโดยจัดให
นักเรียนมีความสามารถตาง ๆ กัน (mixed ability) เรียนและทํางานดวยกันเปนกลุม กลุมละ 2 – 4 
คนโดยมีจุดมุงหมาย (goal) เดียวกันชวยเหลือกันและกันภายในกลุม ผูที่เรียนเกงชวยเหลือผูที่ออน
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กวาและตองยอมรับซึ่งกันและกันเสมอความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคนภายในกลุม   
           นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการตางประเทศไดใหคําจํากัดความของการเรียนแบบรวมมือ
กันไวดังนี้   สลาวิน (Slavin 1983 : 3) ไดกลาววาการเรียนแบบรวมมือกันหมายถึงวิธีการสอนที่
ประกอบดวยผูเรียนซึ่งมีความสามารถแตกตางกัน แบงเปนกลุมมีสมาชิกในกลุมประมาณ 4 – 6คน 
โดยสมาชิกภายในกลุมตองรวมมือกันสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู  สวน  จอหนสัน (Johnson 1991 : 
55, อางถึงใน ชัยยา โพธ์ิแดง 2540:7) กลาววาการเรียนแบบรวมมือหมายถึงการเรียนที่มีปฏิสัมพันธ
กับภายในกลุมนักเรียน เชน มีการอภิปรายรวมกันการชวยเหลือกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน  ซ่ึงสอดคลองกับที่  แวน เดอ เคล (Van Der Kley 1991, อางถึงใน วรรณทิพา รอดแรงคา 
2541 : 45)กลาววาการเรียนแบบรวมมือหมายถึงการที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันในการทํางาน
ชวยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนความสําเร็จของกันและกัน โดยที่นักเรียนแตละคนในกลุมจะมีความ
รับผิดชอบงานของตนเอง การทํางานที่ไดรับมอบหมายของนักเรียนแตละคนจะมีการตรวจสอบ
และการนําผลการทํางานเสนอในกลุม กลุมจะทําหนาที่ชวยเหลือวาใครออน     ดานใด  คนที่เกงจะ
ชวยเหลือคนที่ออนในดานนั้นซึ่งจะทําใหการทํางานเขมแข็งขึ้น  และ นาททีฟ วินตสกี และดริคกี 
(Nattiv  Vintski and Drieky 1991 : 9) กลาววาการเรียนแบบรวมมือหมายถึง วิธีการสอนซึ่งจัดให
นักเรียนเรียนดวยกันเปนกลุมเล็ก ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายแตกตางกัน เชน เปนผูประสานงาน ผูจด
บันทึก ผูรวบรวมบทบาทนี้จะหมุนเวียนไป 

จากความหมายของการเรียนแบบรวมมือดังที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา การเรียนแบบ
รวมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยกลุมละ   
2 – 6 คน คละทั้งเพศ เชื้อชาติ ความสามารถระดับเกง ปานกลาง ออน ทํากิจกรรมรวมกันมีการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เด็กเกงจะชวยเหลือเด็กออน สมาชิกทุกคนตองรวมมือกันจึงจะทําใหกลุม
ประสบความสําเร็จได 

 
3.2   หลักการของการเรียนแบบรวมมือ 

           จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson, 1987 อางถึงใน วรรณทิพา  รอด
แรงคา 2541 : 132) กลาววาการเรียนแบบรวมมือมีองคประกอบที่สําคัญอยู 5 ประการถาขาด
องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งจะเปนการทํางานเปนกลุม (group work) และไมใชเปนการเรียน
แบบรวมมือ (cooperative learning) องคประกอบทั้ง 5 ไดแก 

1.   face to face interaction เปนการจัดนักเรียนเขากลุมในลักษณะคละกันทั้งเพศอายุ 
ความสามารถหรืออ่ืน ๆ เพื่อใหนักเรียนไดชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทํางานรวมกัน 
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2.   individual accountability นักเรียนแตละคนตองมีความรับผิดชอบรวมกันในการ
ทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงออกมาดวยดี จึงเปนหนาที่ของแตละกลุมที่ตองคอยตรวจสอบดู
วาสมาชิกทุกคนไดเรียนรูหรือไม โดยมีการประเมินวา ทุกคนรูเรื่องหรือเห็นดวยหรือไมกับงานของ
กลุม อาจมีการสุมถามนักเรียนคนใดคนหนึ่งใหรายงานผลวาเปนอยางไร ซ่ึงอาจมีบางคนไมเขาใจ
หรือสับสน นักเรียนคนอื่น ๆ ในกลุมก็จะไดชวยกันอธิบายจนเขาใจ สมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุม
สามารถอธิบายไดทันทีเมื่อมีการเรียกใหรายงานหนาช้ันเรียน 

3.   cooperative social skills นักเรียนตองใชทักษะความรวมมือในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพซึ่งไดแกทักษะการสื่อความหมาย การแบงปน การชวยเหลือซ่ึงกันและกันรวมมือกัน
งานจะบรรลุผลตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงถาทุกคนไววางใจและยอมรับความคิดเห็น
ของกันและกัน 

4.   positive interdependence นักเรียนตองเขาใจวาความสําเร็จของแตละคนในกลุม
ขึ้นอยูกับความสําเร็จของกลุม งานจะบรรลุจุดประสงคหรือไมขึ้นอยูกับสมาชิกในกลุมที่จะตอง
ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยที่ครูตองกําหนดวัตถุประสงคของงานใหชัดเจน ตลอดจน
กําหนดบทบาทการทํางานของสมาชิกแตละคนในกลุมใหแนชัดวา สมาชิกคนใดมีหนาที่และมี
ความรับผิดชอบอะไร กับงานของกลุม 

5.   group processing นักเรียนตองชวยกันประเมินประสิทธิภาพ การทํางานของกลุม
และประเมินวาสมาชิกแตละคนในกลุมสามารถปรับปรุงการทํางานของตนเองใหดีขึ้นไดอยางไร
สมาชิกทุกคนในกลุมควรชวยกันแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและตัดสินไดวางานครั้งตอไปจะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม หรือควรปฏิบัติเชนเดิมอีก หรือขั้นตอนการทํางานขั้นตอนใดที่ยังขาดตก
บกพรองและยังไมดี ควรมีการปรับปรุงแกไขอะไรอยางไร 

การเรียนแบบรวมมือนี้มีหลักการที่ครูควรคํานึงถึงอยู 3 ประการ 
1.   รางวัลหรือเปาหมายของกลุม ซ่ึงครูจะตองตั้งรางวัลไวเพื่อกระตุนใหนักเรียนมี

ความพยายามในการเรียนรูมากขึ้น และพยายามปรับพฤติกรรมของตนเพื่อความสําเร็จของกลุม
รางวัลที่กําหนดอาจเปนสิ่งของ ประกาศนียบัตร คําชมเชย เปนตน โดยที่แตละกลุมจะไดรับเมื่อ
กลุมทําคะแนนไดถึงเกณฑที่ตั้งไว ภายในเวลาที่กําหนด และครูควรชี้แจงใหนักเรียนทราบวากลุม
ไมควรแขงขันกันเพื่อตองการรางวัลเพียงอยางเดียว 

2.   ความรับผิดชอบรายบุคคล สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองมีความรับผิดชอบในการ
เรียน และพยายามทําความเขาใจในบทเรียน สมาชิกทุกคนตองชวยกันอธิบายใหสมาชิกในกลุม
เขาใจ เนื่องจากครูจะทําการวัดความกาวหนาของกลุม ซ่ึงจะวัดจากความ สามารถของแตละบุคคล
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ในกลุมแลวนําคะแนนจากการทดสอบรายบุคคลไปเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม ดังนั้นจึงนับไดวา
ความสําเร็จหรือความกาวหนาของกลุมจะขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคลเปนสําคัญ 

3.   โอกาสในการประสบผลสําเร็จที่เทาเทียมกัน หมายถึง สมาชิกทุกคนในกลุมมี
โอกาสที่จะทําใหดีที่สุด และประสบผลสําเร็จในการเรียนเทาเทียมกันการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ของสมาชิกทุกคนในกลุมจึงเปนสิ่งที่มีคา 

จากขอมูลที่กลาวมาสรุปไดวาการเรียนแบบรวมมือกันมีหลักการดังตอไปนี้ 1)จัดให
นักเรียนรวมกลุมกันทํางานโดยคละความสามารถ เพศ วัย  เพื่อใหนักเรียนไดสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน  2)สงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบรวมกันในการทํางานกลุม  3)นักเรียนตองรวมมือกัน
ทํางาน  ไววางใจและยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกันภายในกลุม  ทุกคนไดรับความสําเร็จและ
รางวัลเทาเทียมกัน  4) นักเรียนทุกคนตองเขาใจวาความสําเร็จของตนเองคือความสําเร็จของกลุม  5)
สมาชิกรวมกันประเมินผลการทํางานของกลุมเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการทํางานครั้งตอไป 

 
3.3   รูปแบบการเรียนแบบรวมมือ 

การเรียนแบบรวมมือมีหลายรูปแบบ ใชไดหลายเนื้อหาวิชา เชน คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และภาษา เปนตน รูปแบบของการเรียนแบบรวมมือมี 3 รูปแบบดังนี้ 
(วัชรา  เลาเรียนดี 2548:102) 

1.   รูปแบบการเรียนแบบรวมมือตามแนวคิดของ Johnson และ Johnson 
2.   รูปแบบการเรียนแบบรวมมือตามแนวคิดของ Slavin 
3.   รูปแบบการเรียนแบบรวมมือตามแนวคิดของ Shlomo และ Sharan 
รูปแบบการเรียนแบบรวมมือตามแนวคิดของ จอหนสันและจอหนสัน (Johnson 

และ Johnson , 1987 อางถึงใน ศิจิตราภรณ ศิลปะ 35 : 2547) จากมหาวิทยาลัย Minnesota หรือเรียก
อีกอยางวาการเรียนแบบรวมมือกัน (learning together) ซ่ึงการเรียนแบบนี้จะแบงนักเรียนเปนกลุม 
ๆ ละ 4 – 5 คน โดยคละความสามารถแลวใหแตละกลุมศึกษาเอกสารที่กําหนดให ซ่ึงแตละคนจะ
ศึกษาดวยตนเองกอนที่จะทํางานรวมกันอยางจริงจัง และเนนการอภิปรายในกลุมวาสมาชิกในกลุม
ทํางานรวมกันไดดีเพียงใด ซ่ึงยึดหลักการเบื้องตน 5 ประการดวยกัน คือ 

1.   การพึ่งพาอาศัยกันในทางบวก สมาชิกทุกคนตองทํางานเพื่อเปาหมายเดียวกัน
ของกลุมและผลงานของแตละคนก็เปนผลงานของกลุม ซ่ึงกลุมจะสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นกับทุกคน
และสมาชิกในกลุมตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยทุกคนตองระลึกอยู
เสมอวาทุกคนตองพึ่งพาอาศัยกัน นอกจากนั้นสมาชิกแตละคนตองยอมรับวาผลงานของคนอื่นมี
ความสําคัญตอตนเองและตอกลุมดวย 
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2.   การมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน การมีปฏิสัมพันธจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนในกลุม
ชวยเหลือและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน มีการสนับสนุนผลงานที่ดีของสมาชิก การอธิบายขยายความ
ในบทเรียนที่เรียนมาใหแกเพื่อนในกลุมเขาใจ การทําความเขาใจ การสรุปเรื่องและการใชเหตุ
ผลตาง ๆ ตลอดจนมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเปดโอกาสให
สมาชิกไดเสนอแนวความคิดใหม ๆ เพื่อเลือกสิ่งที่ดี ส่ิงที่ถูกตองและเหมาะสมที่สุด 

3.   ความรับผิดชอบของแตละบุคคล ส่ิงที่นักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุมจะทํา
ใหนักเรียนสามารถทําไดดวยตนเองในวันขางหนา นักเรียนตองรับผิดชอบในผลการเรียนของ
ตนเองและของเพื่อนสมาชิก ทุกคนในกลุมจะรูวาใครตองการความชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนใน
เร่ืองใด มีการกระตุนกันและกันใหทํางานที่รับมอบหมายใหสมบูรณ และบรรลุผลสําเร็จไปได
ดวยดีแตละกลุมมีหนาที่คอยตรวจสอบดูวาสมาชิกทุกคนในกลุมเกิดการเรียนรูหรือไม โดยมีการ
ประเมินผลงานของสมาชิกแตละคนซึ่งรวมเปนผลงานของกลุม ใหสมาชิกทุกคนไดรายงานหรือมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นโดยทั่วถึงและมีการใหขอมูลยอนกลับทั้งของกลุมและรายบุคคลซึ่งจะมี
การตรวจสอบผลการเรียนเปนรายบุคคลหลังจากจบบทเรียน 

4.  ทักษะมนุษยสัมพันธและทักษะการทํางานเปนกลุม การทํางานรวมกันจะ
เสริมสรางความสามารถไดดีกวาการทํางานคนเดียว และทําใหงานนั้นมีประสิทธิภาพได ซ่ึงจะตอง
เกิดจากการที่สมาชิกทุกคนรวมใจกันทํางานและอาศัยความไววางใจตอกันของสมาชิกทุกคนใน
กลุม ซ่ึงมีการสื่อสารกันอยางถูกตองและเปดเผย มีการยอมรับและสนับสนุนกัน และแกปญหาขอ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นดวยกัน 

5.   กระบวนการกลุม เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกกลุมอภิปรายถึงการทําอยางไร จะทําใหการ
ทํางานบรรลุเปาหมาย โดยจุดมุงหมายของกระบวนการกลุม คือ การเนนกระบวนการ หนาที่
บทบาทที่ชัดเจนของสมาชิกที่จะทําใหการทํางานไดผลดีตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว กลุมตอง
อธิบายการกระทําของสมาชิกเพื่อใหสมาชิกไดทราบวาสิ่งใดที่เปนประโยชนตอความสําเร็จในการ
ทํางานของกลุม และตัดสินเกี่ยวกับพฤติกรรมใดควรดําเนินการตอไป พฤติกรรมใดควรตอง
เปลี่ยนแปลง โดยที่สมาชิกเรียนรูกระบวนการสรางความสัมพันธที่ดีใน การทํางานรวมกันเพื่อให
เกิดการเรียนรูและทักษะการทํางาน ดังนั้นกระบวนการกลุมจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะนําไปสู
ความสําเร็จของการเรียนแบบรวมมือ 

รูปแบบการเรียนแบบรวมมือตามแนวคิดของ สลาวิน (Slavin  1990 : 2 – 12) จาก
มหาวิทยาลัย John Hopkins ไดพัฒนาเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบตาง ๆ จากผลวิธีการสอนใน
ทุกรูปแบบของ Slavin จะยึดหลักของการเรียนแบบรวมมือ 3 ประการดวยกัน คือ รางวัลและ
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เปาหมายของกลุม ความรับผิดชอบรายบุคคลและโอกาสในการประสบความสําเร็จที่เทาเทียมกันซึ่ง
รูปแบบการเรียนแบบรวมมือตามแนวคิดของ Slavin ที่เปนที่ยอมรับกันแพรหลายมีดังตอไปนี้ 

1.   การเรียนแบบกลุมแขงขัน (student team learning variations) มี 4 แบบคือ 
1.1   การเรียนแบบ STAD 

  1.2   การเรียนแบบ TGT 
  1.3   การเรียนแบบ TAI 
  1.4   การเรียนแบบ CIRC 

2.   การเรียนแบบตอบทเรียน (jigsaw) 
1.   การเรียนแบบกลุมแขงขัน 4 แบบ ไดแก 
      การเรียนแบบ STAD (student teams achievement divisions) เปนรูปแบบ การ

สอนที่สามารถดัดแปลงใชไดเกือบทุกวิชา และทุกระดับชั้น เพื่อเปนการพัฒนาสัมฤทธิผลของการ
เรียนและทักษะสังคมเปนสําคัญ ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีองคประกอบของการ
เรียน 5 ประการดังนี้ สลาวิน(Slavin 1990 : 87 ,  อางถึงใน นพนภา  ออกดวง  2547 : 36    ) 

     1.   การนําเสนอสิ่งที่ตองเรียน (class presentations) เปนกิจกรรมการเรียนการ
สอนขั้นแรกของ STAD เปนการสอนเนื้อหาสาระ ตลอดจนสื่อตาง ๆ ในชั้นเรียน ซ่ึงครูเปนผู
นําเสนอสิ่งที่นักเรียนตองเรียนไมวาจะเปนความคิดรวบยอด ทักษะ และ/หรือกระบวน โดยใช
วิธีการบรรยาย การอภิปรายรวมไปถึงการใชวิดีทัศน การนําเสนอสิ่งที่ตองเรียนตามรูปแบบ STAD
จะแตกตางจากการสอนโดยทั่วไป คือ ครูควรใชกิจกรรมที่เหมาะสมกับบทเรียน ทั้งนี้ทําใหนักเรียน
เขาใจวิธีการของ STAD ไดอยางแจมชัดและนักเรียนตองตั้งใจอยางจริงจังระหวางการเรียนการ
สอน เพราะการตั้งใจอยางจริงจังจะชวยทําใหคะแนนทดสอบของพวกเขาดีขึ้น และคะแนนจากการ
ทดสอบจะเปนตัวตัดสินคะแนนของกลุม 

     2.   การทํางานเปนกลุม (teams) ในแตละกลุมประกอบไปดวยนักเรียน 4 – 5 คน
ซ่ึงแตละกลุมจะคละความสามารถทางการเรียน และดานตาง ๆ โดยที่ครูตองชี้แจงใหนักเรียนใน
กลุมไดทราบถึงหนาที่ของกลุมวานักเรียนตองชวยเหลือกัน เรียนรวมกัน อภิปรายปญหารวมกัน 
ชวยกันตรวจสอบคําตอบและชวยกันแกไขขอผิดพลาดของสมาชิกในกลุม ซ่ึงสมาชิกทุกคนในกลุม
ตองทํางานใหดีที่สุด เพื่อใหเกิดการเรียนรูและเตรียมการใหสมาชิกกลุมทําคะแนนจากแบบทดสอบ
ไดดีทุกคน หลังจากที่ครูเสนอเนื้อหาสาระตลอดจนสื่อตาง ๆ ในชั้นเรียนเสร็จแลว 

     3.   การทดสอบยอย (quizzes) หลังจากที่ครูไดเสนอบทเรียนไปแลว 1 – 2 คนมี
การทดสอบยอยกับนักเรียน โดยนักเรียนตางคนตางทํา ซ่ึงไมเปดโอกาสใหมีการปรึกษากันใน
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ขณะที่ทําการทดสอบยอย ดวยเหตุผลนี้นักเรียนแตละคนตองมีความรับผิดชอบตอตนเองในการรับ
ความรูจากครูและเพื่อน 

4.   คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคน (individual improvement score) 
แนวคิดหลักของคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคนเปนตัวกระตุนใหนักเรียนทํางานหนักขึ้น 
และแสดงความสามารถไดดีกวาครั้งกอน นักเรียนทุกคนสามารถทําคะแนนสูงสุดใหกลุมของตน
ไดคะแนนพัฒนาการนี้ ไดมาจากคะแนนการทําแบบทดสอบของนักเรียน แลวนําไปเปรียบเทียบกับ
คะแนน พื้นฐานของตนเองซึ่งคิดมาจากคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบที่ผานมาตั้งแตตน 

5.   การตระหนักถึงความสําเร็จของกลุม (team recognition) การที่กลุมจะไดรับ
รางวัลก็ตอเมื่อกลุมนั้นไดรับความสําเร็จเหนือกลุมอ่ืน ซ่ึงจะตัดสินดวยการนําคะแนนพัฒนาการ
ของสมาชิกทุกคนในกลุมมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม 

การเรียนแบบ TGT (teams games tournament) เปนรูปแบบที่ไดพัฒนาเริ่มแรกโดย 
เดวิด  เดอ  วีรีส  และ เคท  เอ็ดวารดส(David De Vries and Keith Edwards , อางถึงใน Slavin 1990 
: 6) ซ่ึงการเรียนแบบ TGT นี้ไดพัฒนามาจากรูปแบบ student team learning (STL) เพื่อใหเหมาะสม
กับลักษณะวิชาทั่วไปและทุกระดับการศึกษา วิธีนี้จัดกลุมเชนเดียวกับ STAD หลังจากครูสอน
บทเรียนแตละบทแลว กลุมจะตองเตรียมสมาชิกทุกคนในกลุมใหพรอมสําหรับการแขงขันตอบ
คําถามที่ครูจะใหมีขึ้นในวันตอไปโดยมีการชวยสอนและถามกันในกลุมตามเนื้อหาในเอกสารที่ครู
แจกให โดยปกติการแขงขันจะมีสัปดาหละคร้ัง ประกอบดวยคําถามสั้น ๆ เกี่ยวกับบทเรียนที่ครู
สอนไปแลวและที่ปรากฏในเอกสาร ใชเวลาแขงขันครั้งละประมาณ 40 นาที ในการแขงขันครูจะจัด
ใหนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับเดียวกันแขงขันกัน โดยจัดใหนักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุด 3 คน
แรกในการแขงขันครั้งกอนไดแขงขัน และคนที่ไดคะแนนรองลงไปแขงขันชุดละ 3 คน ตามลําดับ 
คะแนนที่สมาชิกในกลุมแตละคนทําไดจะนํามารวมกันเปนคะแนนกลุม เมื่อเสร็จการแขงขันแตละ
ครั้งครูจะออกจุลสารประจําหองลงประกาศชมเชย ผูที่ทําคะแนนไดสูงสุด และกลุมที่ทําคะแนน
ไดมากที่สุด 

การเรียนแบบ TAI (team assisted individualization) เปนรูปแบบที่ไดพัฒนาโดย
Slavin Leavey และ Madden ( Slavin 1990 : 7) ซ่ึงนํารูปแบบการเรียนของ STAD และ TGTมาปรับ
เขาดวยกัน เพื่อพัฒนาใหเหมาะสมสําหรับวิชาคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาปที่ 3 – 6วิธีนี้ จัด
กลุมเชนเดียวกับ STAD แตขั้นแรกจะมีการทดสอบความสามารถในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
กอนจัดนักเรียนเขากลุมคละกัน กลุมละ 4 คน นักเรียนแตละคนจะเริ่มบทเรียนไมเหมือนกัน เพราะ
มีระดับความสามารถตางกันแตทํางานรวมกันเปนทีม นักเรียนทุกคนจะไดรับการสอนเปน
รายบุคคล (individualized instruction) เฉพาะที่อยูในระดับความสามารถเทากันตามความยากงาย
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ของเนื้อหาวิชาที่จะสอนแตกตางกัน เสร็จแลวทุกคนกลับมานั่งรวมกลุมทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ของแตละคน แตจะมีการชวยเหลือกัน ซ่ึงนักเรียนที่เรียนลํ้าหนาไปแลวจะชวยนักเรียนออนในการ
ทํางานและชวยตรวจแบบฝกหัดใหดวย เมื่อจบหนวยการเรียนแตละหนวยครูจะทดสอบนักเรียน
โดยใชขอสอบแตกตางกัน แตละสัปดาหครูจะนับจํานวนบทเรียนที่เด็กแตละกลุมทําไดสําเร็จ หาก
กลุมใดทําไดมากกวาเกณฑที่ครูกําหนดไวกลุมนั้นจะไดรางวัล และยังเพิ่มคะแนนใหกับแบบฝกหัด
ที่ถูกทุกขอและแบบฝกหัดที่ทําเสร็จทุกขอดวยเปนพิเศษการเรียนแบบ TAI ออกแบบขึ้นเพื่อ
ชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจกระจางชัด 
อยางไรก็ตาม กอนที่นักเรียนจะไดแกไขขอบกพรองทางคณิตศาสตรของตน นักเรียนจะตองมีความ
เขาใจความมุงหมายของการทํางานกลุมกอน ซ่ึงในจุดนี้ครูจะตองเปนผูสรางใหเกิดขึ้นกับตัว
นักเรียน 

การเรียนแบบ CIRC (cooperative integrated reading and composition) เปนรูปแบบ
ที่ไดพัฒนาโดย เมดเดน  (Madden)  สลาวิน  (Slavin)  และสตีเวน  (Stevens) ( Slavin 1990 : 7) ซ่ึง
เปนการเรียนแบบรวมมือที่เหมาะสําหรับวิชาการอานและการเขียน และทักษะอื่น ๆ ทางภาษา ที่จะ
สามารถอธิบายถึงเหตุผลพัฒนาการ และชวยใหการอานและเขียนเรียงความมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
การเรียนแบบ CIRC นี้เหมาะสําหรับชั้นประถมศึกษาและมีจุดประสงคอยางเดียวกันกับการเรียน
แบบ TAI คือ ใชความรวมมือในการที่จะเรียนรูซ่ึงเปนเครื่องมือที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูได วิธีนี้
จัดกลุมนักเรียนกลุมละ 4 คน โดยแบงนักเรียนเปน 2 กลุม คือ กลุมเกง กับกลุมออน แลวจับคูกัน 
ครูจะแยกสอนทีละกลุม ขณะที่ครูสอนกลุมหนึ่ง กลุมที่เหลือจะจับคูทํางานกัน ในกิจกรรมตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ อานใหเพื่อนฟง ทํานายวาเรื่องที่อานจะจบลงอยางไร เลาเรื่องยอใหเพื่อนฟง ตอบคําถาม
ทายบท ฝกจดจําและสะกดคําและคนควาหาความหมายของศัพทตาง ๆ ที่ปรากฏในทองเรื่อง 
จากนั้นใหนักเรียนเกงและนักเรียนออนจับคูกันและทํางานรวมกันเปนทีม 

การเรียนแบบตอบทเรียน (jigsaw) การเรียนแบบนี้บางทีเรียกวา การเรียนแบบตอ
ชิ้นสวนหรือการศึกษาเฉพาะสวนออกแบบโดย Aronson และคณะ (Slavin 1990 : 6) การเรียนวิธีนี้
เปนกิจกรรมการเรียนที่แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 5 – 6 คน ที่คละความสามารถและเพศนักเรียน 
ทุกกลุมจะไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมเชนเดียวกัน มีการแบงเนื้อหาของเรื่องที่จะเรียนออกเปน
สวน ๆ แลวมอบหมายใหนักเรียนแตละคนในกลุมยอย รับผิดชอบกันไปคนละสวนนักเรียนแตละ
คนตองทําการศึกษาเนื้อหาสวนนั้น ๆ ใหเขาใจอยางถองแท จนถึงระดับกลายเปน“ผูเชี่ยวชาญ” 
(expert group) จากนั้นแตละคนจะกลับเขากลุมเดิมของตนเพื่ออธิบายใหสมาชิกในกลุมฟง เพื่อให
ทั้งกลุมไดรับเนื้อหาครบทุกสวน และวัดผลดวยการทดสอบความเขาใจในเนื้อหาที่เปนภาพรวม
ทั้งหมด ตอมา Slavin ไดนําการเรียนแบบนี้มาดัดแปลงใหมเรียกวา Jigsaw IIโดยสมาชกิภายในกลุม
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ตองศึกษาเนื้อหาทั้งหมดที่ครูให แลวจึงแบงใหแตละคนศึกษาเฉพาะสวนและที่สําคัญคือมีการ
ทดสอบเปนรายบุคคลหลังจากจบบทเรียนแลว และนําคะแนนของสมาชิกแตละคนมารวมกันเปน
คะแนนกลุม เมื่องานหมดไปแตละเรื่องและเสนอตอเพื่อนเรียบรอยแลวกลุมจะรวมกันใหมเพื่อ
ทํางานชิ้นตอไป การเรียนแบบนี้มักใชกับวิชาสังคมศึกษา หรือวิชาอื่น ๆที่ยึดเนื้อหาของวิชาเปน
สําคัญ 

นอกจากการเรียนแบบรวมมือตามแนวคิดที่ไดกลาวมาขางตนแลวยังมีรูปแบบการ
เรียนแบบรวมมือตามแนวคิดของ Shlomo และ Sharan การสืบสวนสอบสวนเปนกลุม (group 
investigation) รูปแบบการสอนนี้ไดรับการพัฒนาโดย Shlmo และYael Sharan ( Slavin 1990) แหง
มหาวิทยาลัย Tel Aviv ซ่ึงการเรียนแบบนี้ นักเรียนจะทํางานดวยกันเปนกลุมยอย ๆ โดยใชการ
สืบคนแบบรวมมือกันมีการอภิปรายเปนกลุม รวมทั้งวางแผนงานและโครงการตาง ๆ นักเรียน
แบงกลุมกันเอง แตละกลุมมีสมาชิก 2 – 6 คน หลังจากกลุมเลือกหัวขอจากเรื่องที่จะเรียนแลว
สมาชิกแตละคนจะตองฝกทําความเขาใจเปนพิเศษแลวนํามารวมกันเปนรายงานกลุม จากนั้นก็จะ
เสนอผลงานแกเพื่อนรวมหองถึงสิ่งที่ไดคนความาจะเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น ถา
พิจารณาระหวางการจัดสภาพหองเรียนแบบเดิม และแบบรวมมือ จะมีความแตกตางกันออกไป ซ่ึง
ครูมิใชเปนแหลงความรูที่คอยปอนใหกับนักเรียนแตจะมีบทบาทเปนผูคอยแนะนําใหความ
ชวยเหลือ จัดหาและชี้แนะแหลงขอมูลใน การเรียนของนักเรียน ตัวนักเรียนเองจะเปนแหลงความรู
ซ่ึงกันและกันในกระบวนการเรียนรู และนักเรียนภายในกลุมทุกคนตองรวมมือกันและมี
ปฏิสัมพันธตอกันอยางทั่วถึง ไมใชเปนเพียงการจัดนักเรียนนั่งรวมกลุม แลวตางคนตางทํากิจกรรม
ของตนเอง (Artzt และ Newman  ,1990 อางถึงในนพนภา  ออกดวง 2547 : 39) ดังแสดงในแผนภูมิ
ที่ 2 และแผนภูมิที่ 3 ตอไปนี้ 
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3.4   ขั้นตอนการสอนโดยวธีิการเรียนแบบรวมมือ 
 วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ประกอบดวยเทคนิควิธีสอนหลายๆแบที่ใชกันอยู

อยางแพรหลาย  โดยรวมแลวแตละเทคนิคจะมีขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้    
วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 109) 

1.   ขั้นเตรียม 
ครูสอนทักษะในการเรียนแบบรวมมือ จัดกลุมนักเรียนบอกวัตถุประสงคของ

บทเรียนและวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน 
2.   ขั้นสอน 

เร่ิมแรกครูนําเขาสูบทเรียน เพื่อทบทวนเรื่องที่เรียนมาแลว และทบทวนในเรื่อง
บทบาทของการทํางานกลุม การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน หลังจากนั้นครูสอนเนื้อหาหรือบทใหมดวย
วิธีสอนที่เหมาะสม แลวใหงาน 

3.   ขั้นทํางานกลุม 
มีการแจกสื่อการเรียนการสอนหรืองานที่จะใหนักเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม

ยอยแตละคนมีบทบาท หนาที่ของตนชวยกันแกปญหา อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
เพื่อหา คําตอบที่ดีที่สุดมากกวาดูเฉลยคําตอบหรือรอคําเฉลยจากครู 

4.   ขั้นระดมสมอง 
ขั้นนี้เปนการนําเสนอผลงาน เสนอแนวคิดรวมกันทั้งหอง ใหแตละกลุมไดมี

โอกาสแสดงความคิดเห็น โดยครูจะตองมีบทบาทคอยถามเพื่อใหนักเรียนไดเสนอความคิดเห็นได
เต็มที่ และทุกคนไดมีสวนรวมในการเรียน 

5.   ตรวจสอบผลงาน 
                 อาจใหสมาชิกในกลุมหนึ่งคนอธิบายวิธีการหาคําตอบของเขาที่ไดจากการเรยีนรู

รวมกันภายในกลุม ถาตอบไมไดใหเพื่อนในกลุมชวยกันตอบ 
6.   ขั้นสรุปบทเรียน 

ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุมโดยอภิปราย
ถึงผลงานที่นักเรียนทํา และวิธีการทํางานของนักเรียนรวมถึงวิธีการปรับปรุงการทํางานของกลุม
ดวย ซ่ึงจะทําใหนักเรียนรูความกาวหนาของตนเองทั้งทางดานวิชาการและดานสังคม 

7.   ขั้นทดสอบ 
                  ในการเรียนแตละครั้งเมื่อจบบทเรียนหนึ่งๆ นักเรียนทุกคนจะตองไดรับการ
ทดสอบ เพื่อที่จะไดรูวาเขาสามารถประสบผลสําเร็จในการเรียนมากนอยแคไหน และนําคะแนนที่
ไดมาคิดเปนคะแนนของกลุม ซ่ึงจะเปนคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุม 
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8.   ขั้นใหการเสริมแรง 
                 ในขั้นนี้เปนการยอมรับในผลสําเร็จของนักเรียนและของกลุม ซ่ึงจะเปนการใช

คําพูดหรือใชโครงสรางเกี่ยวกับรางวัลเปนการสรางกําลังใจใหแกนักเรียนและกลุม 
 

3.5    บทบาทและหนาที่ของครูและนักเรียน 
             3.5.1    บทบาทและหนาที่ของคร ู

                         อดัมและแฮมม (Adam and Hamm 1990 : 24 – 25) ไดกําหนดบทบาทและ
หนาที่ที่สําคัญของครู ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือไว ดังนี้ 

           1.   เปนผูจัดกลุม ซ่ึงจะพิจารณาตามความเหมาะสม และอธิบายใหนักเรียน
ทุกคนในชั้นเรียนไดเขาใจถึงวิธีการเรียนแบบรวมมือ 

           2.   เตรียมบทเรียน และสื่อการเรียนการสอนเพราะกิจกรรมที่นักเรียนจะ
รวมกันเรียนนั้นขึ้นอยูกับเนื้อหาบางบทเรียนอาจจะใหนักเรียนรวมทดลองศึกษาเองหรือให
แกปญหาโจทยรวมกัน 

           3.   การใหความรูนักเรียนในเรื่องของบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ แนว
ปฏิบัติสําหรับการทํางานของกลุม และชวยใหนักเรียนไดเขาในกฎกติกาของกลุมในการดําเนินงาน 
และการฝกทักษะทางสังคมเพื่อใหงานกลุมมีประสิทธิภาพ ติดตามดูพฤติกรรมของนักเรียน 
ตลอดจนใหความรูเพิ่มเติมในสวนที่นักเรียนยังไมไดอภิปรายซึ่งเปนเรื่องหรือจุดมุงหมายที่กําหนด
ไวในการสอนแตละครั้ง รวมทั้งเก็บผลงานของนักเรียนมาศึกษาปญหาขอบกพรอง เพื่อมาปรับปรุง
แกไขตอไป 

4.   ครูตองเปนผูที่คอยติดตามและสังเกตการทํางานของแตละกลุม คอยให
คําปรึกษาและแนะนํานักเรียนอยูเสมอ เมื่อนักเรียนมีปญหาในขณะที่รวมกิจกรรม 

            5.   ครูจะตองติดตามวัดผลและประเมินผล จะตองมีการตกลงกับนักเรียนวา
จะประเมินผลอยางไร เพราะบางครั้งครูอาจจะประเมินผลเปนกลุม บางครั้งอาจจะประเมินเดี่ยว 

            6.   ครูควรจะคอยเสริมกําลังใจและใหรางวัลกับนักเรียน โดยใหนักเรียนได
รายงานความกาวหนาและชมเชยเมื่อทําถูกตองและในขณะเดียวกันก็ตองใหกําลังใจแกผูที่ทําผิด
โดยใหคําแนะนําชวยเหลือและเสริมกําลังใจ ดวยคําพูดวา “เธอเกือบจะทําถูกแลวนะ พยายามอีกนิด
หนึ่ง”ครูไมควรยกยองกลุมใดกลุมหนึ่งจนเกินไป อาจจะทําใหกลุมอื่นหมดกําลังได 

           7.   ครูที่สอนแบบนี้จะตองรูหลักจิตวิทยา เปนประชาธิปไตยและมี      
มนุษยสัมพันธ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
50 

 

            แมททิว (Mathews 1992 , อางถึงใน สุรศักดิ์ หลาบมาลา 2535 : 5) ไดให
ขอแนะนําวาเด็กเกงไมคอยชอบการเรียนแบบรวมมือ ครูควรแกไขดังนี้ 

           1.   ครูควรใหแบบฝกหัดที่เด็กทุกคนตองชวยกันทํา 
           2.   จัดใหมีกิจกรรมที่ตองอาศัยความสามารถหลายดานของเด็กหลายคน

ชวยกัน 
           3.   สงเสริมกระบวนการกลุม โดยใหเด็กทุกคนมีความรับผิดชอบเฉพาะงาน

รวมกัน 
           4.   ใหทั้งกลุมกําหนดเปาหมายของงานดวย 
           5.   ฝกเด็กใหรูจักวิธีคนหาขอมูล ใชขอมูลขอความชวยเหลือหรือชวยคนอื่น 
           6.   ใหเด็กเกงอยูในกลุมเด็กเกงดวยกันบาง เพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนาย

เกินไป 
           7.   จัดงานหรือกิจกรรมที่ใหเด็กออนเปนผูมีโอกาสทําหรืออธิบายใหคนอื่น

ไดฟงบทบาทของนักเรียน 
3.5.2   บทบาทและหนาที่ของนักเรียน 

            อดัมและแฮมม (Adam and Hamm  , 1990 : 26 – 27) ไดกําหนดบทบาท
และหนาที่ที่สําคัญของสมาชิก ในกลุมแตละคน เพื่อรับผิดชอบการทํางานภายในกลุมไปสูเปาหมาย
ที่ตั้งไว ดังนี้ 

1.   ผูชี้แนะหรือผูอํานวยความสะดวก มีหนาที่จัดสรรงานใหกับกลุมและ
เปนผูใหความชวยเหลือในการอํานวยความสะดวก ซ่ึงทําใหทุกคนเขาใจงานของกลุมโดยถือวาเปน
บทบาทของผูนํากลุมในการรวมกันแกปญหาหรือรวมกันทํางานที่ไดรับมอบหมาย 

2.   ผูบันทึกเวลา เปนผูบันทึกหรือผูรายงานของกลุมที่ไดจากการบันทึกใน
การอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการปฏิบัติกิจกรรมของสมาชิกในกลุม 

3.   ผูควบคุมเวลาหรือผูอานคําสั่งซึ่งในการทํางานตองมีผูคอยควบคุมเวลา
วางานแตละชิ้น ขั้นตอนใดใชเวลานานเทาไร หรือมีหนาที่อานปญหาหรือคําชี้แจง และแนะนํา
ใหกับสมาชิกในกลุม 

4.  ผูจัดอุปกรณหรือผูตรวจสอบ ในการเรียนแตละชั่วโมงตองมีผูรับผิดชอบ
ในการจัดการเรื่องอุปกรณการเรียนที่ไดรับจากครูผูสอน หรือมีหนาที่ตรวจสอบสมาชิกของกลุมวา
เขาใจในงานของตนมากนอยอยางไร และดูวาทุกคนเห็นดวยกับขอเสนอแนะและขออธิบายของ
กลุมหรือไม 
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5.   ผูกระตุน มีหนาที่ใหกําลังหรือแรงเสริมแกสมาชิกในกลุม เพื่อกอใหเกิด
ความรูสึกที่ดีในการทํางานรวมกัน และใหคําอธิบายเพิ่มเติมแกเพื่อนสมาชิกการเรียนแบบรวมมือ
เปนการจัดกิจกรรมที่มุงเนนการทํางานรวมกัน มีการกําหนดบทบาทของครูและนักเรียนไวอยาง
ชัดเจน เพื่อใหการจัดการเรียนรูบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 
4.   การเรียนแบบรวมมือ เทคนิค  C I R C 

เทคนิค CIRC  (Cooperative Integrated Reading and Composition) เปนเทคนิคการเรียนรู
เทคนิคหนึ่งในวิธีสอนแบบรวมมือกัน  (Cooperative  Learning   Methods)   ออกแบบขึ้นเพื่อใช
สอนการอานและการเขียนโดยเฉพาะ   กอนที่จะกลาวถึงรายละเอียดของการจัดการเรียนรูเทคนิค  
CIRC    ผูวิจัยขอนําเสนอความรูเกี่ยวกับวิธีสอนแบบรวมมือกันโดยสังเขป ดังนี้ 

เทคนิค CIRC เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดย  เมดเดน (Madden), สลาวิน  (Slavin), และ
สตีเวน  (Stevens) ในป1987 เปนโปรแกรมที่ใหมสุดของวิธีสอนแบบรวมมือกันใชชื่อวาวิธีสอน
แบบรวมมือกันแบบผสมผสานหรือบูรณาการการอานและการเขียน  เทคนิค CIRC เปนเทคนิคที่
ออกแบบขึ้นเพื่อใชสอนในดานการอานและการเขียนโดยเฉพาะ ซ่ึงถานําไปใชใหถูกตองตาม
หลักการแนวทางการประยุกตใชก็จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดทั้งเด็กที่
เรียน เกง ปานกลาง ออน หลักสําคัญของการจัดการเรียนรู เทคนิค CIRC คือ ครูตองใหผูเรียนไดรับ
ความรูอยางจริงจัง  ทุกคนมีการยอมรับซึ่งกันและกัน    และสมาชิกทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน คือ 
ความสําเร็จของงาน โดยที่ครูตองดําเนินการสอนใหความรูและฝกทักษะการอานและการเขียนกอน 
ใหฝกทักษะปฏิบัติการอานและการเขียนดวยการรวมมือกันเรียนรูในการสอนดวย  เทคนิค CIRC 
ครูจะตองเลือกบทอานที่มีโครงสราง หลักเกณฑทางภาษาใหนักเรียนไดรูและเขาใจและการนําไปสู
การฝกหัดการเขียนตามวัตถุประสงคได วัชรา   เลาเรียนดี (2548 : 176) 

วิธีเรียนแบบรวมมือกันมีลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูสําคัญ ๆโดยรวมตามที ่
วัชรา   เลาเรียนดี (2548 : 177)ไดกลาวไว  ดังนี ้

1.   การจัดการเรียนการสอนเริ่มจากครูกอนเสมอ  (teacher  Instruction) 
2.  การฝกปฏิบัติเปนทีม(teampractice) นักเรียนทํางานรวมกันในทีม  ประกอบดวย

สมาชิก  4 – 5  คน   มีความสามารถแตกตางกันเรียนรูรวมกันจากครูที่มอบหมายโดยการใชใบงาน  
หรืออุปกรณฝกอื่น ๆ  ขึ้นอยูกับเนื้อหาที่เรียน  นักเรียนจะมีการประเมินนักเรียนในแตละคน  จะ
รวมเปนคะแนนของทีม  และทีมใดไดคะแนนถึงเกณฑที่กําหนดจะไดรับการยกยองและรับ
ประกาศนียบัตรหรือรางวัลอ่ืน ๆ 
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จากการที่ไดกลาวมาขางตนสรุปไดวา เทคนิคCIRC เปนเทคนิคการสอนที่พัฒนาขึ้นโดย
นักการศึกษาตางประเทศเพื่อนํามาใชในการพัฒนาดานการอานและการเขียนโดยเฉพาะ เทคนิคนี้
เนนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดรูจริงโดยการปฏิบัติจริงและมีการยอมรับซึ่งกันและกัน   
  

4.1   องคประกอบที่สําคัญของ เทคนิค   CIRC    
            เทคนิค CIRC ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ (วัชรา  เลาเรียนดี  2548: 178) 
           1.   กิจกรรมพื้นฐานดานการอานและการเขียน (basal related activities)   
           2.   การดําเนินการสอนของครู (direct instruction) 
           3.   การบูรณาการ  การอานและเขียน (integrated reading and composition)   

นักเรียนจะรวมมือกันเรียนรู  และปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการอานและการเขียนตอจาก
การสอนโดยตรงจากครูทุกครั้ง ซ่ึงแตละครั้งจะเริ่มดวยการสอนอานกอนประกอบดวยสมรรถภาพ
การอานหลายๆดาน เชน การอานเพื่อความเขาใจ การอานเพื่อสรุป การอานเพื่อจับใจความ และการ
อานเพื่อสงเสริมหรือหาประเด็นสําคัญของเรื่องดังที่ บราวน(Brown 1984,อางถึงในวัชรา  เลาเรียนด ี 
2548 : 178)   ไดกลาววาทักษะการอานเพื่อความเขาใจสามารถพัฒนาไดไมยาก  โดยสอนให
นักเรียนไดมีโอกาสฝกในการสรุป  รวมกันตั้งคําถาม  ใหนิยามความหมาย  และทํานายผล  หรือ
เหตุการณ  ซ่ึงถาครูดําเนินการสอนดวยวิธีดังกลาวอยางตอเนื่องก็จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดาน
การอานของนักเรียนไดทุกคน  ในเวลาเดียวกันก็สามารถบูรณาการการสอนอานรวมกับการสอน
เขียนได 

การนําเทคนิค CIRC ไปใชนั้นตองเริ่มดวยการสอนของครูทุกครั้งโดยครูตองสอนอธิบาย 
ยกตัวอยางการอานประเภทตางๆ  และรูปแบบการเขียนโดยทั่วๆ  ไป ใหนักเรียนรูและเขาใจและฝก
ปฏิบัติ ทุกขั้นตอนในการเรียนรูแบบรวมมือสมาชิกกลุมจะชวยเหลือซ่ึงกันและกันหรือแกไขใหแก
กันจนกวาจะแนใจวางานนั้นสมบูรณที่สุด 
 

4.2   ขั้นตอนการจัดการเรียนรู เทคนิค CIRC     
            วัชรา เลาเรียนดี (2548: 180) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการจัดการเรียนรูเทคนคิ CIRC  
ดังนี้    

1.   ครูนําเสนอความรูเกี่ยวกับการอานวิธีการอานความสําคัญของการอานเพื่อความ
เขาใจ พอสังเขป  อธิบายความสําคัญของการเขียน  วิธีเขียนแบบตาง ๆ  ของการเขียน  ความ
เกี่ยวของสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางการอานและการเขียน 
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2.   ครูดําเนินการสอนยกตัวอยางบทอาน  ครูและนักเรียนรวมกันอานบทอาน  ทํา
ความเขาใจ  ถาม ตอบ  ชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญโครงสรางของขอความ ประโยคตาง ๆ   ความ
เชื่อมโยงของขอความหรือประโยคในบทอานใชกิจกรรมการอานโดยชี้ใหเห็นถึงลักษณะวิธีการ
เขียน  การฝกหัดการเขียน ควรเริ่มจากการเขียนตอบแบบงาย ๆ  การสรางประโยคจากคําศัพท  หรือ
คําเชื่อม  คําขยาย 

3.   ครูตรวจความรูความเขาใจทั้งเนื้อหาและวิธีการเขียน  สาระสําคัญ  ประเด็นหลัก 
ประเด็นรอง   ลักษณะของเนื้อเร่ือง  โครงสรางประโยคที่ใช   ความสัมพันธระหวางขอความ  หรือ
ประโยคเนื้อเร่ือง  รวมทั้งฝกการคาดคะเนจุดจบของเรื่อง  บทสรุป  ความเปนไปได  หรือ
จินตนาการสรางสรรคความคิด 

4.   จัดกลุมเรียนโดยคละความสามารถ  แจกใบความรู   ใบกิจกรรม   ให  2 – 3 คน  
ตอ  1  ชุด เพื่อจะไดรวมมือกันเรียนใหรวมกันเรียนรู ปฏิบัติกิจกรรมตามขอตกลงที่ไดตกลงกันไว
ลวงหนากอนดําเนินการจัดการเรียนรู 

5.   สมาชิกทุกคนในกลุมรวมกันเรียนและอานใบความรู   ฝกกิจกรรมตามใบงานที่
ครูเตรียมไวให  โดยครูคอยติดตาม  ดูแล  ถามตอบ  การฝกปฏิบัติของนักเรียนอยางทั่วถึงทุกกลุม 

6.   ฝกการเขียน  ควรใหสมาชิกไดตรวจสอบผลงานเพื่อน  ชวยกันแกไขปรับปรุง
งานซ่ึงกันและกันใหถูกตอง ในการฝกเขียนจากบทอานควรสอดคลองกับรูปแบบของบทอานใน
ตอนเริ่มแรก  แลวคอยพัฒนา   เปนการเขียนในลักษณะอื่นที่ซับซอนและใชความคิดมากขึ้น  ที่
สําคัญนักเรียนควรไดมองเห็น  โครงสรางของประโยคหรือขอความที่สําคัญกอน นั่นคือ การฝก
เขียนควรเริ่มเขียนตามรูปแบบที่ถูกตองกอน  ฝกเขียนจากการชี้แนะแนวทางจนชํานาญกอนจะใช
กิจกรรมฝกพัฒนางานเขียนที่หลากหลาย ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

7.   การตรวจความรูความเขาใจ และผลการเรียนรูดานการอานและการเขียน ครูควร
ออกแบบทดสอบใหนักเรียนไดผานการเรียนรู  และฝกปฏิบัติเปนกลุมมาแลว  รูเกณฑการให
คะแนน  สามารถตรวจใหคะแนนตนเองคํานวณคะแนนกลุมของตนเองได ตามหลักการคํานวณ
กลุม และคะแนนพัฒนาของวิธีสอนแบบรวมมือการเรียนรู การสอนโดยใชเทคนิคบูรณาการการ
อานและการเขียน สําหรับการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยในการจัดการศึกษาของประเทศไทย
ควรพิจารณาถึงภูมิหลังความรูประสบการณ  ของนักเรียนแตละระดับชั้นแตละแหงเปนสําคัญ ซ่ึง
ครูผูสอนสามารถปรับประยุกตเทคนิควิธีดังกลาวไดอยางเหมาะสม เพียงแตใหรูและเขาใจเทคนิค
วิธีดังกลาวอยางชัดเจน เขาใจมาตรฐานการเรียนรูในแตละวิชาที่จะใชสอน  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
และวัตถุประสงคการเรียนรูในแตละวิชาเปนสําคัญ 
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จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and  Johnson 1987 อางถึงในศิจิตราภรณ ศิลปะ 
2547:20 - 21)   ไดสรุปขั้นตอนการสอนแบบ CIRC เปน 2 ขั้นตอน คือ การเตรียมการสอน 
(preparation)  และกิจกรรมการเรียนการสอน (learning and teaching activities)  ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี้    

1.   การเตรียมการสอน ส่ิงที่ครูผูสอนตองคํานึงถึงในขั้นเตรียมการสอนแบบ CIRC 
มีอยู  4 ประการ  คือ 

1.1   การเตรียมเนื้อหา  เนื้อหาที่สอนเปนแบบโครงสรางขอเขียน  (story 
grammar) ที่จัดเปนชุด ๆ  ตามระดับความสามารถของผูเรียน ดังเชน ขอเขียนที่มหาวิทยาลัย  จอหน  
ฮอพกินส   เปนผูสรางขึ้นเองหรือครูสอนสามารถที่จะเลือกเนื้อหาที่ใชสอนประเภทเดียวกัน เชน  
เรื่องที่เปนตอนเดียวจบหรือมากกวาหนึ่งตอน  ซ่ึงจะอธิบายถึงฉากตัวละคร สถานที่  เวลา   ที่มี
เหตุการณดําเนินไป  อธิบายเปาหมายของตัวละคร  การกระทําและผลจากการกระทําเปนอยางไร
บาง  และเรื่องจบลงแบบใด  หรืออาจใชเร่ืองที่ไมสมบูรณ   แลวใหนักเรียนคาดการณวาสวนที่ไม
สมบูรณนั้นควรเปนอยางไร เชน นักเรียนอานเรื่องที่ไมมีตอนจบแลวคาดวาเหตุการณควรจะจบลง
อยางไร  เปนตน 

1.2   การจัดนักเรียนเขากลุม (assigning student to teams) ครูเปนผูจัดกลุม
นักเรียนเขาเปนกลุมอาน (reading groups) กอน กลุมละ 2 คน ครูควรเปนผูจัดการแบงกลุมเอง เพื่อ
ขจัดปญหานักเรียนที่ชอบพอและสนิทสนมกันมารวมกลุมกัน ครูตองคอยกระตุนใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของการเรียนเปนกลุมความรวมมือของสมาชิกในกลุมทุกคนไมเฉพาะแตคูของตนเอง
เทานั้น ครูอาจจับกลุมใหมเมื่อเรียนครบ  4 – 6  สัปดาห  ดังแสดงในตารางที่ 3 
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 ตารางที่  3  แสดงตัวอยางการจัดกลุมนักเรียนตามระดับ 
                    ความสามารถในกลุมทดสอบ 

 
กลุมท่ี ชื่อกลุม กลุมท่ีคะแนน

สูง 
กลุมท่ีคะแนนต่ํา 

1 A 95 
92 

52 
53 

2 B 90 
90 

55 
58 

3 C 88 
88 

60 
63 

4 D 86 
85 

64 
65 

5 E 85 
85 

65 
67 

6 F 80 
79 

68 
70 

7 G 78 
78 

71 
72 

8 H 77 
76 

73 
75 

 
จากตารางที่  3  จะเห็นไดวา  กลุมยอยในกลุมทดลองมีทั้งหมด  8  กลุม แตละกลุม

ประกอบดวยสมาชิกจากนักเรียนในกลุมที่มีคะแนนสูง  2  คน  และกลุมที่มีคะแนนต่ํา  2  คน  
หลังจากจัดนักเรียนเขารวมกันในกลุมแลว  จึงใหนักเรียนในแตละกลุมตั้งชื่อกลุมของตนเอง ตาม
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 

1.3   การจัดทําใบคะแนนของทีม (team  score  sheet) เปนแบบบันทึกคะแนน
รายบุคคลของนักเรียน  แตละทีมประกอบดวย  รายชื่อสมาชิกในทีมและตารางคะแนนทดสอบเมื่อ
จบแตละบทเรียน  เชน การสอบสะกดคํา  อานออกเสียง  หาความหมายของคํา แตงประโยค  เขียน
เร่ือง เปนตน  ครูจะอธิบายการไดมาซึ่งคะแนนแตละอยาง  ทีมที่ทําคะแนนไดถึง  90  คะแนน ขึ้น
ไป  จะไดรับเกียรติบัตร “Super  team” และทีมที่ไดคะแนน  80  -  89  จะไดรับ  เกียรติบัตร “Great  
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team” และทีม  ที่ไดคะแนน 70 – 79 จะไดรับเกียรติบัตร “Good  team” ครูควรอธิบายหลักเกณฑ
การใหคะแนน  นักเรียนเปนผูกรอกรายชื่อสมาชิกทีมเอง 

 
ตารางที่  4      เกณฑการใหคะแนน 

ใบคะแนนทีม 
                                     ชื่อกลุม  :    A                                                  เรื่องการอานสะกดคําแมกด 

สมาชิก การสอบ
สะกดคํา 

20 

อานออกเสียง 
20 

หาความ 
หมายคํา 

20 

แตงประโยค 
20 

ทํางานเปน
ทีม 
20 

 
รวม 

สัมพันธ 
พงษเทพ 

ศิริพร 

มาลี 

19 

18 

17 

12 

19 

18 

15 

16 

18 

16 

16 

18 

15 

18 

13 

16 

19 

19 

16 

18 

91 

89 

77 

80 
 รวมคะแนนทั้งทีม 

เฉลี่ยคะแนนทั้งทีม 

336 

336/4 
=  84 

 
จากการใหคะแนนกลุม    A  ใดคะแนน   84  คะแนน  จะไดรับเกียรติบัตร   

“Great  team”     
2.   กิจกรรมการเรียนรู การสอนแบบ CIRC ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูที่เปน

ระบบครบวงจรโดยเริ่มจาก   
      2.1   ขั้นนําเสนอบทเรียน (teacher presentation) ครูเปนผูนําเสนอบทเรียนโดย
การทบทวนศัพทเกา   สอนคําศัพทใหม  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะใหนักเรียนอานออกเสียงคําศัพท
ไดถูกตอง  ใหนักเรียนรูความหมายของคําศัพทยาก  โดยการอธิบายและใหคําจํากัดความ 
เพื่อที่จะใหนักเรียนสามารถนําศัพทไปสรางประโยคไดอยางมีความหมาย  และถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ  หลังจากที่ครูสอนคําศัพทแลว  ครูก็แนะนําเรื่องที่จะใหนักเรียนอานใหนักเรียนเดาหรือ
คาดการณลวงหนาวาเรื่องที่ครูสอนเปนเรื่องอะไร  โดยเดาจากคําศัพทที่ครูสอนเพื่อเปนการโยง
ประสบการณเดิมเขากับเรื่องที่จะเรียน 
     2.2   ขั้นฝกทํางานเปนทีม (team  practice) กิจกรรมที่นักเรียนฝกทํางานเปนทีม
จะทําเมื่อครูนําเสนอบทเรียนเรียบรอยแลว  ซ่ึงแบงออกเปน  2  ขั้นตอน  ดังนี้ 
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2.2.1   ฝกโดยมีครูควบคุมอยู  (controlled  practice) หลังจากที่ครูทบทวน
ศัพทเกาแนะนําศัพทใหม  และแนะนําเรื่องที่จะอานแลว  นักเรียนไดทํากิจกรรม ดังตอไปนี้   
ตามลําดับขั้นในกลุมของตนโดยมีครูควบคุมอยู 
           อานออกเสียงคําศัพท (words  out  loud) นักเรียนฝกอานออกเสียง
คําศัพท  จากรายการศัพท (words  mastery  list) ที่ครูใหกับคูของตนเปลี่ยนกันอานและชวยกัน
แกไขเมื่ออานผิดจนกระทั่งอานไดราบรื่นและถูกตอง  กิจกรรมในขั้นนี้จะชวยใหนักเรียน  รู
ความหมายของคําโดยอัตโนมัติและไมเปนอุปสรรคในการทําความเขาใจในเรื่องที่ครูจะใหอาน 
           ฝกหาความหมายของคํา (words  meaning   practice)  นักเรียนจะใช
คําศัพทจากรายการศัพท (words  mastery  list) ในการฝกหาความหมายของคําจากพจนานุกรมแลว
เขียนความหมายของคําศัพทเปนคําพูดของตนเอง  (หากนักเรียนทําได)  และสรางประโยคจากคําที่
ครูให 
           สะกดคํา (spelling) นักเรียนฝกสะกดคําศัพทกับคูของตนหรือกับ
เพื่อนในทีมโดยมีคนบอกคนหนึ่ง  ใหสมาชิกในกลุมเขียนแลวเปลี่ยนกันตรวจจนกวาจะสะกดคํา
ไดถูกตองทุกคํา 
           อานในใจ (silent  reading) หลังจากทราบความหมายของคําและ
สะกดคําไดแลว  นักเรียนอานเรื่องที่ครูกําหนดใหในใจกอน  เพื่อรวบรวมและทําความเขาจากเรื่อง
กอนที่จะฝกอานออกเสียงในขั้นตอไปกับเพื่อน 
           การอานออกเสียง(reading  aloud) นักเรียนเปลี่ยนกันอานคนละยอ
หนากับคูของตน   หรือกับเพื่อนรวมทีม  เมื่อใครอานออกเสียงไมถูกก็ชวยกันแกไข สวนครูผูสอน
จะตองคอยเดินดูนักเรียนกลุมเปนการสังเกตความถูกตองในการอานของนักเรียนและคอยชวยเหลือ
เมื่อนักเรียนมีปญหา 
          การคนหาคําตอบจากเรื่องที่อาน (treasure  hunt) นักเรียนในแตละทีม
ชวยกัน  ตอบคําถามแตละตอนของเรื่องที่ครูใหอาน  ปรึกษาและอภิปรายหาคําตอบที่ถูกตองกอนที่
นักเรียนแตละคนจะเขียนคําตอบของตนเองสงครู 
         การเลาเรื่อง (story  retelling) นักเรียนในแตละกลุมชวยกันสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องตามลําดับเหตุการณเปนคําพูดของตนเอง  โดยครูใหคําแนะแนวทางในการ
เลาเรื่อง 
        การเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาน (story  related writing) นักเรียนเขียนสรุป
ใจความสําคัญ ลําดับเหตุการณ เลาเรื่องสอดแทรกความรูสึกนึกคิด  และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อานตามแนวคิดของตนเอง 
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      หลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมทุกขอครบแลวนักเรียนจะบันทึกผลการ
ทํางานลงในแบบฟอรมการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 

2.2.2   ขั้นตอนการฝกแบบอิสระ (free practice) หลังจากที่นักเรียนได
ทํางานเปนกลุมโดยมีครูคอยควบคุมชวยเหลืออยางใกลชิดแลว  นักเรียนยังจะไดฝกทํางานเองตาม
ลําพัง โดยการชวยตรวจทานแกไขความถูกตองในการทํางานของผูรวมทีม (peer  preassessment)  
กอนที่จะสงครู นอกจากนี้ยังสามารถฝกอานเรื่องที่ตนสนใจไดตามความตองการนอกหองเรียน 

2.3   ขั้นนําไปใช (production) หลังจากที่นักเรียนจบแตละบทแลว ครูผูสอนจะ
ทดสอบนักเรียนเกี่ยวกับความเขาใจในการอานเรื่อง การสรางประโยคจากคําศัพทที่ใหและการอาน
ออกเสียงคําศัพทซ่ึงใชเวลาประมาณ 15- 20 นาที โดยทดสอบเปนรายบุคคลไมอนุญาตใหชวยเหลือ
กัน ครูผูสอนจะตองใหนักเรียนแยกโตะจากกลุม คะแนนของกลุมขึ้นอยูกับความสามารถของ
สมาชิกในทีมทุกคน เมื่อนักเรียนทําการทดสอบเสร็จครูผูสอนควรรีบตรวจและบอกคะแนนของแต
ละทีมใหกับทุกคนทราบ หากเปนไปไดควรบอกใหนักเรียนในคาบตอไปเพื่อเปนการกระตุนและ
ใหกําลังใจแกนักเรียน 

2.4   ขั้นตระหนักถึงความสําเร็จของกลุม (team recognition) ทันทีที่ครูผูสอนคิด
คะแนนของนักเรียนแตละคนและแตละทีมเสร็จแลว ควรจะใหรางวัลเกียรติบัตรหรือคําชมเชยแก
กลุมที่ทําคะแนนไดถึงเกณฑที่กําหนด เพื่อเปนการชี้ใหเห็นคุณคาของความรวมมือและความสําเร็จ
ในทีม 

2.5   การคิดคะแนน 
2.5.1   การกําหนดคะแนนของทีมในการอาน (determining team scores in 

reading)  มีจุดประสงคเพื่อที่จะใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานของตนเอง เพื่อเปนแรง
เสริมในการใหความรวมมือในการทํางาน และกระตุนใหนักเรียนขยันทํางานอยางตอเนื่อง ดงันัน้จงึ
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการใหคะแนนหรือรางวัลทีมในการอานเพื่อเปนแรงเสริมแกนักเรียน 

2.5.2   คะแนนการทํางานของทีม (teamwork points) หมายถึงคะแนนความ
รวมมือในทีม ครูจะมีคะแนนให 20 คะแนน สมาชิกของแตละทีมจะไดรับคะแนนตามพฤติกรรมใน
การเรียน ซ่ึงขึ้นอยูกับความสําเร็จในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากครู ความรวมมือและการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การปฏิบัติตามกฎของหองเรียนในคาบสุดทายของการเรียนแตละสัปดาห
ครูจะใหคะแนนสมาชิกแตละคนในทีม โดยเขียนลงในแบบฟอรมการทํางาน 

2.5.3   การคิดคะแนนทีม (calculating team scores) ครูผูสอนนําคะแนนที่
นักเรียนไดจากการสอบขอเขียน สอบอานออกเสียงคําศัพท คะแนนจากการทํางานที่สมาชิกแตละ
คนในทีมไดมารวมกัน แลวหารดวยจํานวนสมาชิกในแตละทีม คะแนนเฉลี่ยที่ไดออกมาจะเปน
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คะแนนทีม จากการศึกษากระบวนการตางๆ ของการเรียนการสอนแบบ CIRC จะเห็นไดวาการ
เรียนโดยวิธีนี้จะใหความสําคัญของนักเรียนทั้งที่เรียนเกงและเรียนออน ทําใหขจัดปญหาความนอย
เนื้อต่ําใจของนักเรียนทีมที่ไดคะแนนนอย เพราะเกือบทุกทีมจะไดคะแนนและรางวัล เกียรติบัตร 
เชนกัน และจากการที่นักเรียนไดชวยเหลือกันในการทํางานกอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
ประกอบกับรางวัลที่ได ยอมทําใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน  

ในขั้นตอนการจัดการเรียนรูเทคนิค CIRC ประกอบดวยกิจกรรมการเรยีนรูทีเ่กีย่วกบั 
การอานและการเขียน ซ่ึงมีผูเสนอไวดังนี้  วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 183) กลาววา เทคนิค CIRC 
ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูดังตอไปนี้ 

1.   การวางแผนการเขียน (planning)  
            2.   การทําโครงราง การเขียนเรื่องทีน่าสนใจ (drafting)  
           3.    การทบทวน (reviewing) 
           4.    การปรับแกไข (editing) 
           5.    การนําเสนอหรือการพิมพ (presentationor pubishing) 

ทุกขั้นตอนในการเรียนแบบรวมมือกัน สมาชิกกลุมจะชวยเหลือกันและกนัและ
ปรับแกไขใหกันและกัน จนกวาจะแนใจวางานนัน้สมบูรณที่สุด (วชัรา เลาเรียนดี 2548: 179) การ
จัดการเรียนการสอนประกอบดวย 

1.   การสอนของครู 
            2.   การฝกปฏิบัติกลุม 
            3.   ฝกโดยอิสระ 
            4.   การประเมินผลใหกลุมเพื่อน 
            5.   การฝกเพิ่มเติม 
            6.   การทดสอบโดยเทคนิค CIRC 

หลักการเรียนแบบรวมมือกนั (cooperative learning) ในทุกกิจกรรมการเรียนการ
สอน ซ่ึงกระบวนการสอนในรูปแบบ CIRC จะประกอบดวยกิจกรรมการสอนดังตอไปนี้ 

1.   การจัดกลุมอาน (reading group)  
2.   การจัดทีมรวมกันเรยีนรู ( teams ) 

            3.   การจัดกิจกรรมพืน้ฐานที่เกี่ยวของ (basal-related activities) 
            4.   การจับคูอาน (partner reading) 
            5.  การเรียนรูไวยากรณ ในเรื่องและการฝกเขียนในเรื่อง (story grammar and story-
related writing) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
60 

 

6.    การฝกอานออกเสียงคําที่กําหนด ( words out loud) 
7.    การฝกหาความหมายของศัพท (words meaning) 
8.    การสรุปเรื่อง (story retelling) 
9.    การฝกสะกดคํายาก (spelling) 
10.  การตรวจสอบโดยเพื่อน (partner checking) 
11.  การทดสอบความรูความเขาใจ (tests) 
12.  การสอนอานเพื่อความเขาใจ (direct instruction in reading comprehension) 
13.  การใหอานบทความตางๆนอกเวลาและเสนอรายงานการอาน (independent 

writing reading and book reports) 
14.  การผสมผสานหลักภาษา (ศิลปะทางภาษา) กับการเขียน (integrated language 

arts and writing) 
ในการจดัการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CIRC  จะตองมีกิจกรรมตามที่ระบุขางตน 

อยางครบถวน เรียงลําดับความยากงาย กําหนดระยะเวลาในการเรียนรู และมีการฝกปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคอยางชัดเจน (วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 183) 

จอหนสันและจอหนสัน (Johnson และ Johnson , 1987 อางถึงใน ศิจิตราภรณ ศิลปะ 
35 : 2547) ไดเสนอขั้นตอนและกจิกรรมการเรียนรู เทคนิค CIRC ไดคลายคลึงกันในสวนของ
กิจกรรมการเรยีนรู ไดดังนี ้

1.   กิจกรรมเกี่ยวกับศัพท นักเรียนจะตองฝกกิจกรรมตอไปนี้ การหาความหมายของ
คํา (word meaning practice) ครูแจกใบงานที่มีรายการคํายาก หรือศัพทใหมที่นักเรียนไมเคยเรียนมา
กอนใหนักเรียนทุกคน นักเรียนในแตละกลุมจะอภิปรายวิธีการสะกดคําและความหมายของคําศัพท
ในพจนานุกรมรวมทั้งสรางประโยคคําศัพทที่ครูกําหนดให 

2.   อานออกเสียงคํา (words out loud practice) ครูจะแจกใบงานที่มีรายการคําศัพท
ใหมและคําศัพทคํายากใหนักเรียนทุกคน นักเรียนจะตองฝกอานออกเสียงคําศัพทใหถูกตองไม
ติดขัดกับคูของตนหรืออานกับเพื่อนรวมทีมก็ได 

3.   การสะกดคํา (spelling) การฝกสะกดคํา นักเรียนอาจฝกกับเพื่อนเปนคูหรือฝกกนั
เปนทีมก็ไดโดยใหคนหนึ่งเปนคนอานหรือบอกคํา เพื่อนรวมทีมหรือคูของตนจะเขียนคําศัพท
ตามที่เพื่อนบอกแลวเปลี่ยนกันตรวจ กิจกรรมในขั้นนี้นักเรียนสามารถจะฝกไดจนกระทั่งเขียนไม
ผิดเลย 

4.  การสอนอานเพื่อความเขาใจโดยตรง (direct instruction in reading 
comprehension) ครูจะเปนครูผูสอนวิธีการอานเพื่อความเขาใจใหแกนักเรียนในชั้น เสนอบทเรียน
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แนะใหนักเรียนสามารถอานจับใจความสําคัญ (main ideas) เขาใจความสัมพันธของเหตุและผล 
(understanding casual relations) และการอางอิงจากเรื่องที่อาน (inferences)  

5.   การอานเปนคู (partner reading) นักเรียนจะตองอานเรื่องในใจกอนแลวจึงฝก
อานออกเสียงกับคูของตนหรือเพื่อนรวมทีมโดยเปลี่ยนกันอานคนละยอหนา ใหคูหรือเพื่อนรวมทีม
ฟงโดยชวยกันแกไขการอานออกเสียงใหถูกตอง 

6.   การเลาเรื่อง (story retelling) หลังจากที่นักเรียนอานเรื่องจบ นักเรียนตองชวยกัน
เลาสรุปใจความสําคัญและลําดับเหตุการณของเรื่องที่อาน โดยการใชคําถามเพื่อแสดงความเขาใจ
ในการอาน 

7.   การคนหาคําตอบจากเรื่องที่อาน (treasure hunt) ในระหวางที่นักเรียนอานเรื่อง 
นักเรียนจะตองตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานไปดวย 

8.   การเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาน (story grammar and story related writing) เมื่อ
นักเรียนอานเรื่องซึ่งเปนโครงสรางขอเขียน (story grammar) ที่องคประกอบของเรื่องอันไดแก ฉาก 
ตัวละคร สถานที่และเวลา ในเรื่องซึ่งประกอบดวยจํานวนตอนวาเปนเรื่องตอนเดียวหรือมากกวา
หนึ่งตอนซึ่งจะอธิบายตัวละครมีเปาหมายยอยอะไร กระทําอะไรบาง และมีผลจากการกระทํา
ดังกลาวอยางไรบาง และสุดทายคือการแกไขปญหาวาตัวละครบรรลุเปาหมายหรือไมและเรื่องจบ
ลงแบบใด หลังจากการอานจบแลวนักเรียนจะเขียนเรียงความเกี่ยวกับหัวขอที่ครูใหอานตาม
แนวความคิดของตน ซ่ึงตอนจบอาจจะไมเหมือนกับเรื่องที่อานก็ได 

ขจรศักดิ์ สุนลี (2545 : 33-34) กลาวถึงการสอนโดยใชเทคนิค  CIRC  มีขั้นตอน
ดังนี้คือ 

1.   นําเสนอบทเรียนตอช้ันเรียนประกอบดวย แจงจุดประสงคการเรียน ทบทวน
เนื้อหา คําศัพทเกา แนะนําเนื้อหาและคําศัพทใหม เกณฑการทดสอบ 

2.   ขั้นปฏิบัติกิจกรรมประกอบดวย ครูเสนอเรื่องใหอานปฏิบัติกิจกรรมในกลุม การ
อานปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคล ตรวจสอบจากเพื่อน ฝกปฏิบัติเพ่ิมเติม ประเมินผล 

3.   ขั้นประเมินผล ประกอบดวย การซักถาม สนทนา อานออกเสียง ทดสอบความ
เขาใจของเนื้อเร่ือง และใน 1 สัปดาหจะนําคะแนนทุกกิจกรรมของนักเรียนทุกคนมารวมเปน
คะแนนของทีม  

พูลศรี กิจเฉลา (2544 : 76-77)  ไดกําหนดขั้นตอนการสอนโดยใชเทคนิค CIRC ไว
ดังนี้คือ 
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1.   ขั้นเตรียมประกอบดวย กําหนดจุดประสงคของการทํากิจกรรมรวมกัน อธิบาย
ใหขอมูล  อธิบายการทํางานกลุมใหกับนักเรียน และแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย โดยคละ
ความสามารถ 

2.   ขั้นสอนประกอบดวย นําเขาสูบทเรียน โดยนําเสนอความรูใหเชื่อมโยงระหวาง
ประสบการณเดิม กับความรูที่จะเรียนใหม 

3.   ขั้นทํากิจกรรมประกอบดวย นักเรียนทุกคนอานเรื่องที่กําหนด จับคูกันสรุป
ใจความสําคัญของเรื่อง อภิปรายกลุมและสรุปผลงานของกลุมรวมกันแตงเรื่องตอนจบ 

4.   ขั้นสรุปและดําเนินผล ประกอบดวย สมาชิกกลุมนําเสนอผลงานรวมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็น ครูชวยแกไขขอบกพรองที่พบ นักเรียนแตละคนประเมินผลงานของกลุมและ
สมาชิกภายในกลุม ครูทดสอบและประเมินผลนักเรียนรายบุคคล และประกาศผลกลุมที่ผานเกณฑ
การประเมิน 

ศรีสุวรรณ วิวิธเทศ (2547 : 17-18 อางถึงใน พจนา เขียนสะอาด) ไดกําหนดขั้นตอน
การสอนไว 5 ขั้นคือ 

1.   ขั้นเตรียมผูเรียน ประกอบดวย แบงนักเรียนเขากลุมโดยคละความสามารถ 
2.   ขั้นเสนอเนื้อหาสาระตอช้ันเรียน ประกอบดวย แจงจุดประสงคการเรียนรู 

ทบทวนความรูเดิม แนะนําเนื้อหาการเรียน อธิบายวิธีการเรียน เกณฑที่ทุกคนตองทําได 
3.   ขั้นกิจกรรมกลุมยอย ซ่ึงสมาชิกในกลุมจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมกัน

อภิปรายปญหา จนทุกคนเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน และสรุปเนื้อเรื่อง 
4.   ขั้นการทดสอบเมื่อเรียนจบแตละบทเรียน นักเรียนทุกคนจะไดรับการทดสอบ

คะแนนที่ไดจาการทดสอบของนักเรียนทุกคนจะรวมเปนคะแนนกลุม  
5.   ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน 

ประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑที่ครูตั้งไว  
จากผลการศึกษา แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันดวย

เทคนิค CIRC ที่กลาวมาสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตองจัดใหเปนขั้นตอน  คือข้ันเตรียม   
ขั้นสอน ขั้นกิจกรรมกลุม ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล ทุกขั้นตอนจะตองเรียงลําดับความยากงาย 
กําหนดระยะเวลา กําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน ซ่ึงผูวิจัยไดนําแนวคิดและหลักการของนักวิชาการ
ที่กลาวมาขางตน นํามาสังเคราะหเปนขั้นตอนในการจัดการเรียนรูในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1.   ขั้นเตรียม ประกอบดวย 
      1.1   แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4-6 คน นักเรียนในแตละกลุมคละความสามารถ 

กําหนดสัดสวน เกง ปานกลาง ออน เปน 1:2:1 
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                  1.2   แนะนําวิธีการเรียนรูเทคนิค CIRC อธิบายความสัมพันธของการอานและ
การเขียน วิธีการวัดและประเมินผล การคิดคะแนนกลุม ฝกทักษะและวิธีการทํางานกลุม สราง
แรงจูงใจในการรวมมือกันเรียนรู 

2.   ขั้นสอน ประกอบดวย 
     2.1   ทบทวนความรูเดิมเรื่องการอานและการเขียน 
     2.2   ครูนําเสนอความรูเกี่ยวกับการอาน  ความสําคัญของการอาน  วิธีการอาน  
ความรูเกี่ยวกับการเขียน  ความสําคัญของการเขียน  และวิธีการเขียน 
     2.3  ครูแจกบทอานใหนักเรียนรวมกันอาน  พรอมกับตอบคําถามของครู  
ตอจากนั้นครูและนักเรียนรวมกันรวมกันจับใจความสําคัญของบทอานทีละยอหนา  แลวนําใจความ
ที่ไดมาเรียบเรียงดวยภาษาที่กระชับ  และเชื่อมความคิดไดอยางตอเนื่องเหมาะสม 
    2.4    ครูและนักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน  และเขียนเปนเรื่อง  
พรอมทั้งรวมกันอภิปรายรูปแบบการเขียนที่ใชเขียนบทอานนี้  รวมทั้งวิธีการเขียนเรื่อง  การเรียบ
เรียงเนื้อหา  การตั้งช่ือเรื่อง        

3.   ขั้นกิจกรรมกลุม ประกอบดวย 
        3.1    ครูแจกบทอานใหมใหนักเรียนแตละกลุม  โดยแตละกลุมจับคูกันอาน    
ผลัดกันอาน  ผลัดกันฟง  แกไขการอานของเพื่อน  ตอบคําถามทายบทอาน  รวมกันสรุปสาระสําคัญ
ของเรื่อง  รวมกันอภิปรายรูปแบบการเขียนที่ใชเขียนบทอานนี้  รวมทั้งวิธีการเขียนเรื่อง  การเรียบ
เรียงเนื้อหา  การตั้งช่ือเรื่อง        

3.2   นักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนเรื่องใหม  โดยนํารูปแบบการเขียน  วิธีการ
เขียน    การเรียบเรียงเนื้อหา  การตั้งช่ือเรื่อง  ที่สรุปไดมาเปนแนวทางในการเขียนเรื่อง  ซ่ึงเนื้อเร่ือง
แตกตางไปจากเดิม  โดยที่สมาชิกในกลุมตองแนใจวาเพื่อนในกลุมเขาใจวิธีการเขียนเรื่องและ
สาระสําคัญของเรื่องใหม 
    3.3   ตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและกลุมเพื่อนตามเกณฑที่กําหนดไว 

4.   ขั้นประเมินผล มอบรางวัล ประกอบดวย 
     4.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอานที่ครูแจกใหอีกครั้งหนึ่ง 

   4.2 นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบดานการอานและเขียนเรื่อง โดยไมมีการ 
ชวยเหลือกัน 

  4.3   ครูตรวจใหคะแนนบันทึกคะแนนของสมาชิกในแตละกลุม 
  4.4   ชวยกันรวมคะแนนแตละกลุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม 
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4.5   มอบรางวัลแกกลุมที่ไดคะแนนมากที่สุด 2 ลําดับแรก  โดยกําหนดรางวัลไว  
2 รางวัล  ไดแก  กลุมยอดเยี่ยม  และกลุมเกงมาก 
 
5.วิธีสอนแบบปกติ 

วิธีสอนแบบปกติ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน  โดยผูสอนยึดแนวการ
สอนตามคูมือครูภาษาไทย  ของกรมวิชาการเปนหลัก  เนนการถายทอดความรูแบบบรรยาย  
อภิปรายกลุมยอย  ศึกษาคนควา  แสดงบทบาทสมสติ  และใชส่ือประกอบการสอนเปนสวนใหญ 

รัชนี  ศิลปศร (2542:10) กลาวถึงความหมายวิธีสอนแบบปกติไววา  การสอนแบบปกติ 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยครูเปนผูเตรียมศึกษาหา
ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะสอนจากตํารา  แบบเรียนหรือหนังสืออางอิงตางๆ แลวรวบรวม
เรื่องราวทั้งหมดมาถายทอดใหนักเรียนดวยการบรรยาย  การบอก  การใชส่ือประกอบการสอน    ซ่ึง
ครูและนักเรียนจะรวมกัน อภิปราย    ซักถาม   ตลอดจนชวยกันสรุปเนื้อหาเรื่องที่ไดจากการเรียน
สอดคลองกับที่วรรณี  ภิรมยคํา (2546 : 77) ไดสรุปความหมายของการสอนแบบปกติไววา  
“หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนโดยยึดแนวการสอนตามคูมือครู  ที่เนนการ
ถายทอดความรู  แบบบรรยาย  และการใชส่ือประกอบการสอนเปนสวนใหญ”  ดังนั้นวิธีสอนแบบ
ปกติจึงเปนวิธีสอนในระบบเกาที่เนนการบรรยายเปนหลัก ซ่ึงมีผูจัดลําดับขั้นตอนการสอนไวดังนี้ 

 กรมวิชาการ (2533 : 24) กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบปกติไว 4 ขั้นตอนคือ 
1.   ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการทบทวนความรูเดิม  แจงจุดประสงคการเรียนรูและดึง

ผูเรียนสูเนื้อหาใหม โดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน เกม บทบาทสมมติ นิทาน เพลง เปนตน 
  2.   ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย การเสนอเนื้อหาการเรียนใหกับผูเรียน

โดยใหนักเรียนใชวิธีการตางๆ เชน การอธิบาย การสนทนาซักถาม ตอบปากเปลา อภิปราย การทํา
แบบฝกหัด การทํากิจกรรมตามใบงานหรือทํางานกลุมประกอบกับการใชส่ือการสอนจริง รูปภาพ 
ใบงาน หรือสัญลักษณประกอบการเรียนการสอน 

  3.   ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลักการและสาระรวมกัน 
  4.   ขั้นวัดและประเมินผล เปนการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยวานักเรียนบรรลุวัตถุประสงค

การเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม  ถานักเรียนยังไมบรรลุวัตถุประสงคก็จะไดรับการสอนซอมเสริม
กอนเรียนเนื้อหาตอไป โดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม การตอบคําถาม การ
ทําแบบฝกหัด และการตรวจแบบทดสอบ 

สวน ดนัย  ไชยโยธา (2534 : 27-28) กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบปกติไว 4 ขั้นตอน
เชนกันคือ 
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1.   ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการจัดกิจกรรมนําเขาสูบทเรียนที่ชวยกระตุนหรือเราให
ผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนนั้นๆไดมากที่สุด และกิจกรรมที่นําเขาสูบทเรียนนั้นจะตอง
สอดคลองและตอเนื่องกับกิจกรรมขั้นสอน  เวลาสอนที่ใชในขั้นนําเขาสูบทเรียน ควรใชเวลา
ประมาณ 3-5 นาที และไมควรเกิน 10 นาที  

2.   ขั้นสอน เปนการจัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด การแกปญหา ทักษะ
ทางกาย หรือเจตคติตรงตามจุดประสงคของบทเรียน หรือจุดประสงคปลายทาง ซ่ึงจัดเปนกิจกรรม
ที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในบทเรียนนั้นๆ เวลาที่ใชในขั้นนี้จะมากกวากิจกรรมอื่นๆทั้งหมด นอกจากการสอนผูสอนจะ
ดําเนินการสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูควบคูกันไป 

3.   ขั้นสรุป เปนการรวบรวมยอความ เพื่อความสะดวกแกการจดจําและจดบันทึก การ
สรุปจะทําทันทีเมื่อการสอนเสร็จสิ้น เปนการสรุปแนวคิดและสาระสําคัญของการสอนในบทนั้นๆ 
ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในสาระสําคัญ และเปนการย้ําใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญของ
เรื่องราวที่สอน อาจจะกระทําโดยใหผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียน 

4.   ขั้นประเมินผล เปนการดําเนินการปฏิบัติตามแผนการประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนที่กําหนดไวในการเตรียมการสอน ซ่ึงอาจประเมินขณะสอน โดยการสังเกต อภิปราย การ
รายงานผล การตอบคําถาม สังเกตจากการสรุปบทเรียนโดยผูเรียน การทําแบบฝกหัด และการ
ประเมินผลหลังการสอน ตรวจผลการทําแบบฝกหัด สังเกตการณเลนเกม ซอมเสริมการเรียน 

สวนกรมวิชาการ (2544 : 21-27) กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบปกติแยกออกเปน 3  
ขั้นตอน คือ 

1.  ระยะเริ่มตน หรือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
ระยะเริ่มตนนี้ครูมีหนาที่เตรียมตัวนักเรียนใหพรอมที่จะเรียน ปลุกเราความสนใจ

กระตุนใหอยากรูอยากเรียนดวยกลวิธีตางๆ ซ่ึงครูจําเปนตองมีคุณสมบัติพื้นฐานตอไปนี้ 
1.1   มีสมรรถภาพในการพูด เสียงของครูที่พูดกับนักเรียนทั้งชั้นตองแจมใส ชัดเจน

หนักแนน มีความเด็ดขาดแตนุมนวลนาฟง 
1.2   รูจักสังเกตจดจําเรื่องราว และเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวนักเรียน ติดตาม

ขาวสาร  การบานการเมือง ความกาวหนาทางวิชาการ 
1.3   ชางซักชางถาม สนทนากับนักเรียนอยางเปนกันเองอยูเสมอ ฝกตนเองใหมี  

อารมณขัน หาจุดสนใจรวมกับนักเรียนของตน แมจะตางวัยกัน 
1.4   รูจักสะสมสิ่งที่อาจนํามาใชประโยชนในการสอนได เชน ภาพจากปฏิทิน แผน

พับ  ใบปลิว 
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1.5  รูจักเลือกใชส่ือการสอนที่ทันสมัย เชน ภาพนิ่ง วีดิทัศน แถบบันทึกเสียง
คอมพิวเตอรชวยสอน 

2.   ระยะดําเนินการสอน หรือ ขั้นสอน 
ระยะดําเนินการสอนเปนระยะสําคัญที่ทําใหนักเรียนรูส่ิงใหมมีขอเสนอแนะที่

ครูผูสอนวิชาภาษาไทย นาจะไดพิจารณาในระยะดําเนินการสอน ดังตอไปนี้ 
2.1   ครูตองปลูกฝงใหนักเรียนมีอุปนิสัยรักการอาน ครูอาจใชกุศโลบายไดหลายทาง

เชน 
2.1.1   ส่ังใหนักเรียนอานลวงหนา 
2.1.2   ซักถามเรื่องราว หรือ เนื้อหาตามที่กําหนดใหอาน 
2.1.3   ใหนักเรียนสรุปหัวขอสําคัญสงครูเปนขอเขียน 
2.1.4   แยกนักเรียนที่อานหนังสือมา กับนักเรียนที่ไมไดอาน แลวมอบหมายงาน            

  ใหทําแตกตางกัน 
2.1.5   ใหนักเรียนทําบันทึกผลการอานของตน 
2.1.6    จัดกิจกรรมกลุมอภิปรายถึงเนื้อความที่กําหนดใหอาน ชี้ใหเห็นวาผูที่ไม 

 อานมากอนยอมไมสามารถรวมแสดงความคิดเห็นได 
2.1.7    ใหนักเรียนทุกคนเขียนคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่กําหนดใหอาน 
2.1.8    ใหเขียนทั้งคําถามและคําตอบเกี่ยวกับเรื่องที่กําหนดใหอาน 

2.2   หากนักเรียนไดอานหนังสือเรียนมาแลว ใหทํากิจกรรมในหนังสือเรียน ซ่ึงตอง        
 ซักซอมความเขาใจใหตรงกัน ดังนี้ 

2.2.1   ใหนักเรียนอานคําส่ัง หรือคําถามในกิจกรรมนั้นๆ ใหเขาใจ อาจให              
   นักเรียนสรุปอีกครึ่งหนาวา กิจกรรมนั้นๆ ส่ังใหทําอะไร 

2.2.2   กิจกรรมทุกขอตองใชความคิด และทักษะทางภาษาทั้งสิ้น ซ่ึงจะทําให
เกิดการเรียนรูใหมๆ 

2.2.3   ใหนักเรียนเขาใจวากิจกรรมไมใชขอสอบแตกิจกรรมมีไวใหนักเรียนได                   
 เรียนรูเปนขั้นตอน 
 

2.3   การสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมในหนังสือเรียน มีขอที่ครูผูสอนควร
คํานึงถึงดังนี้ 

           2.3.1   ไมควรขามกิจกรรมใดโดยคิดวาไมสําคัญ หรือไมจําเปน 
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           2.3.2    การตอบคําถามในกิจกรรม ควรย้ําใหนักเรียนทราบวาคําตอบบางขอ 
อาจมีไดหลากหลาย บางขอตองสังเกต เงื่อนไขที่กําหนดไว และบางขอก็มุงใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็น 

  2.3.3    ครูควรอานกิจกรรมแตละตอนใหเขาใจ และอธิบายใหชัดเจนกอนให               
นักเรียนลงมือทํา 

  2.3.4    กิจกรรมหลายขออาจคอนขางยาก ครูไมจําเปนตองรีบเรงเฉลยคําตอบ 
ควรใหโอกาสนักเรียนหาคําตอบเอง หรือ ชวยกันหาเปนกลุม 

2.4   การฝกใหนักเรียนรูจักแสดงออก ตองคํานึงถึงการสื่อสาร 2 ทาง คือ ฟงแลว
ตองแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยหรือไม 

3.    ระยะสรุป หรือ ขั้นสรุป 
  ระยะสรุปในการเรียนการสอนแตละคาบ ครูผูสอนมีความสําคัญมาก ครูผูสอนจะ

มองขามไมไดส่ิงที่ครูควรกําหนดเสมอๆ กอนยุติการเรียนการสอน คือ 
3.1   สรุปใหนักเรียนฟงวาสาระสําคัญที่ไดเรียนมา หรือ ไดทํากิจกรรมรวมกันมาใน

คาบ  นั้นๆ มีอะไรบาง ใหนักเรียนจดลงไวอยางสั้นๆ นักเรียนอาจมาซักถามเพิ่มเติมนอก    เวลา 
หรือในคาบเรียนหนาได 

3.2   ใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งเปนผูสรุป หรือ ใหหลายๆ คน ชวยกันสรุปก็ไดวา
นักเรียน ไดเรียนรูอะไรมาบางใน 1 หรือ 2 คาบ ที่อานมา ครูควรขัดเกลาใหตามสมควรและให
นักเรียนจดลงสมุดไว 

3.3   ครูแจงใหนักเรียนทราบลวงหนาวาความรู และทักษะที่นักเรียนไดเรียนรู
มาแลวนั้น จะนําไปใชประโยชนตอเนื่องกับบทเรียนตอไปอยางไร 

3.4 ครูควรฝากขอคิด สุภาษิต คําคม หรือ บทกวีส้ันๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียนมา 
และจํางายใหแกนักเรียน 

3.5 ในระยะสรุปนี้ครูอาจสั่งใหนักเรียนเตรียมตัวลวงหนา บทเรียนครั้งตอไป 
 กลาวโดยสรุปวิธีการสอนแบบปกติ หรือวิธีสอนตามคูมือครูนั้น คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ครูเปนผูรวบรวมความรูจากแหลงขอมูลตางๆ แลวถายทดใหนักเรียนโดยการบรรยาย  
ซักถามและการใชส่ือประกอบการสอน  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย  ตลอดจนชวยกันสรุป
เนื้อหาที่ไดจากการเรียน  กําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้   

1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  เปนขั้นปลุกเราความสนใจใหอยากรูอยากเรียนดวยกลวิธี
ตางๆเชน การแสดงบทบาทสมมติ การเลานิทาน การรองเพลง   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
68 

 

2.  ขั้นสอน  เปนขั้นที่ครูเสนอเนื้อหาการเรียนใหแกผูเรียนโดยใชกลวิธีตางๆ เชน
การอธิบาย การสนทนา การอภิปราย การทําแบบฝกหัด  การทํากิจกรรมตามใบงาน หรือการทํางาน
กลุม   

3.  ขั้นสรุป  เปนขั้นที่ครูและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนแต
ละคาบ   

4.  ขั้นวัดและประเมินผล  เปนขั้นการประเมินผลงานและวัดระดับความสามารถจาก
ผลงานตามเกณฑที่ตั้งไว  โดยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  การตอบคําถาม  
การทําแบบฝกหัด  และการตรวจแบบทดสอบ 

 
6    งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 6.1  งานวิจัยในประเทศ 
ศิริวรรณ  อินทรพวง  (2540 : 62) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใชวิธีสอนแบบ ซีไอ อาร ซี  

ที่มีตอการอานเพื่อความเขาใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจ   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนโดย
วิธี ซี ไอ อาร ซี  กับการเรียนโดยใชกิจกรรมตามคูมือครู  และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนโดยวิธี ซี ไอ อาร ซี  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2540  โดยแบงเปนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมจํานวน 42 และ 45 คน ตามลําดับ  กลุมทดลองไดรับการสอนดวยวิธี ซี ไอ อาร ซี   ซ่ึง
มีขั้นตอนการสอน 4 ขั้น ประกอบดวย ขั้นเตรียม  ขั้นสอน  ขั้นกิจกรรมกลุม  ขั้นประเมินผลการ
สอนและมอบรางวัล  และกลุมควบคุมไดรับการสอนโดยวิธีตามคูมือครู  ดวยเนื้อหาการสอน
เดียวกัน  กลุมละ 8 แผนการสอน  แลวเก็บขอมูลโดยใช   แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความ
เขาใจภาษาไทยกับนักเรียนทั้งสองกลุม  และนําคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทั้งสองกลุมที่ไดมา
วิเคราะหทางสถิติดวยการทดสอบคาที(t-test )  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเรียนวิธี   ซี ไอ อาร ซี  กับนักเรียนกลุมทดลอง  โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยการใชการ
ประมาณคาเฉลี่ยของประชากร ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิในการอานเพื่อความเขาใจภาษาไทย
ของนักเรียนในกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2)นักเรียนที่
เรียนดวยวิธี ซี ไอ อาร ซี  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนในดานความรวมมือระหวางนักเรียนกับ
นักเรียน  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากถึงมากที่สุด  สวนความรวมมือระหวางครูกับนักเรียน  
ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน  ครูกับนักเรียน  และกิจกรรมการเรียนการสอน  มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก 
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กลา  พิมพวงษ (2543 : 54)  ไดศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือโดยใชโปรแกรม CIRC 
ตอ ความสามารถในการอานจับใจความภาษาไทย เจตคติและความสัมพันธทางสังคม ของนักเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือโดยใชโปรแกรม 
CIRC ตอความสามารถในการอานจับใจความภาษาไทย เจตคติตอการอานจับใจความภาษาไทย เจต
คติตอการเรียนแบบรวมมือโดยใชโปรแกรม CIRC และความสัมพันธทางสังคม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 16 คน ไดจากการเลือก
แบบเจาะจงประกอบดวย กลุม ทดลอง จํานวน 8 คน เปน นักเรียนโรงเรียนบานโนนแดงนอย กลุม
ควบคุม จํานวน 8 คน เปน นักเรียนโรงเรียนบานแทน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) ชุด 
การเรียนแบบรวมมือโดยใชโปรแกรม CIRC  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้น ประกอบดวย ขั้นเตรียม  
ขั้นสอน  ขั้นกิจกรรมกลุม  ขั้นประเมินผล    การสอนและมอบรางวัล 2) แบบทดสอบการอานจับ
ใจความภาษาไทย 3) แบบวัดเจตคติตอการอานจับใจความภาษาไทย 4) แบบวัดเจตคติตอการเรียน
แบบรวมมือโดยใชโปรแกรม CIRC 5) แบบสอบถามสังคมมิติ 6) แบบบันทึกการสังเกตการสอน
ภาษาไทย วิเคราะหผลการวิจัย พบวา1) หลังการทดลองนักเรียนในกลุมทดลองมีความสามารถใน
การอานจับใจความภาษาไทยสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) หลัง
การทดลองนักเรียนในกลุมทดลองมีความสามารถในการอานจับใจความภาษาไทยสูงกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) หลังการทดลองนักเรียนในกลุมทดลองมีเจตคติ
ตอการอานจับใจความภาษาไทย สูง กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  4)  
หลัง การทดลองนักเรียนในกลุมทดลองมีเจตคติที่ดีตอการเรียนแบบรวมมือโดยใชโปรแกรมCIRC  
5)  หลัง การทดลองนักเรียนในกลุมทดลองมีความสัมพันธทางสังคมไมแตกตางจากกอนการ
ทดลอง 

พูลศรี  กิจเฉลา (2544 : 101) ไดศึกษาความเขาใจในการอาน  ความสามารถในการเขียน
ภาษาไทย  และความสนใจในการเรียนภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ
สอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC  ซึ่งมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้น ประกอบดวย ขั้นเตรียม  
ขั้นสอน  ขั้นกิจกรรมกลุม  ขั้นประเมินผลการสอนและมอบรางวัล  กับการสอนตามคูมือครู  โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ เปรียบเทียบความเขาใจในการอาน  ความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยและความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการใช
กิจกรรมการเรียนแบบ CIRC  กับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย  โดยแบงเปนกลุมทดลอง  และกลุม
ควบคุม  กลุมละ 28 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  แบบทดสอบวัดความเขาใจในการ
อานภาษาไทย  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาไทย  และแบบทดสอบวัดความ
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สนใจในการเรียนภาษาไทย  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียน
แบบ CIRC  กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิ์ทางดานความเขาใจในการอาน  
และความสามารถในการเขียน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ  นักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC  กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  มี
ความสนใจในการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

พจนา  เขียนสะอาด (2547 : 116) ไดศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ดานการอานและการเขียนเร่ือง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค  CIRC โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ  1) ศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยดานการอานและการเขียนเรื่อง  ของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเทคนิค CIRC  และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอวิธีสอนแบบ
รวมมือกัน  เทคนิค CIRC  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 23 คน โรงเรียน
วัดนวมกานนท สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547  
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยดานการอานและการเขียนเรื่อง
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC   ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้น ประกอบดวย ขั้นเตรียม  
ขั้นสอน  ขั้นกิจกรรมกลุม  ขั้นประเมินผลการสอนและมอบรางวัล 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
ดานการอานและการเขียนเร่ือง  และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็น  ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่
เรียนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC มีผลการเรียนรูหลังการไดรับการสอนสูงกวา
กอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน  เทคนิค CIRC  อยูในระดับมาก 

ศิจิตราภรณ  ศิลปะ (2547 : 41) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง การ
สะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดแมกด  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชส่ือ
ประสมรวมกับการเรียนการสอนแบบ ซี ไอ อาร ซี  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้น ประกอบดวย ขั้น
เตรียม  ขั้นสอน  ขั้นกิจกรรมกลุม  ขั้นประเมินผลการสอนและมอบรางวัล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) 
พัฒนาสื่อประสมรวมกับการเรียนแบบซี ไอ อาร ซี และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชส่ือประสมรวมกับการเรียนการสอนแบบซี ไอ อาร ซี วิชาภาษาไทย 
เร่ืองการสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดแมกด ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 2  กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานสวางวิทยา อําเภอหนองบุญนาก จังหวัด
นครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 รวมทั้งสิ้น 64 คน แบงเปนกลุมตัวอยางในการหา
ประสิทธิภาพของสื่อประสมจํานวน 32 คน และกลุมตัวอยางในการทดลองจํานวน 32 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ส่ือประสมที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นประกอบดวย เกม เพลง แบบฝก 
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และแผนการสอนแบบซี ไอ อาร ซี และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการทดลอง
โดยใชส่ือประสมแบบมีกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง วิเคราะหขอมูลดวย
การหาคาเฉลี่ย      คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test for dependent samples)  ผล
การศึกษาพบวา   1)  ส่ือประสมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.63/79.50 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
75/75   2 )  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชส่ือประสมรวมการเรียนแบบซี ไอ อาร ซี สูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ภาวนา  ดาวเรือง (2550 : 127) ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูดานการอานเพื่อความ
เขาใจและการเขียนสะกดคํายากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
CIRC โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการอานเพื่อความ
เขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC                    
2) เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการเขียนสะกดคํายากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและ
หลังจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC  3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค CIRC  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2550 
โรงเรียนวัดยางนอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จํานวน 25 คน  เครื่องมือ
ที่ใชในการทดลอง คือ 1)แผนการจัดการเรียนรูดานการอานเพื่อความเขาใจและการเขียนสะกดคํา
ยากดวยเทคนิค CIRC  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้น ประกอบดวย ขั้นเตรียม  ขั้นสอน  ขั้นกิจกรรม
กลุม  ขั้นประเมินผลการสอนและมอบรางวัล 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเพื่อ
ความเขาใจและการเขียนสะกดคํายาก 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค CIRC  ผลการศึกษาพบวา 1) ผลการเรียนรูดานการอานเพื่อความเขาใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2)ผลการเรียนรูดานการเขียนสะกดคํายากของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค CIRC  อยูในระดับเห็นดวยมาก 2 ดาน  ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรู  นักเรียนมี
ความเห็นวาชอบการจัดการเรียนการสอนของครูทุกขั้นตอนเพราะไดมีสวนรวม  ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนมีความเห็นวาวิธีการสอนของครูที่ใชสอนทําใหบรรยากาศการเรียน
สนุกสนานนาสนใจ  สวนความคิดเห็นในระดับกลาง  ไดแก  ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  
นักเรียนมีความเห็นวา  การจัดกิจกรรมในการสอนอานและการเขียนสะกดคํายากมีประโยชนตอ
การพัฒนานักเรียน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
72 

 

6.2   งานวิจัยตางประเทศ 
สลาวิน และคณะ (Slavin and others 1987, อางถึงในพูลศรี กิจเฉลา 2544 : 39-40)ได

ทดลองใชโปรแกรม CIRC ในการสอนอานและเขียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3และ 4 ที่มี
ความสามารถแตกตางกัน  ในการทดลองจะใชการเรียนรูเปนทีมในกลุมการอานใหนักเรียนทํางาน
เปนคูของตนตามกิจกรรมการอาน   การถอดความอธิบายโครงสรางของเรื่องการทํานายและการ
สรุปเรื่อง โดยนักเรียนไดรับการสอนอานโดยตรง ในกลุมการเขียนใชกระบวนการตามลักษณะของ
การเขียนเชนการประชุมกับเพื่อนเพื่อวางแผนปรับปรุงและเขียนงานออกมา นอกจากนั้นนักเรียนยัง
ไดรับการสอนการใชภาษาและกิจกรรมการแสดงออกทางภาษา ซ่ึงสามารถนําไปใชในกิจกรรมการ
เขียนดวย ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ทํากิจกรรมอยูในกลุม CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการ
เขียนดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญโดยดูจากการวัดความเขาใจในการอาน การอานคําศัพท 
การใชเครื่องมือตางๆทางภาษาการแสดงออกทางภาษาและการสะกดคํา นอกจากนั้น   สลาวินและ
คณะไดศึกษาผลของการอานเพื่อความเขาใจและกระบวนการเรียนแบบรวมมือกันกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 และ4  โดยแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือกลุมแรกกลุมที่เรียนแบบรวมมือโดย
ใชโปรแกรมCIRCกลุมที่สองเรียนแบบปกติแตใชอุปกรณและกิจกรรมตามCIRC และกลุมที่สาม
เปนกลุมควบคุมเรียนตามปกติ   ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนแบบรวมมือและแบบปกติโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบ CIRC มีความสามารถในการอานเขาใจความไดดีกวากลุมควบคุมปกติ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือและแบบปกติโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRCมี
ความสามารถในการอานเขาใจความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตนักเรียนที่เรียน
แบบรวมมือโดยใชกิจกรรมแบบ CIRC มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 

สตีลส (Steals ) (1990 : 1564) ไดศึกษาดานการอานและการเขียน โดยใช ยุทธวิธีการสอน
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC) กับนักเรียน
เกรด 9 และ 11 จํานวน 81 คน ผลการทดลอง พบวา คะแนนทดสอบมาตรฐานในการอาน และเขียน
ของนักเรียนกลุมเกรด 9 เปนที่นาพอใจ สวนกลุมทดลองในกลุมนักเรียนเกรด 11มีคะแนนเพิ่มขึ้น
ในดานการอาน คะแนนของกลุมควบคุมของนักเรียนกลุมเกรด 11 ลดลงทั้งการอานและการเขียน 

สกีนส ( Skeans, 1991 , อางถึงในวรพรรณ  สิทธิเลิศ 2537 : 38 ) ศึกษาเกี่ยวกับผลของ
การเรียนโดยวิธี  CIRC  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะรวมทางภาษาโดยทําการทดลองกับ
นักเรียน 2 ระดับชั้น คือนักเรียนเกรด 3 จํานวน 310 คน ครูผูสอนจํานวน 24 คน และนักเรียนเกรด 
5 จํานวน 320 คน ครูผูสอนจํานวน 18 คน  ในการทดลองครูผูสอนทั้ง 2 ระดับชั้นใชขั้นตอนการ
สอนโดยวิธี  CIRC  เปรียบเทียบกับวิธีสอนอีกวิธีหนึ่ง  จากการทดลองพบวา  การเรียนโดยวิธี  
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CIRC  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูศัพทของนักเรียนเกรด 3 ดีขึ้นเปนสวนมาก  สวนนักเรียน
เกรด 5 ผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนดีขึ้นมากเชนกัน 

ชุนดเลอร ( Schundler 1992 , อางถึงใน วรุณี  อุนบุญ 2540 : 82 ) ไดศึกษาผลของความ
เขาใจในการอาน  จากการสอนโดยใชรูปแบบ  CIRC  และการเรียนรวมกันกับเพื่อนในกับการสอน
อานตามปกติ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 2 โดยใชเวลาในการทดลองเปนเวลา 20 สัปดาห กลุม
ทดลองไดรับการสอนดวยเทคนิค CIRC  สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนโดยวิธีสอนตามปกติ  
และแบงกลุมตามปกติ ในแตละกลุมจะมีนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษรวมกันอยู  
โดยผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางความเขาใจในการอานของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน   แต
กลุมทดลองที่สอนโดยใชรูปแบบ  CIRC  จะแสดงใหเห็นถึงคะแนนพัฒนาการความเขาใจในการ
อานไดดีกวา 

แบรมเรท (Bramlett 1994 , อางถึงใน กลา พิมพวงษ 2543 : 25 ) ไดศึกษาผลของการเรียน
แบบรวมมือกันที่มีตอการอานจับใจความโดยใชโปรแกรม CIRC กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
จํานวน 198 คน เมื่อวัดดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความ(California 
Achievement Test) ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีระดับความสามารถในการอานตางกันและกลุมที่มี
ความสามารถในการอานต่ํามีความพอใจในการจัดการเรียนรู โปรแกรม CIRC 

กลาวโดยสรุป  เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานและการเขียนดวยวิธีการสอน
เทคนิคตางๆ  รวมทั้งวิธีการการเรียนรูแบบรวมมือกันดวยเทคนิค CIRC  จะชวยใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงขึ้น  เพราะวิธีสอนตางๆ  มีขั้นตอนที่ชัดเจน  และเหมาะสมกับการสอน
อานและเขียน  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  กับวิธีสอนแบบปกติ ”  เปนการ
วิจัยเชิงทดลอง  ( Experimental Research)  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)เปรียบเทียบความสามารถในการ
อานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1   ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ  2)ศึกษาความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  ตามระดับความสามารถ และ 3)ศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC   มีขั้นตอนการวิจัย  
ดังนี้ 

1.   ขั้นเตรียมการ 
1.1   ศึกษาคนควา  หนังสือ  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

      1.2   กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.   ขั้นสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

      2.1   แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  CIRC    
      2.2   แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกติ 
      2.3   แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานและการเขียน 
      2.4   แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค  CIRC  

3.   ขั้นตอนการทดลอง 
4.   ขั้นวิเคราะหขอมูล 

รายละเอียดของการดําเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังนี้ 
1.   ขั้นเตรียมการ 

      1.1   ศึกษาคนควา  หนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   ดังนี้ 
     1.1.1    หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานและการเขียน 
     1.1.2    หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนโดยวิธีการเรียนแบบ
รวมมือ เทคนิค CIRC   
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1.1.3   หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธสอนแบบปกติ 
1.1.4   หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
1.1.5   หนังสือ  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การอานและการเขียน 
1.1.6   หนังสือ  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

1.2   กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1.2.1    ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 1  ที่

กําลังศึกษาอยูใน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   4 หองเรียน จํานวน 
128  คน 

  1.2.2    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ชั้นปที่ 
1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  2  หองเรียน 
หองเรียนละ 32 คน และ 31 คน  โดยคัดเลือกจากประชากรที่มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบ 
กลางภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 ไมแตกตางกันจํานวน 2 หอง  ดวยวิธีการสุมอยางงาย  
(Simple Random Sampling)โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม และจับสลากเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม อยางละ 1 หอง โดยกลุมทดลองจะสอนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  CIRC และ
กลุมควบคุมสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 

 
2.   ขั้นสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1   เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
              การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือในการทดลอง  ดังนี้คือ 
    2.1.1   แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค  CIRC   
      2.1.2   แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกติ 
    2.1.3   แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานและการเขียน แบงเปน 2 ตอน  
                         ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 40 ขอ 
ขอละ 0.5 คะแนน รวม20 คะแนน  

ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัย 2 ขอ ขอละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน 
แบบทดสอบทั้งสองตอนมีคะแนน รวม 40 คะแนน  

2.1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค CIRC 
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2.2   การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    2.2.1   แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค  CIRC  จํานวน 
8 แผน  แผนละ 2 ชั่วโมง  มีขั้นตอนการสราง  ดังนี้ 
               2.2.1.1   ศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  พุทธศักราช 2549    
               2.2.1.2     ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการอานและการเขียน 
               2.2.1.3     ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการจัดการเรียนรู โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และการนําวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
               2.2.1.4     สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
CIRC  จํานวน 8 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที มีรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 
1) สาระสําคัญ   2) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  3) จุดประสงคการเรียนรู  4) กิจกรรมการเรียนรู          
5) เนื้อหาสาระ  6 ) ส่ือ / แหลงเรียนรู  7) การวัดและการประเมินผล  8) บันทึกหลังการสอน 

 แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค  CIRC ประกอบดวย
ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นเตรียม  ประกอบดวย 
1   แบงกลุมนักศึกษาโดยคละความสามารถ  กําหนดสัดสวน เกง ปาน

กลาง ออน เปน 1:2:1 โดยอาศัยเกณฑจากคะแนนการทําแบบทดสอบกลางภาควิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 1   

2   แนะนําวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  CIRC  อธิบายความสัมพันธ
ของการอานและการเขียน  วิธีการวัดและประเมินผล  การคิดคะแนนกลุม  ฝกทักษะและวิธีการ
ทํางานกลุม  สรางแรงจูงใจในการรวมมือกันเรียนรู 

ขั้นสอน  ประกอบดวย 
1  ทบทวนความรูเดิมเรื่องการอานบทความและสารคดี  การเขียน

บทความและสารคดี   
2   ครูนําเสนอความรูเกี่ยวกับการอานบทความและสารคดี  ความสําคัญ

ของการอานบทความและสารคดี  วิธีการอานบทความและสารคดี  ความรูเกี่ยวกับการเขียน
บทความและสารคดี  ความสําคัญของการเขียนบทความและสารคดี  และวิธีการเขียนบทความและ
สารคดี 
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3   ครูแจกบทความและสารคดีใหนักศึกษารวมกันอาน  พรอมกับตอบ
คําถามของครู  ตอจากนั้นครูและศึกษารวมกันหาสาระสําคัญของบทความและสารคดี แลวนํา
ใจความที่ไดมาเรียบเรียงดวยภาษาที่กระชับ  และเชื่อมความคิดไดอยางตอเนื่องเหมาะสม 

4   ครูและนักศึกษาชวยกันสรุปสาระสําคัญของบทความและสารคดี  และ
เขียนสรุปความ  พรอมทั้งรวมกันอภิปรายรูปแบบการเขียนที่ใชเขียนบทความและสารคดี  รวมทั้ง
วิธีการเขียนเรื่อง  การเรียบเรียงเนื้อหา  การตั้งช่ือเรื่อง        

ขั้นกิจกรรมกลุม  ประกอบดวย 
1   ครูแจกบทความและสารคดีใหมใหนักศึกษาแตละกลุม  โดยแตละกลุม

จับคูกันอาน  ผลัดกันอาน  ผลัดกันฟง  แกไขการอานของเพื่อน  ตอบคําถามทายบทอาน  รวมกัน
สรุปสาระสําคัญของบทความและสารคดี  รวมกันอภิปรายรูปแบบการเขียนบทความและสารคดี  
รวมทั้งวิธีการเขียนบทความและสารคดี  การเรียบเรียงเนื้อหา  การตั้งช่ือเรื่อง 

2   นักศึกษาแตละกลุมชวยกันเขียนบทความและสารคดีเร่ืองใหม  โดยนํา
รูปแบบการเขียน  วิธีการเขียน  การเรียบเรียงเนื้อหา  การตั้งชื่อเร่ือง  ที่สรุปไดมาเปนแนวทางใน
การเขียนบทความและสารคดี    ซ่ึงเนื้อเรื่องแตกตางไปจากเดิม  โดยที่สมาชิกในกลุมตองแนใจวา
เพื่อนในกลุมเขาใจวิธีการเขียนเรื่องและสาระสําคัญของเรื่องใหม 

3   ตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและกลุมเพื่อนตามเกณฑที่
กําหนดไว 

ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 
 1   ครูและนักศึกษารวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอานที่ครูแจกใหอีก

คร้ังหนึ่ง 
 2   นักศึกษาแตละคนทําแบบทดสอบดานการอานและเขียนบทความและ

สารคดี  เปนรายบุคคล โดยไมมีการชวยเหลือกัน 
 3   ครูตรวจใหคะแนนแลวบันทึกคะแนนของสมาชิกในแตละกลุม 
  4   นักศึกษาชวยกันรวมคะแนนแตละกลุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กลุม 
  5   มอบรางวัลแกกลุมที่ไดคะแนนมากที่สุด 2 ลําดับแรก  โดยกําหนด

รางวัลไว  2 รางวัล  ไดแก  กลุมยอดเยี่ยม  และกลุมเกงมาก 
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ขั้นตอนวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค  CIRC 
ขั้นที่ 1 

ขั้นเตรียม 
- แบงกลุมนักศึกษาโดยคละความสามารถ   
- แนะนําวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  C I R C 
ขั้นที ่2         

ขั้นสอน 
- ทบทวนความรูเดิมเรื่องการอานบทความและสารคดี  การเขียนบทความและสารคดี  
- ครูนําเสนอความรูเกี่ยวกับการอานบทความและสารคดี  การเขียนบทความและสารคด ี
- ครูแจกบทความและสารคดีใหนักศึกษารวมกันอาน 
- ครูและนักศึกษาชวยกันสรุปสาระสําคัญของบทบทความและสารคดี  และเขียนสรุปความ 
ขั้นที ่3 

ขั้นกิจกรรมกลุม 
- นักศึกษาแตละกลุมรวมกันอานบทความและสารคดี  รวมกันสรุปสาระสําคัญ  รวมกันอภิปรายรูปแบบ  การเขียนที่ใช  
เขียนบทความและสารคดี 
-นักศึกษาแตละกลุมชวยกันเขียนบทความและสารคดีเรื่องใหม  โดยนํารูปแบบการเขียน  วิธีการเขียนการเรียบเรียง
เนื้อหา  การตั้งช่ือเรื่อง  ที่สรุปไดมาเปนแนวทางในการเขียนบทความและสารคด ี
- นักศึกษาตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและกลุมเพื่อนตามเกณฑที่กําหนดไว 
ขั้นที ่4 

ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 
- ครูและนักศึกษารวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอานที่ครูแจกใหอีกครั้งหนึ่ง 
- นักศึกษาแตละคนทําแบบทดสอบดานการอานและเขียนบทความและสารคดีโดยไมมีการชวยเหลือกัน  - ครูตรวจให
คะแนนและบันทึกคะแนนของสมาชิกในแตละกลุม 
- นักศึกษาชวยกันรวมคะแนนแตละกลุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม 
- มอบรางวัลแกกลุมที่ไดคะแนนมากที่สุด 2 ลําดับแรก 

 
แผนภูมิที่ 4     ขั้นตอนวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค  C I R C 
 

2.2.1.5   เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองการใชภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา จากนั้นปรับปรุงและแกไข
แผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

2.2.1.6   เสนอแผนการจัดการเรียนรู ตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรู  และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล  เพื่อ
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ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) โดยพิจารณาหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางจุดประสงค  เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู(Index of  Item Objective 
Congruence : IOC)   (บุญธรรม   กิจปรีดาบริสุทธิ์  2535:139)    
 มีเกณฑการประเมิน   ดังนี้ 
 +1  หมายถึง  แนใจวาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 0  หมายถึง  ไมแนใจวาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1  หมายถึง  แนใจวาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

   IOC = 
N

R∑  

 เมื่อ  IOC = ความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา และ 
     กิจกรรมการเรียนรู 
   ∑R  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

   N = จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 โดยคา IOC ≥  0.50 แสดงวามีความเหมาะสมและสอดคลองระหวางองคประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู โดยไดคาความสอดคลองในภาพรวมเทากับ 1.00 

2.2.1.7    นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวไปใชกับกลุมทดลอง 
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ขั้นตอนการสรางแผนการจดัการเรียนรูโดยวิธีการเรยีนแบบรวมมือเทคนิค CIRC 
 

ศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พุทธศักราช 2549 
 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการอานและการเขียน 
 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการจัดการเรียนรู   โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และการนําวิธีการเรียน
แบบรวมมือเทคนิค CIRC    มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  จํานวน  8  แผน  แผนละ  1  คาบ คาบละ  50  นาที 

 
เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองการใชภาษาและ 

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  จากนั้นปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
เสนอแผนการจัดการเรียนรู  ตอผูเช่ียวชาญ  3  ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

 โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค  เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

ปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ   
 

นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวไปใชเปนเครื่องมือการวิจัย 

 

แผนภูมิที ่5  ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC 
 

2.2.2   แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกติ  มีขั้นตอนการสราง ดังนี ้
2.2.2.1  ศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  พุทธศักราช 2549 
   2.2.2.2     ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการอานและการเขียน 
   2.2.2.3     ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดย
วิธีสอนแบบปกติ          
    2.2.2.4     สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกติ จํานวน 8  
แผน  แผนละ 1 คาบ คาบละ50 นาที โดยมีรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 
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1) สาระสําคัญ  2) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  3) จุดประสงคการเรียนรู  4) กิจกรรมการเรียนรู           
5) เนื้อหาสาระ  6) ส่ือ / แหลงเรียนรู  7) การวัดและการประเมินผล  8) บันทึกหลังการสอน  
  แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกติประกอบดวยขั้นตอน  ดังนี้ 

1.   ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูใชกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งนําเขาสูบทเรียน 
เชนเกม สนทนา ซักถาม เพลง การพูดคุย เปนการนําเขาสูบทเรียน 

2.   ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ครูนําเสนอเนื้อหาใหมโดยการอธิบาย ซักถาม  
การบรรยาย การอภิปรายประกอบการใชส่ือไดแก วัสดุการอาน  ใบความรู หนังสือเรียน 
ภาพประกอบและ     ใบงาน เปนตน 

3.   ขั้นสรุป ครูและนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่เรียนมาดวยการ
ตอบคําถาม   ซักถามหรือทําแบบฝกหัด 

4.   ขั้นวัดและประเมินผล เปนการทดสอบวานักศึกษาไดบรรลุไปตาม
วัตถุประสงคการเรียนรูหรือไม โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาขณะปฏิบัติกิจกรรมการตอบ
คําถามและการตรวจแบบทดสอบ 

 
ขั้นตอนการจดัการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกต ิ

ขั้นที ่1 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
- ครูใชกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน เชนเกม สนทนา ซักถาม เพลง การพูดคุย  

ขั้นที่ 2 

                                                                  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
- ครูนําเสนอเนื้อหาใหมโดยการอธิบาย ซักถาม  การบรรยาย การอภิปรายประกอบการใชสื่อ 

ขั้นที่ 3 

                                   ขั้นสรุป 
- ครูและนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่เรียนมาดวยการตอบคําถาม ซักถามหรือทําแบบฝกหัด 

ขั้นที่ 4 

                                   ขั้นวัดและประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาขณะปฏิบัติกิจกรรมการตอบคําถามและการตรวจแบบทดสอบ 

 
แผนภูมิที่ 6      ขั้นตอนการจดัการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกต ิ
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2.2.2.5   เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองการใชภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา  จากนั้นปรับปรุงและแกไข
แผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

2.2.2.6   เสนอแผนการจัดการเรียนรู ตอผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรู  และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content  Validity)โดยพิจารณาหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางจุดประสงค  เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู  (Index  of  Item  
Objective  Congruence : IOC)   (บุญธรรม   กิจปรีดาบริสุทธิ์  2535:139)    
  มีเกณฑการประเมิน   ดังนี้ 

 +1  หมายถึง  แนใจวาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 0  หมายถึง  ไมแนใจวาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1  หมายถึง  แนใจวาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

   IOC = 
N

R∑  

 เมื่อ  IOC = ความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา และ 
     กิจกรรมการเรียนรู 
   ∑R  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

   N = จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 โดยคา IOC ≥  0.50 แสดงวามีความเหมาะสมและสอดคลองระหวางองคประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู  โดยไดคาความสอดคลองในภาพรวมเทากับ 1.00 

2.2.2.7    นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวไปใชกับกลุมควบคุม 
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ขั้นตอนการสรางแผนการจดัการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกต ิ
 

ศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พุทธศักราช 2549 
 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการอานและการเขียน 
 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 

สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ   จํานวน  8  แผน  แผนละ  1  คาบ คาบละ  50  นาที 
 

เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองการใชภาษาและ 

     ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  จากนั้นปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

เสนอแผนการจัดการเรียนรู  ตอผูเช่ียวชาญ  3  ทาน  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยพิจารณา
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค  เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
ปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ   

 
นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวไปใชกับกลุมควบคุม 

 
แผนภูมิที ่7  ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยวธีิสอนแบบปกติ 
 

2.2.3    แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานและการเขียน  แบงเปน 2 ตอนมี
คะแนนรวม 40 คะแนน  ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 40 ขอ 
ขอละ 0.5 คะแนน รวม 20 คะแนน ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัย 2 ขอ ขอละ 10 คะแนน รวม 20 
คะแนน   

ตอนที่ 1   แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ขอ
ละ 0.5 คะแนน รวม20 คะแนน  โดยมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
   2.2.3.1   ศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  พุทธศักราช 2549 
   2.2.3.2     ศึกษาวิธีการเขียนและสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอานจากหนังสือและเอกสารตาง  ๆ 
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   2.2.3.3     วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  เร่ืองการอาน 
   2.2.3.4     จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 5  ตารางวิเคราะหขอสอบการอาน 
 

       วัตถุประสงค     
เรื่อง 

จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา ขอ 
 

รอยละ 

บทความ 2 2 3 4 4 5 20 50 

สารคด ี 2 2 3 4 4 5 20 50 

รวมจํานวนขอ 4 4 6 8 8 10 40 - 

รอยละ 10 10 15 20 20 25 - 100 

 
   2.2.3.5   สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน  เปนแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 80 ขอ  ใหครอบคลุมตารางวิเคราะหขอสอบ 
   2.2.3.6   เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน   ตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบการใชภาษา  ความถูกตองของขอคําถามและความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา  จากนั้น   ปรับปรุงและแกไขแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน  ตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
   2.2.3.7   เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน  ตอผูเชี่ยวชาญ  3  
ทาน  ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรู  และผูเชี่ยวชาญดานการวัด
และประเมินผล  เพื่อตรวจสอบการใชภาษา ความถูกตองของขอคําถามและความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content  Validity)โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Item  Objective  
Congruence : IOC) (บุญธรรม   กิจปรีดาบริสุทธิ์  2535:139) 
   มีเกณฑการประเมิน   ดังนี้ 
 +1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
   0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค
หรือไม 
 -1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงค 

   IOC = 
N

R∑  

 เมื่อ  IOC = ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 
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   ∑R  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

   N = จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 โดยคา IOC ≥  0.50 แสดงวามีความเหมาะสมและสอดคลองระหวางขอคําถามและ
จุดประสงค(พฤติกรรมที่ตองการ)  โดยไดคาความสอดคลองในภาพรวมเทากับ 1.00 
   2.2.3.8    นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน ไปทดลองใช     
(try out) กับ  นักศึกษาชั้นปที่2  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่เคย
เรียนเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร1 แลว จํานวน 35 คน 
   2.2.3.9    ตรวจคําตอบแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน  โดยขอที่
ตอบถูกให   1   คะแนน   ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบได   0  คะแนน 
   2 .2.3.10    นําผลการทดสอบมาวิ เคราะหทางสถิติรายขอเพื่อหา
ประสิทธิภาพจากนั้น  นําแบบทดสอบมาปรับปรุงใหไดตามเกณฑคุณภาพ   โดยคัดเลือกขอสอบที่
มีคาความยากงายระหวาง  0.20 – 0.80   และคาอํานาจจําแนกตั้งแต   0.20  ขึ้นไป  จํานวน  40  ขอ  
พบวาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.30  ถึง 0.80 และคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.44  ถึง 1.00 
     2.2.3.11    วิเคราะหความเชื่อมั่น(Reliability)โดยใชวิธี  KR  20  พบวา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 โดยมีรายละเอียดปรากฏดัง
ตารางที่ 6 

ตารางที่ 6   แสดงการหาคณุภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน 
 

จํานวนขอ ความยากงาย(p) อํานาจจําแนก(r) ความเช่ือมั่น  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ 40 0.30 – 0.80 0.44 – 1.00 0.85 

 
   2.2.3.12    นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน  จํานวน 40 ขอ  ที่
ไดปรับปรุงตามเกณฑแลวไปใชทดสอบหลังเรียน (Posttest)  

ตอนที่ 2   แบบทดสอบอัตนัย 2 ขอ ขอละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน  
โดยมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
   2.2.3.13   ศึกษาวิธีการเขียนและสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการเขียนจากหนังสือและเอกสารตาง  ๆ 
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   2.2.3.14   วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  เรื่องการเขียน
บทความและสารคดี 
   2 .2.3.15   สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน   เปน
แบบทดสอบอัตนัย  จํานวน 2 ขอ  แบงเปนเรื่องการเขียนบทความ 1 ขอ และการเขียนสารคดี 1 ขอ     

2.2.3.16    สรางเกณฑการประเมินการเขียนบทความและสารคดี  โดยใช
เกณฑองคประกอบของการเขียนบทความและสารคดีของ ธิดา  โมสิกรัตน (2548 :58) ดังนี้ 
ตารางที่7   เกณฑการใหคะแนนการเขียนบทความและสารคดี 

เกณฑการใหคะแนน 
องคประกอบ 

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
1. เนื้อหา 
(คะแนนเต็ม 
  4 คะแนน) 

-  เนื้อหาสัมพันธกับ
ชื่อเรื่อง 

-  เนื้อหามีความ
นาสนใจ 

-  ขอมลูมีหลักฐาน
อางอิงชดัเจน 

-  เนื้อหามี
ประโยชน  

 -  เนื้อหา
สัมพันธกับชือ่
เรื่อง 

-  เนื้อหามีความ
นาสนใจ 

-  ขอมลูมี
หลักฐาน
อางอิงชดัเจน 

 

 -  เนื้อหาสัมพันธ
กับชือ่เรื่อง 

-  เนื้อหามีความ
นาสนใจ 

 

 -  เนื้อหา
สัมพันธกับชือ่
เรื่อง 

 

 -  เนื้อหาไม
สัมพันธกับชือ่
เรื่อง 

 

2. วิธีการเขียน 
(คะแนนเต็ม 
  3 คะแนน) 

              - -มีองคประกอบ
ของบทความและ
สารคดีครบถวน 
- ใชภาษาถกูตอง
ส่ือความหมาย
ชัดเจน  
- ใชสํานวน
โวหารหรือคํา
ประพนัธ
ประกอบอยาง
เหมาะสม 

 -มีองคประกอบ
ของบทความและ
สารคดีครบถวน 
- ใชภาษาถกูตอง
ส่ือความหมาย
ชัดเจน  
 

 -มีองคประกอบ
ของบทความและ
สารคดีครบถวน 
 
 

 -มีองคประกอบ
ของบทความและ
สารคดีไมครบถวน 
 

3. แนวคิด  
(คะแนนเต็ม 
  3 คะแนน) 

-  - มีแนวคิด
สรางสรรค 
- แนวคิดมีคุณคา
ตอสังคม 
- นําเสนอแนวคดิ
อยางนาสนใจ  

 - มีแนวคิด
สรางสรรค 
- แนวคิดมีคุณคา
ตอสังคม 
 

 - มีแนวคิด
สรางสรรค 
 

 - ไมมีแนวคดิ
สรางสรรค 
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เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนบทความและสารคดี 
 ดีมาก       หมายถึง    ผลงานมีระดับคะแนน  9-10  คะแนน 
 ดี              หมายถึง    ผลงานมีระดับคะแนน  7-8     คะแนน 
 พอใช      หมายถึง    ผลงานมีระดับคะแนน  5-6      คะแนน 
 ปรับปรุง  หมายถึง    ผลงานมีระดับคะแนน  0-4      คะแนน 

2.2.3.17   เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน  และเกณฑการ
ใหคะแนน ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบการใชภาษา  ความถูกตองของขอคําถาม  
และเกณฑการประเมิน  จากนั้น  ปรับปรุงและแกไขแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียน
บทความและสารคดี  ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
   2.2.3.18    เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนบทความและ
สารคดี  ตอผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา    ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรู 
และผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย  เพื่อตรวจสอบการใชภาษา ความถูกตองของขอคําถาม (Content  
Validity)โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC) 
(บุญธรรม   กิจปรีดาบริสุทธิ์  2535:139)  
   มีเกณฑการประเมิน   ดังนี้ 
 +1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
 0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค
หรือไม 
 -1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงค 

   IOC = 
N

R∑  

 เมื่อ  IOC = ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 
   ∑R  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

   N = จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 โดยคา IOC ≥  0.50 แสดงวามีความเหมาะสมและสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
จุดประสงคโดยไดคาความสอดคลองในภาพรวมเทากับ 1.00 

2.2.3.19    นําแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนบทความและสารคดี  
จํานวน 2 ขอ  ที่ไดปรับปรุงตามเกณฑแลว    ไปใชทดสอบหลังเรียน (Posttest)    

2.2.4   แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค  CIRC    
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   2.2.4.1   ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating  Scale) จากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของ 
   2.2.4.2    สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีการเรียน
แบบรวมมือ เทคนิค  CIRC 
   การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา ประกอบดวยประโยคขอความ   
จํานวน  10  ขอ ดานวิธีการจัดการเรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนรู  และดานประโยชน   พรอมดวย
มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert)   จากหนังสือคูมือการสรางเครื่องมือวัด
คุณลักษณะดานจิตพิสัยของสํานักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  (2539:47 – 77)  ดังนี้ 
  เห็นดวยมากที่สุด ใหระดับคะแนน  5 
  เห็นดวยมาก  ใหระดับคะแนน  4 
  เห็นดวยปานกลาง ใหระดับคะแนน  3 
  เหน็ดวยนอย  ใหระดับคะแนน  2 
  เห็นดวยนอยที่สุด ใหระดับคะแนน  1 
 
 ตารางที่ 8   การแปลผลคาเฉลี่ยความคิดเหน็ที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  
       ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (กระทรวงศกึษาธิการ 2539:47 – 77) 
 

คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1.00  -  1.49 เห็นดวยนอยที่สุด 

1.50  -  2.49 เห็นดวยนอย 
2.50  -  3.49 เห็นดวยปานกลาง 
3.50  -  4.49 เห็นดวยมาก 
4.50 – 5.00 เห็นดวยมากที่สุด 

 
2.2.4.3   เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

เพื่อตรวจดูความถูกตองเหมาะสม  จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

2.2.4.4  เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นตอผู เชี่ ยวชาญ   3   ทาน  
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค CIRC  และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและหาคา
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ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคในการถาม (Index of  Item Objective  
Congruenc : IOC)      
 มีเกณฑการประเมิน   ดังนี้ 
 +1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
   0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค
หรือไม 
 -1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงค 

   IOC = 
N

R∑  

 เมื่อ  IOC = ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 
   ∑R  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

   N = จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 โดยคา IOC ≥  0.50 แสดงวามีความเหมาะสมและสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
จุดประสงคโดยไดคาความสอดคลองในภาพรวมเทากับ 1.00 

2.2.4.5  นําแบบสอบถามที่ไดแกไขปรับปรุงแลว  ไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง 

 
3.   ขั้นดําเนินการทดลอง 

3.1   รูปแบบการวิจัย 
        การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  แบบ Control – 
Group  Posttest  Only  Design   มีการทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความสามารถในการอานและการ
เขียน  ซ่ึงมีรูปแบบ ดังนี้  (นิคม   ตังคะพิภพ  2543 :  315) 
 
ตารางที่ 9   แบบแผนการทดลอง (Quasi Experimental  Research) 
 

กลุมทดลอง E X O1 

กลุมควบคุม C ~X O2 

 
 E   คือ นักศึกษากลุมทดลองสอนโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  C I R C 
 C   คือ นักศึกษากลุมทดลองสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 
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 O1   คือ การทดสอบหลั ง เ รี ยนของกลุ มทดลองโดยใช แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานและการเขียน 
 O2  คือ การทดสอบหลั ง เรี ยนของกลุ มควบคุมโดยใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานและการเขียน 
 X คือ วิธีสอนโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  C I R C    
                ~X คือ วิธีสอนแบบปกติ 

3.2   การดําเนินการทดลอง 
            3.2.1   ผูวิจัยดําเนินการสอนกลุมตัวอยางและกลุมทดลอง  โดยใชเนื้อหาเดียวกัน
และใชระยะเวลาในการสอนเทากัน  คือ กลุมละ  8  แผน   แผนละ  2  คาบ  คาบละ  50  นาที   แต
ใชวิธีของการสอนที่แตกตางกัน   

3.2.2   กลุมตัวอยางและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน  
(Posttest)   ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถการอานเปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน   40  ขอ   กําหนดเวลา  1 ชั่วโมง  และทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน  
เปนแบบทดสอบอัตนัย  จํานวน 2 ขอ  แบงเปนเรื่องการเขียนบทความ 1 ขอ และการเขียนสารคดี 1 
ขอ  กําหนดเวลาขอละ 1 ชั่วโมง 

3.2.3  กลุมทดลอง ทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือ 
เทคนิค   CIRC    
 

4.   ขั้นวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหทางสถิติ   เพื่อทดสอบสมมติฐานและเพื่อสรุปการ

ทดลอง  ดังนี้ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1.   การเปรียบเทียบความสามารถวิธีสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค C I R C    

กับวิธีสอนตามปกติโดยใช   คาเฉลี่ย   ( X )  , คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และคาที  t – test แบบ 
Independent 

2.   การศึกษาความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1   ที่ไดรับการ
สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  ตามระดับความสามารถซึ่งวัดจากคะแนนการทํา
แบบทดสอบกลางภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 ใช  คาเฉลี่ย   ( X ) โดยนําไปเทียบกับเกณฑ
การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) 
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ตารางที่ 10 เกณฑการประเมินผลการเรียนวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
รอยละของ
คะแนน 

80 75 70 65 60 55 50 

ระดับ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ดีพอใช พอใช ออน ออนมาก 

 
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,“ คูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี2552 ”     

3.   การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาชั้นปที่ 1  ที่มีตอการ
จัดการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  โดยใช  คาเฉลี่ย   ( X )  , คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.), การวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)  และนําไปเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ยความ
คิดเห็นที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC  ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเร่ือง  “การเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  กับวิธีสอนแบบปกติ” ผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 

1.   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1        
ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC กับวิธีการสอนแบบปกติ 

2.   ผลการศึกษาความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดรับการ
สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  ตามระดับความสามารถ  

3.   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนคิ 
CIRC 

 
ตอนที่1   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนระหวางกลุมทดลอง 
   กับกลุมควบคุม 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนระหวางกลุมทดลอง  ที่ไดรับ
การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC กับกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอน
แบบปกติ  มีรายละเอียดดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11    ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนระหวางกลุมทดลอง   
         ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC กับกลุมควบคุม 
         ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบปกต ิ ปรากฏผลดังนี้ 
 
ความสามารถ X  S.D. รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ระดับ t p 

การอาน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
CIRC 13.19 2.67 65.95 ดีพอใช 
ปกติ 11.58 2.31 57.90 พอใช 

2.56 0.13 

การเขียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
CIRC 14.72 1.80 73.60 ดีมาก 
ปกติ 11.71 3.99 58.55 พอใช 

3.84 0.00 

การอานและการเขียน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
CIRC 14.72 3.72 69.78 ดี 
ปกติ 11.71 5.37 58.22 พอใช 

3.96 0.00 

หมายเหตุ : ระดับเทียบกับเกณฑการประเมินผลการเรียนวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัย 
                   ราชภัฏเพชรบุรี 

ตารางที่ 11  พบวาคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการอานของกลุมที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีคาเฉลี่ยเทากับ 13.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
2.67 มีผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดีพอใช 
และกลุมที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบปกติมีคาเฉล่ียเทากับ 11.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.31  มีผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดบั
พอใช  ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานการอานพบวาไมแตกตางกัน    

สวนคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการเขียน  ของกลุมที่ไดรับการสอนดวยวิธีการ
เรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีคาเฉลี่ยเทากับ 14.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.80 มีผลการ
เรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก   และกลุมที่
ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบปกติมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.99 
มีผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับพอใช  ผล
การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานการเขียนพบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมทดลองที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มี
ความสามารถทางการเขียนสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ   

และคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการอานและการเขียน  ของกลุมที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีคาเฉลี่ยเทากับ 27.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
3.72 มีผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดี และ
กลุมที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบปกติมีคาเฉลี่ยเทากับ 23.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 5.37  มีผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดบั
พอใช  ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานการอานและการเขียนพบวา  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว โดยกลุมที่ไดรับ
การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีความสามารถทางการอานและการเขียนสูงกวา
กลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

 
ตอนที่ 2    ผลการศึกษาความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีไดรับการ  
     สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  ตามระดับความสามารถ  

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 1  ที่
ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC ตามระดับความสามารถ มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 12   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 1   
        ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC ตามระดับความสามารถ
        ปรากฏผลดังนี้ 
 

ระดับความสามารถ จํานวน ( X ) S.D. รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ระดับ 

เกง 6 32.33 2.34 80.83 ดีเยี่ยม 
ปานกลาง 20 27.30 3.35 68.25 ดี 
ออน 6 25.50 3.62 63.75 ดีพอใช 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 12  พบวานักศึกษากลุมที่มีระดับความสามารถเกงมี

คะแนนคาเฉลี่ยสูงสุดคือ32.33 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.34 มีผลการเรียนตามเกณฑ
มาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม  รองลงมาเปนนักศึกษากลุมที่
มีระดับความสามารถปานกลางมีคะแนนคาเฉลี่ยคือ 27.30 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.35  มี
ผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดี และ
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นักศึกษากลุมที่มีระดับความสามารถออนมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ 25.50 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3.62 มีผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับ
ดีพอใช  จากผลคะแนนแสดงใหเห็นวาความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที ่1 
มีสัดสวนที่ลดหล่ันกันไปตามลําดับสอดคลองกับความสามารถที่วัดจากคะแนนวิชาภาษาไทย
พื้นฐานที่นักศึกษาทําไดกอนการทดลอง 

 
ตอนที่ 3     ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC 
      ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค CIRC  มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 13  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษากลุมทดลอง จํานวน 32 คน ที่มีตอวิธี 
       การเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  
 

ขอที่ รายการที่แสดงความคิดเห็น 
 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ที่ 

1 ดานวิธีการจัดการเรียนรู 
1.1 ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูที่สรางบรรยากาศสนุกสนานและนาสนใจ 4.47 0.51 มาก 2 
1.2 วิธีการจัดการเรียนรูของครูสามารถพัฒนาทักษะการอานไดมากยิ่งขึ้น 4.47 0.51 มาก 2 
1.3 วิธีการจัดการเรียนรูของครูสามารถพัฒนาทักษะการเขียนไดมากยิ่งขึ้น 4.56 0.50 มากที่สุด 1 
1.4 ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูที่เริ่มจากงายไปหายาก 4.47 0.72 มาก 4 

รวมดานวิธีการจัดการเรียนรู 4.49 0.52 มาก 1 
2 ดานกิจกรรมการเรียนรู 

2.1 นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมแตละขั้นตอน 4.44 0.50 มาก 3 
2.2 นักศึกษาไดรับความรูและสนุกสนานกับกิจกรรมในแตละขั้นตอน 4.47 0.51 มาก 1 
2.3 กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ 4.47 0.51 มาก 1 

รวมดานกิจกรรมการเรียนรู 4.46 0.50 มาก 2 
3 ดานประโยชน 

3.1 นักศึกษาไดรับประโยชนจากเรื่องที่อาน 4.59 0.56 มากที่สุด 1 
3.2 นักศึกษาไดรับประโยชนจากสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ 4.34 0.65 มาก 3 
3.3 นักศึกษาเห็นความสําคัญและประโยชนของการจัดการเรียนการสอนดวย

เทคนิค CIRC  
4.34 0.60 มาก 2 

รวมดานประโยชน 4.43 0.56 มาก 3 
รวมทุกดาน 4.46 0.51 มาก  
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จากตารางที่ 13  พบวาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
CIRC  โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยทุกดาน( X = 4.46, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
นักศึกษาเห็นดวยมากเรียงตามลําดับคือ อันดับที่ 1 ดานวิธีการจัดการเรียนรูนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นระดับมาก ( X = 4.49 , S.D.= 0.52) โดยมีความคิดเห็นวาวิธีการจัดการเรียนรูของครูสามารถ
พัฒนาทักษะการเขียนไดมากยิ่งขึ้น เปนอันดับที่ 1 ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูที่สรางบรรยากาศ
สนุกสนานและนาสนใจ วิธีการจัดการเรียนรูของครูสามารถพัฒนาทักษะการอานไดมากยิ่งขึ้น เปน
อันดับที่ 2 ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูที่เร่ิมจากงายไปหายาก เปนอันดับที่ 4 รองลงมาดานกิจกรรมการ
เรียนรูนักศึกษาแสดงความคิดเห็นระดับมาก( X = 4.46 , S.D.= 0.50)โดยมีความคิดเห็นวา นักศึกษา
ไดรับความรูและสนุกสนานกับกิจกรรมในแตละขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ เปน
อันดับที่ 1 นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมแตละขั้นตอนเปนอันดับที่ 3  และดานประโยชนนกัศกึษา
แสดงความคิดเห็นระดับมาก ( X = 4.43 , S.D.= 0.56) เปนลําดับสุดทาย โดยมีความคิดเห็นวา 
นักศึกษาไดรับประโยชนจากเรื่องที่อาน เปนอันดับที่ 1  นักศึกษาเห็นความสําคัญและประโยชน
ของการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิค circ เปนอันดับที่ 2 นักศึกษาไดรับประโยชนจากสื่อการ
เรียนรูประเภทตางๆ เปนอันดับที่ 3 

สวนผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
CIRC จากขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  พบวา 

1.     นักศึกษาเห็นวาการเรียนดวยวิธีนี้ชวยพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไดเปนอยาง
ดี  วิธีการเรียนชวยสรางบรรยากาศการเรียนรู  ทําใหนักศึกษาสนใจศึกษาขอมูล  และเปนวิธีการที่
ทําใหเขาใจเนื้อหาที่ยากไดงายยิ่งขึ้น 

2.     นักศึกษาเห็นวากิจกรรมการเรียนชวยใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนประสบการณและ
แสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน   นักศึกษาไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและชวยเหลือกันทํางาน
กลุม  นักศึกษาไดปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมชั้นและครู  กิจกรรมชวยใหเขาใจงายขึ้น  ทําใหไดรับ
ความรูและความสนุกไปพรอมๆกัน 

3.     นักศึกษาเห็นวาประโยชนจากการเรียนวิธีนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียน
วิชาอื่นตอไปได  ไดรับความรูและแนวคิดจากเรื่องที่อาน  สามารถนําความรูจากเรื่องที่อานไป
เผยแพรในชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปที่ 1  ที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  กับวิธี
สอนแบบปกติ  เพื่อศึกษาความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1   ที่ไดรับการ
สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  ตามระดับความสามารถ และเพื่อศึกษาความคดิเหน็
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  จํานวน 2 หองเรียน  หองเรียนละ 32 คนและ 31 คน จากนั้นใชวิธีการสุมอยางงาย  
(Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลากเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม อยางละ  1  หอง
ตามลําดับ  โดยกลุมทดลองสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  และกลุมควบคุมสอน
โดยวิธีสอนแบบปกติ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก      แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค CIRC   แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกติ  แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อานและการเขียนซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1  แบบทดสอบวัดความสามารถการ
อานแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 40 ขอ  โดยมีคาความยากงาย ( p ) ระหวาง 0.30 – 
0.80   มีคาอํานาจจําแนก ( r ) ระหวาง 0.44 – 1.00 คาความเชื่อมั่น 0.85   ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนชนิดอัตนัยจํานวน 2 ขอ  และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการ
เรียนแบบรวมมือ เทคนิค  CIRC  

การดําเนินการทดลองผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองสอนกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมดวย
ตนเองเปนเวลากลุมละ 16 ชั่วโมง  เมื่อทดลองสอนจนครบจํานวนชั่วโมงแลว  จึงทดสอบกลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุมโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถการอานและการเขียนซึ่งแบงเปนสองตอน 
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบวัดความสามารถการอานประเภทแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ขอ  และตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนประเภทอัตนัยจํานวน 2 ขอ  
ในสวนของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลองไดทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการเรียนแบบ
รวมมือ เทคนิค  CIRC 
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การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําผลการทดลองมาเปรียบเทียบความสามารถในการอานและ
การเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปที่ 1  ที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
CIRC  กับวิธีสอนแบบปกติ  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะห คาเฉลี่ย   ( X )  , คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) และคาที  t – test แบบ Independent  การวิเคราะหความสามารถในการอานและ
การเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1   ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  ตาม
ระดับความสามารถใช  คาเฉลี่ย   ( X )    และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) สําหรับการวิเคราะห
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค  C I R C ใชวิเคราะหหาคารอยละ
คาเฉลี่ย   ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา   
1.   ความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการสอนดวย

วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC กับกลุมควบคุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาที่
สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  สูงกวานักศึกษาที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบ
ปกติซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว 

2.   ความสามารถในการอานและการเขียนระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 1  ที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC ตามระดับความสามารถ   แตกตางกัน โดย กลุมที่มีระดับ
ความสามารถเกงมีคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุด มีผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม  รองลงมาเปนนักศึกษากลุมที่มีระดับความสามารถปาน
กลาง  มีผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดี 
และนักศึกษากลุมที่มีระดับความสามารถออน      มีผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดีพอใช  จากผลคะแนนแสดงใหเห็นวาความสามารถใน
การอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มีสัดสวนที่ลดหลั่นกันไปตามลําดับสอดคลองกับ
ความสามารถที่วัดจากคะแนนวิชาภาษาไทยพื้นฐานที่นักศึกษาทําไดกอนการทดลอง 

3.   ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC ในภาพรวม
พบวานักศึกษาเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาเห็นดวยมากดาน
วิธีการจัดการเรียนรูเปนลําดับ1 ดานกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับ 2  และดานประโยชนเปนลําดับ
สุดทาย 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิตที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  กับวิธีสอนแบบปกติ  สามารถ
นํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

1.   จากผลการวิจัยพบวาความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่
สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  โดยความสามารถในการอานและการเขียน
ของนักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  สูงกวานักศึกษาที่ไดรับ
การสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนั้น  มีการ
สอนและอธิบายโดยครูกอน  จากนั้นใหนักศึกษาเรียนรูและรวมกันทํางานเปนกลุม  ฝกชวยเหลือ
กันเพื่อผลงานกลุม  สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีการจัดการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม แบงกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถ กําหนดสัดสวน เกง ปาน
กลาง ออน เปน 1:2:1 จากนั้นจึงแนะนําวิธีการเรียนรูเทคนิค CIRC อธิบายความสัมพันธของการ
อานและการเขียน วิธีการวัดและประเมินผล การคิดคะแนนกลุม ฝกทักษะและวิธีการทํางานกลุม 
สรางแรงจูงใจในการรวมมือกันเรียนรู  ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ทบทวนความรูเดิมเรื่องการอานและการ
เขียน จากนั้นครูนําเสนอความรูเกี่ยวกับการอาน  ความสําคัญของการอาน  วิธีการอาน  ความรู
เกี่ยวกับการเขียน  ความสําคัญของการเขียน  และวิธีการเขียน ครูแจกบทอานใหนักศึกษารวมกัน
อาน  พรอมกับตอบคําถามของครู  ตอจากนั้นครูและนักศึกษารวมกันจับใจความสําคัญของบทอาน
ทีละยอหนา  แลวนําใจความที่ไดมาเรียบเรียงดวยภาษาที่กระชับ  และเชื่อมความคิดไดอยาง
ตอเนื่องเหมาะสม  สุดทายครูและนักศึกษาชวยกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน  และเขียนสรุป
ความ  พรอมทั้งรวมกันอภิปรายรูปแบบการเขียนที่ใชเขียนบทอานนี้  รวมทั้งวิธีการเขียนเรื่อง  การ
เรียบเรียงเนื้อหา  การตั้งชื่อเร่ือง   ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุม ประกอบดวย แจกบทอานใหมให
นักศึกษาแตละกลุม    โดยแตละกลุมจับคูกันอาน    ผลัดกันอาน  ผลัดกันฟง  แกไขการอานของ
เพื่อน  ตอบคําถามทายบทอาน  รวมกันสรุปสาระสําคัญของเรื่อง  รวมกันอภิปรายรูปแบบการเขียน
ที่ใชเขียนบทอานนี้  รวมทั้งวิธีการเขียนเรื่อง  การเรียบเรียงเนื้อหา  การตั้งชื่อเรื่อง  นักศึกษาแตละ
กลุมชวยกันเขียนเรื่องใหม  โดยนํารูปแบบการเขียน  วิธีการเขียน    การเรียบเรียงเนื้อหา  การตั้งชื่อ
เร่ือง  ที่สรุปไดมาเปนแนวทางในการเขียนเรื่อง  ซ่ึงเนื้อเรื่องแตกตางไปจากเดิม  โดยที่สมาชิกใน
กลุมตองแนใจวาเพื่อนในกลุมเขาใจวิธีการเขียนเรื่องและสาระสําคัญของเรื่องใหม  ตรวจผลการ
ปฏิบัติงานของกลุมตนเองและกลุมเพื่อนตามเกณฑที่กําหนดไว ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล มอบรางวัล
ประกอบดวย  ครูและนักศึกษารวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอานที่ครูแจกใหอีกครั้งหนึ่ง  
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นักศึกษาแตละคนทําแบบทดสอบดานการอานและเขียนเรื่อง      โดยไมมีการชวยเหลือกัน  ครู
ตรวจใหคะแนนบันทึกคะแนนของสมาชิกในแตละกลุม  ชวยกันรวมคะแนนแตละกลุมเพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม  มอบรางวัลแกกลุมที่ไดคะแนนมากที่สุด 2 ลําดับแรก  โดยกําหนด
รางวัลไว  2 รางวัล ไดแก  กลุมยอดเยี่ยม  และกลุมเกงมาก  การจัดกิจกรรมตามลําดับขั้นดังกลาวมา
นี้  มีผลใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียน  การแขงขันระหวางกลุมทําใหสมาชิกภายใน
กลุมชวยกันทํางานดีขึ้น  สมาชิกภายในกลุมมีการเรียนรูและการทํางานรวมกัน  นักศึกษาเกงคอย
ดูแลนักศึกษาระดับปานกลางและออน  มีการชวยเหลือกันภายในกลุมใหประสบความสําเร็จใน
เปาหมายเดียวกันคือการพัฒนาและรางวัลของกลุม  ทําใหทุกคนไดเรียนรูและเขาใจตรงกัน  ทุกคน
มีสวนรวมในกิจกรรม  สรางความสัมพันธอันดีภายในกลุม  เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน  ดังที่สลา
วิน (Slavin,1990 อางถึงในวัชรา  เลาเรียนดี 2548 : 165 ) เสนอไววาวิธีการสอนแบบรวมมือกัน  คือ
การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม  กลุมละ 4-6 คน สมาชิกกลุมตอง
รวมกันเรียนรู  รวมปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็จ  และวิธีสอนดังกลาวชวยใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรน  ภูมิใจในตนเองตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและของกลุม  ชวยใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  พัฒนาความสัมพันธที่ดี  การยอมรับผูอ่ืนมากขึ้น  สรางความเขาใจในตนเองและ
รูคุณคาของตนเองมากขึ้น  ซ่ึงขอเสนอดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของวัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 
176 ) ซ่ึงเสนอไวอีกวาเทคนิค CIRC เปนเทคนิคที่ออกแบบขึ้นเพื่อใชสอนในดานการอานและการ
เขียนโดยเฉพาะ  ซ่ึงถานําไปใชใหถูกตองตามหลักการแนวทางการประยุกตใชที่ถูกวิธี  ก็จะ
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดทั้งเด็กที่เรียนเกง  ปานกลาง  ออน    

จากการดําเนินการดังกลาวจะเห็นไดวาผูวิจัยไดนําเทคนิค CIRC มาประยุกตใชกับการ
พัฒนาความสามารถในการอานและการเขียนสารคดีและบทความ  ซ่ึงทําใหนักศึกษาที่ไดรับการ
สอนดวยวิธีนี้มีพัฒนาการและความสามารถในการอานและการเขียนสารคดีและบทความสูงกวา
นักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยวิธีปกติ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยที่มีผูทดลองไวดังตอไปนี้ คือ           
ศิริวรรณ  อินทรพวง  ( 2540 : 62 ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใชวิธีสอนแบบ ซี ไอ อาร ซี  ที่มีตอ
การอานเพื่อความเขาใจ   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา  หลังการทดลอง
ผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาไทยของนักเรียนในกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  กลา  พิมพวงษ ( 2543 : 54 )  ไดศึกษาผลของการเรียนแบบ
รวมมือโดยใชโปรแกรม CIRC ตอ ความสามารถในการอานจับใจความภาษาไทย เจตคติและ
ความสัมพันธทางสังคม ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลอง
นักเรียนในกลุมทดลองมีความสามารถในการอานจับใจความภาษาไทยสูงกวากลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และพูลศรี  กิจเฉลา ( 2544 : 101 ) ไดศึกษาความเขาใจในการอาน  
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ความสามารถในการเขียนภาษาไทย  และความสนใจในการเรียนภาษาไทย  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC กับการสอนตามคูมือ 
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางดานความเขาใจในการอาน  และความสามารถในการเขียน สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยตางประเทศที่แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC 
มีผลทําใหผูเรียนมีพัฒนาการและความสามารถทางดานการอานและการเขียนสูงขึ้น ดังเชนงานวิจัย
ของสลาวิน และคณะ (Slavin and others 1987, อางถึงในพูลศรี กิจเฉลา 2544 : 39-40)ไดทดลองใช
โปรแกรม CIRC ในการสอนอานและเขียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3และ 4 ที่มี
ความสามารถแตกตางกัน  ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ทํากิจกรรมอยูในกลุม CIRC มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอานและการเขียนดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ  สอดคลองกับ สตีลส (Steals ) (1990 : 
1564) ซ่ึงไดศึกษาดานการอานและการเขียน โดยใช ยุทธวิธีการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC) กับนักเรียนเกรด 9 และ 11 จํานวน 81 
คน ผลการทดลอง พบวา คะแนนทดสอบมาตรฐานในการอาน และเขียนของนักเรียนกลุมเกรด 9 
เปนที่นาพอใจ สวนกลุมทดลองในกลุมนักเรียนเกรด 11 มีคะแนนเพิ่มขึ้นในดานการอาน คะแนน
ของกลุมควบคุมของนักเรียนกลุมเกรด 11 ลดลงทั้งการอานและการเขียน  และชุนดเลอร                 
(Schundler 1992 , อางถึงใน วรุณี  อุนบุญ 2540 : 82) ไดศึกษาผลของความเขาใจในการอาน  จาก
การสอนโดยใชรูปแบบ  CIRC  และการเรียนรวมกันกับเพื่อนในกับการสอนอานตามปกติ  โดย
ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางความเขาใจในการอานของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน   แตกลุม
ทดลองที่สอนโดยใชรูปแบบ  CIRC  จะแสดงใหเห็นถึงคะแนนพัฒนาการความเขาใจในการอานได
ดีกวา 

สําหรับบทอานในการทดลองครั้งนี้ที่ผูวิจัยไดเลือกบทอานสําหรับนักศึกษา  โดยใหมี
เนื้อหาเกี่ยวกับทองถ่ินเพชรบุรีซ่ึงผูวิจัยและบุคคลอื่นไดเขียนขึ้นในโอกาสตางๆ  ผลปรากฏวา
นักศึกษามีความสนใจในเนื้อหาเปนอยางมากเพราะเปนเรื่องใกลตัวที่นักศึกษารูสึกภาคภูมิใจใน
เอกลักษณทองถ่ินหรือเกิดความรูสึกตื่นเตนเพราะเปนเรื่องที่ไมเคยทราบมากอน  นอกจากนี้ในการ
ฝกเขียนสารคดีและบทความผูวิจัยไดกําหนดใหนักศึกษาจับประเด็นเรื่องราวในทองถ่ินจังหวัด
เพชรบุรีขึ้นมานําเสนอ  ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําเสนอสาระความรูตางๆในทองถ่ินของตนไดเปน
อยางดี  เพราะเปนเรื่องใกลตัวมีความคุนเคยกับแหลงขอมูลสามารถเขาถึงและเก็บขอมูลมานําเสนอ
เปนงานเขียนของตนเองทําใหเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน 
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การใชแหลงขอมูลทองถ่ินเปนสื่อในการสอนอานและเขียนจึงมีสวนชวยในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนซึ่งดังที่ผุสสดี  ธุวังควัฒน (2530 : 54) กลาววา การใชแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ินจะทําใหบทเรียนสนุกสนานและนาสนใจ  ผูเรียนจะมีประสบการณกวางขึ้น  เห็นประโยชน
ของการเรียนรู  เขาใจและเห็นคุณคาของทองถ่ิน  สอดคลองกับแนวคิดของบรรจง  วรรณสุริยะ
(2535 : 12) ที่กลาววา การใชแหลงขอมูลทองถ่ินเปนสื่อในการเรียนรูเปนการสงเสริมใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง  กระตุนใหเกิดความสนใจอยากรูอยากเห็นอยากคนควาไมเบื่อหนายในบทเรียน 
และชาตรี  สําราญ (2547 : 79) กลาววาการกระตุนใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการที่หลากหลายไป
คนหาเนื้อหาสาระจากแหลงเรียนรูตางๆ มาวิเคราะห สังเคราะห จําแนกขอมูล จัดหมวดหมู 
อภิปราย หาขอสรุป เปนขอมูลความรู  แลวนําผลมาประเมินคา  อภิปรายสรุปเปนความคิดรวบยอด  
นําผลที่สรุปไปใชในชีวิตจริงได เรียกวาองคความรู  

2.   ความสามารถในการอานและการเขียนระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 1  ที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC ตามระดับความสามารถ   แตกตางกัน โดย กลุมที่มีระดับ
ความสามารถเกงมีคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุด มีผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม  รองลงมาเปนนักศึกษากลุมที่มีระดับความสามารถ       
ปานกลาง  มีผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดี 
และนักศึกษากลุมที่มีระดับความสามารถออน มีผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดีพอใช  จากผลคะแนนแสดงใหเห็นวาความสามารถใน
การอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มีสัดสวนที่ลดหลั่นกันไปตามลําดับสอดคลองกับ
ความสามารถที่วัดจากคะแนนวิชาภาษาไทยพื้นฐานที่นักศึกษาทําไดกอนการทดลอง  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนั้น  มีการจัดกิจกรรมโดยให
นักศึกษาเรียนรูและรวมกันทํางานเปนกลุม  ฝกชวยเหลือกันเพื่อผลงานกลุม  และสรางแรงจูงใจใน
การรวมมือกันเรียนรู  แตละกลุมจะแบงนักศึกษาโดยคละความสามารถ กําหนดสัดสวน เกง ปาน
กลาง ออน เปน 1:2:1    เมื่อสมาชิกในกลุมศึกษาสาระสําคัญและกลวิธีการเขียนเนื้อหาจากบทอาน
แลว  นักศึกษาแตละกลุมชวยกันเขียนเรื่องใหม  โดยนํารูปแบบการเขียน  วิธีการเขียน การเรยีบเรยีง
เนื้อหา  การตั้งชื่อเร่ือง  ที่สรุปไดมาเปนแนวทางในการเขียนเรื่อง  และมีการประเมินผลเพื่อมอบ
รางวัลเปนรายกลุม  จากนั้นนักศึกษาแตละคนทําแบบทดสอบดานการอานและเขียนเร่ืองโดยไมมี
การชวยเหลือกันเพื่อประเมินผลการเรียนรูเปนรายบุคคล   

การจัดกิจกรรมตามลําดับขั้นดังกลาวมานี้  มีผลใหนักศึกษามีความกระตือรือรนใน       
การเรียน  การแขงขันระหวางกลุมทําใหสมาชิกภายในกลุมชวยกันทํางานดีขึ้น  สมาชิกภายในกลุม
มีการเรียนรูและการทํางานรวมกัน  นักศึกษาเกงคอยดูแลนักศึกษาระดับปานกลางและออน  มีการ
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ชวยเหลือกันภายในกลุมใหประสบความสําเร็จในเปาหมายเดียวกันคือการพัฒนาและรางวัลของ
กลุม  ทําใหทุกคนไดเรียนรูและเขาใจตรงกัน  ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม  สรางความสัมพันธอัน
ดีภายในกลุม  เกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน  ดวยเหตุนี้นักศึกษาชั้นปที่ 1  ที่ไดรับการสอนดวย
วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  จึงมีความสามารถในการอานและการเขียนอยูในระดับผาน
เกณฑการประเมิน โดยกลุมที่มีระดับความสามารถเกงมีคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุด มีผลการเรียนตาม
เกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม  รองลงมาเปนนักศึกษา
กลุมที่มีระดับความสามารถ ปานกลาง  มีผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดี และนักศึกษากลุมที่มีระดับความสามารถออน มีผลการเรียนตาม
เกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับดีพอใช  จากผลคะแนนแสดง
ใหเห็นวาความสามารถในการอานและการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มีสัดสวนที่ลดหล่ันกันไป
ตามลําดับสอดคลองกับความสามารถที่วัดจากคะแนนวิชาภาษาไทยพื้นฐานที่นักศึกษาทําไดกอน
การทดลอง  

3.   ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC 
โดยภาพรวมนักศึกษาเห็นดวยกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC อยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวานักศึกษาเห็นดวยมากกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
CIRC เปนลําดับที่ 1 โดยวิธีการจัดการเรียนรูชวยพัฒนาทักษะการอานและการเขียนใหกับนักศึกษา
ไดเปนอยางดี  วิธีการเรียนชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูแกนักศึกษา  ทําใหนักศึกษาสนใจศึกษา
ขอมูล  และเปนวิธีการที่ทําใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาที่ยากไดงายยิ่งขึ้น  รองลงมาคือความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  นักศึกษาเห็นวากิจกรรมการเรียน
ชวยใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนประสบการณและแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน   นักศึกษาไดมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมและชวยเหลือกันทํางานกลุม  นักศึกษาไดปรับตัวใหเขากบัเพือ่นรวมชัน้
และครู  กิจกรรมชวยใหเขาใจงายขึ้น  ทําใหไดรับความรูและความสนุกไปพรอมๆกันซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของรุง  แกวแดง (2541 : 22) ที่กลาววาในการจัดการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมที่
หลากหลายและเปนกิจกรรมที่สนุกสนานจะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ  และควรเปดโอกาสให
นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม  นักเรียนสวนใหญชอบทํางานเปนกลุมเพราะจะไดทํา
กิจกรรมตางๆไดปรึกษาหารือกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทั้งนี้เพราะเพื่อนรวมวัยสามารถสราง
ความสัมพันธที่ดีภายในกลุม  เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและทุกคนมี
ความเทาเทียมกันจึงสงผลใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทําใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  
ลําดับสุดทายคือดานความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอประโยชนของการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
CIRC  นักศึกษาเห็นวาประโยชนจากการเรียนวิธีนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนวิชาอ่ืน
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ตอไปได  นักศึกษาไดรับความรูและแนวคิดจากเรื่องที่อาน  และนักศึกษาสามารถนําความรูจาก
เรื่องที่อานไปเผยแพรในชุมชน   

 
ขอเสนอแนะ 

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.   ควรนําวิ ธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC ไปใชกับนักศึกษา   เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอานและการเขียนประเภทตางๆ เชน ขาว บทวิเคราะห เร่ืองสั้น นิทาน เปนตน 
นอกเหนือจากสารคดีและบทความ 

2.   การดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนของวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  ใชเวลา
มาก  ครูผูสอนตองมีความระมัดระวังในการควบคุมและบริหารจัดการเวลาใหดี  จึงจะดําเนิน
กิจกรรมครบตามขั้นตอนได 

3.   ในการดําเนินการทดลองผูวิจัยไดเลือกบทความและสารคดีซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับจงัหวดั
เพชรบุรีมาเปนบทอานสําหรับนักศึกษา  พบวาบทอานเหลานี้ไดรับความสนใจจากนักศึกษาทั้งใน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม  จึงควรใชบทอานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถ่ินเปนสื่อในการอานเพื่อ
เสริมความสนใจในการอานของนักศึกษา 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1.   ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานและเขียนสารคดีและบทความ โดยใช
วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC ในชั้นเรียนระดับอื่นๆ  รวมทั้งการอานและเขียนในลักษณะ
อ่ืนๆ  เชน  เร่ืองสั้น  ขาว กวีนิพนธ ฯลฯ 

2.   ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสารคดีและบทความของนักศึกษาที่
เรียนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือกับวิธีตางๆ เชน เทคนิค KWL PLUS  แผนผังความคิด เปนตน 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
1. รศ.สุเทพ   ล่ิมอรุณ 
วุฒิ  กศ.บ.คณิตศาสตร, M.S.(Math), Cert. in Col. Adm.(Canada),Cert. in Col.  
  TQM.(USA), Cert. in Res. Math.(USA) 
ตําแหนง รองศาสตราจารยระดับ 9 
สถานที่ทํางาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
2. รศ.ดร.กาญจนา  บุญสง 
วุฒิ  ศษ.บ.(ประวัติศาสตร), ค.ม.(การประถมศึกษา), กศ.ด.(บริหารการศึกษา) 
ตําแหนง รองศาสตราจารยระดับ 9 
สถานที่ทํางาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
3. อาจารย ดร.พวงเพ็ญ   สวางใจ 
วุฒิ  อ.บ.(ภาษาไทย), ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย), อ.ด.(ภาษาไทย) 
ตําแหนง อาจารยระดับ 6 
สถานที่ทํางาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

- ดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา 
- ความยากงาย 
- อํานาจจําแนก 
- ความเชื่อม่ัน 
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ตารางที่ 14  คาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค  เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
       แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  CIRC 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการ 

1 2 3 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 การอานสารคดีเรื่อง หุนกระบอกเมือง
เพชรและการเขียนโครงเรื่องสารคดี 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  การอานสารคดีเรื่องผีไซ:มรดกสงกรานต  
พื้นบาน กลวิธีการตั้งช่ือเรื่องและเขียนความนํา 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  การอานสารคดีเรื่อง อันเนื่องมาแตพิธีศพ
ของชาวเพชรบุรี และการเขียนเนื้อเรื่องสารคดี 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  การอานสารคดีเรื่อง ทายกรานต :งานบุญ
สงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  อานบทความเรื่อง  จิตรกรรมสองยุคที่
พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ เพชรบุรี  และการเขียนโครงเรื่อง
บทความ 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6  การอานบทความเรื่อง  ระฆังหินที่วัด
เพชรพลี  ต้ังชื่อเรื่องและเขียนบทนําบทความ 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7  การอานบทความเรื่อง  หนังใหญวัด
พลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค  และการเขียน
เนื้อเรื่องบทความ 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8  การอานบทความเรื่อง พรหมพักตรยอด
ปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน  และการเขียนบทสรุปบทความ 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 15    คาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค  เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
         แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการ 

1 2 3 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 การอานสารคดีเรื่อง หุนกระบอกเมือง
เพชรและการเขียนโครงเรื่องสารคดี 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  การอานสารคดีเรื่องผีไซ:มรดกสงกรานต  
พื้นบาน กลวิธีการตั้งช่ือเรื่องและเขียนความนํา 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  การอานสารคดีเรื่อง อันเนื่องมาแตพิธีศพ
ของชาวเพชรบุรี และการเขียนเนื้อเรื่องสารคดี 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  การอานสารคดีเรื่อง ทายกรานต :งานบุญ
สงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  อานบทความเรื่อง  จิตรกรรมสองยุคที่
พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ เพชรบุรี  และการเขียนโครงเรื่อง
บทความ 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6  การอานบทความเรื่อง  ระฆังหินที่วัด
เพชรพลี  ต้ังชื่อเรื่องและเขียนบทนําบทความ 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7  การอานบทความเรื่อง  หนังใหญวัด
พลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค  และการเขียน
เนื้อเรื่องบทความ 

+1 +1 +1 1.00 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8  การอานบทความเรื่อง พรหมพักตรยอด
ปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน  และการเขียนบทสรุปบทความ 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 16  คาดัชนีความสอดคลองการใชภาษา ความถูกตองของขอคําถามแบบทดสอบ 
       วัดความสามารถในการอาน  เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   
       จํานวน 80 ขอ 

ผูเช่ียวชาญ 
 

ผูเช่ียวชาญ 
 

  ขอที่ 

1 2 3 

คาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) 

  ขอที่ 

1 2 3 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 
1 +1 +1 +1 1.00 41 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 42 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 43 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 44 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 45 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 46 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 47 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 48 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 49 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 1.00 50 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 51 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 52 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 53 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 54 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 55 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 +1 1.00 56 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00 57 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 58 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 59 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 1.00 60 +1 +1 +1 1.00 
21 +1 +1 +1 1.00 61 +1 +1 +1 1.00 
22 +1 +1 +1 1.00 62 +1 +1 +1 1.00 
23 +1 +1 +1 1.00 63 +1 +1 +1 1.00 
24 +1 +1 +1 1.00 64 +1 +1 +1 1.00 
25 +1 +1 +1 1.00 65 +1 +1 +1 1.00 
26 +1 +1 +1 1.00 66 +1 +1 +1 1.00 
27 +1 +1 +1 1.00 67 +1 +1 +1 1.00 
28 +1 +1 +1 1.00 68 +1 +1 +1 1.00 
29 +1 +1 +1 1.00 69 +1 +1 +1 1.00 
30 +1 +1 +1 1.00 70 +1 +1 +1 1.00 
31 +1 +1 +1 1.00 71 +1 +1 +1 1.00 
32 +1 +1 +1 1.00 72 +1 +1 +1 1.00 
33 +1 +1 +1 1.00 73 +1 +1 +1 1.00 
34 +1 +1 +1 1.00 74 +1 +1 +1 1.00 
35 +1 +1 +1 1.00 75 +1 +1 +1 1.00 
36 +1 +1 +1 1.00 76 +1 +1 +1 1.00 
37 +1 +1 +1 1.00 77 +1 +1 +1 1.00 
38 +1 +1 +1 1.00 78 +1 +1 +1 1.00 
39 +1 +1 +1 1.00 79 +1 +1 +1 1.00 
40 +1 +1 +1 1.00 80 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 17    ขอสอบปรนัยที่มีคาความยากงายระหวาง  0.20 – 0.80   และคาอํานาจจําแนก 
         ตั้งแต 0.20  ขึ้นไป  จํานวน  40  ขอ 
  

  ขอที่ p r   ขอที่ p r 

1 0.69 0.82 21 0.67 0.57 
2 0.60 0.91 22 0.50 0.50 
3 0.80 0.45 23 0.53 0.81 
4 0.63 0.91 24 0.42 0.64 
5 0.54 0.91 25 0.48 0.44 
6 0.69 0.73 26 0.63 0.57 
7 0.54 0.91 27 0.55 0.72 
8 0.74 0.45 28 0.52 0.65 
9 0.69 0.45 29 0.62 0.81 

10 0.60 0.45 30 0.47 0.90 
11 0.71 0.36 31 0.43 0.74 
12 0.66 0.45 32 0.43 0.63 
13 0.37 0.82 33 0.45 0.65 
14 0.51 1.00 34 0.55 0.75 
15 0.77 0.45 35 0.64 0.59 
16 0.40 0.91 36 0.45 0.94 
17 0.69 0.73 37 0.42 0.49 
18 0.66 0.45 38 0.30 0.57 
19 0.43 0.91 39 0.71 0.85 
20 0.61 0.53 40 0.68 0.72 

 
 ความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 
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ตารางที่ 18   คาดัชนีความสอดคลองการใชภาษา ความถูกตองของขอคําถามแบบทดสอบ 
        วัดความสามารถในการเขียน  เปนแบบทดสอบอัตนัยนัย  จํานวน 2 ขอ 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
 

  ขอที่ 

1 2 3 

คาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) 

1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 

 
ตารางที่ 19   คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคในการถามแบบสอบถาม 
        ความคิดเห็นที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค  C I R C 
 

ผูเช่ียวชาญ ขอที่ รายการที่แสดงความคิดเห็น 
 1 2 3 

 

1 ดานวิธีการจัดการเรียนรู     
1.1 ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูที่สรางบรรยากาศสนุกสนานและนาสนใจ +1 +1 +1 1.00 
1.2 วิธีการจัดการเรียนรูของครูสามารถพัฒนาทักษะการอานไดมากยิ่งขึ้น +1 +1 +1 1.00 
1.3 วิธีการจัดการเรียนรูของครูสามารถพัฒนาทักษะการเขียนไดมากยิ่ง +1 +1 +1 1.00 
1.4 ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูที่เริ่มจากงายไปหายาก +1 +1 +1 1.00 
2 ดานกิจกรรมการเรียนรู     

2.1 นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมแตละขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 
2.2 นักศึกษาไดรับความรูและสนุกสนานกับกิจกรรมในแตละขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 
2.3 กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ +1 +1 +1 1.00 
3 ดานประโยชน     

3.1 นักศึกษาไดรับประโยชนจากเรื่องที่อาน +1 +1 +1 1.00 
3.2 นักศึกษาไดรับประโยชนจากสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ +1 +1 +1 1.00 
3.3 นักศึกษาเห็นความสําคัญและประโยชนของการจัดการเรียนการสอนดวย

เทคนิค circ  
+1 +1 +1 1.00 
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ภาคผนวก ค 
- ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 
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ตารางที่ 20    ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนระหวางกลุมทดลอง   
         ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC กับกลุมควบคุม 
         ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบปกต ิ ปรากฏผลดังนี้ 
 
ความสามารถ X  S.D. รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ระดับ t p 

การอาน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
CIRC 13.19 2.67 65.95 ดีพอใช 
ปกติ 11.58 2.31 57.90 พอใช 

2.56 0.13 

การเขียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
CIRC 14.72 1.80 73.60 ดีมาก 
ปกติ 11.71 3.99 58.55 พอใช 

3.84 0.00 

การอานและการเขียน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
CIRC 14.72 3.72 69.78 ดี 
ปกติ 11.71 5.37 58.22 พอใช 

3.96 0.00 

 
ตารางที่ 21   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 1 
        ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC ตามระดับความสามารถ
        ปรากฏผลดังนี้ 
 

ระดับความสามารถ จํานวน ( X ) S.D. รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ระดับ 

เกง 6 32.33 2.34 80.83 ดีเยี่ยม 
ปานกลาง 20 27.30 3.35 68.25 ดี 
ออน 6 25.50 3.62 63.75 ดีพอใช 
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ตารางที่ 22  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาชั้นปที่ 1  ที่มีตอการจัดการสอน 
 ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC 
 

ขอที่ รายการที่แสดงความคิดเห็น 
 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ที่ 

1 ดานวิธีการจัดการเรียนรู 
1.1 ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูที่สรางบรรยากาศสนุกสนานและนาสนใจ 4.47 0.51 มาก 2 
1.2 วิธีการจัดการเรียนรูของครูสามารถพัฒนาทักษะการอานไดมากยิ่งขึ้น 4.47 0.51 มาก 2 
1.3 วิธีการจัดการเรียนรูของครูสามารถพัฒนาทักษะการเขียนไดมากยิ่งขึ้น 4.56 0.50 มากที่สุด 1 
1.4 ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูที่เริ่มจากงายไปหายาก 4.47 0.72 มาก 2 

รวมดานวิธีการจัดการเรียนรู 4.49 0.52 มาก 1 
2 ดานกิจกรรมการเรียนรู 

2.1 นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมแตละขั้นตอน 4.44 0.50 มาก 3 
2.2 นักศึกษาไดรับความรูและสนุกสนานกับกิจกรรมในแตละขั้นตอน 4.47 0.51 มาก 1 
2.3 กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ 4.47 0.51 มาก 2 

รวมดานกิจกรรมการเรียนรู 4.46 0.50 มาก 2 
3 ดานประโยชน 

3.1 นักศึกษาไดรับประโยชนจากเรื่องที่อาน 4.59 0.56 มากที่สุด 1 
3.2 นักศึกษาไดรับประโยชนจากสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ 4.34 0.65 มาก 2 
3.3 นักศึกษาเห็นความสําคัญและประโยชนของการจัดการเรียนการสอนดวย

เทคนิค circ  
4.34 0.60 มาก 2 

รวมดานประโยชน 4.43 0.56 มาก 3 
รวมทุกดาน 4.46 0.51 มาก  
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

- แผนการจัดการเรียนรูโดยวธีิการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  C I R C 
- แผนการจัดการเรียนรูโดยวธีิสอนแบบปกต ิ

- แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานและการเขียน 
- แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค  C I R C 
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- แผนการจัดการเรียนรูโดยวธีิการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  C I R C 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC 

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานสารคดีเร่ือง หุนกระบอกเมืองเพชรและการเขียนโครงเรือ่งสารคด ี
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 

.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 

สารคดี เปนงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องจริงโดยผูเขียนมุงใหสาระความรูแกผูอานเปนประเด็น
หลักและความเพลิดเพลินเปนประเด็นรองโดยใชกลวิธีนําเสนออยางมีศิลปะ  การอานสารคดีมี
จุดมุงหมายเพื่อใหไดสาระความรูและความเพลิดเพลิน  ดังนั้นผูอานควรอานอยางมีวิจารณญาณ  
ศึกษาความสัมพันธของเนื้อหาสาระ  การใชภาษา  และเจตคติของผูเขียน  การอานสารคดีโดยใช
วิจารณญาณจะทําใหผูอานเขาใจสาระสําคัญของเรื่อง  ไดแนวคิดจากการอาน  สามารถนําความรู   
ความคิดเห็นไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดทั้งทางตรงและ
ทางออม 

โครงเรื่อง  หมายถึง  การวางและการจัดลําดับเคาโครงอันเปนความคิดสําคัญของเรื่องที่จะ
เขียน  การเขียนโครงเรื่องไวอยางดีจะเปนแนวทางในการเขียน  ทําใหงานเขียนสมบูรณและมี
คุณภาพ  โครงเรื่องมี 2 ประเภทไดแก  โครงเรื่องประเภทหัวขอ  และโครงเรื่องประเภทประโยค  
การศึกษาเรื่องโครงเรื่องจะทําใหนักศึกษาเขียนเรื่องไดไมวกวน  
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานสารคดีและเขียนโครงเรื่องสารคดีตามหัวขอที่กําหนดใหได  
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักศึกษาสามารถบอกสาระสําคัญของสารคดีที่อานได 
 2. นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงเรื่องสารคดีจากเรือ่งที่อานได 
 3. นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
 4. นักศึกษาสามารถเขียนโครงเรื่องสารคดีได 
สาระการเรียนรู 
 1. หลักการอานสารคดี 
 2. หลักการเขยีนโครงเรื่องสารคดี 
 3. บทอานเรื่อง เขามอที่วัดมหาธาตุฯ เพชรบุรี 
 4. บทอานเรื่อง หุนกระบอกเมืองเพชร 
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กระบวนการเรียนรู 
 ในการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นเตรียม 

 1. แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5 คน โดยคละความสามารถเกง ปานกลาง  และออน เปน
1:3:1 เมื่อไดกลุมครบตามจํานวนนักศึกษาแลว ใหแตละกลุมเลือกประธาน  รองประธาน  และเลขา
กลุม พรอมทั้งตั้งช่ือกลุม   
 2. แนะนําวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC อธิบายความสัมพันธของการอานและการ
เขียน  วิธีการทํางานกลุม วิธีการวัดและประเมินผล และวิธีการคิดคะแนนกลุม เพื่อสรางแรงจูงใจ
ในการเรียนแบบรวมมือ 

ขั้นสอน 
 1. ทบทวนความรูเดิม เร่ืองการอานสารคดี โดยใชการซักถาม 
 2. เสนอความรูเกี่ยวกับการอานการเขียนและความสําคัญและวิธีการอานการเขียนแจกใบ
ความรูเร่ืองหลักการอานสารคดีและเขียนโครงเรื่องสารคดีใหกับนักศึกษาพรอมทั้งอธิบายความรู  
และซักถามนักศึกษา 
 3. แจกบทอานเรื่อง เขามอที่วัดมหาธาตุฯเพชรบุรี โดยใหนักศึกษารวมกันอาน จากนั้นครู
ตั้งคําถามใหนักศึกษาทั้งชั้นชวยกันคิดและตอบคําถามครู พรอมทั้งบอกสาระสําคัญของบทอาน
ดังกลาว  แลวเรียบเรียงดวยภาษาที่กระชับ  

                   4. นักศึกษาและครูรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน พรอมทั้งอภิปรายรูปแบบกลวิธี
การเขียนเรื่องและการเขียนโครงเรื่องของเรื่องที่อาน โดยเขียนบันทึกลงในใบงานที่ 1เร่ือง เขามอที่
วัดมหาธาตุฯเพชรบุรี 

ขั้นกิจกรรมกลุม 
 1.แจกบทอานเรื่อง หุนกระบอกเมืองเพชรใหนักศึกษาแตละกลุมอาน โดยสมาชิกในกลุม
จับคูกันอาน พรอมทั้งผลัดกันเปนผูอานและผูฟง เมื่อปฏิบัติครบทุกคนแลว สมาชิกในกลุมรวมกัน
สรุปสาระสําคัญของบทอาน  ศึกษารูปแบบกลวิธีการเขียนโครงเรื่องของบทอาน  โดยครูสังเกต
และใหคําแนะนําแตละกลุม  พรอมทั้งตอบคําถามทายบทอานลงในใบงานที่  2  เร่ือง หุนกระบอก
เมืองเพชร 
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 2. นักศึกษาแตละกลุมชวยกันเขียนโครงเรื่องสารคดีขึ้นใหม โดยนํากลวิธีการเขียนโครง
เรื่อง ที่สรุปไดมาเปนแนวทางในการเขียน  ซ่ึงเรื่องที่จะเขียนใหมนี้มีเนื้อหาแตกตางไปจากเดิมโดย
ใหกลุมเปนผูกําหนดเอง และตองแนใจวาสมาชิกในกลุมเขาใจวิธีการเขียนโครงเรื่อง    
 3. นักศึกษาแตละกลุมตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและกลุมอ่ืน โดยใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดไว ซ่ึงครูเนนเรื่องความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 
 1. นักศึกษารวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอานเรื่อง หุนกระบอกเมืองเพชร โดยครู
พิจารณาความถูกตอง 
 2. นักศึกษาทําแบบทดสอบการเขียนโครงเรื่องเปนรายบุคคลโดยไมปรึกษากันภายในกลุม 
 3. ครูตรวจใหคะแนน พรอมทั้งบันทึกผลการทดสอบของสมาชิกในแตละกลุมและคิด
คะแนนการทํางานกลุม 
 4. ครูนําคะแนนของกลุมมาประเมินผลสัมฤทธิ์ และมอบรางวัลกลุมที่มีคะแนนสูงสุด 2 
อันดับแรก โดยกําหนดรางวัลไว 2 รางวัล คือ รางวัลกลุมยอดเยี่ยม และรางวัลกลุมเกงมาก 

สื่อ / แหลงเรียนรู 
1. บทอาน     เรื่อง เขามอที่วัดมหาธาตุฯเพชรบุรี 
2. บทอาน     เรื่อง หุนกระบอกเมืองเพชร 
3. ใบความรู        เรื่อง หลักการอานสารคดีและกลวิธีการเขียนโครงเรื่องสารคดี 
4. ใบงานที่ 1       เรื่อง เขามอที่วัดมหาธาตุฯเพชรบุรี 
5. ใบงานที่ 2       เรื่อง หุนกระบอกเมืองเพชร 

 การวัดและประเมินผล 
  วิธีวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
 2. การตรวจใบงาน  เร่ือง เขามอที่วัดมหาธาตุฯเพชรบุรี 
 3. การตรวจใบงาน  เร่ือง “หุนกระบอกเมืองเพชร” 
 4. การตรวจการเขียนโครงเรื่องสารคดี 
  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 นักศึกษาแบงกลุมโดยคละความสามารถตามเกณฑที่ครูตั้งไว  สมาชิกกลุมแบงหนาที่กัน
และตั้งชื่อกลุมเพื่อความสะดวกในการจดจําเชน ตะวันสอง  เด็กหลังหอง ฯลฯ  ในขั้นของการ
ทบทวนความรูเดิมนักศึกษาบางคนสามารถตอบคําถามไดอยางถูกตอง  นักศึกษาในแตละกลุม
ชวยกันตอบคําถามจากบทอาน  บทอานเรื่องหุนกระบอกเมืองเพชรไดรับความสนใจจากนักศึกษา
เปนอยางมากโดยเฉพาะเรื่องอภินิหารของหลวงปูปลอด  นักศึกษามีความพยายามในการชวยกัน
เขียนโครงเรื่องในขั้นกิจกรรมกลุมไดเปนอยางดี  แตในขั้นประเมินผลโดยการเขียนโครงเรื่องเปน
รายบุคคลนักศึกษาบางคนยังทําไดไมดีเทาที่ควร  หลังจากประเมินผลแลวครูจึงตองชวยปรับปรุง
โครงเรื่องใหดีขึ้นเพื่อที่จะไดเปนแนวทางสําหรับเขียนสารคดีในคาบตอไป    
                   
 
               ลงชื่อผูสอน 
 
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
 สารคดี  หมายถึง  งานเขียนเกี่ยวกับเรื่องจริงผานกลวิธีการเขียนของผูเขียนเพื่อมุงใหสาระ
ความรูแกผูอานเปนประเด็นหลักและความเพลิดเพลินเปนประเด็นรองโดยนําเสนออยางมีศิลปะ 
 หลักการอานสารคดี  การอานสารคดีมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดสาระความรูและความ
เพลิดเพลิน  ดังนั้นผูอานควรอานอยางมีวิจารณญาณ  ศึกษาความสัมพันธของเนื้อหาสาระ  การใช
ภาษา  และเจตคติของผูเขียน  การอานสารคดีมีหลักการดังนี้ 
 1.จับใจความสําคัญของเรื่อง  เมื่อผูอานสารคดีและเขาใจเรื่องราวโดยตลอดแลว  ควร
วิเคราะหความหมายของถอยคําเพื่อคนหานัยสําคัญที่แฝงอยู  จะไดทราบวาผูเขียนตองการบอก
ขอเท็จจริงอะไรแกผูอาน  แลวสรุปใจความสําคัญของเนื้อหานั้นโดยจัดลําดับประเด็นตางๆให
เหมาะสม 
 2.วิเคราะหความคิดเห็นของผูเขียน  ผูอานควรแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็นของผูเขียน
ออกจากกันโดยใชวิจารณญาณของตนเองวาเห็นดวยกับทรรศนะของผูเขียนหรือไม  นอกจากนั้น
ผูอานควรวิเคราะห “ตัวผูเขียน” โดยศึกษาจากลีลาการเขียน  การใชภาษา  วิธีการบรรยายขอมูล  
การเลาเรื่อง  เลาประสบการณ  รวมทั้งอารมณที่แสดงออกมาในเรื่อง  เชน  อารมณขัน  การประชด  
เสียดสี  การแสดงความเห็นอกเห็นใจ  ส่ิงเหลานี้ทําใหผูอานทราบวาผูเขียนเปนใคร  มีอุปนิสัยใจคอ
อยางไร  และมีเจตนาเสนอสารคดีทํานองใด  ผูเขียนแสดงใหเห็นอยางเดนชัดหรือไมวาเขามีความ
รับผิดชอบตอเรื่องราว  และความคิดที่นําเสนอตอผูอาน 
 3.วิเคราะหกลวิธีการเขียน  นับตั้งแตการตั้งชื่อเร่ืองวาดึงดูดความสนใจของผูอานหรือไม  
การวางโครงเรื่อง  วิธีการดําเนินเรื่อง  ผูเขียนเปนผูเลาเรื่อง   หรือมีการแทรกบทสนทนา  บท
สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของและผูเขียนไดสรุปโดยเสนอแนวคิดอะไรแกผูอานบาง 
 4.วิเคราะหความสัมพันธของเนื้อหาสาระกับการใชภาษา ผูอานควรคิดวาสารคดีเรื่องนั้น
เสนอขอมูลตางๆ  ขอเท็จจริงและความคิดเห็นกลมกลืนกันหรือไม  มีการใชภาษาและโวหาร
เหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม 
 การอานสารคดีโดยใชวิจารณญาณดังกลาว  จะทําใหผูอานเขาใจสาระสําคัญของเรื่อง  ได
แนวคิดจากการอาน  สามารถนําความรู   ความคิดเห็นไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพไดทั้งทางตรงและทางออม 
 โครงเรื่อง  หมายถึง  การวางและการจัดลําดับเคาโครงอันเปนความคิดสําคัญของเรื่องที่จะ
เขียน  การเขียนโครงเรื่องไวอยางดีจะเปนแนวทางในการเขียน  ทําใหงานเขียนสมบูรณและมี
คุณภาพ 
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 ประเภทของโครงเรื่อง 
1. โครงเรื่องประเภทหัวขอ  โครงเรื่องประเภทนี้  ผูเขียนจะเสนอประเด็นความคิด 

เปนหัวขอดวยคําหรือวลีส้ันๆ  เพื่อเปนการกําหนดประเด็นความคิดที่จะเขียนอยางกวางๆ  ถาโครง
เรื่องมีหัวขอรองและหัวขอยอยดวยก็ควรจัดลําดับหัวขอลดหล่ันกันลงมาดวยตัวเลข  เพราะจะทําให
เห็นลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดชัดเจนและเปนระบบดี  โครงเรื่องประเภทนี้เปนที่นิยมกันมาก  
เพราะสะดวกรวดเร็ว  อยางไรก็ตามเมื่อจะลงมือเขียนจริงๆ  ผูเขียนยังไมสามารถเขียนขยายความได
ทันที  จะตองเรียบเรียงความคิดใหเปนประโยคอีกครั้งหนึ่ง 
 2.     โครงเรื่องประเภทประโยค โครงเรื่องประเภทนี้ผูเขียนจะนําเสนอประเด็นความคิด
เปนประโยคที่สมบูรณ  แมจะยุงยากและใชเวลามากกวาโครงเรื่องประเภทหัวขอ  แตจะเปนโครง
เรื่องที่มีความชัดเจนกวา  และสามารถขยายความไดทันที  โครงเร่ืองที่เขียนเปนประโยคแลวนี้ก็คือ
ประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนา 
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 ตัวอยางโครงเรื่องประเภทหัวขอและโครงเรื่องประเภทประโยค “เร่ืองหุนกระบอกไทย” 
โครงเรื่องประเภทหัวขอ โครงเรื่องประเภทประโยค 

1.ประวัติการแสดงหุนกระบอกไทย 1.หุนกระบอกไทยมีกําเนิดมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่5 
โดยมีนายเหนงเปนผูคิดริเริ่ม 

2.วิธีทําหุนกระบอกไทย 2.หุนกระบอกไทยเปนหุนตัวเล็กทําเลียนแบบของจริง
เฉพาะ       สวนหัวและมือทั้งสอง 

3.วิธีการแสดงหุนกระบอกของไทย 
3.1 ลักษณะของโรงหุน 
3.2 การไหวครู 
3.3 วิธีการเชิด 
3.4 คุณสมบัติของผูเชิด 
3.5 เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลง 
3.6 เพลงที่ใชรอง 
3.7 เรื่องที่นํามาแสดง 

3.หุนกระบอกไทยมีวิธีการแสดงดังตอไปนี้ 
3.1 การเลนหุนกระบอกตองปลูกโรงเปนสี่เหล่ียมจตุรัส 
3.2 กอนการเลนหุนกระบอกผูเชิดจะตองทําพิธีไหวครู 
3.3 การเชิดหุนนั้นผูเชิดตองใชมือทั้งสองขางบังคับตัวหุน 
3.4 ผูเชิดหุนตองมีความสามารถในทางนาฏดุริยางคศิลป 
3.5 วงดนตรีประกอบการแสดงหุนคือวงปพาทย 
3.6 เพลงที่ใชรองประกอบการแสดงหุนเปนเพลงแบบ
ละครรํา 
3.7 เรื่องที่นิยมนํามาแสดงหุนกระบอกเปนเรื่องที่ใชเลน
ละครในและละครนอก 

4.ความสัมพันธของหุนกระบอกไทย
กับศิลปะแขนงอื่น 

4.หุนกระบอกไทยเปนมหรสพที่มีความสัมพันธกับศิลปะ 
สาขาอื่นๆหลายสาขา 

5.คุณคาของหุนกระบอกไทย 5.หุนกระบอกไทยเปนงานที่มีคุณคาทางศิลปหัตถกรรม 
6.ความแพรหลายของการแสดงหุน
กระบอกไทยในปจจุบัน 

6.การแสดงหุนกระบอกไทยเปนการแสดงโบราณที่
ปจจุบันเกือบหาชมไมไดแลว 

ภาษากับการสื่อสาร: จุไรรัตน  ลักษณะศิริ (2551:186) 
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 สารคดี  หมายถึง  งานเขียนเกี่ยวกับเรื่องจริงผานกลวิธีการเขียนของผูเขียนเพื่อมุงใหสาระ
ความรูแกผูอานเปนประเด็นหลักและความเพลิดเพลินเปนประเด็นรองโดยนําเสนออยางมีศิลปะ 
 หลักการอานสารคดี  การอานสารคดีมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดสาระความรูและความ
เพลิดเพลิน  ดังนั้นผูอานควรอานอยางมีวิจารณญาณ  ศึกษาความสัมพันธของเนื้อหาสาระ  การใช
ภาษา  และเจตคติของผูเขียน  การอานสารคดีมีหลักการดังนี้ 
 1.จับใจความสําคัญของเรื่อง  เมื่อผูอานสารคดีและเขาใจเรื่องราวโดยตลอดแลว  ควร
วิเคราะหความหมายของถอยคําเพื่อคนหานัยสําคัญที่แฝงอยู  จะไดทราบวาผูเขียนตองการบอก
ขอเท็จจริงอะไรแกผูอาน  แลวสรุปใจความสําคัญของเนื้อหานั้นโดยจัดลําดับประเด็นตางๆให
เหมาะสม 
 2.วิเคราะหความคิดเห็นของผูเขียน  ผูอานควรแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็นของผูเขียน
ออกจากกันโดยใชวิจารณญาณของตนเองวาเห็นดวยกับทรรศนะของผูเขียนหรือไม  นอกจากนั้น
ผูอานควรวิเคราะห “ตัวผูเขียน” โดยศึกษาจากลีลาการเขียน  การใชภาษา  วิธีการบรรยายขอมูล  
การเลาเรื่อง  เลาประสบการณ  รวมทั้งอารมณที่แสดงออกมาในเรื่อง  เชน  อารมณขัน  การประชด  
เสียดสี  การแสดงความเห็นอกเห็นใจ  ส่ิงเหลานี้ทําใหผูอานทราบวาผูเขียนเปนใคร  มีอุปนิสัยใจคอ
อยางไร  และมีเจตนาเสนอสารคดีทํานองใด  ผูเขียนแสดงใหเห็นอยางเดนชัดหรือไมวาเขามีความ
รับผิดชอบตอเรื่องราว  และความคิดที่นําเสนอตอผูอาน 
 3.วิเคราะหกลวิธีการเขียน  นับตั้งแตการตั้งชื่อเร่ืองวาดึงดูดความสนใจของผูอานหรือไม  
การวางโครงเรื่อง  วิธีการดําเนินเรื่อง  ผูเขียนเปนผูเลาเรื่อง   หรือมีการแทรกบทสนทนา  บท
สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของและผูเขียนไดสรุปโดยเสนอแนวคิดอะไรแกผูอานบาง 
 4.วิเคราะหความสัมพันธของเนื้อหาสาระกับการใชภาษา ผูอานควรคิดวาสารคดีเรื่องนั้น
เสนอขอมูลตางๆ  ขอเท็จจริงและความคิดเห็นกลมกลืนกันหรือไม  มีการใชภาษาและโวหาร
เหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม 
 การอานสารคดีโดยใชวิจารณญาณดังกลาว  จะทําใหผูอานเขาใจสาระสําคัญของเรื่อง  ได
แนวคิดจากการอาน  สามารถนําความรู   ความคิดเห็นไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพไดทั้งทางตรงและทางออม 
 

ใบความรู 
เร่ือง หลักการอานสารคดีและกลวิธีการเขียนโครงเรื่องสารคด ี
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 โครงเรื่อง  หมายถึง  การวางและการจัดลําดับเคาโครงอันเปนความคิดสําคัญของเรื่องที่จะ
เขียน  การเขียนโครงเรื่องไวอยางดีจะเปนแนวทางในการเขียน  ทําใหงานเขียนสมบูรณและมี
คุณภาพ 
 ประเภทของโครงเรื่อง 

2. โครงเรื่องประเภทหัวขอ  โครงเรื่องประเภทนี้  ผูเขียนจะเสนอประเด็นความคิด 
เปนหัวขอดวยคําหรือวลีส้ันๆ  เพื่อเปนการกําหนดประเด็นความคิดที่จะเขียนอยางกวางๆ  ถาโครง
เรื่องมีหัวขอรองและหัวขอยอยดวยก็ควรจัดลําดับหัวขอลดหล่ันกันลงมาดวยตัวเลข  เพราะจะทําให
เห็นลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดชัดเจนและเปนระบบดี  โครงเรื่องประเภทนี้เปนที่นิยมกันมาก  
เพราะสะดวกรวดเร็ว  อยางไรก็ตามเมื่อจะลงมือเขียนจริงๆ  ผูเขียนยังไมสามารถเขียนขยายความได
ทันที  จะตองเรียบเรียงความคิดใหเปนประโยคอีกครั้งหนึ่ง 
 2.     โครงเรื่องประเภทประโยค โครงเรื่องประเภทนี้ผูเขียนจะนําเสนอประเด็นความคิด
เปนประโยคที่สมบูรณ  แมจะยุงยากและใชเวลามากกวาโครงเรื่องประเภทหัวขอ  แตจะเปนโครง
เรื่องที่มีความชัดเจนกวา  และสามารถขยายความไดทันที  โครงเร่ืองที่เขียนเปนประโยคแลวนี้ก็คือ
ประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนา 
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เขามอที่วัดมหาธาตุวรวิหาร  จังหวัดเพชรบุรี 
แสนประเสริฐ   ปานเนียม 

เขามอ น. ภูเขาจําลอง  (พจนานุกรมฉบับมติชน  ๒๕๔๗) 
เขามอ น. เขาจําลองที่ทําไวดูเลนในบานเปนตน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

๒๕๔๒) 
 เขามอ เปนเครื่องตกแตงสถานที่ประเภทหนึ่งสรางขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินในยามวางแกผู
เปนเจาของและผูพบเห็น  คําวาเขามอเกิดจากการประสมคําวาเขาและมอเขาดวยกัน  เขานั้น
หมายถึงภูเขา  สวนมอ  มาจากคําวา ถมอ ในภาษาเขมรแปลวาหิน  ดังนั้นเขามอก็หมายถึงเขาหินที่
มิใชเขาตามธรรมชาติแตเปนเขาที่มนุษยประดิษฐขึ้นใหมีรูปรางคลายเขาจริง 
 หลักการของการสรางเขามอก็คือการหาหินมากอใหมีลักษณะคลายกับภูเขาตามธรรมชาติ    
เมื่อกอเสร็จก็ตองหาเครื่องประกอบมาประดับใหเขานั้นงดงาม  เปนตนวาไมดัดไมแคระดอกไม
และวานชนิดตางๆ  ตลอดจนเจดีย  ศาลา  และรูปสัตวนานาชนิด  มาจัดวางเปนลําดับลดหลั่นไป  
บางก็กออางขังน้ําที่เชิงเขาแลวปลอยปลา ปลูกบัว ลอยจอก ลอยสาหรายก็ดูงามเย็นใจไปอีกแบบ 
 ขนาดของเขามอนั้นโบราณทานไมจํากัด  ขอใหทําตามหลักที่วาแลวก็เปนเขามอทั้งสิ้น  
เริ่มตั้งแตเล็กขนาดใสกระถางแบนๆเทาฝามือไปจนถึงขนาดสรางศาลาใหคนขึ้นไปนั่งเลนไดก็มี
เชน  สวนขวาในพระบรมมหาราชวังครั้งรัชกาลที่ ๒  ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ โปรดเกลาฯใหร้ือ
ไปถวายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  และยังมีอยูจนปจจุบันนี้ 

    
 ภาพวาดทิวทัศนแบบจีนเขามอก็ทําเปนทรงเชนนี้   น้ําตกบริเวณมุมกําแพงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
          วัดมหาธาตุวรวิหาร 
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 กลาวถึงตนตํารับของเขามอแลวตองยกใหจีนเปนครู  เพราะไดพยายามจําลองเขามาไวใน
บานใหไดใกลชิดกับธรรมชาติบาง  แตโบราณมาผูมีอํานาจและกําลังทรัพย เชน ฮองเต ขุนนาง  
เศรษฐี  จึงไดพยายามหาหินงามๆมาประดับสวนของตน   
 ไทยเรารับคานิยมในการเลนเขามอแบบจีนมาแตโบราณ  แตที่นิยมกันมากก็ในครั้งรัชกาล
ที่ ๒ เปนตนมา  ในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหคณะทูตไทยไปถวายเครื่องราชบรรณาการ
แดพระเจากรุงจีน  เมื่อคณะทูตกลับมาถึงเมืองไทยในป พ.ศ. ๒๓๖๑ ไดมากราบบังคมทูลใหทรง
ทราบวาบรรดาผูดีและเศรษฐีที่เมืองปกกิ่งและกวางตุงกําลังนิยมขุดสระทําภูเขาปลูกตนไมแตงสวน
กันอยางเอิกเกริก  ดวยเหตุดังนั้นจึงโปรดเกลาฯใหพระเจาลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทรเปนแม
กองทําภูเขาแลวเสด็จประพาสฟงมโหรี  ทอดพระเนตรการแขงเรือ  ละคร  สมโภชพระ  ถวาย
ภัตตาหารพระสงฆ  สมโภชพระธาตุ  เปนที่พอพระราชหฤทัย   
 นับแตนั้นมาพระบรมวงศานุวงศ   ขุนนาง  ตลอดจนบุคคลทั่วไปก็นิยมในการเลนเขามอ
มากขึ้น  ยุคตอมามีผูมีชื่อเสียงในการกอเขามอเชน หมอมราชวงศเชย  กุญชร  พระยาปริมาณสิน
สมรรถ (จีบ  โชติศาลิกร)  พระยาเขื่อนเพชรเสนา  พระยาพิชัยรณรงคสงคราม (ทองดี  จารุฑัต) 
พระยามไหสวรรย (กอ  สมบัติศิริ) เปนตน 
 สมัยกอนนอกจากพระมหากษัตริยแลว  ขุนนาง  พระสงฆ  และชาวบานที่มีฐานะก็นิยม
เลนเขามอกันอยางแพรหลาย  บางก็กอไวติดที่   บางก็ทําใสกระถางขนาดยกไดสะดวกสําหรับไป
ประชันกันก็มี  แมในปจจุบันก็ยังมีคนชอบเลนเขามอกันอยูบาง  ชนิดที่งามๆเลนหากันในหลัก
หมื่นหลักแสน  เพราะเขามอไมใชส่ิงที่ทํางาย  กวาจะหาหินมากอหาหนอหาพันธุไมมาลงแลว
บํารุงรักษาไปจนเขาที่เขาทางถูกใจเจาของใชเวลาเปนครึ่งคอนชีวิตก็มี  การเลนเขามอจึงเปนเรื่อง
เลนๆที่คนชอบเลนมักเอาจริง 
 สําหรับวัดมหาธาตุวรวิหาร  จังหวัดเพชรบุรี  ก็เคยมีเขามอชนิดงามๆกับเขาเหมือนกัน  
สมัยที่พระสุวรรณมุนีหรือคุณพอชิตเปนเจาอาวาสนั้น  ทานนิยมเขามอมากและไดกอเขามอไวที่
บริเวณกุฏิของทานดังที่ บุญมาก  กองทรัพย ไดกลาวถึงไวในหนังสือพระดีศรีเมืองเพชรวา 
  “ ที่หนากุฏิเล็กของทานและที่หนากุฏิรับรองตลอดถึงตามซอกมุมในบริเวณพระปรางค  
ทานไดสรางภูเขาเล็กมีสะพาน  ถํ้าคูหา  ศาลาประดับดวยรูปปนฤๅษี  วิทยาธร  ครุฑ  นาค  วาสุกรี  
และสัตวปาหิมพานต  สวยงามดุจสัตตบริภัณฑคีรีแดนหิมพานต  มีหวยละหานธารน้ําไหลรอบ
ภูเขา  มีหมูมัจฉา  ปลากัดบาง  ปลาเข็มบาง  ปลาเงินปลาทองบาง  แหวกวายไปมาเขาออกตามซอก
ชองคูหาที่ประดับตกแตงไวนาดูมาก  การประดิษฐประดับตกแตงเปนภูเขานี้เรียกเขามอ  เปนฝมือ
ของทานเองเกือบทั้งสิ้น  บางครั้งทานจะทําอยูเกือบตลอดคืน  พวกตนไมทานใหปลูกเปนลําไยเถา  
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กลวยหอมคอม  มะละกอไวเต็มวัด  ทั้งเขตสังฆาวาสและเขตพระปรางค  ตลอดถึงไมดอกไม
ประดับก็ใหปลูกไวมากมาย  มีดอกไมกระถางตนไมพอใชในกิจการของวัด” 
 เมื่อกาลเวลาลวงเลยไป  เขามอที่คุณพอชิตกอไวก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  ทางวัดจึงได
ร้ือออกเพื่อความปนระเบียบ  อ.บุญมี  พิบูลยสมบัติ กลาววาภายหลังไดมีผูสรางน้ําตกขนาดเล็ก
เลียนแบบน้ําตกธรรมชาติขึ้นมาในเขตสังฆาวาสอีก ๒ แหงไดแก  คุณพอพระธรรมรัตนดิลกไดกอ
น้ําตกไวที่โคนตนสาเกหนากุฏิของทาน  และพระแสวง  สังฆโสภโณ  กอไวที่มุมกําแพงดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ   น้ําตกเหลานี้ก็อาจนับเนื่องเปนเขามอไดเหมือนกันเพราะใชหินกอแลวปลูก
ตนไมเลียนแบบธรรมชาติ  แตที่ตางกับเขามอแบบโบราณก็คือ  น้ําตกตองใชเครื่องสูบน้ําไปบน
ยอดเขาแลวปลอยลงมาเปนน้ําตกสูเบื้องลางดูแลวเย็นใจดี 

การเลนเขามอเปนเรื่องรสนิยมของแตละบุคคล  รูปแบบการจัดเขามอพัฒนาไปตามยุคสมัย  
ปจจุบันมีอุปกรณและเครื่องมือแตงเขาที่ทันสมัยซ้ือหาไดงาย เชน น้ําตก  น้ําพุ  กังหันน้ํา  คนตําขาว  
ตลอดจนรูปสัตวตางๆ  ประโยชนของการเลนเขามอนั้นเกิดขึ้นแกผูไดพบเห็นใหชื่นตาชื่นใจ  คน
จัดเองก็ภูมิใจสบายใจ  แมจะเสียเวลาไปบางแตก็เสียใหกับธรรมชาติซ่ึงจะชวยกลอมเกลาใหจิตใจ
เยือกเย็นสุขุมและมีความสุขอยูเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา : ปรับปรุงจากบทความชื่อเดียวกันตีพิมพในหนังสือที่ระลึก งานทอดผาปามหากุศลสมทบทุนมูลนิธิ
พระเทพสุวรรณมุนี ครั้งที่ ๑๓  วันศุกรที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง เขามอที่วัดมหาธาตุฯเพชรบุรี แลวตอบคําถามตอไปนี ้
1. จงสรุปสาระสําคัญที่ไดจากบทอาน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2. จงอธิบายกลวิธีการเขียนโครงเรื่องสารคดี  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….............
3. ชื่อ “เขามอ” มีที่มาจากอะไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
4. ปจจุบันมีเขามอในวดัมหาธาตุฯกี่แหง  แตละแหงมกีารตกแตงอยางไรบาง 
………………………………………………………………………………………………............. 
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….
5. สารคดีเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนักศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ใบงานที่ 1  
เร่ือง เขามอที่วัดมหาธาตุฯ เพชรบุรี 
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หุนกระบอกเมืองเพชร 
แสนประเสริฐ   ปานเนียม 

หุนที่เลนกันอยูในเมืองไทยนั้นมีหลายประเภท เชน หุนหลวง  หุนลาว  หุนมอญ  หุนละคร
เล็ก  หุนจีน  แตหุนที่ดูจะแพรหลายและมีคนรูจักกันมากที่สุดก็คือ หุนกระบอก  ซ่ึงเปนชื่อที่เรียก
ตามลักษณะโครงสรางของหุนที่ใชกระบอกไมไผเปนแกนภายในตัวหุน 

หุนกระบอกเปนมหรสพที่เกิดขึ้นสมัยกลางรัชกาลพระพุทธเจาหลวง  เริ่มจากนายเหนง  
คนบานดงมะฝอ  โกรกพระ  นครสวรรค  ไปเห็นอยางมาจากหุนจีนไหหลําเขาแลวจึงมาดัดแปลง
ใหเปนหุนอยางไทย  นิยมเลนกันอยูแถบสุโขทัย  อุตรดิตถ  นครสวรรค  นับแตนั้นมาหุนกระบอกก็
นิยมกันอยางแพรหลายในภาคกลาง 

เมืองเพชรมีหุนกระบอกบางหรือไม 
 หากจะตั้งคําถามวาเพชรบุรีเคยมีหุนกระบอกหรือไม  ตองตอบวา  มี  เคยมี   และกําลังจะ
ไมมี  ตอบวามีก็คือหุนกระบอกคณะสี่พี่นองแหงบานศาลาหมูสีในปจจุบัน  เคยมีก็คือหุนของหลวง
พอปลอดวัดในปากทะเล  และของตาแปว  ชางปูนปนมีชื่อ  สวนที่กลาววากําลังจะไมมีขอเฉลยให
ทานผูอานไดทราบในตอนทายวามีสาเหตุมาจากสิ่งใด 
 หุนแมสาหราย  หุนอัมพวาแตคนเชิดเมืองเพชร 
 เมื่อกลาวถึงหุนกระบอกเมืองเพชรแลว  จะเวนเรื่องหุนกระบอกของแมสาหรายไปเสียมิได  
เพราะถึงแมจะเปนหุนของอัมพวาแตตัวแมสาหรายเจาของคณะก็เกี่ยวพันกับทางเพชรบุรีอยูมาก  
และยังเปนตนกําเนิดของหุนคณะสี่พี่นองของบานลาดอีกดวย 
 แมสาหราย  ชวยสมบูรณ  นามสกุลเดิมคือ สุกปล่ัง  เปนชาวเพชรบุรีเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ 
ที่บานศาลาหมูสีริมแมน้ําเพชรเขต อ.บานลาดในปจจุบัน  เปนลูกของนายดวมและอําแดงเสน  ตัว
แมสาหรายเองไดหัดละครตั้งแตยังเล็กเพราะที่ศาลาหมูสีเปนถ่ินละครมีชื่อแหงหนึ่งเหมือนกัน  ถึง
ป พ .ศ .  ๒๔๕๓  ปลายรัชกาลที่  ๕  แมสาหรายอายุ  ๑๗  ป  ไดแตงงานกับนายพลอย   ชาว
สมุทรสงคราม  แลวยายตามนายพลอยไปตั้งถ่ินฐานอยูที่อัมพวา  ใหหลังสามปแมสาหรายและนาย
พลอยไดไปดูหุนกระบอกของพระองคเจาสุทัศนนิภาธร  ที่ทางวัดเพชรสมุทรหามาเลนในงานป
สมโภชหลวงพอบานแหลม  นายพลอยติดใจจึงกลับมาสรางหุนใหแมสาหรายหัดเชิดแลวนําออก
แสดงจนหุนนายพลอยและสาหรายมีชื่อเสียงอยูในแถบนี้  และยังไดขามมาเลนที่เมืองเพชรอยูเสมอ  
 หุนหลวงปูปลอด  คูปรับหนังหมื่นเชิดชํานาญ 
 หลวงปูปลอดเปนเจาอาวาสวัดในปากทะเล     ชวงที่นิยมหุนกระบอกในสมัยรัชกาลที่ ๕ – 
รัชกาลที่ ๗  หลวงปูก็ตั้งคณะหุนกระบอกกับเขาดวยเหมือนกัน  คนเชิดคนเลนก็ฝกจากชาวบาน
แถววัดนั่นเอง  
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ลุงเทิน   สุวรรณศิริ  ไดฟงเรื่องหุนหลวงปูปลอดจากพอคือนายอุด  สุวรรณศิริซ่ึงเปนศิษย
กนกุฏิของหลวงปูปลอดวา “ คณะหุนของหลวงพอปลอดรับงานอยูทั่วไป  เวลาไปเลนไกลๆก็มีลูก
ศิษยชวยกันคุมวงไป  คราวหนึ่งไปเลนทางตะวันตก(บานลาด)  บังเอิญไปประชันกับหนังตาพุด
(หมื่นเชิดชํานาญ,นายหนังมีชื่อเจาของตัวตลกอายแก)เขา  ตาพุดทําอาคมใสพวกเชิดหุนคือ ยายเทศ  
ยายขาว  ยายเมี้ยน  จนเชิดหุนไมไดรองไมออกตองเลิกเลนกลับมาฟองหลวงปู  หลวงปูวาเออไม
เปนไรไปเจอตาพุดเมื่อไรเอ็งมาบอกขา  แลวก็ถึงวันที่มีคนหาหนังตาพุดมาเลนพรอมกับหุนหลวงปู
ปลอด  งานนั้นหลวงปูก็แกทางตาพุดกลับไปบางเอาแตพอขี้เยี่ยวแตก  ตาพุดเองก็รูตัวจึงรีบมาขอ
ขมาหลวงปูจากนั้นก็นับถือหลวงปูสืบมา”  หลังจากหลวงปูปลอดมรณภาพในราวป พ.ศ.๒๔๗๓ 
หุนกระบอกคณะนี้ก็เลนกันตอมาอีกไมนาน 

หุนตาแปว  เหลือเพียงแคปูนปนหนางามละมายคลายหุน 
ตาแปวเปนทั้งชางปูนปน  แทงหยวก  และยังเชิดหุนไดดวย  มีคําคลองจองแตกอนเกาของ

ชาวเมืองเพชรวากันมาจนติดหูวาจะดูมหรสพตอง  “ปพาทยตาปุน  หุนตาแปว  ละครยายแมว  หนัง
ตาพุด” แสดงวาผูคนในสมัยนั้นก็คงจะไดชมหุนตาแปวจนติดใจนํามากลาวเปนคําติดปากจนถึงทุก
วันนี้  กลาวกันวาเพราะตาแปวเคยเลนหุนมากอนเมื่อมาปนปูนจึงเอาแบบหุนไปใชในงานปูนปน   
งานปูนฝมือตาแปวทั้งตัวพระตัวนางหนางามราวกับหนาหุน   ทุกวันนี้เรายังหาชมฝมือตาแปวไดที่
วัดพลับพลาชัย  และวัดปากคลอง  บางครก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ปูนปนฝมือตาแปว อยูที่วัดปากคลองบางครก         การแสดงหุนกระบอกของคณะสี่พี่นอง 
     เทพพนมใบหนางดงามดังหนาหุน     ในเรื่องขุนชางขุนแผน  ตอนพระไวยแตกทัพ 
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หุนสี่พี่นอง  ทายาทหุนแมสาหราย 
เมื่อแมสาหรายเจาของหุนมีชื่อแหง   อัมพวาลวงเขาสูปจฉิมวัย  ไดมีโอกาสกลับมาเยี่ยม

บานเดิมที่บานลาดและพักอยูที่บานญาติคราวละหลายวัน  ครั้งนั้นแมสาหรายใหหาคนที่สนใจไป
รับวิชาหุน  ปาประนอม  อินทรเนตร  และญาติอีกหลายคนซึ่งมีศักดิ์เปนหลานของแมสาหรายได
ไปฝกเชิดหุน  ผลปรากฏวาที่ไปกันทั้งหมดมีปาประนอมไดวิชามามากกวาเพื่อน   แตปาประนอมก็
วาที่ไดมายังไมครบถวนนักเพราะฝกหัดไดไมนานแมสาหรายก็กลับไป   อัมพวาและเสียชีวิตลง  
วิชาหุนที่ไดมาจึงเก็บไวกับตัวไมไดนําออกแสดงแตอยางใด 

ตอมาเมื่อถึงคราวจะเผาศพพอของปาที่วัดลาดศรัทธาราม(ศาลาหมูสี)  ปาคิดจะเลนหุนเปน
มหรสพในงานจึงไดชักชวนญาติพี่นองที่มีพื้นทางละครชาตรีและเพลงเรือบกไดแก  ปาเนือง  ดวง
เดือน  ปาประกอบ  เลาโลมวงศ  และปาวิเชียร  สุวรรณราช  ใหมาชวยกันเลนหุนโดยมีลุงสงวนเปน
คนทําหัวหุนให  เมื่อออกแสดงในครั้งนั้นมีคนชอบใจกันมาก  ปาวิเชียรจึงไดตั้งเปนคณะหุนสี่พี่
นองออกรับงานแสดงทั่วไปมาตั้งแตราว พ.ศ. ๒๕๒๕  และไดสรางหุนเพิ่มเติมจนเลนไดเปนเรื่อง
เชน ขุนชางขุนแผน  พระอภัยมณี  หุนคณะนี้นับเปนหุนกระบอกคณะเดียวที่ยังเหลืออยูที่เมืองเพชร
ในปจจุบัน 

ฤๅเมืองเพชรจะสิ้นหุนกระบอก 
หุนกระบอกเริ่มไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕  จนถึงชวงสงครามโลกก็เร่ิมซบ

เซาลง  ปจจุบันยังคงมีหุนกระบอกหลายคณะที่รับงานแสดงอยู  แตสวนใหญก็มักจะไปแสดงตาม
งานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษวัฒนธรรม  งานที่เจาภาพจะหาไปเปนมหรสพเพื่อความบันเทิง
โดยตรงนั้นไมคอยมี  หุนคณะสี่พี่นองก็เชนเดียวกัน  ปาประนอมเลาวาสวนใหญที่ไปแสดงมักเปน
งานอนุรักษวัฒนธรรม  เมื่อกอนรับงานเฉลี่ยปละสามสี่ครั้งแตเดี๋ยวนี้แทบไมมีเลย  อีกทั้งตัวปา
ประนอมหัวหนาคณะก็ตองเขาไปชวยเล้ียงหลานที่กรุงเทพฯ  โอกาสที่จะรวมวงแตละทีก็ยาก  จะ
หาคนมาสืบสานก็ไมมีใครเอาจริงอีกทั้งยังติดขัดในแงความเชื่อเรื่องการถายทอดดังที่ปาประนอม
กลาววา “จะหัดใหใครมากก็ไมกลาเพราะยายสาหรายสอนใหเชิดอยางเดียว  ไมไดครอบใหไปเปน
ครูใครตอไป  เร่ืองอยางนี้เขาถือกันนักทํานอกครูเดี๋ยวมีอันเปนไป  ปาไมอยากเสี่ยง”  

คิดแลวก็นาเปนหวง  เพชรบุรีเมืองที่ใครตอใครพากันยกยองชื่นชมวาเปนเมืองแหง
ศิลปวัฒนธรรม  เปนเมืองที่มีผูสืบสานงานศิลปแขนงตางๆมาแตครั้งโบราณ  อาจตองสูญสิ้นมรดก
ทางการละเลนอยางหนึ่งก็คือหุนกระบอกไปในระยะเวลาอันใกลนี้ก็ได  แลวเราจะยังภูมิใจกับคํา
ขวัญ  “เขาวังคูบาน  ขนมหวานเมืองพระ  เลิศล้ําศิลปะ  แดนธรรมมะทะเลงาม” กันไดอยูอีกหรือ 

(ที่มา : ปรับปรุงจากบทความชื่อเดียวกันตีพิมพในวารสารเพชรปริทัศน ปที่๓  ฉบับที่๒๒ ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง หุนกระบอกเมืองเพชร แลวตอบคําถามตอไปนี ้
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของสารคดีเรื่อง “หุนกระบอกเมืองเพชร” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ผูเขียนมีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับสถานการณของหุนกระบอกในเมืองเพชร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการนําเสนอเรื่องอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.เหตุใดปาประนอมจึงมไิดถายทอดวิชาการเชิดหุนกระบอกแกผูอ่ืน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.สารคดีเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนักศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ใบงานที่ 2  
เร่ือง หุนกระบอกเมืองเพชร 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา     ชั้น    ชื่อกลุม..................................................... 
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เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC 

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานสารคดีเร่ืองผไีซ:มรดกสงกรานตพืน้บาน กลวิธีการตั้งชือ่เร่ืองและเขียนความนํา 
สารคด ี
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 
 ชื่อเรื่องเปนองคประกอบที่สําคัญของสารคดี  เพราะเปนสวนแรกสุดที่ผูอานมองเห็นและ
อยากอานเรื่องราวที่เขียน  การตั้งชื่อเร่ืองสารคดีจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญเชนเดียวกัน  ชื่อเร่ืองที่ดีจะ
ชวยดึงดูดความสนใจของผูอานใหเลือกอานสารคดีเรื่องนั้น 

การเขียนความนําคือการขึ้นตนเรื่อง    บทนําที่ดีหนาที่ดีจะชวยสรางความสนใจแกคนอาน  
และดึงดูดใหผูอานติดตามเรื่องราวแตตนจนจบ  การเขียนบทนําจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญของการ
เขียนสารคดี  ส่ิงที่ผูเขียนตองใสใจก็คือจะเขียนความนําอยางไรใหดึงดูดความสนใจจากผูอานได   
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานสารคดี  ตั้งชื่อเรื่องและเขียนความนาํสารคดีตามหัวขอที่กําหนดให
ได  
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของสารคดีที่อานได 
 2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนชื่อเรื่องและความนําสารคดีจากเรื่องที่อาน
ได 
 3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
 4.นักศึกษาสามารถเขียนชื่อเร่ืองและความนําสารคดีได 
สาระการเรียนรู 

1.หลักการอานสารคดี 
2.กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องและการเขียนความนาํสารคดี 
3.บทอานเรื่อง ที่มาของคําวา “โคมลอย” 
4.บทอานเรื่อง ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบาน 

กระบวนการเรียนรู 
 การจัดการเรยีนรูดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีขั้นตอนดังนี ้
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 ขั้นเตรียม 
 1. แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5 คน โดยคละความสามารถเกง ปานกลาง  และออน เปน
1:3:1ตามกลุมเดิมที่เคยแบงไวในคาบแรก 
 2. แนะนําวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC วิธีการทํางานกลุม วิธีการวัดและ
ประเมินผล และวิธีการคิดคะแนนกลุม เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนแบบรวมมือ 

ขั้นสอน 
1. ทบทวนความรูเดิม เรื่อง การอานสารคดี โดยใชการซักถาม 

 2.แจกใบความรูเร่ืองการตั้งชื่อเรื่องและเขียนความนําสารคดีใหกับนักศึกษาพรอมทั้ง
อธิบายความรู  และซักถามนักศึกษา 
 3.แจกบทอานเรื่อง ที่มาของคําวา “โคมลอย” โดยใหนักศึกษารวมกันอาน จากนั้นครูตั้ง
คําถามใหนักศึกษาทั้งชั้นชวยกันคิดและตอบคําถามครู พรอมทั้งบอกสาระสําคัญของบทอาน
ดังกลาวแลวเรียบเรียงดวยภาษาที่กระชับ  
       4.นักศึกษาและครูรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน พรอมทั้งอภิปรายกลวิธีการตั้งชื่อ
เรื่องและเขียนความนํา โดยเขียนบันทึกลงในใบงานที่ 1เร่ือง ที่มาของคําวา “โคมลอย” 

ขั้นกิจกรรมกลุม 
 1.แจกบทอานเรื่อง ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบานใหนักศึกษาแตละกลุมอาน โดยสมาชิกใน
กลุมจับคูกันอาน พรอมทั้งผลัดกันเปนผูอานและผูฟง เมื่อปฏิบัติครบทุกคนแลว สมาชิกในกลุม
รวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน  ศึกษารูปแบบและกลวิธีการตั้งชื่อเร่ืองและเขียนความนําของ
บทอาน  พรอมทั้งตอบคําถามทายบทอานลงในใบงานที่  2  เร่ือง ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบาน  
โดยครูสังเกตและใหคําแนะนําแตละกลุม   
 2.นักศึกษาแตละกลุมชวยกันตั้งชื่อเร่ืองและเขียนความนําสารคดีใหมโดยนํากลวิธีการตั้ง
ชื่อเร่ืองและเขียนความนําสารคดี ที่สรุปไดมาเปนแนวทางในการเขียน  ซ่ึงเรื่องที่จะเขียนใหมให
กลุมเปนผูกําหนดเอง โดยตองแนใจวาสมาชิกในกลุมเขาใจการตั้งชื่อเร่ืองและเขียนความนําสารคดี
ได    
 3.นักศึกษาแตละกลุมตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและกลุมอื่น โดยใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยครูเนนเรื่องความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
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ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 
 1.นักศึกษารวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอานเรื่อง ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบาน โดยครู
พิจารณาความถูกตอง 
 2.นักศึกษาทําแบบทดสอบเขียนตั้งชื่อเรื่องและเขียนความนําสารคดีเปนรายบุคคลโดยไม
ปรึกษากันภายในกลุม 
 3.ครูตรวจใหคะแนน พรอมทั้งบันทึกผลการทดสอบของสมาชิกในแตละกลุมและคิด
คะแนนการทํางานกลุม 
 4.นําคะแนนของกลุมมาประเมินผลสัมฤทธิ์ และมอบรางวัลกลุมที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับ
แรก โดยกําหนดรางวัลไว 2 รางวัล คือ รางวัลกลุมยอดเยี่ยม และรางวัลกลุมเกงมาก 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1.บทอาน    เรื่อง  ที่มาของคําวา “โคมลอย” 
2.บทอาน   เรื่อง ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบาน 
3.ใบความรู         เรื่อง เร่ืองกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องและกลวิธีการเขียนความนาํของสารคดี 
4.ใบงานที่ 1       เรื่อง ที่มาของคําวา “โคมลอย” 
5.ใบงานที่ 2       เรื่อง ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบาน 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 

1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
2.การตรวจใบงาน  เร่ือง ที่มาของคําวา “โคมลอย” 
3.การตรวจใบงาน  เร่ือง  เร่ือง ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบาน 
4.การตรวจการตั้งช่ือเรื่องและการเขียนความนําสารคดี 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 วันนี้เปนการสอนกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องและการเขียนความนํา  นักศึกษาสามารถอธิบาย
กลวิธีการตั้งช่ือเรื่องและการเขียนความนําจากบทอานไดตามสมควรโดยศึกษาจากใบความรูที่ครูได
อธิบาย  เมื่อถึงขั้นกิจกรรมกลุมนักศึกษาในแตละกลุมรวมกันทํากิจกรรมอยางกระตือรือรนจึงทําให
ไดผลงานที่นาสนใจซึ่งเกิดมาจากความรวมมือของสมาชิกในกลุม  ในขั้นนี้นักศึกษาสามารถเขาใจ
บทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกกลุมมากกวาคาบแรก   กลุมที่ไดรางวัลในคาบนี้คือ กลุม โอลัลลา  
และกลุมพระจันทรยิ้ม 
 
 
              ลงชื่อผูสอน 
 
          (                             ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
154 

 

 

เนื้อหาสาระการเรียนรู 
การตั้งชื่อเร่ือง 
 ชื่อเรื่องเปนองคประกอบที่สําคัญของสารคดี  เพราะเปนสวนแรกสุดที่ผูอานมองเห็นและ
อยากอานเรื่องราวที่เขียน  การตั้งชื่อเรื่องสารคดีจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญเชนเดียวกัน  โดยเฉพาะ
สารคดีในสื่อส่ิงพิมพ  ทั้งนี้เพราะในสื่อส่ิงพิมพแทบทุกประเภทจะมีขอเขียนและคอลัมนที่
หลากหลาย  หากชื่อของ   สารคดีไมเดนแลว  คนอานก็จะไมสนใจ 
 การตั้งชื่อเรื่องไมมีสูตรสําเร็จหรือหลักเกณฑที่ตายตัว  ผูเขียนมีอิสระเต็มที่ในการตั้งชื่อ
สารคดีที่ตนเขียน  แตก็มีหลักเกณฑและแนวทางในการตั้งชื่อเรื่องสารคดีสําหรับผูสนใจเปน
แนวทางไวเชนกัน  โดยมีแนวทางดังตอไปนี้ 

1. ชื่อเรื่องตองสั้น  ใชถอยคํางายๆตรงไปตรงมา 
2. ใชคํากริยาแสดงอาการมาตั้งชื่อเรื่อง 
3. ใชคําคม  สุภาษิต  มาเปนชื่อเรื่อง 
4. ใชคําที่มีความหมายตรงกันขาม 
5. ใชคําที่คลองจองกัน 
นอกจากนี้แลวยังสามารถใชสูตรของการเขียนขาวโดยยึดแนวตอบคําถาม  ใคร   อะไร ที่
ไหน   

เมื่อไร  ทําไม  และอยางไร  โดยเลือกตั้งช่ือตามจุดประสงคและประเภทของสารคดี เชน  
 ชื่อเรื่องประเภท ใคร เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีชีวิตบุคคล 
 ชื่อเรื่องประเภท อะไร เหมาะกับการตั้งชื่อสารคดีที่นําเสนอขอเท็จจริง  การกระทําหรือ
กิจกรรม 

ชื่อเรื่องประเภท ท่ีไหน เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีทองเที่ยว  สารคดีวิถีชวีิต 
ชื่อเรื่องประเภท เม่ือไร เหมาะกับการตั้งชื่อสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรหรือเรื่องที่

เกี่ยวกับเวลา 
ชื่อเรื่องประเภท ทําไม เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีที่ตองสืบคนหาสาเหตุหรืออธิบายมูลเหตุ

ตางๆ 
ชื่อเร่ืองประเภท อยางไร เหมาะกับการตั้งชื่อสารคดีที่ตองการอธิบายใหความรูเกี่ยวกับ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรืออธิบายวิธีทํา 
จากการศึกษารูปแบบและแนวนิยมในการตั้งชื่อเร่ืองสารคดี  โดย ธัญญา  สังขพันธานนท  

ซ่ึงไดเก็บตัวอยางชื่อเรื่องสารคดีที่ตีพิมพในนิตยสารและวารสาร  ประมาณ 100 เร่ืองพบวานักเขียน
สารคดีของไทยมีรูปแบบและแนวนิยมในการตั้งช่ือเรื่องสารคดีในหลายลักษณะดังนี้ 
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1. ตั้งชื่อเปนประโยคบอกเลาตรงไปตรงมา  เชน 
 - สงกรานตเมืองเหนือ 
 - นกหายากในเมืองไทย 
 - ทะเลสาบเขาแหลม 
2. ตั้งชื่อแบบเลนสํานวนเลนคํา เชน 
 - ลิเก...ศิลปะติดดินศิลปนชาวบาน 
 - นกเอี้ยงเอยมาเลี้ยงควายเฒา 
 - อาทิตยอุทัยในสยาม  ชีวิตคนไทยในไฟสงครามมหาเอเชียบูรพา 
3. ตั้งชื่อแบบเรื่องสั้นและนวนิยาย เชน 
 - ตะวันดับในเงาจันทร 
 - หยุดเวลาไวที่โบดี 
 - คนเมืองนาน 
4. ตั้งชื่อโดยใชกลุมคําหรือวลีท่ีบอกเนื้อหานํามาเรียงตอกัน เชน 
 - มลาบรี  คนเถื่อน  ชาวไรหรือผูอารยะ 
 - ดอกไม  สายน้ํา  ความดี  บนเสนทาง ๑๐๘ 
 - โคลนนิ่ง,  อานันท, ไอนสไตน,  และ....ไดโนเสารกาฬสินธุ 
5. ตั้งชื่อโดยใชประโยคหลักนําหนา  ตามดวยขอความท่ีเปนสวนขยาย เชน 
 - ซอง : นรกบนดิน 
 - แคน  มหัศจรรยแหงเครื่องดนตรีอีสาน 
 - เครื่องหอมไทย......กล่ินอายแหงอดีตฤๅจะรางเลย 

การเขียนความนํา 
การเขียนความนําคือการขึ้นตนเรื่องซึ่งถือเปนหัวใจของสารคดี    บทนํามีหนาที่อยูสอง

ประการคือ การสรางความสนใจแกคนอาน  และดึงดูดใหผูอานติดตามเรื่องราวแตตนจนจบ  การ
เขียนบทนําจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญของการเขียนสารคดี  ส่ิงที่ผูเขียนตองใสใจก็คือจะเขียนความนํา
อยางไรใหดึงดูดความสนใจจากผูอานได 

โดยปกติแลวรูปแบบของการเขียนความนํามีหลายลักษณะ  ไมมีกรอบกําหนดตายตัว  
ผูเขียนจะเลือกใชความนําแบบใดก็ได  การขึ้นตนที่ดีที่สุดคือการนําส่ิงที่กระทบใจผูเขียนมาเขียน  
ซ่ึงอาจไดแกส่ิงที่ไดไปเห็นมาหรือไมก็เปนขอขัดแยงของปญหา  หรือบางครั้งก็อาจนําคําพูดที่
นาสนใจของแหลงขอมูลมานําเสนอก็ได  การเขียนสารคดีมีแนวทางในการเขียนความนําดังนี้ 
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1. บทนําแบบบรรยาย 
ความนําแบบรรยาย  เปนการนําเสนอดวยการบรรยายใหเห็นภาพบรรยากาศ  เหตุการณ  

สถานการณ  สถานที่  หรือบุคคล  โดยเนนรายละเอียดเปนไปตามลําดับขั้นตอนตามที่เห็นหรือเปน
จริง  โดยไมไดสอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียนลงไปดวย  แตก็เนนความสละสลวยของการใช
ถอยคําภาษาใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดอารมณรวมไปดวย  เชน ความนําในสารคดีเร่ือง “พิธีกิน
เจ  เมื่อโลกมนุษยและสวรรคคือดินแดนเดียวกัน” 

โรงเจไมหลังเกาชื่อ ฮะอี่ตั้ว  อยูในแวดลอมของรอง
สวนผลไมและชุมชนบานเรือนลึกเขาไปจากฝงคลองดําเนิน
สะดวกในยานแปดหลักไมมากนัก  วันนี้ดูสะอาดสะอานงดงามทัง้
ยังคึกคักขวักไขว  ภายในโรงเจประดับตกแตงดวยแผนปายไมสี
เหลืองเขียนคํามงคลดวยสีแดงสด  มานผาสีสดรอยไหมสีตัดกัน
เปนพูระยา  กลางผืนเขียนอักษรจีนตัวใหญลวนคําดีงามคํามงคล  
อีกทั้งโคมไฟกระดาษลูกโตสีเหลืองที่แขวนอยูนับสิบๆลูก 

2.ความนําแบบพรรณนา 
ความนําแบบพรรณนา  เปนการเลาเรื่องที่นําเสนอภาพธรรมชาติ  บรรยากาศ  สถานที่  

หรือเหตุการณโดยใชภาษาในการลําดับความใหเกิดจินตภาพและมีสีสัน   หรืออาจกลาวไดวาเปน
การเขียนเพื่อแสดงใหเห็นมากกวาการเลาเรื่อง  การพรรณนาตางจากการบรรยายในดานการใช
ถอยคําที่เลือกเฟนแลวอยางดี เชน  คําวิเศษณ  โวหาร  และการใชคําใหเกิดภาพพจนตางๆ  เชน  
ความนําในสารคดีเรื่อง  “หลวงพระบาง  เงาอดีตที่ริมน้ําคาน” ของ  นิพัทธพร  เพ็งแกว  ดังนี้ 

สายน้ําคานขุนเชี่ยวไหลควะควางไปตามแกงหิน
แนวคดเคี้ยวของลําน้ําสะทอนแดดบายเปนประกายสีแดงอมทอง
อยูกลางราวปาเขียวทึบสองฟากฝง  เพิ่งจะครึ่งชั่วโมงไดกระมังที่
เราเดินออกจากสนามบินวัดไต  เมืองเวียงจันทน  ขึ้นเครื่องบิน
ขนาด 50 ที่นั่ง  บินฝากลุมเมฆหนาทึบในยามฝนพรํา  บายหนาขึ้น
เหนือสูเมืองหลวงพระบางราชอาณาจักรที่ เคยเปนศูนยกลาง
อํานาจทางดานการเมือง  ศาสนา  ทั้งยังเปนที่ประทับของเจามหา
ชีวิตลาวมาแตโบราณ 

3. ความนําแบบเรื่องสั้น 
สารคดีสมัยใหมมักนิยมนําวิธีการเขียนวรรณกรรมบันเทิงคดีมาใชในการเลาเรื่อง  เพื่อ

นําเสนอสาระความรูใหนาอานและมีอรรถรส  ดังนั้นในการเริ่มเรื่องหรือเขียนความนําจึงมักเอา
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วิธีการเขียนแบบเรื่องสั้นมาใช  โดยการพรรณนาหรือบรรยายใหเห็นนาฏกรรมหรือการเคลื่อนไหว
ของตัวละคร  สถานที่  และบรรยากาศ  ไดอยางนาสนใจและชวนติดตาม  เชน  ความนําในสารคดี
เรื่อง “บัวจูม” ของ ธีรภาพ  โลหิตกุล  ดังนี้ 

หาวันแลวที่พอเฒานอนหมดอาลัยตายอยากอยูที่
โรงพยาบาล  ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจากการเดินทางรอนแรม
จากกรุงเทพมหานคร  มาถึงอําเภอโนนสูงโคราชเปนเวลากวา ๑๐ 
วัน นั่นเปนสาเหตุหนึ่ง  แตที่สําคัญไปกวานั้นคือใจที่แตกสลายไป
พรอมๆขาวการตายของ  “บัวจูม” 

“บัวจูมตายแลวพอ......กระเพาะปสสาวะอักเสบ”  
ขาวสุดทายของบัวจูมจากปากลูกชายที่พอเฒาจะจับความได   
กอนเปนลมสลบไปในวันที่ถูกสงตัวมานอนอยูโรงพยาบาลราช
สีมาเปนคืนที่สอง 

4. ความนําประเภทอางคําพูดหรือวาทะบุคคล 
การเขียนความนําประเภทนี้  ผูเขียนมักหยิบยกเอาคําพูดหรือวาทะตอนใดตอนหนึ่งของ

บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเปนคําขึ้นตน  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกับสาระสําคัญของ
สารคดีที่จะเขียน  ดังตัวอยางในสารคดีเร่ือง “ซงเฮือน-ซงฮาน รอยรันทด  ราชนิกุลเว” ของ ธีรภาพ  
โลหิตกุล  ดังนี้ 

“ภูไมสูง    น้ําไมลึก  ชายเหลี่ยมจัด  หญิงเสนห
รอนแรง”  นี่คือคําจํากัดความที่คนเวียดนามมอบใหกับ “เว” หัว
เมืองสําคัญตอนกลางของประทศที่เคยเปนราชธานีเกา  เคยเปน
เมืองที่ใชเปนจุดแบงเวียดนามเหนือ-ใต  และเคยเปนจุดที่มีการสู
รบหนักหนวงที่สุดแหงหนึ่งในสงครามเวียดนาม 

5.ความนําแบบสนทนากับผูอาน 
การเขียนความนําแบบนี้เปนลักษณะการเขียนที่เหมือนกับผูเขียน  พูดคุยโดยตรงกับผูอาน  

โดยผูเขียนจะใชสรรพนามบุรุษที่ 1หรือไมก็ใชคําแทนตัวเองวา “ผูเขียน”  และใชสรรพนามบุรุษที่ 
2 แทนตัวผูอาน  หรืออาจใชคําวา “ผูอาน” แทน  ซ่ึงเปนการสรางความคุนเคยและเปนกันเองกับ
ผูอานทําใหผูอานรูสึกเหมือนวาไดอยูรวมในเหตุการณหรือเรื่องราวเหลานั้น เชน  ความนําใน
สารคดีเรื่อง “ศิลปะสมัยใหมหรือผลงานของเด็กสมัยใหม” ของ  ภาณ  มณีวัฒนกุล 

ค่ําคืนนี้หรือคืนไหน  ขณะที่คุณกําลังหลับ  เด็ก
วัยรุนจํานวนหนึ่ง  กําลังลงมือปฏิบัติงาน.....พวกเขากําลังนําเอา
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จินตนาการออกมาปรากฏใหเปนลวดลาย  ตัวอักษรเปนถอยคํา  
หรือถอยคําที่บางทีประดับดวยภาพสื่อความหมาย   ......และเมื่อ
คุณตื่นขึ้นมาพบวากําแพงขางๆบานของคุณ  หรือกําแพงฝงตรง
ขามกันซึ่งครั้งหนึ่งเคยวางเปลา  บัดนี้กลับเต็มไปดวยลวดลายและ
สีสัน  ปรากฏการณนี้อาจสรางความสงสัย  งงงวย  กระท่ังปริวิตก  
ใหแกคุณหรือคนอื่นไดไมยาก ...........และนั่นคือผลงานที่เรียกวา  
กราฟฟตี้อารต 

6. ความนําประเภทสุภาษิต  คําคมและบทประพันธ 
ความนําประเภทนี้จะยกเอาสุภาษิต  คําคม  และบทประพันธหรือบทเพลงมาขึ้นตนสารคดี  

ซ่ึงสุภาษิต  คําคม  และบทประพันธดังกลาวอาจเปนขอความที่รูจักกันโดยทั่วไปหรือไมก็ได  แต
ตองมีนัยหรือความเกี่ยวของกับประเด็นหลักของสารคดีที่จะนําเสนอความนําประเภทสุภาษิต  คํา
คมและบทประพันธเปนความนําสารคดีอีกประเภทหนึ่งที่คอนขางนิยมเขียนกันมาก  เชน  ความนํา
ในสารคดีเรื่อง “ความจริงใจของ  ผูชายช่ือ  ปวย  อ๊ึงภากรณ” ของ  วันชัย    ตันติวิทยาพิทักษ 

   กูชายชาติเชื้อ  ชาตรี 
   กูเกิดมาก็ที  หนึ่งเฮย 
   กูคาดกอนสิ้นชี-  วาอาตม 
   กูจักไวลายเวย  โลกใหแลเห็น 
      ปวย   อ๊ึงภากรณ 

โคลงสี่สุภาพบทนี้จารึกอยูใตรูปปนอาจารยปวย  ซ่ึง
ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วิทยาเขตรังสิต 

อาจารยปวยเขียนโคลงสี่สุภาพบทนี้เมื่ออายุ 24 ป  
เมื่อครั้งเปนนักศึกษาที่ London  School  of  Economics & 
Political  Sciences  มหาวิทยาลัยลอนดอนเมื่อป พ.ศ.2483 ในเวลา
ตอมาโคลงสี่สุภาพบทนี้  เปนบทสรุปที่ดีที่สุดของชีวิตลูกผูชาย  
ชื่อปวย  อ๊ึงภากรณ 

7. ความนําประเภทนิทานตํานานและเกร็ดเรื่องเลา 
ความนําประเภทนี้มักเริ่มตนดวยการนํานิทาน  ตํานาน  และเกร็ดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเลาตางๆ  

มาเขียนเปนความนํา  นอกจากนี้แลวเรื่องเลาประเภทมุขตลก  หรือเร่ืองลอเลียนใหมๆก็มีความ
นาสนใจ  หากนํามาเขียนเปนความนําสารคดีก็จะชวยเพิ่มเสนหอยางหนึ่งใหกับงานเขียน  ดัง
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ตัวอยางเชน  ในสารคดีเรื่อง “คํานึงแหงรอยฉี่บนผืนทราย”  ของ  ธีรภาพ  โลหิตกุล  ผูเขียนหยิบยก
เอาเรื่องมุกตลกของชาวระยองมาเปนบทนําในสารคดี  ดังนี้ 

เลากันวา  วันหนึ่งชาวระยองเอาทุเรียนใสชะลอม  
พรอมกับตักทรายที่เกาะเสม็ดใสถุงพลาสติกไปเยี่ยมญาติที่จังหวัด
ตาก  ญาติรับถุงพลาสติกแลวตรงรี่ เอาไปเก็บไวในตูกับขาว  
เพราะเขาใจวาเปนน้ําตาลทรายเดี๋ยวมดจะขึ้น 

นี่เปนหนึ่งในหลายๆ  เร่ืองเลาที่สะทอนวาเกาะเสม็ด
และหมูเกาะตางๆในบริเวณอาวไทย  เขตจังหวัดระยองมีน้ําทะเล
ที่ใสสะอาด  หาดทรายขาวราวเกล็ดน้ําตาลขาวเสียจนคืนไหน
พระจันทรเต็มดวง  แสงจันทรนวลผองจะสะทอนหาดทรายสีขาว
จนสวางไสวราวกับวายายไฟจากสนามศุภชลาศัยมาสองใหเด็กๆ  
บนเกาะเสม็ดไดวิ่งเลนสนุกสนานกันจนดึกดื่น 

8. ความนําแบบคําถาม 
อาน  รวมทั้งเปนการกระตุนใหคนหาคําตอบ  เพราะการตั้งคําถามมักจะเริ่มตนดวยประเดน็

ที่เปนแกนหลักของเรื่อง  ดังตัวอยาง  ความนําสารคดี  เรื่อง  “สมบัติจากยุคทองของกรีก” จอรจ  
แอฟ.แบสส 

ครอบครัวที่อยูขางหลังจะมีโอกาสลวงรูชะตากรรม
ของคนที่จมลงพรอมกับเรือลํานี้หรือเปลานะ ? 

จอน  เคานซิล  ตั้งคําถามขึ้นตอนที่เขากับผมอยูใน
ยานดําน้ําซึ่งลอยลําอยูเหนือซากเรือสินคาขนาดเล็ก  เรือนี้อับปาง
ลงเมื่อกวา 2,400 ปกอน  “สมัยนั้นยังไมมีวิทยุไมมีการกูภัยทาง
อากาศแลวใครเลาจะรูวาเกิดอะไรขึ้น” 
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การตั้งชื่อเร่ือง 
 ชื่อเรื่องเปนองคประกอบที่สําคัญของสารคดี  เพราะเปนสวนแรกสุดที่ผูอานมองเห็นและ
อยากอานเรื่องราวที่เขียน  การตั้งชื่อเร่ืองสารคดีจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญเชนเดียวกันหากชื่อของ   
สารคดีไมเดนแลว   คนอานก็จะไมสนใจ   การตั้งชื่อเ ร่ืองมีแนวทางดังนี้  ใชถอยคํางายๆ
ตรงไปตรงมา  ใชคํากริยาแสดงอาการมาตั้งชื่อเรื่อง  ใชคําคม  สุภาษิต  มาเปนชื่อเรื่อง  ใชคําที่มี
ความหมายตรงกันขาม  ใชคําที่คลองจองกัน 

นอกจากนี้แลวยังสามารถใชสูตรของการเขียนขาวโดยยึดแนวตอบคําถาม  ใคร   อะไร ที่
ไหน   

เมื่อไร  ทําไม  และอยางไร  โดยเลือกตั้งช่ือตามจุดประสงคและประเภทของสารคดี เชน  
 ใคร เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีชีวิตบุคคล 
 อะไร เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีที่นําเสนอขอเท็จจริง  การกระทําหรือกิจกรรม 

ท่ีไหน เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีทองเที่ยว  สารคดีวิถีชีวิต 
เม่ือไร เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรหรือเรื่องที่เกี่ยวกับเวลา 
ทําไม เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีที่ตองสืบคนหาสาเหตุหรืออธิบายมูลเหตุตางๆ 
อยางไร เหมาะกับการตั้งชื่อสารคดีที่ตองการอธิบายใหความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

หรืออธิบายวิธีทํา 
จากการศึกษารูปแบบและแนวนิยมในการตั้งชื่อเรื่องสารคดี  โดย ธัญญา  สังขพันธานนท  

ซ่ึงไดเก็บตัวอยางชื่อเรื่องสารคดีที่ตีพิมพในนิตยสารและวารสาร  ประมาณ 100 เร่ืองพบวานักเขียน
สารคดีของไทยมีรูปแบบและแนวนิยมในการตั้งช่ือเรื่องสารคดีในหลายลักษณะดังนี้ 

1. ตั้งชื่อเปนประโยคบอกเลาตรงไปตรงมา  เชน  สงกรานตเมืองเหนือ, นกหายากใน
เมืองไทย, ทะเลสาบเขาแหลม 

2. ตั้งชื่อแบบเลนสํานวนเลนคํา เชน  ลิเก...ศิลปะติดดินศิลปนชาวบาน, นกเอี้ยงเอยมาเลี้ยง
ควายเฒา, อาทิตยอุทัยในสยาม,  ชีวิตคนไทยในไฟสงครามมหาเอเชียบูรพา 

3. ตั้งชื่อแบบเรื่องสั้นและนวนิยาย เชน  ตะวันดับในเงาจันทร,  หยุดเวลาไวที่โบดี  
4. ตั้งชื่อโดยใชกลุมคําหรือวลีท่ีบอกเนื้อหานํามาเรียงตอกัน เชน  มลาบรี  คนเถื่อน  ชาวไร

หรือผูอารยะ,  ดอกไม  สายน้ํา  ความดี  บนเสนทาง ๑๐๘, โคลนนิ่ง,  อานันท, ไอนสไตน,  และ....
ไดโนเสารกาฬสินธุ 

ใบความรู 
เร่ือง การตั้งชือ่เร่ืองและการเขียนความนาํสารคด ี
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5. ตั้งชื่อโดยใชประโยคหลักนําหนา  ตามดวยขอความที่เปนสวนขยาย เชน  ซอง : นรกบน
ดิน,  แคน  มหัศจรรยแหงเครื่องดนตรีอีสาน,  เครื่องหอมไทย......กล่ินอายแหงอดีตฤๅจะรางเลย 
การเขียนความนํา 

การเขียนความนําคือการขึ้นตนเรื่องซึ่งถือเปนหัวใจของสารคดี    บทนํามีหนาที่อยูสอง
ประการคือ การสรางความสนใจแกคนอาน  และดึงดูดใหผูอานติดตามเรื่องราวแตตนจนจบ  การ
ขึ้นตนที่ดีที่สุดคือการนําสิ่งที่กระทบใจผูเขียนมาเขียน  ซ่ึงอาจไดแกส่ิงที่ไดไปเห็นมาหรือไมก็เปน
ขอขัดแยงของปญหา  หรือบางครั้งก็อาจนําคําพูดที่นาสนใจของแหลงขอมูลมานําเสนอก็ได  การ
เขียนสารคดีมีแนวทางในการเขียนความนําดังนี้ 

1. บทนําแบบบรรยาย 
ความนําแบบรรยาย  เปนการนําเสนอดวยการบรรยายใหเห็นภาพบรรยากาศ  เหตุการณ  

สถานการณ  สถานที่  หรือบุคคล  โดยเนนรายละเอียดเปนไปตามลําดับขั้นตอนตามที่เห็นหรือเปน
จริง  โดยไมไดสอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียนลงไปดวย  แตก็เนนความสละสลวยของการใช
ถอยคําภาษาใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดอารมณรวมไปดวย   

2.ความนําแบบพรรณนา 
ความนําแบบพรรณนา  เปนการเลาเรื่องที่นําเสนอภาพธรรมชาติ  บรรยากาศ  สถานที่  

หรือเหตุการณโดยใชภาษาในการลําดับความใหเกิดจินตภาพและมีสีสัน   หรืออาจกลาวไดวาเปน
การเขียนเพื่อแสดงใหเห็นมากกวาการเลาเรื่อง  การพรรณนาตางจากการบรรยายในดานการใช
ถอยคําที่เลือกเฟนแลวอยางดี เชน  คําวิเศษณ  โวหาร  และการใชคําใหเกิดภาพพจนตางๆ   

3. ความนําแบบเรื่องสั้น 
สารคดีสมัยใหมมักนิยมนําวิธีการเขียนวรรณกรรมบันเทิงคดีมาใชในการเลาเรื่อง  เพื่อ

นําเสนอสาระความรูใหนาอานและมีอรรถรส  ดังนั้นในการเริ่มเรื่องหรือเขียนความนําจึงมักเอา
วิธีการเขียนแบบเรื่องสั้นมาใช  โดยการพรรณนาหรือบรรยายใหเห็นนาฏกรรมหรือการเคลื่อนไหว
ของตัวละคร  สถานที่  และบรรยากาศ  ไดอยางนาสนใจและชวนติดตาม   

4. ความนําประเภทอางคําพูดหรือวาทะบุคคล 
การเขียนความนําประเภทนี้  ผูเขียนมักหยิบยกเอาคําพูดหรือวาทะตอนใดตอนหนึ่งของ

บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเปนคําขึ้นตน  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกับสาระสําคัญของ
สารคดีที่จะเขียน  

5.ความนําแบบสนทนากับผูอาน 
การเขียนความนําแบบนี้เปนลักษณะการเขียนที่เหมือนกับผูเขียน  พูดคุยโดยครงกับผูอาน  

โดยผูเขียนจะใชสรรพนามบุรุษที่ 1หรือไมก็ใชคําแทนตัวเองวา “ผูเขียน”  และใชสรรพนามบุรุษที่ 
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2 แทนตัวผูอาน  หรืออาจใชคําวา “ผูอาน” แทน  ซ่ึงเปนการสรางความคุนเคยและเปนกันเองกับ
ผูอานทําใหผูอานรูสึกเหมือนวาไดอยูรวมในเหตุการณหรือเรื่องราวเหลานั้น 

6. ความนําประเภทสุภาษิต  คําคมและบทประพันธ 
ความนําประเภทนี้จะยกเอาสุภาษิต  คําคม  และบทประพันธหรือบทเพลงมาขึ้นตนสารคดี  

ซึ่งสุภาษิต  คําคม  และบทประพันธดังกลาวอาจเปนขอความที่รูจักกันโดยทั่วไปหรือไมก็ได  แต
ตองมีนัยหรือความเกี่ยวของกับประเด็นหลักของสารคดีที่จะนําเสนอความนําประเภทสุภาษิต  คํา
คมและบทประพันธเปนความนําสารคดีอีกประเภทหนึ่งที่คอนขางนิยมเขียนกันมาก   

7. ความนําประเภทนิทานตํานานและเกร็ดเรื่องเลา 
ความนําประเภทนี้มักเริ่มตนดวยการนํานิทาน  ตํานาน  และเกร็ดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเลาตางๆ  

มาเขียนเปนความนํา  นอกจากนี้แลวเรื่องเลาประเภทมุขตลก  หรือเร่ืองลอเลียนใหมๆก็มีความ
นาสนใจ  หากนํามาเขียนเปนความนําสารคดีก็จะชวยเพิ่มเสนหอยางหนึ่งใหกับงานเขียน   

8. ความนําแบบคําถาม 
อาน  รวมทั้งเปนการกระตุนใหคนหาคําตอบ  เพราะการตั้งคําถามมักจะเริ่มตนดวยประเดน็

ที่เปนแกนหลักของเรื่อง   
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ท่ีมาของคําวา “โคมลอย” 
บุญมี  พิบูลยสมบัต ิ

ชาวเมืองเพชรปจจุบันที่มีอายุประมาณ ๗๐ ปหรือกวานั้น สวนมากเกือบ รอยละ ๘๐ ตั้งแต
เกิดใหมจะตองเคยเอาไวผมเปยมาแลวทั้งนั้น 

ปจจุบันเด็กเกิดใหม ไมตองเอาไวผมจุกอยางแตกอนคงโกนผมไฟ ประเพณีที่เคยมีอยางแต
กอนจึงหมดไปแลวในทุกวันนี้ 

เด็กที่มีผมจุก พออายุ ๑๐ ขวบ หรืออยางมากไมเกิน ๑๒ ขวบ พอแมจะจัดพิธีตัดจุกให 
โดยเฉพาะผูมีฐานะดี จะจัดเปนงานใหญโต ปลูกโรงพิธี เชิญแขกมารวมงานพรอมนิมนตพระสงฆ
มาเจริญพระพุทธมนต มีการนําผูจะตองตัดจุกเขาขบวนแหอยางนาค โดยมีมาขี่ หรือนั่งคานหาม 
แตงตัวพรอมถนิมสรรพอาภรณปกปนเกลาจุก ประดับกรรเจียกจรจําหลักลายซายขวา สวม
สายสรอยสะพายไหล สวมทองการแขน เทามือดวยกําไล นุงผาเยียรบับ คาดเข็มขัดทอง หัวเข็มขัด
ประดับเพชร ตวัทาขมิ้นเหลืองอราม มือขวาถือพระขันธใบลาน 

ภายหลังแหไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูนอกบาน กลับบานมาสูโรงพิธีจะ มีพิธีเชิญขวัญ พิธี
ทําขวัญ เวียนเทียน ทั้งพระเจริญพระพุทธมนต และพิธีเจริญจุก เชิญแขกผูใหญตางรวมพิธีอาบน้ํา
พระพุทธมนตใหศีลใหพร ตามดวยการมหรสพ การแสดงฉลองและสมโภช พิธีการทํานองนี้เรียก
กันวา โกนจุกโรง สวนผูที่ไมสามารถจัดทําได จะนําบุตรหลานไปวัด ใหพระผูใหญตัดจุกให (เฉพาะ
เด็กชาย) โดยนําขาวหมอแกงหมอไปถวายใหทานอนุเคราะหทําน้ําพระพุทธมนตรแลวเจริญชัย
มงคลคาถา สงเคราะหเจริญจุกและอาบน้ําพระพุทธมนตให นับวาเสร็จพิธีกรรมโดยงาย 

บางหมูบานเมื่อมีพระเดินธุดงคมาปกกรดในละแวกนั้นหรือใกลเคียง พอแมก็จะพา
ลูกหลานจํานวนรวมแลวหลายคนมาใหพระธุดงคทานทําพิธีโกนจุกให เชนนี้ก็มีอยูเสมอๆ 

มีครั้งหนึ่งที่เมืองเพชรบุรี เมื่อราว ๑๔๕ ปมาแลว ตรงกับปชวด จ.ศ.๑๒๒๖ หรือ พ.ศ.
๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ เสด็จประพาสเพชรบุรีโดยทางชลมารค 
ประทับเรือพระที่นั่งกลไฟ เมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น ๙ ค่ํา เดือนยี่ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอม ใหมีการจัดพระราชพิธีโสกันต พระราชทานแดพระเจาลูกเจาลูกเธอ ๒ พระองค 
คือพระเจาลูกเธอพระองคเจาพักตรพิมลพรรณในเจาจอมมารดาแพ กับพระเจาลูกเธอพระองค
เจามัณยาภาธร ในเจาจอมมารดาจันทน ทั้ง ๒ พระองค ประสูติในปเดียวกัน เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗ 
สถานประกอบพระราชพิธีจัดขึ้น ณ พระราชวังบนพระนครคีรี เมื่อวันศุกร แรม ๒ ค่ํา เดือนยี่ ป
ชวด นับเปนงานที่สําคัญและมีความใหญยิ่งงานหนึ่งของเมืองเพชรบุรี 

พระราชพิธีโสกันตที่เคยมีการกระทําในพระบรมมหาราชวังมาแลว ครั้งพระเจาลูกเธอ
พระองคเจายิ่งเยาวลักษณ โปรดฯ ใหมีการตกแตงอยางยิ่งใหญและโปรดฯ ใหมีเขาไกรลาสดวย 
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สวนการมาจัดพระราชพิธีขึ้นที่เขามหาสวรรคเขาแหงนี้ เขามหาสวรรคทั้งลูกก็เปนประดุจเสมือน
เขาไกรลาส ดวยมีเทวสถานศาลสถิตไวรองรับทวยเทพสําคัญ เพราะตามตํานานกลาววาเขาไกรลาส
นั้นเปนที่อยูของพระอิศวร ผูเปนใหญในศาสนาพราหมณ การพระราชพิธีครั้งนี้ มีอยูถึง ๓ วัน คืน 
ตั้งแตมีการแห การมหรสพ และการสมโภชที่มากมายและอยางยิ่งใหญ มีพระสงฆเจริญพระพุทธ
มนตที่พระที่นั่งราชธรรมสภา ๓๐ รูป พิธีโสกันตมีขึ้นที่พระที่นั่งวิมานเทวราชศาสตราคมสถาน 
หรือหอพิมานเพชรมเหศวร ซ่ึงเสมือนเทวสถานของผูใหญแหงเทวาโลก และยังทรงพระกรุณาให
พสกนิกรขึ้นไปชมการเลน การแสดง มหรสพตางๆ ตลอดงาน 

ภายหลังพระราชพิธีโสกันต ตอนกลางคืนโปรดฯ ใหมีการจุดโคมลอยจากบนพระนครคีรี 
แตโคมลอยลูกหนึ่ง ถูกลมแรงเบื้องบนพัดตกลงมา ทําใหตัวโคมนําเชื้อไฟที่ยังลุกไหม ตกลงยัง
สวนหนึ่งของหลังคา ลุกไหมโรงละครหลวง แตในที่สุดก็ถูกเจาหนาที่ชวยกันดับไฟไวได โดยเกิด
ความเสียหายเพียงเล็กนอย 

ขาวโคมลอยไหมโรงละครคราวนี้ถูกลือแพรสะพัดไปจากปากตอปาก ยังพระนครหลวงจน
กลายเปนเรื่องราวใหญโต ที่ทั้งนาตกใจและเกิดความเสียหายมากมาย เหมือนกับวาพระราชฐาน
ทั้งหมดจะมอดไหมสูญสิ้นไปดวยพระเพลิงจากโคมลอยครั้งนี้ 

เมื่อกาลเวลาผานไป ความจริงก็เปนที่ปรากฏวา ขาวที่เลาลือกันนั้นมิไดเปนจริง เปนขาว
โคมลอย แตเปนเพราะการนําไปบอกเลาใหผูอ่ืนอยางเลื่อนลอยนั้นเอง คําวา “โคมลอย” จึงเปน
สํานวนหรือภาษาปากวา “ไมจริง” ตั้งแตครั้งกระนั้น เปนตนเหตุสืบมาจนปจจุบัน นับวาโคมลอยมี
ตนกําเนิดเกิดขึ้นที่พระนครคีรีเปนหนแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มา : หนังสือพิมพเพชรภูมิ  ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๖๙๗  วันอาทิตยที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง ท่ีมาของคาํวา “โคมลอย” แลวตอบคําถามตอไปนี ้
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของสารคดีเรื่อง ท่ีมาของคําวา “โคมลอย” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ผูเขียนมีวิธีการตั้งช่ือเรื่องไดเหมาะสมกบัเนื้อหาหรือไม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการเขียนความนําและการเขียนเรื่องอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. คําวาโคมลอยกลายเปนสํานวนไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.สารคดีเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนักศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ใบงานที่ 1  
เร่ือง ท่ีมาของคําวา “โคมลอย” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
166 

 

 

ผีไซ:  มรดกสงกรานตพื้นบาน 
แสนประเสริฐ  ปานเนียม 

 สงกรานตเปนประเพณีสําคัญที่อยูในความรับรูของผูคนทั่วไป  โดยถือกันวาเปนวันขึ้นป
ใหมของไทยมาแตโบราณ  แตความจริงมิไดเปนเชนนั้น  เพราะ “สงกรานต”  เปนประเพณีที่ชน
ชาติตางๆ  ที่นับถือพุทธศาสนาในอุษาคเนยยึดถือปฏิบัติรวมกันเปนเวลานานมาแลว 
สงกรานต:ผสานคติพราหมณและชนพื้นเมือง 
 สงกรานตเปนคติของพราหมณในศาสนาฮินดูของชมพูทวีปที่เผยแพรเขามาสูราชสํานัก
ของสุวรรณภูมิในยุคตนพุทธกาลกอนจะแพรกระจายไปสูบานเมืองทั่วไปในอุษาคเนย 
 ชวงระยะเวลาเดียวกันกับการมีประเพณีสงกรานตแบบพราหมณนี้  ในหมูชนพื้นเมืองก็มี
ประเพณีหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมรับฤดูเพาะปลูกครั้งใหมเชนกัน  ซ่ึงในกาลตอมา  ทั้ง
ประเพณีของพราหมณและชนพื้นเมืองไดผสมผสานกัน  จนเปนแบบแผนของประเพณีสงกรานต
ดังที่เราไดปฏิบัติกันอยูในปจจุบัน 
 ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติในเทศกาลสงกรานตนั้นประกอบดวยการทําบุญอุทิศสวนกุศลแก
บรรพบุรุษ  สรงน้ําพระ  ตลอดจนรดน้ําขอพรผูใหญ  และเลนสาดน้ํา  จับระบํารําฟอนกันอยาง
สนุกสนาน 
 บางแหงจะมีการละเลนที่เรียกวา  เขาทรงผี  ซ่ึงเปนการละเลนที่นิยมกันในเทศกาล
สงกรานตดวย 
 สงกรานตบานหาดกับตํานานผีไซ 
 ที่บานหาดในเขตตําบลทาชาง  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ยังคงเปนอีกแหงหนึ่งที่
ยังคงนิยมเลนเขาทรงผีในเทศกาลสงกรานตเปนประจําทุกป  คุณลุงปฐม  เอิบอิ่ม  ผูอาวุโสของบาน
หาด  ไดกรุณาเลาถึงประวัติความเปนมาของการเลนผีไซใหฟงวา 
 “บานหาดนี่เลนผีไซกันมาแตดั้งเดิม  ลุงเปนเด็กจําความไดเขาก็เลนกันอยูแลว  พอของลุง
เขาก็วาเขาเปนเด็กก็มีเลนกันอยูแลวเหมือนกัน  ก็เลยเปนวาผีไซนี้เลนกันมาหลายสมัย  เปนของคู
บานหาดมาเลยทีเดียว” 
 การเลนผีไซถือเปนสวนหนึ่งของเทศกาลสงกรานตบานหาด  เลนกันในเวลากลางคืน  มี
ระยะเวลาในการเลนตั้งแต  ๓-๕  คืน  แตกตางกันไปในแตละป 
ผีไซ:การละเลนแหงความรื่นเริงและสามัคคี 
 หลังพระเทศนจบแลว  ชาวบานทั้งเด็กและผูใหญตลอดจนผูเฒาผูแกจะออกมาเลนสนุกกัน
ที่ลานกลางหมูบาน  การละเลนแบบโบราณไดรับการรื้อฟนขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานอีกครั้งทั้งกา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
167 

 

 

คาบไข  ชักเยอ  และวิ่งเปยว  บางที่ชอบเสียงเพลงก็ตั้งวงกันวาเพลงพวงมาลัย  และรําวง  
ตลอดเวลาจะมีเสียงโทนและฉิ่งฉาบกํากับจังหวะอยูคร้ืนเครง   
 จวบจนไดเวลา  ผูนําประกอบพิธีที่เรียกกันวา  “คุณหลวง”  จะนําชาวบานบางสวนไปทํา
พิธีเชิญผีที่ทางสามแพรง  โดยนําเครื่องเซนอันประกอบดวย  ชามขาวสาร  ซ่ึงเหนือขาวสารจะวาง
กะลามะพราวตาเดียวทั้งลูก  พรอมกับธูปเทียนและกะแชไปเซนเจาที่เจาทาง  และบอกกลาวเชิญฝูง
ผีทั้งหลายใหมารวมเลนสนุกกันในวันสงกรานต 
 เมื่อเริ่มตนทําพิธี  “คุณหลวง”  จะจุดเทียนปกลงบนกะลาตาเดียว  เมื่อบอกเลาเกาสิบ
เรียบรอยแลว  ตัวแทนชาวบานที่ตามไปดวยจะโหขึ้นสามลา  แลวพากันเดินกลับมาที่ลานบานอีก
คร้ังเพื่อเชิญผีใหเขาไปอยูในไซ 
 “พอเชิญเสร็จ  ขากลับเขามีธรรมเนียมวา  พวกที่ไปเชิญดวยกันตองทําทาเปนเมาเดินเซ
กลับมา  “ผีมันถึงจะชอบ”  แตสวนมากไมตองแกลงเมาเพราะมันเมากันจริงๆ  ถามาเชิญกันในลาน
แลวผีไมเขาไซ  ก็ตองกลับไปเริ่มเชิญที่ทางสามแพรงกันใหม”  ลุงปฐมบอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หญิงแมมายประคองไซขณะรองเพลงเชิญผีไซ 
 ระหวางที่  “คุณหลวง”  ไปเชิญผีที่ทางสามแพรงนั้น  ชาวบานที่คอยอยูที่ลานจะนั่งเปน
วงกลม  ลอมรอบไซที่จะประกอบพิธี  โดยจะตั้งไซไวบนสากตําขาวคูหนึ่งที่วางราบไปกับพื้น  
เหนือไซวางไมคานไวแนวเดียวกับสากตําขาว  ไซที่ตั้งไวนี้จะมีหญิงสองคนประคองไว  โดยมีขอ
แมวาหญิงทั้งสองจะตองเปนแมมายเทานั้น  อีกทั้งไมคานและสากตําขาวก็จะตองเปนของแมมาย
ดวยเชนกัน 
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 ครั้นพวกที่ไปเชิญผีกลับมาถึงลานบาน  คุณหลวงจะนําชามวางไวบนไมคาน  และเริ่มพิธี
เชิญผีเขามาอยูในไซ  คุณหลวงจะเปนตนเสียงรองบทเชิญผี  ชาวบานก็จะรองรับตามไป 
 หลังจากรองเชิญผีจบลงในแตละรอบ  ชาวบานจะชวยกันโหขึ้นสามลา  ระหวางนี้อาจมี
ชายบางคนอมกะแชเดินมาพนที่ไซ  เพื่อเปนการเซนผี  นัยวาจะชวยทําใหผีเขาเร็วขึ้น 
 เปนที่รูกันวา  เมื่อไซที่แมมายทั้งสองประคองอยูเร่ิมโยกไปมา  ก็แสดงวาเมื่อนั้นมีผีเขามา
อยูในไซแลว  ชาวบานจะชวยกันรอง  “เพลงเซนผี”  ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับผีประเภทตางๆ  และ
สุดทายจะรองเพลงพวงมาลัยกลอมผีไซ 
 และแลวก็ถึงเวลาแหงความสนุกสนานที่ทุกคนรอคอยหนุมคะนองบางคนจะออกมารอง
ตะโกนดวยคําวา  “ถอก”  ตอหนาไซ  ผีก็จะโกรธ  และพาไววิ่งไลตีคนไปรอบลาน  โดยที่ผู
ประคองไซไมตองออกแรงเลย 
 สาเหตุที่ผีเกลียดคําวา  “ถอก”  นั้น  เพราะโบราณเชื่อกันวาผีไมชอบถอยคําหยาบคาย  คาํวา  
“ถอก”  ถือเปนคําหยาบคายที่สอความหมายไปในเรื่องเพศนั่นเอง  
 หากผูที่ประคองไววิ่งตามไซไปจนเหนื่อยก็สามารถเปลี่ยนคนประคองไซได  โดยมี
ขอกําหนดวาคูประคองไซจะตองเปนชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน  หรือเปนหญิงทั้งคูก็ไดแตหาม
เปนผูชายทั้งคูเด็ดขาด  เพราะจะทําใหผีออกจากไซทันที 
 “ผีไซ”  จะไลตีคนไปเรื่อยๆ  เปนที่โกลาหล  บางคนก็จะรอง  “ถอก”  ลอใหผีวิ่งไปในทาง
ที่มีผูคนมากๆ  เปนที่สนุกสนานแกคนรอบขาง  (และผีดวย)  ผีจะไลตีคนไปจนไซแตกหรือหลุด
จากมือผูประคอง  ผีจึงจะออกโดยไมจําเปนตองทําพิธีเชิญออกแตอยางใด 
 บานหาดเปนหมูบานเกาแกที่มีขนาดใหญ  ผูคนทุกหลังคาเรือนลวนมีความสัมพันธกันใน
ระบบเครือญาติ  การเลนผีไซจึงเปรียบเสมือนการเลนสนุกสนานโดยไมมีการถือช้ันวรรณะ  ซ่ึงเปน
ระบบที่สังคมเปดใหมีขึ้นในรอบป 
 “คนบานหาดเปนญาติพี่นองกันทั้งหมด  สมัยกอนไมมีใครออกไปมีครอบครัวกันที่อ่ืนเลย  
แตงกันอยูในหมูบานนี่แหละแตเดี๋ยวนี้ก็เร่ิมมีลูกเขย  ลูกสะใภตางบานกันบางแลว  แตกอนเขาบาน
หาดเขายาก  รอบๆ  บานนี่คูคลองลอมไวหมด 
 ขางศาลเจาพอนั่นมีโคก  เรียก  “โคกแครง”  เปนหาดทรายมีเปลือกหอยแครงเต็มไปหมด  
เขาเลยเรียกบานหาด  สวนคลองมันก็กวางขวาง  สมัยลุงของลุงเขาก็คาน้ําตาลยังใชเรือบรรทุกไป
เลย  แตเดี๋ยวนี้พอไมใชกันมันก็แคบลงตื้นลงทุกวัน” 
 ลุงปฐมเลาถึงเรื่องสภาพแวดลอมของบานหาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  ครั้นถามถึง
เร่ืองประเพณีการเลนผีไซวาสามารถดํารงอยูได  หรืออาจจะซบเซาเหมือนการละเลนอีกหลายชนิด
ดังที่เปนอยู  ลุงปฐมยิ้มอยางมีความสุขกอนกลาววา 
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 “เรื่องผีไซก็คงจะเลนกันตอไป  เพราะคนบานหาดชอบกันทุกคน  ทั้งลูกเล็กเด็กแดงคน
หนุมคนเฒาชอบกันหมด  ไมมีใครทิ้งเลย  จะมีปญหาอยูบางก็พวกวัยรุน  บางทีเมาแลวชอบใจรอน
ก็ยังดีที่วาผูใหญหามเขาก็ฟง 
 “สวนคนเชิญก็มีสืบทอดกันอยูไมขาด  อยางนายก  อบต.  คนปจจุบัน  เขาก็รับชวงตอมา
จากพอเขาอีกที  นี่ลูกชายของลุงเองก็หัดเอาไวเหมือนกัน  ไมหมดไปหรอก  ถือเปนความเชื่อ...ไม
ทิ้งกันหรอก 
 “จะมีที่นาหวงก็คือไซ  เดี๋ยวนี้หายากทุกที  ไมคอยมีคนดักกันแลว  บางทีตองไปลักเขาทั้ง
ยังอยูในน้ํานั่นแหละ  ไปถึงทาชางโนน  ใครที่มีไซนะ  พอถึงเวลาใกลสงกรานตเขาเก็บขึ้นบาน
ทันทีเลย...เขากลัวหาย 
 “แตถาถึงคราวไมมีไซเลนกันจริงๆ  พอใกลสงกรานตก็คงตองสานไซขึ้นมาใหม  เอาไปดัก
สักสองสามหนพอเปนพิธีแลวคอยเอาไปเลน  เพราะไซใหมๆ  เลยผีมันไมเขา..ไมขลัง 
 “ลุงก็อยากใหคนรุนหลังรักประเพณีดีๆ  พวกนี้ไว  เพราะมีเลนที่บานหาดนี่มานาน  ไมเคย
มีเห็นที่อ่ืน  ขอใหสามัคคีกันเถอะ  ลุงเชื่อแนวาถึงจะอยางไร  คนบานหาดก็คงไมทิ้งการเลนผีไซ” 
 ลุงปฐมกลาวทิ้งทายถึงอนาคตการเลนผีไซอยางมั่นใจ 
 ผีจะเขาจริงหรือไม  ไมใชเรื่องสําคัญ  และไมจําเปนตองพิสูจน 
 เพราะการเลนผีไซมิใชความงมงายอันเปลาประโยชน  แตเปนการละเลนที่แฝงไวดวยความ
เชื่อของชุมชนที่มีตอวิถีชีวิตพื้นบาน  อันกอใหเกิดประเพณีแหงความสนุกสนานและสามัคคีใน
ทุกๆ  ป 
 ประเพณีและพิธีกรรมบางอยางนั้นไมจําเปนตองหาเหตุผลมาอธิบาย  เพราะบางครั้ง
คําอธิบายที่ไมตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อของชุมชน  อาจนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ  
หรือกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางปจเจกบุคคล  ก็ในเมื่อส่ิงตางๆ  เหลานั้นดํารงอยูเพื่อจรรโลง
สังคมหนึ่งๆ  ใหเกิดประโยชนและความคิดสรางสรรค  เราก็ควรเคารพในวิถีที่สังคมนั้นยอมรับ
และปฏิบัติกัน 
 จะเอามาตรฐานของสังคมหนึ่งไปตัดสินพฤติกรรมทางสังคมของอีกสังคมหนึ่งไดอยางไร  
 

 
 

(ที่มา : ปรับปรุงจากบทความชื่อเดียวกันตีพิมพในวารสารเมืองโบราณ ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม 
๒๕๔๙) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง ผีไซ:มรดกสงกรานตพืน้บาน แลวตอบคําถามตอไปนี ้
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของสารคดีเรื่อง “ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบาน” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ผูเขียนมีวิธีการตั้งช่ือเรื่องไดเหมาะสมกบัเนื้อหาหรือไม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการเขียนความนําและการเขียนเรื่องอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. ผีไซเปนการละเลนที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชาวบานหาดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.สารคดีเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนักศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 

ใบงานที่ 2  
เร่ือง ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบาน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา  ชั้น  ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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 เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมอืในการทํากิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC 

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานสารคดีเร่ือง อันเนื่องมาแตพธีิศพของชาวเพชรบุรี และการเขียนเนื้อเร่ืองสารคด ี
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 

เนื้อเร่ืองคือสวนที่เปนสาระสําคัญที่ผูเขียนสารคดีเร่ืองนั้นๆ  ตองการนําเสนอตอผูอาน  
เนื้อเร่ืองประกอบดวยประเด็นสําคัญและรายละเอียดสนับสนุนที่เรียกวา  พลความ  สวนของเนื้อ
เร่ืองจะประกอบดวยเนื้อความอยางไรนั้นขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูเขียนและโครงเรื่องที่กําหนด
ไว  เนื้อเรื่องที่ดีจะชวยทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดอยางชัดเจน ตลอดจนซาบซึ้งในลีลาการเขียน
และสํานวนโวหารของผูเขียน     
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานสารคดีและเขียนเนื้อเร่ืองสารคดีตามหัวขอที่กําหนดใหได  
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของสารคดีที่อานได 
 2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนเนื้อเรื่องสารคดีจากเรื่องที่อานได 
 3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
 4.นักศึกษาสามารถเขียนเนื้อเร่ืองสารคดีได 
สาระการเรียนรู 

1.หลักการอานสารคดี 
2.หลักการเขยีนเนื้อเรื่องสารคดี 
3.บทอานเรื่อง  บุตรครูฉาย  นองชายหมืน่เชิด  ชื่อนายปวน  ตะลุงเมืองเพชร 
4.บทอานเรื่อง อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร 

กระบวนการเรียนรู 
 ในการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นเตรียม 

 1.แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5 คน โดยคละความสามารถเกง ปานกลาง  และออน เปน 
1:3:1ตามกลุมเดิมที่เคยแบงไวในคาบแรก 
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 2.แนะนําวิ ธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  CIRC วิธีการทํางานกลุม  วิธีการวัดและ
ประเมินผล และวิธีการคิดคะแนนกลุม เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนแบบรวมมือ 

ขั้นสอน 
 1.ทบทวนความรูเดิม เร่ือง การอานสารคดี โดยใชการซักถาม 
 2. แจกใบความรูเรื่องกลวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองสารคดีใหกับนักศึกษาพรอมทั้งอธิบายความรู  
และซักถามนักศึกษา 
 3.แจกบทอานเรื่อง บุตรครูฉาย  นองชายหมื่นเชิด  ชื่อนายปวน  ตะลุงเมืองเพชร โดยให
นักศึกษารวมกันอาน จากนั้นครูตั้งคําถามใหนักศึกษาทั้งชั้นชวยกันคิดและตอบคําถามครู พรอมทั้ง
บอกสาระสําคัญของบทอานดังกลาว แลวเรียบเรียงดวยภาษาที่กระชับ  
 4.นักศึกษาและครูรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน พรอมทั้งอภิปรายกลวิธการเขียน
เนื้อเรื่องสารคดี โดยเขียนบันทึกลงในใบงานที่ 1เรื่อง บุตรครูฉาย  นองชายหมื่นเชิด  ชื่อนายปวน  
ตะลุงเมืองเพชร 

ขั้นกิจกรรมกลุม 
 1. แจกบทอานเรื่อง อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชรใหนักศึกษาแตละกลุมอาน โดย
สมาชิกในกลุมจับคูกันอาน พรอมทั้งผลัดกันเปนผูอานและผูฟง เมื่อปฏิบัติครบทุกคนแลว สมาชิก
ในกลุมรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน  ศึกษารูปแบบและกลวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองของบทอาน    
พรอมทั้งตอบคําถามทายบทอานลงในใบงานที่  2  เรื่อง อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร  
โดยครูสังเกตและใหคําแนะนําแตละกลุม 
 2. นักศึกษาแตละกลุมชวยกันเขียนเนื้อเร่ืองสารคดีใหม โดยนํากลวิธีการเขียนเนื้อเร่ือง ที่
สรุปไดมาเปนแนวทางในการเขียน  ซ่ึงเรื่องที่จะเขียนใหมใหกลุมเปนผูกําหนดเอง โดยตองแนใจวา
สมาชิกในกลุมเขาใจวิธีการเขียนเนื้อเรื่อง และสาระสําคัญของเรื่องใหม   
 3. นักศึกษาแตละกลุมตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและกลุมอ่ืน โดยใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยครูเนนเรื่องความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 
 1.นักศึกษารวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอานเรื่อง อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมือง
เพชร โดยครูพิจารณาความถูกตอง 
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 2.นักศึกษาทําแบบทดสอบเขียนเนื้อเร่ืองสารคดีเปนรายบุคคลโดยไมปรึกษากันภายใน
กลุม 
 3.ตรวจใหคะแนน พรอมทั้งบันทึกผลการทดสอบของสมาชิกในแตละกลุมและคิดคะแนน
การทํางานกลุม 
 4.ครูนําคะแนนของกลุมมาประเมินผลสัมฤทธิ์ และมอบรางวัลกลุมที่มีคะแนนสูงสุด 2 
อันดับแรก โดยกําหนดรางวัลไว 2 รางวัล คือ รางวัลกลุมยอดเยี่ยม และรางวัลกลุมเกงมาก 

สื่อ / แหลงเรียนรู 
 1. บทอาน เร่ือง   บุตรครูฉาย  นองชายหมื่นเชิด  ชื่อนายปวน  ตะลุงเมืองเพชร 
 2. บทอาน เร่ือง    อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร 
 3. ใบความรู        เรื่อง กลวิธีการเขียนเนื้อเรื่องของสารคดี 
 4. ใบงานที่ 1       เรื่อง บุตรครูฉาย  นองชายหมื่นเชิด  ชื่อนายปวน  ตะลุงเมืองเพชร 
 5. ใบงานที่ 2       เรื่อง อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร 
 การวัดและประเมินผล 
  วิธีวัดและประเมินผล 
 1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
 2.การตรวจใบงาน  บุตรครูฉาย  นองชายหมื่นเชิด  ชื่อนายปวน  ตะลุงเมืองเพชร 
 3.การตรวจใบงาน  อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร 
 4.การตรวจการเขียนเนื้อเรื่องสารคดี 
  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 นักศึกษามีความสนใจอานบทอานทั้งสองเรื่องเปนอยางดี  อาจเปนเพราะบทอานเปนเรื่อง
ในทองถ่ินที่นักศึกษาไมเคยทราบมากอนจึงทําใหนักศึกษามีความสนใจเปนอยางดี  ในขั้นกิจกรรม
กลุมนักศึกษาสามารถเขียนเนื้อหาไดดีตามโครงเรื่องที่ไดเขียนไว  ในขั้นประเมินผลยังมีนักศึกษา
บางคนที่เรียบเรียงเนื้อเรื่องไมคอยดี  ครูตองแนะนําแนวทางเพิ่มเติม 
 
 
 
               ลงชื่อผูสอน 
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
การเขียนเนื้อเร่ือง 
เนื้อเรื่องนับเปนสวนสําคัญที่สุดในการเขียนสารคดี  เพราะเนื้อเรื่องคือสวนที่ เปน

สาระสําคัญที่ผูเขียนสารคดีเรื่องนั้นๆ  ตองการนําเสนอตอผูอาน  เนื้อเรื่องประกอบดวยประเด็น
สําคัญและรายละเอียดสนับสนุนที่เรียกวา  พลความ  สวนของเนื้อเร่ืองจะประกอบดวยเนื้อความ
อยางไรนั้นขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผู เขียนและโครงเรื่องที่กําหนดไว    เนื้อเ ร่ืองควรจะ
ประกอบดวยลักษณะตอไปนี้ คือ  

1. สวนท่ีเปนขอมูลหรือสาระ  ไดแก   ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ผูเขียนไดคนควารวบรวมมา
จากแหลงขอมูลตางๆ  เพื่อนําเสนอความรู  ความจริงเกี่ยวกับ  เรื่องนั้นๆ  ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญ
ของการเขียนสารคดี 

2. สวนที่เปนสีสันบรรยากาศ  ไดแก  สวนที่ชวยเสริมแตงเนื้อเร่ืองใหมีสีสันบรรยากาศนา
อาน  สีสันบรรยากาศเกิดจากการปรุงแตงสวนที่เปนขอเท็จจริงกับรายละเอียดปลีกยอย  เพื่อเสริม
แตงใหเร่ืองนาของติดตามมากขึ้น  เชน การใหรายละเอียดของเหตุการณ  ฉาก  บรรยากาศ  การ
สอดแทรกเกร็ดความรู  นิทาน  ตํานาน  หรือส่ิงละอันพันละนอย  การสรางตัวละครใหมีชีวิตชีวา  
การสอดแทรกคําพูดอางอิงของบุคคลที่จะทําใหสารคดีมีความสดนาเชื่อถือ  เปนตน 

หลักในการเขียนเนื้อเร่ือง 
1. กลวิธีในการนําเสนอเรื่อง 
- การเลาเรื่องอยางตรงไปตรงมา  เปนวิธีการที่เรียบงายเลาเรื่องไปตามลําดับเหตุการณที่

เกิดขึ้น  ลักษณะการเขียนเปนแบบบรรยายหรืออธิบาย ดังตัวอยาง 
เมื่อเกิดเจ็บไขไดปวยข้ึนในหมูบานชาวอีสาน  ชาวบานจะรูลักษณะของโรคภัยไขเจ็บนั้นๆ  

ดวยประสบการณหรือคําบอกเลาของบรรพชนที่สืบทอดกันมา  เขาจะชวยกันเสาะแสวงหายามา
ทดลองรักษาตามมีตามเกิด  โดยมักจะมีผูเชี่ยวชาญซึ่งอาจเปนพระผูเฒาผูแกหรือผูที่เคารพนับถือใน
หมูบาน  ๙วบานจะเรียกบุคคลนี้วา “หมอ” หรือ “หมอยา” ซ่ึงหมายถึงหมอพื้นบานหรอืแพทยแผน
โบราณนั่นเอง 

       หมอพื้นบานอสีาน:บุญยงค  เกศเทศ 
- การเลาเรื่องโดยใชลีลาของการเขียนเรื่องสั้น  เปนการประยุกตเอาลีลาการเลาเรื่องแบบ

วรรณกรรมมาใช  มีการกําหนดตัวละครใหเปนผูดําเนินเรื่อง  เนนการสรางสีสันบรรยากาศดวยการ
ใหรายละเอียดในการพรรณนาสถานที่  บรรยากาศ  อารมณและความรูสึกของตัวละคร  ดังตัวอยาง 

ถนนเล็กแคบทอดเหยียดยาวไปตามแนวโคงของไหลเขา  ฉันนั่งปะปนอยูกับชาวบานโวโน
โซเบ  ผูคนแถบนี้เปนมุสลิมทั้งหมด  เชนเดียวกับประชาชนสวนใหญในอินโดนีเซีย  เราสองคนจึง
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นั่งเปนสาวหนาขาวปอหลออยูกลางหมูคนผิวคลํ้าจมูกโดงและตาคมเฉียบ  ทามกลางหมูคนที่จด
จอง  ฉันควักขาวโพดปงแข็งออกมาแทะอยางไมเกรงใจสายตาหนุมแขก  เจาเจี๊ยบยนจมูกถามเสียง
เบา “กินลงไดไงพี่  แข็งยังกับหัวไอโจร”     

     เดียงพลาโต  ดินแดนแหงเทพเจา : นิพัทธพร  เพ็งแกว 
- การเลาเรื่องในรูปแบบของจดหมาย  การนําเสนอแบบนี้ผูเขียนจะเลาเรื่องในรูปแบบของ

การเขียนจดหมาย   คนเขียนจดหมายจะเปนผูเลาเรื่องราวตางๆในเนื้อความของจดหมาย  ดัง
ตัวอยาง 
แสงแดดโพลเพล 
วันนี้มีเร่ืองราวของความรักมาเลาใหฟง 
เกาะนางยวน 
 ฉันออกจากทรายนางยวนกลับไปยังแมหาด  คิดเอาไววาคืนนี้จะขามไปนอนบนเกาะนาง
ยวน  เกาะนางยวนเปนเกาะเล็กๆอยูเคียงขางกับเกาะเตา  ฉันออกจากทรายนวลมาก็เกือบเย็น  เที่ยว
เรือระหวางเกาะเปนเรือหางยาวติดเครื่องยนตธรรมดา  ถาจะขามไปเกาะนางยวนในตอนนีต้องเหมา
ลําไป  แตฉันตองประหยัดเงินสําหรับการเดินทางในวันตอๆไป 

  กลองไปรษณยีสีแดง ตอน เด็กท่ีเกิดมาจากเม็ดทราย : อภิชาต  เพชรลลีา 
2. กลวิธีในการดําเนินเรื่องและการลําดับความ 
กลวิธีในการดําเนินเรื่อง 
- ใชตัวผูเขียนเองเปนตัวเดินเรื่อง  การเดินเรื่องแบบนี้จะมีตัวผูเขียนเปนศูนยกลางในการ

เลาเรื่อง   นําเสนอเรื่องราวผานอารมณ  ความรูสึกนึกคิดของผูเขียน  ซ่ึงอาจจะเหมาะกับสารคดี
ประเภทเดินทางทองเที่ยว  หรือรายงานเหตุการณ  ดังตัวอยาง 

พวกเราใชเวลาตั้งแตแรกไปจนถึงวันที่สามทองเที่ยวอยูตามบริเวณปราสาทหินเมืองราง
โบราณ  แตในที่สุดก็ตกลงกันวาควรจะเขาไปเยี่ยมเยียนเสียมราษฎร  เสียมเรียบ  หรือเสียมราบนั้น
ดูบาง (เมืองนี้ตอไปจะเรียกวาเสียมเรียบตามสําเนียงเขมรซึ่งเขาเปนเจาของ)  ตอนบายวันหนึ่งเราก็
หลบหนานายพุดซอน  ซ่ึงแกไดกําชับเราไววาใหไปดูนครวัดกับแกอีกครั้งหนึ่ง  แลวก็จับ  
“ละเมาะ” เรือรถจักรยานสี่ลอ  ซ่ึงเคยขี่กันหลายคนมาแลวสมัยพระตะบองคืนมาอยูกับไทย  จาก
หนาโฮเต็ลเขาไปเที่ยวที่ตัวเมืองเสียมเรียบ  ความจริงรถละเมาะที่รับคนโดยสารแถวนี้ไดสังเกตเห็น
กันมาแตแรกแลววา  ดูเหมือนจะมาจํากัดคนนั่ง 

ถกเขมร : ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ   ปราโมช 
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- ใชตัวบุคคลในพื้นที่เปนตัวดําเนินเรื่อง    ผูเขียนใชบุคคลที่เกี่ยวของกับเนื้อเร่ืองเปนตัว
ดําเนินเรื่อง  อาจทําหนาที่เปนผูเลาเรื่องหรือไมผูเขียนอาจเลาเรื่องโดยผานมุมมองของบุคคล
ดังกลาว  ดังตัวอยาง 

ทา  ไมตางไปจากชายหนุมไทยกูยแหงบานตากลางทั่วๆไปที่สืบทอดอาชีพคนเลี้ยงชางมา
จากคนรุนปูรุนพอ  ตั้งแตจําความไดเขาก็เห็นพอข้ึนขี่หลังแมคําแปนไปไหนตอไหน  และบอยครั้ง
ที่กระเตงเขาขึ้นไปบนหลังแมคําแปนดวย  กระทั่งยางเขาสูวัยหนุมเมื่อพอเร่ิมปวยกระเสาะกระแสะ
ตามประสาผูเฒา  คนเลี้ยงชางที่กรํางานมาคอนชีวิต  ทาจึงขึ้นหลังแมคําแปนเยี่ยง “ควาญชาง” 
อยางเต็มภาคภูมิ  อยางที่เขาเคยรูสึกกับพอยามเมื่อพอขี่ชางพังตัวนี้ออกไปโดดเดนอยูกลางสนามใน
งานมหกรรมชางสุรินทร 

แมคําแปน  โศกนาฏกรรมที่ริมฝงมูล : ธีรภาพ  โลหิตกุล 
- ใชบุคคลในประวัติศาสตรเปนตัวดําเนินเรื่อง  วิธีการนี้คลายกับการใชตัวบุคคลที่

เกี่ยวของเปนตัวดําเนินเรื่อง  แตเร่ืองราวเหตุการณและบุคคลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต  เชน สารคดี
สะทอนประวัติศาสตรหมูเกาะตะรุเตาผานชีวิตที่พลิกผันของสอ  เสถบุตร  ซ่ึงเคยเปนนักโทษ
การเมืองที่ทัณฑสถานตะรุเตา 

กลวิธีในการลําดับความ 
- ลําดับตามวันเวลา  หรืออาจเรียกวาลําดับความตามปฏิทิน  หมายถึงการลําดับความตาม

เหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหรือทีหลัง 
- ลําดับความตามมิติสถานที่  ไดแกการลําดับความโดยยึดสถานที่เปนหลัก  เชนจากไกลไป

ไกล  จากซายไปขวา 
- ลําดับความแบบแยกแยะเปนหมวดหมู  ไดแกการลําดับความตามหมวดหมูที่แยกไว เชน

สารคดีนําเที่ยว  สถานที่สําคัญในแหลงทองเที่ยว  ผูเขียนหรือผูเลาเรื่องอาจลําดับความจากสถานที่
ทองเที่ยวเปนแหลงธรรมชาติกอน  จากนั้นจึงเปนโบราณสถาน  เปนตน 

- ลําดับความแบบเหตุผล  คือการกลาวถึงเหตุและแสดงผลอันเกิดจากเหตุนั้นๆ 
- ลําดับตามประเด็นสําคัญ  การลําดับความแบบนี้มักใชกับเนื้อเรื่องที่มีการแสดงเหตุผล

หรือเสนอความคิดเห็น 
3. กลวิธีและศิลปะการใชภาษา 
 การใชคํา 
 - ใชคําใหตรงกับความหมายที่ตองการ เชน 
ขาพเจาขอวิงวอนใหทานทั้งหลายรวมกันสมานฉันทกับขาพเจาในอันจะตั้งสัตยอธิษฐาน

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยไดชวยอภิบาลประเทศของเรา 
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ในประโยคนี้การใชคําวา วิงวอน เปนคําที่ไมตรงความหมาย  ควรใชคําวา เชิญชวน 
มากกวา 

 - ใชคําที่คนสวนมากเขาใจ 
 - อยาใชคําฟุมเฟอยโดยไมจําเปน เชน 
เขามีความปติยินดีปรีดาเปนอยางมากกับความสําเร็จในครั้งนี้ 
จะเห็นไดวาคําวา ปติ  ยินดี  ปรีดา สามคํานี้มีความหมายเหมือนกันวาดีใจหรือปล้ืมใจ  

ผูเขียนสามารถเลือกคําใดคําหนึ่งมาใชก็พอ 
 - ใชคําใหถูกตองตามหลักภาษาและความนิยม 
 - เล่ียงการใชคําซํ้าๆแตใหใชการ “หลากคํา” แทน เชน 
ในวัยเยาวชีวิตของสมพรมีแตความยากลําบาก  แตเด็กชายก็ไมไดทอแทและสิ้นหวัง  

ตรงกันขามความยากจนกลบัทําใหเขามีความมานะพยายามมากขึ้น 
 - ใชคําใหถูกหลักไวยากรณ 
 - อยาใชคําเชื่อมโดยไมจําเปน 
 การใชประโยค 
 - ใชประโยคใหกระชับไดใจความ ไมเปดโอกาสใหแยงได  เชน “อยาเดินลัด

สนาม” ประโยคนี้อาจแยงวา ถาไมเดินจะวิ่ง  หรือคลานก็ได 
 - ไมควรใหประโยคที่มีคําซํ้ากันอยูใกลชิดกัน 
 - แตงประโยคใหมีเอกภาพและสัมพันธภาพ 
 - หลีกเลี่ยงการใชประโยคที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน “มันเปนคืนที่อากาศรอน

อบอาวมาก” ควรใชวา “คืนนี้อากาศรอนอบอาวมาก” 
4. กลวิธีในการใชกระบวนความ 
 - กระบวนความบรรยาย 
 - กระบวนความพรรณนา 
 - กระบวนความอธิบาย 
 - กระบวนความอุปมาหรือสาธก 
5. การแทรกคําพูดหรือเสริมเกร็ดที่นาสนใจ  การเพิ่มเติมรายละเอียดบางอยางทําใหสารคดี

มีอรรถรสมากยิ่งขึ้น  เปนตนวา  การเสริมเกร็ดเล็กเกร็ดนอย  นิทาน  ตํานานปรัมปรา  ซ่ึงจะชวย
เสริมแตงใหเนื้อเรื่องมีสีสันนาอาน  การแทรกคําพูดหรือเสริมเกร็ดที่นาสนใจมีประโยชนดังนี้ 

 - ชวยดําเนินเรื่อง      - ชวยใหรายละเอียดแทนการอธิบายของผูเขียน 
 - ชวยสรางบรรยากาศและอารมณ 
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การเขียนเนื้อเร่ือง 
เนื้อเรื่องนับเปนสวนสําคัญที่สุดในการเขียนสารคดี  เพราะเนื้อเรื่องคือสวนที่ เปน

สาระสําคัญที่ผูเขียนสารคดีเรื่องนั้นๆ  ตองการนําเสนอตอผูอาน  เนื้อเรื่องประกอบดวยประเด็น
สําคัญและรายละเอียดสนับสนุนที่เรียกวา  พลความ  สวนของเนื้อเร่ืองจะประกอบดวยเนื้อความ
อยางไรนั้นขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผู เขียนและโครงเรื่องที่กําหนดไว    เนื้อเ ร่ืองควรจะ
ประกอบดวยลักษณะตอไปนี้ คือ  

1. สวนท่ีเปนขอมูลหรือสาระ  ไดแก   ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ผูเขียนไดคนควารวบรวมมา
จากแหลงขอมูลตางๆ  เพื่อนําเสนอความรู  ความจริงเกี่ยวกับ  เรื่องนั้นๆ  ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญ
ของการเขียนสารคดี 

2. สวนที่เปนสีสันบรรยากาศ  ไดแก  สวนที่ชวยเสริมแตงเนื้อเร่ืองใหมีสีสันบรรยากาศนา
อาน  สีสันบรรยากาศเกิดจากการปรุงแตงสวนที่เปนขอเท็จจริงกับรายละเอียดปลีกยอย  เพื่อเสริม
แตงใหเร่ืองนาของติดตามมากขึ้น  เชน การใหรายละเอียดของเหตุการณ  ฉาก  บรรยากาศ  การ
สอดแทรกเกร็ดความรู  นิทาน  ตํานาน  หรือส่ิงละอันพันละนอย  การสรางตัวละครใหมีชีวิตชีวา  
การสอดแทรกคําพูดอางอิงของบุคคลที่จะทําใหสารคดีมีความสดนาเชื่อถือ  เปนตน 

หลักในการเขียนเนื้อเร่ือง 
1. กลวิธีในการนําเสนอเรื่อง 

- การเลาเรื่องอยางตรงไปตรงมา 
- การเลาเรื่องโดยใชลีลาของการเขียนเรื่องสั้น 

 - การเลาเรื่องในรูปแบบของจดหมาย 
2. กลวิธีในการดําเนินเรื่องและการลําดับความ 
 กลวิธีในการดําเนินเรื่อง 
 - ใชตัวผูเขียนเองเปนตัวเดินเรื่อง 
 - ใชตัวบุคคลในพื้นที่เปนตัวดําเนินเรื่อง 
 - ใชบุคคลในประวัติศาสตรเปนตัวดําเนินเรื่อง 
 กลวิธีในการลําดับความ 
 - ลําดับตามวันเวลา 
 - ลําดับความตามมิติสถานที่ 
 - ลําดับความแบบแยกแยะเปนหมวดหมู 

ใบความรู 
เร่ือง กลวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองสารคด ี
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 - ลําดับความแบบเหตุผล 
 - ลําดับตามประเด็นสําคัญ 
3. กลวิธีและศิลปะการใชภาษา 
 การใชคํา 
 - ใชคําใหตรงกับความหมายที่ตองการ 
 - ใชคําที่คนสวนมากเขาใจ 
 - อยาใชคําฟุมเฟอยโดยไมจําเปน 
 - ใชคําใหถูกตองตามหลักภาษาและความนิยม 
 - เล่ียงการใชคําซํ้าๆแตใหใชการ “หลากคํา” แทน 
 - ใชคําใหถูกหลักไวยากรณ 
 - อยาใชคําเชื่อมโดยไมจําเปน 
 การใชประโยค 
 - ใชประโยคใหกระชับไดใจความ 
 - ไมควรใหประโยคที่มีคําซํ้ากันอยูใกลชิดกัน 
 - แตงประโยคใหมีเอกภาพและสัมพันธภาพ 
 - หลีกเลี่ยงการใชประโยคที่มาจากภาษาตางประเทศ 
4. กลวิธีในการใชกระบวนความ 
 - กระบวนความบรรยาย 
 - กระบวนความพรรณนา 
 - กระบวนความอธิบาย 
 - กระบวนความอุปมาหรือสาธก 
5. การแทรกคําพูดหรือเสริมเกร็ดที่นาสนใจ  มีประโยชนดังนี้ 
 - ชวยดําเนินเรื่อง 
 - ชวยใหรายละเอียดแทนการอธิบายของผูเขียน 
 - ชวยสรางบรรยากาศและอารมณ 
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บุตรครูฉาย  นองชายหมื่นเชดิชื่อนายปวน  ตะลุงเมืองเพชร 
เอนก   นาวิกมูล 

 เพลงโหมโรงหนังตะลุงคณะหมื่นเชิดชํานาญศิลปอันอรอยเหาะเพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู  
เสียงประโคมฉิ่ง  ฉาบ  กรับ  โหมง  พรอมไปดวยกลองคู  โทนคู  และขลุย  อยางละ  ๑  เลา  
สําหรับเดินเพลงยังดังติดหูไมยอมหาย  หนังตะลุงปกษใตเพลงออกหวาน  แตตะลุงเมืองเพชรเพลง
ดุเดือดเขมขนยิ่งนัก  ฟงแลวอยากถึงขยับเทาแทบจะออกไปเตนกราวเสียใหได 
 " พอ-ผม-มีชื่อฉาย-มารดา-ชื่อ-จัน  เปนคนบานลาด " นายปวนหรือที่ใครๆ เรียกวาตาปวน  
หัวหนาคณะพูดชาๆ  แตหนักแนน  บอกสําเนียงคนเมืองเพชร  และแสดงความเปนคนจริงให
ชัดเจน 
 " นาม  ซะ  กุล  ผม  เชิดชํานาญ...ผมเกิดปชะหลู  วันศุกร  แรม  ๓  ค่ํา  เดือน  ๔  อยู
บานเลขที่  ๔๒  หมู  ๑  ต. บานลาด  อ. บานลาด  เพชรบุรี "  ตาปวนบอกขอมูลเบื้องตนใหหมด  
หยุดเคี้ยวหมากไปพักหนึ่ง  ปชะหลูที่วานั้นคือ  ปฉลูเทียบกับ  พ.ศ. ๒๔๕๖  ตนสมัยรัชกาลที่  ๖  
อายุถึงเดี๋ยวนี้ก็เปน  ๗๐  กวา 
 " พอไดหนังเกามาจากจังหวัดพัต-ตะลุง  ( ไปไดมาไง )  ก็ไปเรียนมาจากครูเดิม  ครูเดิมชื่อ  
คุณครูเอี่ยม  ครูเอี่ยมไดถายทอดใหกับครูฉายบิดาของผม  บิดาของผมก็มาถายทอดใหกับพี่ชายพุด
ที่เขาเรียกวา  หมื่นเชิดแลวหมื่นเชิดก็มาถายทอดใหกับพี่ชายผมที่ชื่อแถม  แลวพี่ชายแถม  พี่ชายพุด
ก็มาถายทอดใหผมอีก" 
 ตาปวนลําดับเสนทางของหนังตะลุงใหฟงอยางเปนระบบระเบียบหนังตะลุงของตาปวน
เปนคณะที่มีชื่อเสียงแนวหนาหรือจะวามีชื่อที่สุดของเมืองเพชรก็วาไดในปจจุบัน  ครูฉายพอของตา
ปวนเปนนายหนังเกาที่คนเมืองเพชรรูจักกันทั่วไป  ในฐานะเปนคนเอาวิชาหนังตะลุงมาประเดิมขึ้น
เปนคนแรก  แลวในที่สุดเพชรบุรีก็มีนายหนังเกิดขึ้นมากมาย  ตางตั้งคณะเปนของตัวข้ึนภายหลัง
นับไดถึงเกือบ  ๒๐  คณะ 
 ครูฉายไดเปนตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องส้ันของมนัส  จรรยงค  นักเขียนเลือดเพชรบุรี  เรื่อง
นั้นคือเรื่อง  " ครูแก "  ซ่ึงเปนชื่อตัวตลกที่คูกับไอหนวย  เมื่อออกมาเปนตองไดหัวเราะกันเสมอ  
ครูของครูฉายชื่อครูเอ่ียมชาวพัทลุง  สมัยกอนนายหนังปกษใตมักนําคณะเลนเรรอนขึ้นมาทางภาค
กลาง  และหลายคนก็ไดมาถายทอดวิชาหนังตะลุงเอาไวใหกับเด็กหนุมภาคกลางไมนอย  ในครั้ง
นั้นครูเอี่ยมมาเลนหนังอยูที่ทายาง  เพชรบุรี  นายฉายไปนั่งดูมีความชอบติดใจก็เลยติดสอยหอยตาม
ครูเอี่ยมขอหัดหนังไปดวย 
 ครูเอี่ยมมีความรักลูกศิษยถึงกับถายทอดวิชาเชิด  และยังมอบตัวหนังใหมากมาย  ตัวหนัง
บางตัวที่หลงเหลือมาถึงรุนตาปวนก็ยังมี  เชน  รูปพระฤๅษี  เปนตน 
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 ครูฉายมีลูกชาย  ๓  คน  นายพุด  นายแถม  นั่นลูกของภรรยาหนึ่งนายพุดเลนหนังดี
จนกระทั่งไดเปนหมื่นเชิด  ชํานาญศิลป  นายปวนเปนลูกของอีกภรรยาหนึ่งถือเปนนองเล็ก  ไดหัด
เชิดหนังทั้งจากพอและพี่ชายทั้งสองจนสามารถออกโรงเลนและสืบตอวิชาหนังมาได 
 " พอผมเสียชีวิตไปตั้งกะผมอายุซิบเจ็ด...อายุทานเมื่อเสียชีวิตไป...อายุเทาไร  ผมก็ลืมเสีย
แลว...  ไมถึง  ๗๐...๖๐  กวาครับ  แมไมเปนศิลปนแมเปนคนชาวนา  ทํานาขาว "  เดี๋ยวนี้ทุกคนที่วา
มาเสียชีวิตหมดแลว  เมื่อพี่ชายตาย  ตาปวนก็รับชื่อ " คณะหมื่นเชิดชํานาญศิลป " ตอ 
 ตาปวนพูดทุกคําเปนสําเนียง  สํานวนศิลปนแท  ฟงดูเพลิดเพลินยิ่งนัก  ตาปวนไมไดพูดนา
ฟงอยางเดียว  ถึงเวลาเปาขลุยดนเพลงก็เปาไดสุดแสนไพเราะเสนาะหู  ขลุยของตาปวนก็เปนเพียง
ขลุยไมธรรมดา  ไมไดส่ังใครทําพิเศษ  ถึงจังหวะที่เหมาะที่ควร  ตาปวนวางมือใหคนอื่นเชิดแทนตา
ปวนจะหยิบขลุยขึ้นมาเปาดนลอคลอไปกับปกลองดวยลีลาพล้ิวเพราะสุดบรรยาย  ขลุยของวงคารา
บาวเมื่อเปดเพลงเมดอินไทยแลนด  ก็มีลีลาแบบนี้เอง 
 " ผมไมไดหัดครับ  ผมไมไดหัดจากใคร  ผมไปจําเขา  ไปมองๆ เขาเห็นวงมโหรีก็ไปจําเขา
มั่ง  แลวก็มาประดิษฐเอาเอง " 
 ฝมือเชิดหนังตะลุงก็นาดู  ตาปวนจับหนังขึ้นมาวาดเงาเนิบชาบาง รวดเร็วฉับไวบางสลบัไป
ตามเนื้อเรื่องรามเกียรติ์  หรือเรื่องจักรๆ  วงศๆ  ที่นํามาเลน  ตอนไหนออกเพลงเชิด  ตาปวนจะฟาด
ตัวหนังกันฉัวะฉะๆ ดุเดือดเลือดพลาน  ถึงคราวตัวหนังไลตามกัน  ตาปวนตองเหวี่ยงจับ  เหวี่ยงจับ
ตัวหนังใหเขาออกเลนเงาดูแทบไมทัน  พรอมกันนั้น  พวกปกลอง  ฉิ่งฉาบก็ลอกันเสียอึกทึก
ครึกโครม  ดังสนั่นหวั่นไหว  เลือดคนดูก็ฉีดพลานไปทั่วกายดวยความตื่นเตนเราใจ 

 
 
 
 
 
 
 

ตาปวนพากยหนังดวยทาทางอันดุเดือด 
 หนังตะลุงเพชรบุรีสมัยครูฉายจะเปนอยางไร  ไมมีใครเคยถามครูฉายอาจเอาตัวหนังและ
วิธีเชิด  วิธีออกตัวมาจากแบบอยางทางใต  แลวมาประสมเขากับการเลนหนังใหญของภาคกลาง  
ตลอดจนสําเนียง  และความคิดของครูฉาย  ชาวเมืองเพชรเอง  กระทั่งออกมาอยางที่เห็น  กลายเปน
หนังตะลุงเมืองเพชรโดยตรง 
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 " คุณจะถามถึงสันตติวิธีใชไหม ?"  ตาปวนใชคําหรูหราทวนถามใหแนใจกอนตอบเรื่อง
ลําดับการเลน 
 " เร่ิมตน... เขาจะตองเช้ือเชิญครูกอน  เชิญวิญญาณของครูนะ  ที่ลวงชีวิตไปแลว  วิญญาณ
ทุกวิญญาณมารับเครื่องสักการบูชา ไหวครูนะครูมากครับ  ครูฉิ่ง  ครูฉาบ  ครูกรับ  ครูโหมง  ครู
โทน  ครูกลอง  ครูตะโพน  ครูฆอง  ครูดนตรีตีเปาตางๆนานา  นี่บรรยายถึงเรื่องครูนะ... " 
 แลวทีนี้มีครูเร่ืองรามเกียรติ์  ทางวรรณคดีไทย  ก็มีครูนาเรศ  ครูนารายณ  ครูพระพุทธ  ครู
พระพาย  ครูทศะ  ครูทศเศียร  ถาจะไหวครูทั้งหมด  ๒  ชั่วโมงก็ไมพอ " ตาปวนเลิกสาธยายทําให
เกิดความโลงใจกันขึ้นในหมูผูฟง 
 เมื่อเชื้อเชิญครู ดนตรีไมตองทํา พอเชิญแลวบรรเลงเรียกวา "โหมโรง" ในระหวางพิธีกรรม
ทั้งหมดนี้ หากหาไปเลนแกบนที่บนจอจะมีตัวหนัง ๓ ตัวปรากฏอยู คือพระฤๅษีอยูกลาง ขนาบดวย
พระราม และทศกัณฐ ซายขวาของคนดูตามธรรมเนียม ถาไมแกบนจะมีฤๅษีตัวเดียว พอเชิญแลวก็
ตอง "ประจุหยวก" เอามีดแขวะหยวกกลวยปกตัวหนังเปนรูปสี่เหล่ียม 
 "เพื่ออะไร...? เพื่อรักษากสิกาในบริเวณครับ ปองกันอันตรายบางสิ่งบางอยาง" 
 จากนั้นก็จับลิงหัวคํ่า มีลิงดําลิงขาวมาตอสูกันใหเด็กโหเกรียวกราว สนุกสนาน เสร็จแลว
ออกมานพ นี่เฉพาะที่แกบน ถาไมมีก็ไมตอง ตัวมานพนี้จะออกมาประกาศไหวเจาตางๆแลว บัดนั้น
ไอสีแกวตัวตลกก็ออกมาปดทายกระบวนการแรกกอนเลนดวยประกาศชื่อเร่ืองชื่อตอนที่จะเลนนับ
แตนี้ทุกคนก็จะรูวาเดี๋ยวหนังเขาเรื่อง ตั้งใจดูได 
 ตาปวนมีลูกกับนางแถว หญิง ๑ ชาย ๔ มีลูกศิษย  ๑ คน ก็คือลูกชายที่ชื่อนายชาติ อายุ ๓๐ 
กวา นอกนั้นมีคนเชิดคูกันอีกคนหนึ่งชื่อ นายสังขออน นายนาเคยอยูกับนายแถม พอนายแถมตายก็
เลยมาเปนคูชวยเลนของตาปวน ตอนไหนที่ตาปวนไมมีเวลา หรือไมอยากเหนื่อย ก็ใหนายนา อายุ 
๕๐ กวาๆ เลนแทนถึงตอนนั้น ถาตาปวนไมควาหมากมาเคี้ยวใหเพลิดเพลินก็หยิบขลุยขึ้นมาเปา
เสียงพลิ้วเพราะลองลอยไปตามสายลม 
 อายุระดับ ๗๐ แลว ตาปวนยังเลนหนังไมยอมเลิก ใครจะไปหาเลนที่ไหนก็ไปเหมือนเมื่อ
คร้ังพอ-บิดาฉาย ผูเปนที่เคารพรับงาน 
 พอคุยกันไดเวลาสมควร ตาปวนก็ขอตัวเขานั่งประจําที่ตรงหนาหยวก บัดนั้น เสียงปกลอง
โทนทับก็เร่ิมประโคนขึ้นดังสนั่นอีกวาระหนึ่ง ตาของตาปวนสองประกายวับวาว มือเอื้อมไปหยิบ
รูปวานรนอยสีขาวกับสีดําออกมา ตาปวนทําหนาที่เปนนายหนังใหความบันเทิงกับคนดูนับพัน
ตอไป 
 
(ที่มา : แคมปง ปที่ ๑ ฉบับที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง บุตรครูฉาย  นองชายหมื่นเชดิ  ชื่อนายปวน  ตะลุงเมืองเพชร  
แลวตอบคําถามตอไปนี ้
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของสารคดีเรื่อง บุตรครูฉาย นองชายหมื่นเชิด ชื่อนายปวน ตะลุง
เมืองเพชร 
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2. ผูเขียนใชกลวิธีในการนําเสนอเรื่องอยางไร 
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............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวธีิการดําเนนิเรื่องอยางไร 
.............................................................................................................................................................
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4.ผูเขียนใชกลวิธีการแทรกคาํพูดหรือเกรด็นาสนใจหรือไม  อยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.สารคดีเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนักศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
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.............................................................................................................................................................
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อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร 
                                                 แสนประเสริฐ    ปานเนียม
 ธรรมดามนุษยยอมกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตตนเองและผูเกี่ยวของ  นับแต
โบราณมาจึงตองจัดใหมีพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องดวยความเปลี่ยนแปลงของในแตละชวงของชีวิต  
เชน  ทําขวัญเดือน  โกนผมไฟ  โกนจุก  บวช  แตงงาน  ฉลองอายุ  และพิธีซ่ึงจัดขึ้นเปนวาระสุดทาย
ของชีวิตนั้นคือพิธีศพ  พิธีนี้เปนเรื่องของผูอยูเบื้องหลังจัดใหกับผูวายชนมดวยความมุงหวังใหทาน
ไดเดินทางไปสูภพภูมิตอไปอยางมีความสุข   
 ที่จะบรรยายตอไปนี้เปนเรื่องการทําศพของชาวเพชรบุรีที่คนเกาๆไดเลาใหฟงบาง ได
คนควาขอมูลมาเปรียบเทียบบาง  ตลอดจนไดประสบมาดวยตนเองก็มี   
 ตายแลวทําอยางไร 
 เมื่อมีคนตายลูกหลานตองชวยกันอาบน้ําใหศพ  เปนการอาบน้ํากันจริงๆโดยยกศพไปตั้ง
กันตามนอกชานหรือในที่ระบายน้ําสะดวกแลวชําระลางรายกายใหสะอาด  เชื่อกันวาผูตายจะไดมี
ความบริสุทธิ์เมื่อเดินทางไปสูภพหนา  สวนมากแลวจะอาบใหกับศพผูที่ปวยตายหรือคนแกหมด
อายุขัยตามธรรมชาติ  เพราะกอนตายผูปวยนอนเจ็บอยูนานยอมหมักหมมคูถมูถ  จึงควรชําระลาง
ใหสะอาดกอนที่จะทําพิธีกับศพตอไป  สมัยหลังผูที่มารวมงานศพมีผูอ่ืนที่นอกเหนือจากหมูญาติ  
จะใหทุกคนมาชวยกันอาบน้ําแกศพก็คงจะวุนวาย  อีกทั้งเขาก็อาจรังเกียจเอาอีก  จึงไดยนยอลง
เหลือเพียงการรดน้ําลงในมือศพพอเปนพิธีเทานั้น  การอาบน้ําศพจึงกลายมาเปนการรดน้ําศพดังที่
ไดปฏิบัติกันทุกวันนี้ 
 คนจนเอาไปฝง  ท่ีพอมีบางก็ตั้งสวด 
 คนที่มีกําลังทรัพยมักตั้งศพสวดตามฐานะ  เมื่อพระกลับวัดแขกบางสวนไดแกญาติพี่นอง
และเพื่อนบานจะอยูเปนเพื่อนศพจนเชาจึงจะกลับบาน ( ความจริงอยูเปนเพื่อนเจาภาพใหคลายเหงา
และเศราโศก ) เมื่อคนมารวมกันมากๆก็มักจะหากิจกรรมทําเชน  เลนหมากรุก  เลานิทาน  สวดลํา  
และเลนการพนัน  ผูที่ไมมีฐานะหรือไมสะดวกจะตั้งศพก็มักจะนําศพใสโลงหรือใสเฝอก(ไมไผผา
ซีกถักเปนผืน)ไปฝงยังปาชา สวนพวกที่ตั้งศพไวสวดเมื่อครบสามวันเจ็ดวันก็จะนํามาฝงเชนกัน   
 ไมนิยมเผาสด  เก็บศพไวปลงหนาแลง 
 คนเมืองเพชรแตเกาไมเผาสด  นิยมเก็บศพไวเผาหนาแลง  บางก็เก็บไวปสองปบางรายก็
เปนสิบป  ระยะเวลาชานานเทาไรขึ้นอยูกับความพรอมของเจาภาพ  ดวยถือกันวางานศพเปนงาน
บําเพ็ญกุศลแกผูวายชนมคร้ังใหญควรที่จะมีเวลาเตรียมการนานๆ  ทั้งบอกกลาวญาติพี่นองบานไกล  
นิมนตพระ  เตรียมสถานที่และเครื่องปลงศพตลอดจนจัดหามหรสพทั้งปวงมาฉลอง  เหตุที่เลือก
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หนาแลงก็เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่จะมาเปนอุปสรรคตอการตั้งเมรุอันเปนของไมถาวรถูกฝนเขาก็จะ
เสียหาย   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ซาย) เมรุต้ังศพคุณแมเลี่ยม  พิชัยชลสินธุ  ภรรยาพระพิชัยชลสินธุเจาเมืองกุยบุรี  ที่วัดยาง  เพชรบุรี  เมื่อพ.ศ.
๒๔๗๗  ผลงานการออกแบบของพระปลัดอินทร  (พระเทพวงศาจารย) เปนเมรุที่มีขนาดใหญและงดงามมากใน
สมัยนั้น   (ขวา) เมรุปะรําในงานศพที่วัดมหาธาตุฯ  เพชรบุรี  ราวพ.ศ. ๒๔๘๐ ลูกโกศประดิษฐจากดอกไมสด 
รานไฟตกแตงดวยการแทงหยวกประกอบเครื่องสด  สันนิษฐานวาเปนฝมือครูพิณ  อินฟาแสง ผูมีนิวาสสถานอยู
ใกลวัดมหาธาตุและมีฝมือทางดานนี้   ( ในภาพคนยืนที่สองจากซายคือครูพิณ  อินฟาแสง) 
 ผูเขียนเคยไปรวมงานศพในแถบชนบทของจังหวัดนครปฐม  เจาภาพตั้งศพบําเพ็ญกุศล
ครบเจ็ดวันแลวก็เผาเลยไมไดมีการมหรสพเปนที่ร่ืนเริงแตอยางใด  ครั้นครบรอยวันเขาเชิญไปงาน
ทําบุญอีก  บอกแตเพียงวาใหไปฟงพระสวดมนตเย็น ขาพเจาก็นึกวาเปนงานทําบุญรอยวันตามปกติ  
เมื่อไปถึงงานกลับพบวาเขาจัดเปนงานใหญ  มีโรงพระ  โรงปพาทย   เชิญแขกกินโตะจีน  จุดพลุ
ตะไลไฟพะเนียงพรอมสรรพ  อันนี้ก็ถือเปนทําบุญใหญฉลองศพเชนเดียวกัน  แตเขาเผากอนแลว
คอยฉลองในภายหลัง 
 ขุดศพขึ้นมาเผา 
 ศพที่ฝงไวนั้นเมื่อผานไปหลายปเนื้อหนังก็เนาเปอยผุพังไปจนเหลือแตกระดูก  ถึงกําหนด
งานญาติพี่นองและสัปเหรอก็ชวยกันขุดกระดูกขึ้นมาลางทําความสะอาด  เนื้อสวนที่ยังหลุดไมหมด
ก็ใสปบตมใหเปอยรูดทิ้งไปเก็บแตกระดูกนําไปตั้งบําเพ็ญกุศลตอไป   
 ปลูกโรง  สรางเมรุ 
 นิยมใชลานบานหรือลานวัดซึ่งมีพื้นที่กวางๆเปนที่ตั้งบําเพ็ญกุศลศพ  เจาภาพที่มีฐานะจะ
นิยมสรางเมรุสนองคุณแกผูตายดวยถือเปนเกียรติยศและประชันฝมือกันในเชิงชาง   
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 กลุมชางพระและฆราวาสที่สรางเมรุในยุคกอนมีอยูหลายสํานักเชน วัดยาง  วัดใหญ
สุวรรณาราม  วัดพระทรง  วัดเกาะ  วัดลาด  ปจจุบันก็ยังคงมีสํานักวัดตางๆมีเมรุเชาใหเจาภาพหาไป
ตั้งตามงานศพใหญๆเชน วัดเกาะ  วัดโพธ์ิเรียง  วัดประดิษฐวนาราม  วัดบางทะลุ  วัดหวยเสือ   เปน
ตน   
 ในสวนของเจาภาพที่มีฐานะดอยลงมา  มักจะปกไมเปนรานไฟแลวหาชางมาแทงหยวก
ประดับที่ตั้งศพไปตามฐานะ  ปจจุบันมีฌาปนสถานถาวรที่เรียกกันวาโรงทึมคือปลูกเปนโรงยาว  มี
เตาเผาและปลองอยูทายโรงใชเปนที่เผาศพ  ดานแปสองฟากยกพื้นสําหรับประกอบพิธีสงฆ  ตั้งวงป
พาทย  กลางโรงใชรับรองแขกที่มารวมงานเสร็จสรรพในอาคารหลังเดียว 
 ในอดีตเมื่อกอนจะถึงวันงานเจาภาพจะบอกแขกซึ่งมักจะเปนเครือญาติและเพื่อนบานให
ไปชวยกันปลูกโรงพระ  โรงปพาทย  โรงครัว  โดยชวยกันตัดไมไผเปนโครงสรางและขึ้นตาลเพื่อ
ตัดใบตาลมาพับสําหรับมุงหลังคาโรงพิธี  เรียกการพับใบเขาหาทางตาลนี้วา “หักคอมา”  เมื่อปลูก
โรงเสร็จก็ถึงวันสุกดิบที่ตองเร่ิมจัดเตรียมขาวของตางๆในโรงที่ปลูกไว  จึงมีคําเรียกวันสุกดิบอีก
อยางวา “วันเขาโรงหรืองานเขาโรง” 
 ตั้งโกศศพเลียนแบบธรรมเนียมหลวง 
 กระดูกที่ลางทําความสะอาดแลวจะนํามาใสในโกศซึ่งชาวเมืองเพชรเรียกวาลูกโกศ  กลาว
กันวาธรรมเนียมการใสโกศนี้ชาวเมืองเพชรไดแบบอยางมาจากธรรมเนียมหลวง แตกลับมิไดยึดถือ
รูปทรงตามแบบหลวง  หากแตไดสรางสรรครูปแบบและใชวัสดุตามความนิยมของทองถ่ิน   

เผาเสร็จเก็บกระดูก 
เมื่อเผาศพเสร็จวันรุงขึ้นสัปเหรอจะนํากระดูกที่พอเปนชิ้นมาเรียงเปนรูปรางมีหัวมีแขนขา

มีตัวเพื่อใหญาติมาเก็บไปบําเพ็ญกุศลในโอกาสตางๆ  สวนใหญแลวมักจะเก็บรวมกันกับของปูยา
ตายายที่ลวงลับไปแลว  บานเกาๆบางหลังที่ไมเคยโยกยายไปไหนจะมีโกศกระดูกเปนสิบใบนับ
ยอนไปถึงบรรพบุรุษไดหลายชั่วคน  พอถึงวันสงกรานตก็เอาออกมาตั้งใหลูกหลานรดน้ําและ
ทําบุญกระดูกเสียคราวหนึ่ง 

แตแถบบานผูเขียนในเขตอ.บานลาดไมนิยมเก็บกระดูกบรรพบุรุษไวบนเรือน  สอบถามคน
เกาๆไดความวา “หามกันมาแตโบราณ  โลกของผีกับโลกของคนก็คนละโลกใหแยกกันอยูเอา
กระดูกมาเก็บไวบนเรือนไมเหมาะ”  คร้ันถามตอไปวาไมใหเก็บบนเรือนแลวเอาไปเก็บที่ไหนทาน
ก็วา “ ไวตามขื่อศาลากลางบาน(เชนที่บานละหานใหญ)  ไวตามศาลาหอฉันของวัดตางๆ  หรือปลูก
โรงเปนแบบศาลเจาเอาไปเก็บไวรวมกันก็มี(สมัยกอนมีที่วัดโพธ์ิกรุ)  เดี๋ยวนี้มีเจดียสําเร็จรูปซ้ือหา
งายก็สรางเจดียใสกันเปนสวนใหญ” 
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ถึงแมงานศพจะเปนงานที่จัดเพื่ออุทิศสวนกุศลแกผูตายก็จริง  แตผลที่เกิดขึ้นแกผูอยูก็คือ
ความสบายใจที่ไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูวายชนม การจะจัดงานเล็กใหญนั้นควรเปนไปตาม
ฐานะ  ในชนบทคนมีฐานะมากจัดใหญโตก็ไดเผ่ือแผมหรสพและความบันเทิงไปแกสมาชิกรวม
สังคม  คนมีนอยก็จัดตามกําลังทรัพยเพื่อนบานที่รูขาวและเขาใจก็มาชวยกันไปจนตลอดงาน  คน
ในหมูบานตําบลเดียวกันเคยพบปะพูดคุยกัน  ไมวาจะเปนงานใหญหรือเล็กเพื่อนบานก็เต็มใจมา
ชวย  ดวยถือกันวามาเผาศพนั้นไดบุญ  ทั้งยังไดมาอโหสิกรรมหรือมาขออโหสิกรรมแกผูตายไมให
มีเวรกรรมติดคางกันไป   

ตางกันกับในกรุงเทพฯ เจาภาพมีเงินเทาไร  จะจัดงานระดับใด  ทางวัดมีบริการหลายระดับ
หลากราคา  ถึงเวลาเจาภาพแตงตัวสวยมารอรับแขกพอเปนพิธี  พระสวดจบทางวัดปดศาลาแลว
เจาภาพกลับไปพักผอนตามอัธยาศัย  ครั้นเผาเสร็จบางครอบครัวเอากระดูกพอแมไปลอยน้ําจนสิ้น   
เหตุเพราะอยูในเมืองจะหาที่เก็บก็ยาก  นานวันเขาก็ลืมปูยาตายายบุญทานก็ไมไดทําสงไปให  คน
ตายไปแลวจะรูเร่ืองอะไรหรือเปลาก็ไมรู  นาสงสารแตลูกหลานรุนหลังไมรูจักวาปูยาตาทวดเปน
ใคร  ชั้นแตกระดูกของทานก็ยังไมมีใหดู 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเพชรบุรี แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของสารคดีเรื่อง “อันเนือ่งมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. นักศึกษาสนใจพิธีศพขัน้ใดมากที่สุด  เพราะเหตใุด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีการดําเนนิเรื่องอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.เหตุใดคนเมอืงเพชรจึงนิยมตั้งเมรุในการทําศพ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.สารคดีเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนักศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

ใบงานที่ 2  
เร่ือง อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเพชรบรีุ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา  ชั้น  ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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 เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมอืในการทํากิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC 

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานสารคดีเร่ือง ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร   และการเขียน
บทสรุปสารคดี 
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 

การเขียนบทสรุปเปนการปดเรื่องหรือสรุปจบสารคดีที่เขียนมาทั้งหมด  บทสรุปที่ดีจะสราง
ความประทับใจสุดทายใหกับผูอาน  ชวยทําใหผูอานจดจําเรื่องราวและแงคิดที่ไดจากสารคดีเปน
อยางดี  ปกติแลวบทสรุปอาจเขียนไดหลายลักษณะดังนี้คือ   จบโดยการสรุปเรื่อง   จบแบบคาดไม
ถึง  จบแบบทิ้งทายใหคิด  จบแบบเราความสนใจของผูอาน  จบดวยการยอนหลัง  การเขียนบทสรุป
จึงเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคไมนอยไปกวาการเขียนความนํา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานสารคดีและเขียนบทสรุปสารคดีตามหัวขอที่กําหนดใหได  
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของสารคดีที่อานได 
 2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทสรุปสารคดีจากเรื่องที่อานได 
 3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได  
 4.นักศึกษาสามารถเขียนบทสรุปสารคดีได 
สาระการเรียนรู 

1.หลักการอานสารคดี 
2.หลักการเขียนบทสรุปสารคดี 
3.บทอานเรื่อง  เร่ืองเลาของกาน้ํา 
4.บทอานเรื่อง ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร 

กระบวนการเรียนรู 
ในการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นเตรียม 

 1.แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5 คน โดยคละความสามารถเกง ปานกลาง  และออน เปน  
1:3:1ตามกลุมเดิมที่เคยแบงไวในคาบแรก   
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 2.แนะนําวิ ธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  CIRC วิธีการทํางานกลุม  วิธีการวัดและ
ประเมินผล  และวิธีการคิดคะแนนกลุม เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนแบบรวมมือ 

ขั้นสอน 
 1.ทบทวนความรูเดิม เร่ือง การอานสารคดี โดยใชการซักถาม 
 2.แจกใบความรูเร่ืองเรื่องกลวิธีการเขียนบทสรุปสารคดีใหกับนักศึกษาพรอมทั้งอธิบาย
ความรู  และซักถามนักศึกษา 
 3.แจกบทอานเรื่อง เร่ืองเลาของกาน้ํา โดยใหนักศึกษารวมกันอาน จากนั้นครูตั้งคําถามให
นักศึกษาทั้งช้ันชวยกันคิดและตอบคําถาม พรอมทั้งบอกสาระสําคัญของบทอานดังกลาว  แลวเขียน
เรียบเรียงดวยภาษาที่กระชับ  
 4.นักศึกษาและครูรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน พรอมทั้งอภิปรายกลวิธีการเขียน
บทสรุปสารคดี โดยเขียนบันทึกลงในใบงานที่ 1 เรื่อง เร่ืองเลาของกาน้ํา 

ขั้นกิจกรรมกลุม 
 1.แจกบทอานเรื่อง ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชรใหนักศึกษาแต
ละกลุมอาน โดยสมาชิกในกลุมจับคูกันอาน พรอมทั้งผลัดกันเปนผูอานและผูฟง เมื่อปฏิบัติครบทุก
คนแลว สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน  ศึกษารูปแบบและกลวิธีการเขียน
บทสรุปของบทอาน  พรอมทั้งตอบคําถามทายบทอานลงในใบงานที่  2  เร่ือง ทายกรานต :งานบุญ
สงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร  โดยครูสังเกตและใหคําแนะนําแตละกลุม 

2.นักศึกษาแตละกลุมชวยกันเขียนบทสรุปสารคดีใหม โดยนํากลวิธีการเขียนบทสรุป
สารคดี ที่สรุปไดมาเปนแนวทางในการเขียน  ซ่ึงเรื่องที่จะเขียนใหมใหกลุมเปนผูกําหนดเอง โดย
ตองแนใจวาสมาชิกในกลุมเขาใจการเขียนบทสรุปสารคดี  และสาระสําคัญของเรื่องใหม    

3.นักศึกษาแตละกลุมตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและกลุมอ่ืน โดยให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว โดยครูเนนเรื่องความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 
 1.นักศึกษารวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอานเรื่อง ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานต
ของชาวเมืองเพชร โดยครูพิจารณาความถูกตอง 
 2.นักศึกษาทําแบบทดสอบเขียนบทสรุปสารคดีเปนรายบุคคลโดยไมปรึกษากันภายในกลุม 
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 3.ตรวจใหคะแนน พรอมทั้งบันทึกผลการทดสอบของสมาชิกในแตละกลุมและคิดคะแนน
การทํางานกลุม 
 4.นําคะแนนของกลุมมาประเมินผลสัมฤทธิ์ และมอบรางวัลกลุมที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับ
แรก โดยกําหนดรางวัลไว 2 รางวัล คือ รางวัลกลุมยอดเยี่ยม และรางวัลกลุมเกงมาก 

สื่อ / แหลงเรียนรู 
 1.บทอาน  เรื่อง เร่ืองเลาของกาน้ํา 
 2.บทอาน  เรื่อง ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร 
 3.ใบความรู        เรื่อง กลวิธีการเขียนบทสรุปของสารคดี 
 4.ใบงานที่ 1       เรื่อง เร่ืองเลาของกาน้ํา 
 5.ใบงานที่ 2       เรื่อง ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร 
 การวัดและประเมินผล 
  วิธีวัดและประเมินผล 
 1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
 2.การตรวจใบงาน  เร่ือง เร่ืองเลาของกาน้ํา 
 3.การตรวจใบงาน  เร่ือง  ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร 
 4.การตรวจการเขียนบทสรปุสารคดี 
  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
   
 บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ในขั้นกิจกรรมกลุม นอกเหนือจากการสรุปสาระสําคัญของบทอาน ทายกรานต :งานบุญสง
ทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร ครูและนักศึกษารวมกันอภิปรายถึงประเพณีสงกรานตที่ไดปฏิบัติ
กันในทองถ่ินของนักศึกษา  ขั้นตอนของการเขียนบทสรุปนักศึกษาแตละกลุมสามารถสรุปไดดี 
โดยเฉพาะกลุม คิดไมออก บอกไมถูก       
         
               ลงชื่อผูสอน  
 
          (                             ) 
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             เนื้อหาสาระการเรียนรู 
การเขียนบทสรุป 
การเขียนบทสรุปเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการเขียนสารคดี  บทสรุปเปนการ

ปดเรื่องสารคดีที่เขียนมาทั้งหมด  ซ่ึงควรจะเปนตอนที่สรางความประทับใจสุดทายใหกับผูอาน  
ปกติแลวบทสรุปอาจเขียนไดตามลักษณะตอไปนี้ 

1. จบโดยการสรุปเรื่อง เปนการยอหรือสรุปเรื่องทั้งหมดอยางรวบรัด  เก็บสาระสําคัญ
นํามากลาวไวตอนทาย 

2. จบแบบคาดไมถึง  เปนการจบโดยพลิกความคาดหมาย   
3. จบแบบทิ้งทายใหคิด  ไมมีการสรุปแนชัดแตทิ้งประเด็นใหผูอานนําไปคิดตอ 
4. จบแบบเราความสนใจของผูอาน  เปนการปดเรื่องดวยเหตุการณที่นาสนใจที่สุด  หรือ

ตอนที่เรื่องดําเนินมาถึงจุดแตกหัก  เปนการสรางความประทับใจใหกับผูอาน 
5. จบดวยการยอนหลัง  การจบแบบนี้มักจะสัมพันธกับความนํา  เปนการนําความนํามา

กลาวซ้ําเพื่อใหเนื้อความตอนตนกับตอนทายบรรจบกันพอดี เชนในสารคดีเรื่อง “ขบวนการถายโยง
ภูมิปญญา  ขบวนการแหงเสรีภาพของชาวนาสะไมย” ของบําเพ็ญ  ไชยรักษ  เปดเรื่องดวยการ
พรรณนาถึงสภาพหมูบานในยามเชาที่ทุกชีวิตตื่นขึ้นมารับแสงอรุณ  บรรยากาศความเคลื่อนไหว
ของผูคนในหมูบาน  เพื่อแสดงใหเห็นความขยันขันแข็ง  การมีงานทําของชาวบาน  แลวจบลงดวย
การพรรณนาในกระบวนความแบบเดียวกัน  แตเปนการกลาวถึงชวงเวลาเย็นที่ทุกคนหยุดจากการ
ทํางาน  การเตรียมอาหารค่ําและการพักผอนอยางมีความสุขภายหลังที่ตรากตรํากับงานหนักมาทั้ง
วัน  ดังตัวอยาง 

(ความนํา).......ทุกชีวิตที่นี่ตื่นขึ้นมาพรอมๆกับแสงแรกของอรุณรุง  แสงตะวันที่คอย
กระจางขึ้น  ขยับจังหวะชีวิตของพวกเขาใหคึกคักตามไปดวยแสงแดดที่แรงกลาขึ้นทุกขณะ  ดั่งแสง
ชุบชูกําลังของคนที่นี่  เสียงเลื่อยตัดไมไผ  เสียงพราที่แทรกตัวผานเนื้อไม  เสียงกบไสไม  เสียงคอน
กระทบสิ่ว  เสียงเครื่องปนนุน  เสียงเจียนทองเหลืองที่ดังถ่ีกระชั้นจากบานนี้ไปบานนั้นอยางบันเทิง
เริงเราเปนเหมือนสัญญาณแหงการเริ่มตนอยางกระฉับกระเฉงอีกวันหนึ่งของชาวนาสะไมย.......... 

(ความจบ).........ตะวันคลอยลงที่ทิวไผทายหมูบาน  เสียงเล่ือย  เสียงพรา  เสียงกบไสไม  
เสียงคอนกระทบสิ่ว  เสียงเครื่องปน  เครื่องเจียนคอยเบาลง  ขณะที่เสียงทักทายปราศรัย  เสียงเลน
ไลกันของเด็กๆดังขึ้น  แสงนีออนแจมกระจางแทนแสงตะวันที่เพิ่งลับไป  สาวๆวางมือจากเสนตอก
หันหนาเขาครัว  สักพักสํารับกับขาวก็เสร็จสรรพยกมาวาง  พอแมและลูกๆนั่งลอมวงเสียงหยอกลอ
กระเซากัน  เสียงหัวเราะที่ดังขึ้นเปนพักๆ  ชูรส “ขาวแลง” ไดอยางวิเศษ  “กินขาแลงกับหยังหนอ” 
เสียงรองถามของคนที่ผานไปมายังไมทันจะไดตอบ  คนถามก็ลับตาไปเสียแลว  หลังเวลาขาวแลง
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ทุกคนตางขยับไปจับจองพื้นที่หนาจอโทรทัศนคอยชมรายการที่ตนชื่นชอบแลวก็ทยอยเขานอน  
จนคนสุดทายเขานอน  แสงนีออนหลอดสุดทายก็ดับลง  ทุกคนตางหลับตาอยางอบอุนสนิทใจ
ภายใตออมกอดของบาน 

การเขียนบทสรุปจึงเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคไมนอยไปกวาการ
เขียนความนํา  ตัวอยางที่ยกมานี้เปนการจงใจของผูเขียนที่ตองการใหการเปดเรื่องกับการปดเรื่องมี
ลักษณะคลายกันและยังแสดงถึงนัยของการเริ่มตนและการสิ้นสุดอีกดวย  กลาวคือ เร่ืองเปดขึ้นใน
เวลาเชาและจบลงในเวลาเย็น 
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การเขียนบทสรุป 
การเขียนบทสรุปเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการเขียนสารคดี  บทสรุปเปนการ

ปดเรื่องสารคดีที่เขียนมาทั้งหมด  ซ่ึงควรจะเปนตอนที่สรางความประทับใจสุดทายใหกับผูอาน  
ปกติแลวบทสรุปอาจเขียนไดตามลักษณะตอไปนี้ 

1. จบโดยการสรุปเรื่อง เปนการยอหรือสรุปเรื่องทั้งหมดอยางรวบรัด  เก็บสาระสําคัญ
นํามากลาวไวตอนทาย 

2. จบแบบคาดไมถึง  เปนการจบโดยพลิกความคาดหมาย   
3. จบแบบทิ้งทายใหคิด  ไมมีการสรุปแนชัดแตทิ้งประเด็นใหผูอานนําไปคิดตอ 
4. จบแบบเราความสนใจของผูอาน  เปนการปดเรื่องดวยเหตุการณที่นาสนใจที่สุด  หรือ

ตอนที่เรื่องดําเนินมาถึงจุดแตกหัก  เปนการสรางความประทับใจใหกับผูอาน 
5. จบดวยการยอนหลัง  การจบแบบนี้มักจะสัมพันธกับความนํา  เปนการนําความนํามา

กลาวซ้ําเพื่อใหเนื้อความตอนตนกับตอนทายบรรจบกันพอดี 
การเขียนบทสรุปจึงเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคไมนอยไปกวาการ

เขียนความนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบความรู 
เร่ือง กลวิธีการเขียนบทสรุปสารคด ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
200 

 

 

เร่ืองเลาของกาน้ํา 
นิพัทธพร   เพ็งแกว 

 ในขณะที่โลกของการประมงยุคใหมเต็มไปดวยอุปกรณเทคโนโลยีสําหรับไลลาฝูงปลา  
กวาดกันเสียจนแทบจะเกลี้ยงอาวไทย  เคยสงสัยบางไหมวา  คนทะเลสมัยกอนเขาเสาะหา  ติดตาม  
จับปลาชนิดตางๆ  มาขายกินกันดวยวิธีเชนไร  ทั้งที่มีเพียงเรือสําเภาเสาใบ  เข็มทิศ  ความชํานาญใน
การดูน้ํา  ดูลม  ดูเมฆ  และปูมเรือที่คัดลอกกันมารุนตอรุนเปนคัมภีรหลักในมือ 
 แตเหนือกวานั้น  คนทะเลรุนปูยา  ยังมีบางกลุมที่เขามีอินทรียประสาทอันแหลมคม  
ฝกปรือมาอยางนาอัศจรรย  โดยเฉพาะกับคนไลตามฝูงปลาที่เรียกกันวา  “กาน้ํา” 
 กาน้ําของคนประมง  ไมใชนกกาน้ํากินปลาตัวดําปดที่ชอบกางปกตากแดดผงาดนิ่งอยูบน
เสาไม  แตหมายถึง  คนซึ่งฝกมาใหมีประสาทหูพิเศษ  รับแรงสั่นสะเทือนใตผิวน้ําไดอยางละเอียด
ประณีต  สามารถแยกแยะชนิดของปลา  จํานวนปลา  ความลึกตื้น  ระยะหางจากผิวน้ํา  ฯลฯ  อาจจะ
เรียกวา  กาน้ําคือ  “โซนารมีชีวิต”  ที่เคยไลลาฝูงปลาใหเถาแกชาวประมงในอดีตก็วาได 

ในงานเขียน โลกสีคราม ของทานมุย หมอมเจาชาตรีเฉลิม ยุคลก็ไดเคยบันทึกถึงความ
มหัศจรรยของกาน้ําชราคนหนึ่งไว หลังจากพยายามคนหาซากเรือปากคลองวาฬ ดวยวิธีการตางๆ
อยางแทบจะสิ้นหวังมากกวาเดือน จนหันมาใชบริการพื้นบานทั้งที่ไมคอยจะมั่นใจนักเพราะนายซอ 
กาน้ําปากคลองวาฬ เมืองประจวบฯที่ตัวดําเหมือนนิลแตผมขาวโพลนเหมือนภาพเน็กกาตีฟนั้น ดู
ทาจะหูตึงชนิดตะโกนใสหนาก็แทบจะไมไดยิน 

แตนายซอนี้แหละที่มีประสาทสัมผัสเปนเยี่ยม สามารถลอยเรือใชฟนกัดพายไมจุมน้ําทะเล 
รับแรงสั่นสะเทือนจากเสียงกองทัพเพรียงเกาะซากเรือ จนคนหาเรือจมกนทะเลลึกกวา ๒๐ วาได
เปนผลสําเร็จเพราะ “เสียงเพรียงมันดังยังกับเสียงจักจั่นในปา…ยังมีเสียงปลาที่อยูตามชัง เสียง กุง 
เสียงปู ถาหูเคยๆ ละก็ ดังสนั่นหวั่นไหวไปเลยครับ” 

คนทะเลคนหนึ่งบอกทานมุยอยางนั้น ซ่ึงทานก็ใหคําอธิบายวาวิธีการของพวกกาน้ําเปน
เร่ืองที่มีเหตุผลพอสมควร เพราะสัตวทะเลทุกชนิดสงเสียงรองได ดังที่สามารถใชไฮโดรโฟนใตน้ํา
ตรวจจับเสียงได 

และส่ิงที่เกิดขึ้นมาแลวในความชํานาญของการประมงพื้นบานก็คือ พวกกาน้ําไดสังเกต
ธรรมชาติของสัตวทะเลมาอยางแมนยํา จนพัฒนาเปนวิชาชีพอันละเอียดออนในกลุมชนของตน 
ดังเชนนายซอหูทิพย กาน้ําที่เกงที่สุดแหงปากคลองวาฬ ซ่ึงเปนชาวมุสลิม 

คนทะเลตั้งแตเพชรบุรีไลลงไปถึงชายทะเลภาคใตเคยรับรูตรงกันวา หมูบานแขกหลายแหง 
คือแหลงฝกกาน้ําชั้นดี สามารถเอาหูไมทองเรือหรือดําน้ําฟงเสียงปลา เปนวิชาชีพหวงแหนในกลุม
มุสลิม หากใครอยากไดกาน้ํามาชวยงานก็ตองวาจางกันดวยสนนราคาแพงลิบ แถมยังหากาน้ํามา
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ชวยงานประมงไมคอยไดเสียอีก จนตองหาวิธีแกปญหาระยะยาว ดวยการขโมยวิชาจากกาน้ําใหมัน
รูแลวรูรอดไปเสียเลย จะไดไมตองมาปวดกระบาลอยูบอยๆ ดังเชนเรื่องเลาของคนทะเลเพชรบุรี 

บานแหลมเปนอําเภอชายทะเลของจังหวัดเพชรบุรี ในอดีตเคยเปนเขตที่รุงเรืองและมี
เศรษฐกิจคึกคักมาก เพราะอยูปากแมน้ําเพชรบุรีซ่ึงเปนเสนทางสัญจรสําคัญที่จะลัดเลาะผานคลอง
ตางๆ เขากรุงเทพฯบานแหลมจึงเปนชุมทางการคา ศูนยกลางการเดินทาง การทําประมงการขนสง
เกลือและขาวกระจายสูกรุงเทพฯและภาคใต 

ลุงไหม บุญเรือง เกิดที่บานแหลม ลุงอายุ ๘๐ กวาป หากินทางทะเลอยูมากกวา ๕๐ ป สมัย
ของลุงไมมีเรดารและโซนาร การจับปลาตองใชทักษะสวนตัวลวนๆ “กาน้ํา” จึงเปนบุคคลที่ลุงและ
คนประมงบางคนซึ่งพอมีฐานะ ตองการที่จะเสาะหามาชวยงาน 

ลุงไหมเลาวา กาน้ําคือคนที่มี “หูอยางพิเศษ” และมีความชํานาญเปนเลิศ สามารถฟงเสียง
ปลา ไลตามกลุมปลาได กาน้ําจะคอยดําน้ําแยกเสียงปู กุง เพรียง หรือปลาชนิดตางๆจากกันไดอยาง
แมนยํา บางคนเกงมาก อยางแขกชื่อ “ไอเฉียว” แคเอาพายแหยลงน้ํา เอาหูจอฟงเสียงตามพายก็รู
แลววาเปนปลาอะไร 

พวกประมงปราณบุรีเปนคนกลุมแรกที่ไปเอากาน้ําจากทางใตขึ้นมา ลุงไหมจึงไปเอาแขก
กาน้ําจากบางนาทับ เมืองสงขลาขึ้นมาบางกาน้ําเปนมุสลิม เพราะพวกมุสลิมเกงเรื่องฟงเสียงปลา 
เขาจะดําน้ําลงไปสักชวงตัว ตามฟงไปจนฝูงปลาอยูที่ตีน ตัวอยูขางบน แลวจึงเอามือสาดน้ําให
สัญญาณวางอวน กาน้ําจะบอกไดถึงขนาดวามีปลากี่มากนอย อยูลึกแคไหน และเปนปลาอะไร 
เพราะปลาแตละชนิดสงเสียงตางกัน อยางเชนปลาจวดจะรองออบๆ ลุงไหมบอกวาแขกคนนี้หวง
วิชามาก ไมยอมสอนวิธีฟงเสียงปลาใหกับใคร แตลูกชายมี่ชื่อนิพนธตอนนั้น(พ.ศ. ๒๔๘๕ – 
๒๔๘๖) อายุไดราว ๑๘-๑๙ ปก็มีมานะดําน้ําติดตัวแขก หัดฟงเสียงปลา จับสังเกตใชครูพักลักจําเอา
วิชามาจนได 

แตลุงก็เลาวา แขกมลายูที่มาเปนกาน้ําลวดลายไมใชเลน แขกพาครอบครัวลูกเมียมาหมด 
ใหลุงปลูกกระทอมให ขอสรอยทองและเข็มขัดทอง พรอมกับรายได ๑๐% จากปลาที่จับได ลุงยอม
ทุกอยางแตทําไดไมนานแขกก็หนีกลับสงขลา  ลุงตามไปถึงสถานีรถไฟขอทองคืนเจรจากันอยูนาน
แขกจึงยอมคืนให 
 ลุงไมเข็ด  เพราะกาน้ําจําเปนตอชาวประมงจริงๆ  ชวยทําเงินใหมากลุงจึงกลับไปเอาแขก
มาอีกเที่ยว  คนหลังเอาอวนติดมาดวย  จะไดไมมีเครื่องมือทิ้งไวที่ใตใหกลับไปทํากิน  แตแขกก็
ลอบขายอวน  หนีกลับบานจนได 
 หากคราวนี้นิพนธลูกชายลุงไหมลักวิชาแขกไวไดสําเร็จ  เปนกาน้ํารุนแรกๆ  ของอําเภอ
บานแหลมมานับแตนั้น  สามารถชวยงานพอ  ทําเงินใหกับอาชีพประมงไดอยางมากมาย 
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 อาชีพกาน้ําหัดไดเปนบางคนเทานั้น  ตองเปนคนหนุมที่หูไว  ตาไว  ไหวพริบดี  อายุไมถึง  
๒๐  หรือ  ๒๐  เศษๆ  พนจากนี้ไปก็ไมมีความปราดเปรียว  และหูฟงเสียงอื่นๆ  มามากจน  “เสียหู”  
ไมอาจแยกเสียงปลาได 
 นอกจากนั้น  กาน้ําพอแกเขาก็จะหูไมดี  ตาเสียเพราะดําน้ํานานคร่ําอยูกับทะเลที่มีน้ํา
สาหรายพิษ  แมงกะพรุนพิษ  แกวหูตองแชน้ําจนหมดสภาพ  แตพอแกเขากาน้ําหลายคนกไ็มลําบาก
อะไร  เพราะไดกลายเปนเถาแกรวยอ้ือซา  ดวยผลตอบแทนที่ไดรับจากความสามารถเฉพาะตัวนี้  
คุมคาไมใชนอย 
 ปจจุบันเรดาร  โซนาร  และซาวนเดอรไดเขามามีบทบาทแทนกาน้ําไปแลว  ลุงไหมบอกวา
คนงานไทยเกงจริงๆ  ไมตองถึงระดับโซนาวนกรวดน้ําก็สามารถดูรูแลววาเปนฝูงปลาอะไร มาก
นอยแคไหน 
 อาชีพกาน้ํา  จึงเหลือเพียงความทรงจําวา  คร้ังหนึ่งทักษะพิเศษที่ไมนอยหนาเครื่องมือ
สมัยใหมเชนนี้  ไดเคยมีบทบาทสําคัญอยูในประมงพื้นบานของไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม  ปที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑๒ ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง เร่ืองเลาของกาน้ํา แลวตอบคําถามตอไปนี ้
1.จงสรุปใจความสําคัญของสารคดีเรื่องนี้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ชื่อกาน้ํามีทีม่าจากอะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการเขียนบทสรุปสารคดีอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.การใชเรดารมีผลกระทบตออาชีพกาน้ําอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.สารคดีเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนักศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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เร่ือง เร่ืองเลาของกาน้าํ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
204 

 

 

ทายกรานต : งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเพชรบุรี 
แสนประเสริฐ  ปานเนียม 

 สงกรานตเปนประเพณีขึ้นปใหมของไทยและชาวอุษาคเนยโดยทั่วไป มีที่มาจากการรับเอา
คติพราหมณในศาสนาฮินดูของชมพูทวีป ซ่ึงนํามาเผยแพรตั้งแตยุคตนพุทธกาล ผนวกเขากับ
ประเพณีหลังการเก็บเกี่ยวของชนพื้นเมือง สงผลใหเกิดรูปแบบประเพณีที่มีเอกลักษณเฉพาะของ
ชาวอุษาคเนย (พมา มอญ ลาว เขมร สิบสองปนนา และไทย) ที่แตกตางไปจากตนเคาวัฒนธรรม
อินเดีย 
 ทายกรานต สงทายเทศกาลสงกรานต 
 ชาวเพชรบุรีมีประเพณีอันสืบเนื่องมาแตเทศกาลสงกรานต เรียกวา “ทายสงกรานต” เปน
ประเพณีที่แตละหมูบานรวมกันจัดขึ้นเปนลําดับสุดทาย ถือเปนการสงทายเทศกาลสงกรานตในแต
ละป  โดยทั่วไปจะกําหนดใหวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปเปนวันสงกรานต   สวนประเพณีทาย
สงกรานตนั้น ชาวบานแตละหมูบานจะจัดขึ้นที่หมูบานของตน โดยกําหนดเอาวันใดวันหนึ่ง
หลังจากวันสงกรานตไปแลว ๓-๗ วัน หมูบานที่อยูละแวกเดียวกันมักจะกําหนดใหไมตรงกันเพื่อ
ความสะดวกในการผลัดเปลี่ยนกันไปเที่ยวเลน เที่ยวชมการละเลน และมหรสพที่แตละหมูบานจัด
ขึ้นฉลองทายกรานต 
 ทายกรานตบานละหานใหญ 
 ที่บานละหานใหญ ตําบลตําหรุ อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนหนึ่งในหลายหมูบาน
ของเพชรบุรีที่ยังคงสืบทอดประเพณีบุญทายกรานตเอาไว  ๑๘ เมษายนของทุกปคือวันทายกรานต
ของบานละหานใหญ ชาวบานจะเตรียมอาหารหวานคาวไปทําบุญเลี้ยงพระที่ศาลากลางบาน ใกล
กับ “โรงพอ” ศาลสถิตของพอเอี่ยม คุณพอประจําบานละหานใหญ ทั้งศาลากลางบานและโรงพอ
เอี่ยมลวนตั้งอยูในลานกลางบาน พื้นที่ที่ถูกกําหนดเปนเขตสาธารณะของหมูบานมาแตโบราณ  
 ปาอวน  วิชาเชิด ชาวบานละหานใหญ เคยเลาใหผูเขียนฟงวาศาลากลางบานหลังนี้สราง
โดยพระครูญาณเพชรรัตน อดีตเจาอาวาสวัดศาลาเขื่อน ซ่ึงทานก็เปนชาวบานละหานใหญ 
 สมัยกอนบนศาลาจะแขวนกลองลูกใหญเอาไว ทุกเย็นในระหวางเขาพรรษาจะใชศาลาเปน
ที่ประชุมสวดมนตของอุบาสกอุบาสิกาในหมูบาน โดยรัวกลองเปนสัญญาณนัดหมายนอกจากนี้ใน
บางครั้งยังใชเปนที่ตั้งศพบําเพ็ญกุศล เทศนคาถาพัน (มหาชาติ) ประชุมชาวบาน นับไดวาศาลา
กลางบานหลังนี้เปนศาลาอเนกประสงคที่รับใชหมูบานมาอยางยาวนาน 
 หลังจากพระฉันเชาเสร็จ จะมีพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลแดบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว แต
ละครอบครัวจะนํากระดาษเขียนรายชื่อบรรพบุรุษไวในบานตอจากพิธีบังสุกุลจะมีพระธรรมเทศนา 
๑ กัณฑ 
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 หลังจบพระธรรมเทศนา พระที่นิมนตมาแยกยายกันเดินทางกลับวัด สํารับกับขาวที่เหลือจะ
ถูกนํามาจัดเปนวงสําหรับชาวบานรับประทานรวมกัน ในระหวางรับประทานอาหารกับขาวและ
ขนมบางสวนจะถูกเก็บใสปนโตนํากลับบานสําหรับใชในพิธีสงเกวียนชวงบาย 
 สงวัวสงเกวียน พิธีเล้ียงผีทายกรานต 
 การสงวัวเกวียนเปนพิธีเล้ียงผีในเทศกาลสงกรานตอีกรูปแบบหนึ่งของชาวเพชรบุรี เปน
การจัดสํารับเครื่องเซนไปสงใหผีในวันทายกรานต ภาชนะที่ใสอาหารจะใชกระบอกไมไผตัดเปน
รูปวัวเทียมเกวียน ซ่ึงก็เปนของเลนของเด็กในสมัยกอน แตปจจุบัน หาคนทําวัวเทียมเกวียนไดยาก 
จึงเปลี่ยนภาชนะใสเครื่องเซนเปนกระบะกาบกลวยแทน 
 ของที่บรรจุในกระบะจะประกอบดวยขาวปลาอาหารที่เก็บมาจากการทําบุญในตอนเชา 
กระทงใสขาวสารอาหารแหง พริก กระเทียม เกลือ น้ําดื่ม หมากพลู 
 นอกจากนี้จะมีดินเหนียวปนรูปคนตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว วัวควายและสัตวที่มีอยู 
เด็กๆ ในแตละครอบครัวจะรับหนาที่ปนรูปเหลานี้ บางคนจะหาเศษผามาพันรูปคน ถือเปนการใส
เสื้อผาใหดวย 
 การสงวัวสงเกวียนก็คือการสงกบาลหรือเสียกบาล เปนการสงสวยแกผีอีกวิธีหนึ่ง โดย
อาหารคาวหวานไปเซนวักแกผีเพื่อใหผีพอใจ การปนรูปสมาชิกในครอบครัวใสลงไปในกระบะก็
เปนการหลอกผีวาไดสงชีวิตคนในบานมาใหแลวผีจะไดไมมารบกวนอีก 
 ตกบายประมาณ ๓ – ๔ โมงเย็น ชาวบานจะพากันนํากระบะหรือวัวเทียมเกวียนที่เตรียมไว
มารวมกันที่ทายหมูบานครั้นไดเวลาก็จะยกขบวนกันไปสงวัวสงเกวียนที่หัวโปงซ่ึงเปนบริเวณที่นับ
ถือกันวาผีดุฉกาจนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สงวัวสงเกวียนที่หัวโปงทายหมูบาน 
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 “สมัยกอนเวลาเขาไปสงวัวสงเกวียน เขาไปสงกันสนุกสนานตีกระเทิ้ง (กลองยาว) แหกัน
ไป ไมเงียบเชียบเหมือนเดี๋ยวนี้หรอก” ปาอวน วิชาเชิด เลาถึงบรรยากาศการสงวัวสงเกวียนเมื่อคร้ัง
กระโนนใหฟง 
 ที่หัวโปง ชาวบานจะวางกระบะไวบนเนินดิน และจุดธูปเทียนบอกกลาวถวายเครื่องเซน
ใหแกผีที่กลาวกันวาเปนคนเกาคนแกที่ไปปาแลวไมหวนคืนบาน ของแหงที่นํามาก็ใหเปนเสบียง
กรังติดไประหวางไปปา สวนชีวิตผูคนในบานก็ไดสงมาใหพรอมกันในกระบะ ขอใหทุกคนมี
ความสุขสวัสดี คร้ันบอกกลาวเสร็จก็พากันกลับเขาบานไมหันหลังไปมองอีก 
 อาบน้ําคุณพอกลางบาน 
 กลับมาถึงบานก็จะมาชวยกันจัดเตรียมแปงหอม น้ํามันหอม น้ําอบ น้ําเย็นไปรวมตัวกันที่
ลานกลางบานอันเปนที่ตั้งของโรงพอเอี่ยม เพื่ออาบน้ําใหกับคุณพอ 
 ผูอาวุโสในหมูบานจะเปนผูประกอบพิธีเชิญคุณพอลงจากโรง (ศาล) มาอาบน้ํา เหตุที่
เรียกวาอาบน้ําคุณพอเพราะเปนการอาบน้ําจริงๆ ไมใชการสรงน้ําที่เปนการรดน้ํา หรือการพรมน้ํา
แตพอเปนพิธี  การอาบน้ําใหคุณพอก็เสมือนการที่ลูกหลานอาบน้ําใหปูยาตายาย เมื่ออาบน้ําเสร็จก็
จะนําแปงหอมน้ํามันหอมมาประใหกับคุณพอ เสร็จแลวก็หันมาประกันเองเปนที่สนุกสนาน สวน
น้ําที่ผานการอาบคุณพอแลวนั้น ชาวบานเชื่อกันวามีคุณวิเศษ นํามาลูบแขนขาเนื้อตัวอธิษฐานขอให
บรรเทาอาการปวดเมื่อยไดชะงัดนัก 
 อาบน้ําแลวก็เชิญคุณพอขึ้นโรงโดยจะโหรองแหแหนคุณพอไปรอบโรงสามรอบ เมื่อขึ้น
โรงแลวจะจุดธูปบอกกลาวคุณพออีกครั้งหนึ่ง พรอมกับบอกกลาวใหลูกหลานประสบแตส่ิงมงคล 
มีความสุขความเจริญตลอดไป  
 การละเลนทายสงกรานต อดีตที่ไมอาจหวนคืน 
 สมัยกอนตอนค่ําของวันทายกรานตจะมีการละเลนของชาวบานสนุกสนาน ทั้งกาคาบไข 
ชักเยอ และเลนเพลงระบํา 
 เพลงระบําเปนเพลงเกาเลนกันมาแตโบราณ ตอมาเกิดรําโทนซึ่งมีจังหวะที่กระชับกวาเขา
มายึดครองความนิยมอยูพักใหญ กอนที่จะกลายเปนรําวงแบบพื้นฐานและพัฒนาเปนรําวงแบบ
ดนตรีลูกทุงที่มีดนตรีประกอบ มีนางรําประจําวงพอหมดยุครําวงลูกทุง การละเลนในค่ําคืนของวัน
ทายกรานตก็ซบเซาลงเรื่อยๆ 
 ทายกรานตละหานใหญกับอนาคตที่เลือนราง 
 ทายกรานตของชาวบานละหานใหญก็คงคลายกับประเพณีทองถ่ินของชาวชนบทไทยอีก
หลายถ่ิน ที่ถูกกระแสวัฒนธรรมสมัยใหมเขามาแยงชิงพื้นที่จนแทบจะหลุดขอบ ไรที่ตั้งทาง
วัฒนธรรม สองปกอนเหลือคนไปสงวัวสงเกวียนกันอยูสามบาน ในปตอมาจึงตองออกปากใหไป
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ชวยกันสงวัวสงเกวียน จึงไดสมาชิกเพิ่มขึ้นบาง สวนคนที่ไปอาบน้ําคุณพอก็ลวนแตคนเฒาและ
หลานเล็กที่ติดสอยหอยตามกันไป 
 ถึงแมวาสถานการณประเพณีทายกรานตที่บานละหานใหญจะนาเปนหวง แตก็ยังนายินดีวา
ส่ิงที่เหลืออยูลวนแตเกิดจากจิตวิญญาณอันเปนแกนแท เปนพลังศรัทธาที่เกิดจากภายในชุมชน ตาง
จากประเพณีในอีกหลายๆ ถ่ินที่ถูกหนวยงานดานการทองเที่ยวจัดรูปแบบใหมเสียจนตระการตา แม
จะอวดอางวายังคงสืบทอดภูมิปญญาดั้งเดิมตอไปไดอยางมีอนาคต แตจะมีประโยชนอะไรที่
ประเพณีเหลานั้นยังคงสภาพเฉพาะรูปแบบ แตมิไดเกิดขึ้นจากพลังศรัทธา และการจัดการของผูคน
ภายในชุมชนอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มา : วารสารเมืองโบราณ ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๐) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง ทายกรานต :งานบญุสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชรแลว
ตอบคําถามตอไปนี ้
1.จงสรุปใจความสําคัญของสารคดีเรื่อง “ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ชื่อประเพณทีายกรานตมีทีม่าจากอะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการเขียนบทสรุปสารคดีอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.การสงวัวสงเกวยีนมีจดุมุงหมายอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.สารคดีเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนักศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 
 

ใบงานที่ 2  
เร่ือง ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา  ชั้น  ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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 เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมอืในการทํากิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC 

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานบทความเรื่อง  จิตรกรรมสองยุคท่ีพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ เพชรบรีุ  และการ
เขียนโครงเรื่องบทความ 
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 
 บทความ  หมายถึง  งานเขียนที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง  เหตุการณ  
เร่ืองราว  และความคิดเห็นในสาระที่นําเสนอ  โดยการอธิบายขยายความ  การสนับสนุน  การ
โตแยง  การแสดงเหตุผล  การแสดงตัวอยาง  เปนตน ผูอานจึงควรอานอยางมีวิจารณญาณ  
รอบคอบ   เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาและแนวคิดของผูเขียน การอานบทความโดยใชวิจารณญาณจะ
ทําใหผูอานเขาใจสาระสําคัญของเรื่อง  ไดแนวคิดจากการอาน  สามารถนําความรู   ความคิดเห็นไป
ใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดทั้งทางตรงและทางออม 
 โครงเรื่อง  หมายถึง  การวางและการจัดลําดับเคาโครงอันเปนความคิดสําคัญของเรื่องที่จะ
เขียน  การเขียนโครงเรื่องไวอยางดีจะเปนแนวทางในการเขียน  ทําใหงานเขียนสมบูรณและมี
คุณภาพ  โครงเรื่องมี 2 ประเภทไดแก  โครงเรื่องประเภทหัวขอ  และโครงเรื่องประเภทประโยค  
การศึกษาเรื่องโครงเรื่องจะทําใหนักศึกษาเขียนเรื่องไดไมวกวน 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานบทความและเขียนโครงเรื่องบทความตามหัวขอทีก่ําหนดใหได  
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของบทความที่อานได 
 2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงเรื่องบทความจากเรื่องที่อานได 
 3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
 4.นักศึกษาสามารถเขียนโครงเรื่องบทความได 
สาระการเรียนรู 

1.หลักการอานบทความ 
2.หลักการเขียนโครงเรื่องบทความ 
3.บทอานเรื่อง ศาลาแตงแง 
4.บทอานเรื่อง จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวดัมหาธาตุฯ  เพชรบุรี 
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กระบวนการเรียนรู 
ในการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นเตรียม 

 1.แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5 คน โดยคละความสามารถเกง ปานกลาง  และออน เปน 
1:3:1ตามกลุมเดิมที่เคยแบงไวในคาบแรก   
 2.แนะนําวิ ธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  CIRC วิธีการทํางานกลุม  การวัดผลและ
ประเมินผล  และวิธีการคิดคะแนนกลุม เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนแบบรวมมือ 

ขั้นสอน 
 1.ทบทวนความรูเดิม เร่ือง การอานบทความ โดยใชการซักถาม 
 2.แจกใบความรูเร่ืองหลักการอานบทความและเขียนโครงเรื่องบทความใหกับนักศึกษา
พรอมทั้งอธิบายความรู  และซักถามนักศึกษา 
 3.แจกบทอานเรื่อง ศาลาแตงแง โดยใหนักศึกษารวมกันอาน จากนั้นครูตั้งคําถามให
นักศึกษาทั้งชั้นชวยกันคิดและตอบคําถาม พรอมทั้งบอกสาระสําคัญของบทอานดังกลาวแลวเขียน
เรียบเรียงดวยภาษาที่กระชับ  
 4.นักศึกษาและครูรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน พรอมทั้งอภิปรายกลวิธีการ 
เขียนโครงเรื่อง โดยเขียนบันทึกลงในใบงานที่ 1 เรื่อง ศาลาแตงแง 

ขั้นกิจกรรมกลุม 
 1.แจกบทอานเรื่อง จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ  เพชรบุรีใหนักศึกษา
แตละกลุมอาน โดยสมาชิกในกลุมจับคูกันอาน พรอมทั้งผลัดกันเปนผูอานและผูฟง เมื่อปฏิบัติครบ
ทุกคนแลว สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน  ศึกษารูปแบบและกลวิธีการเขียน
โครงเรื่องของบทอาน  พรอมทั้งตอบคําถามทายบทอานลงในใบงานที่  2  เร่ือง จิตรกรรมสองยุคที่
พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ  เพชรบุรี  โดยครูสังเกตและใหคําแนะนําแตละกลุม 
 2.นักศึกษาแตละกลุมชวยกันเขียนโครงเรื่องใหม โดยนํากลวิธีการเขียนโครงเรื่อง ที่สรุป
ไดมาเปนแนวทางในการเขียน  ซ่ึงเรื่องที่จะเขียนใหมใหกลุมเปนผูกําหนดเอง โดยตองแนใจวา
สมาชิกในกลุมเขาใจวิธีการเขียนโครงเรื่อง  และสาระสําคัญของเรื่องใหม    
 3.นักศึกษาแตละกลุมตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและกลุมอื่น โดยใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยครูเนนเรื่องความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
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ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 
 1.นักศึกษารวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอานเรื่อง จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัด
มหาธาตุฯ  เพชรบุรี โดยครูพิจารณาความถูกตอง 
 2.นักศึกษาทําแบบทดสอบเขียนโครงเรื่องเปนรายบุคคลโดยไมปรึกษากันภายในกลุม 
 3.ตรวจใหคะแนน พรอมทั้งบันทึกผลการทดสอบของสมาชิกในแตละกลุมและคิดคะแนน
การทํางานกลุม 
 4.นําคะแนนของกลุมมาประเมินผลสัมฤทธิ์ และมอบรางวัลกลุมที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับ
แรก โดยกําหนดรางวัลไว 2 รางวัล คือ รางวัลกลุมยอดเยี่ยม และรางวัลกลุมเกงมาก 

สื่อ / แหลงเรียนรู 
 1.บทอาน เร่ือง   ศาลาแตงแง 
 2.บทอาน เร่ือง    จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ  เพชรบุรี 
 3.ใบความรู        เรื่อง หลักการอานบทความและกลวิธีการเขียนโครงเรื่องบทความ 
 4.ใบงานที่ 1       เรื่อง ศาลาแตงแง 
 5.ใบงานที่ 2       เรื่อง จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ  เพชรบุรี 
 การวัดและประเมินผล 
  วิธีวัดและประเมินผล 
 1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
 2.การตรวจใบงาน  เร่ือง ศาลาแตงแง 
 3.การตรวจใบงาน  เร่ือง จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ  เพชรบุรี 
 4.การตรวจการเขียนโครงเรื่องบทความ 
  เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
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 บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ตนคาบครูทบทวนความรูเรื่องบทความ นักศึกษาสวนใหญยังไมคอยเขาใจความแตกตาง
ระหวางบทความกับสารคดี ในขั้นกิจกรรมกลุมนักศึกษาสามารถเขียนโครงเรื่องไดเร็วขึ้นเนื่องจาก
มีประสบการณมาแลวในการเขียนสารคดี  บทอานที่นํามาใชในคาบนี้ทั้งสองเรื่องไดรับความสนใจ
จากนักศึกษามาก  นักศึกษาบางคนกลาววาเคยไปในสถานที่เหลานี้แตไมทราบถึงความสําคัญ  โดย
ภาพรวมคาบนี้นักศึกษาตั้งใจทํางานดี 
 
               ลงชื่อผูสอน 
 
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
 บทความ  หมายถึง  งานเขียนที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง  เหตุการณ  
เร่ืองราว  และความคิดเห็นในสาระที่นําเสนอ  โดยการอธิบายขยายความ  การสนับสนุน  การ
โตแยง  การแสดงเหตุผล  การแสดงตัวอยาง  เปนตน 
 หลักการอานบทความ  บทความเปนงานเขียนที่มุงเนนเสนอขอเท็จจริง  ความรูความคิด
และทัศนะ  ซ่ึงเปนเรื่องใหม  หรือกําลังเปนที่สนใจ  ผูอานจึงควรอานอยางมีวิจารณญาณ  รอบคอบ   
เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาและแนวคิดของผูเขียน  การอานบทความมีหลักการดังนี้ 
 1.จับใจความสําคัญของเรื่อง  เมื่อผูอานบทความและเขาใจเรื่องราวโดยตลอดแลว  จะทาํให
เขาใจเนื้อหาและสาระสังเขปของบทความ   
 2.สํารวจแบบแผนการนําเสนอเนื้อหา  ในระหวางการอานจับใจความสําคัญผูอานควร
สํารวจแบบแผนการนําเสนอเนื้อหา  โดยพิจารณาการจัดลําดับเนื้อหา  และการกําหนดหัวขอซ่ึงจะ
ชวยใหสามารถเขาใจเนื้อหาของบทความไดดียิ่งขึ้น 
 3.วิเคราะหเนื้อหา  การแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นมีสวนสําคัญในการชวยใหผูอาน
พิจารณาคุณคาและสาระของบทความไดดียิ่งขึ้น  ควรใชหลักเหตุผลในการประเมินคาแนวคิดที่
ผูเขียนนําเสนอในบทความซึ่งจะชวยใหผูอานคัดสรรแนวคิดที่เปนประโยชนมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตได 
 4.ความเหมาะสมของการใชภาษา  ถึงแมบทความจะเปนงานเขียนที่มุงเนนการนําเสนอ
ขอมูลเปนหลักแตผูอานควรพิจารณาการใชภาษาของผูเขียนวาเหมาะสมหรือไม  การใชภาษาที่
เหมาะสม  กระชับ  ส่ือความไดชัดเจน  ยอมมีผลใหการถายทอดขอมูลประสบความสําเร็จไดเปน
อยางดี 
 โครงเรื่อง  หมายถึง  การวางและการจัดลําดับเคาโครงอันเปนความคิดสําคัญของเรื่องที่จะ
เขียน  การเขียนโครงเรื่องไวอยางดีจะเปนแนวทางในการเขียน  ทําใหงานเขียนสมบูรณและมี
คุณภาพ 
 ประเภทของโครงเรื่อง 
 1.โครงเรื่องประเภทหัวขอ  โครงเรื่องประเภทนี้  ผูเขียนจะเสนอประเด็นความคิด 
เปนหัวขอดวยคําหรือวลีส้ันๆ  เพื่อเปนการกําหนดประเด็นความคิดที่จะเขียนอยางกวางๆ  ถาโครง
เรื่องมีหัวขอรองและหัวขอยอยดวยก็ควรจัดลําดับหัวขอลดหล่ันกันลงมาดวยตัวเลข  เพราะจะทําให
เห็นลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดชัดเจนและเปนระบบดี  โครงเรื่องประเภทนี้เปนที่นิยมกันมาก  
เพราะสะดวกรวดเร็ว  อยางไรก็ตามเมื่อจะลงมือเขียนจริงๆ  ผูเขียนยังไมสามารถเขียนขยายความได
ทันที  จะตองเรียบเรียงความคิดใหเปนประโยคอีกครั้งหนึ่ง 
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 2.โครงเรื่องประเภทประโยค โครงเรื่องประเภทนี้ผูเขียนจะนําเสนอประเด็นความคิดเปน
ประโยคที่สมบูรณ  แมจะยุงยากและใชเวลามากกวาโครงเรื่องประเภทหัวขอ  แตจะเปนโครงเรื่องที่
มีความชัดเจนกวา  และสามารถขยายความไดทันที  โครงเรื่องที่เขียนเปนประโยคแลวนี้ก็คือ
ประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนา 
ตัวอยางโครงเรื่องประเภทหัวขอและโครงเรื่องประเภทประโยค “เร่ืองพระราชวังสนามจันทร” 

โครงเรื่องประเภทหัวขอ โครงเรื่องประเภทประโยค 
1.ที่ตั้งพระราชวังสนามจันทร 1.พระราชวังสนามจันทรตั้ งอยูที่ อํา เภอเมืองจังหวัด

นครปฐม 
2.ประวัติสถานที่กอสราง 2.บริเวณพระราชวังสนามจันทรนี้สันนิษฐานวาคงเปน

พระราชวังเดิม 
3.ประวัติการกอสรางพระราชวัง 
สนามจันทร 

3.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯใหสรางพระราชวังสนามจันทรขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2450 

4. จุ ด มุ ง ห ม า ย ใ น ก า ร ก อ ส ร า ง
พระราชวังสนามจันทร 

4.จุดมุงหมายในการกอสรางพระราชวังสนามจันทรนั้น
นอกจากจะใชเปนที่ประทับแลว  ยังทรงใชเปนคายสําหรับ
การประชุมและซอมรบเสือปา 

5.จํานวนและชื่อส่ิงกอสรางภายใน
พระราชวังสนามจันทร 

5.พระที่นั่งและพระตําหนักที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหกอสรางมีหลาย
องค 

6.รายละเอียดของสิ่ งกอสร างใน
พระราชวังสนามจันทร 
6.1พระที่นั่งพิมานปฐม 
 
6.2พระที่นั่งอภิรมยฤดี 
 
6.3พระที่นั่งวัชรีรมยา 
 
6.4พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย 
 
 

6. ส่ิงกอสรางในพระราชวังสนามจันทรมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
6.1พระที่นั่งพิมานปฐมเปนพระที่นั่งองคแรกที่สรางเปน
อาคารกออิฐถือปูนสองชั้นแบบตะวันตก 
6.2พระที่นั่งอภิรมยฤดีเปนพระที่นั่งขนาดยอมซึ่งสราง
ติดตอกับพระที่นั่งพิมานปฐมทางทิศใต 
6.3พระที่นั่งวัชรีรมยาเปนพระที่นั่งที่สรางขึ้นตามแบบ
สถาปตยกรรมไทย 
6.4พระท่ีนั่งสามัคคีมุขมาตยเปนพระที่นั่งโถงชั้นเดียว  
เชื่อมติดกับพระที่นั่งวัชรีรมยา 
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โครงเรื่องประเภทหัวขอ โครงเรื่องประเภทประโยค 

6.5เทวาลัยคเณศร 
 
 
6.6พระที่นั่งปาฏิหาริยทัศไนย 
 
6.7พระตําหนักชาลีมงคลอาสน 

6.5เทวาลัยคเณศรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
โปรดเกล าใหสร างขึ้น   เพื่ อความเปนสิ ริมงคลแก
พระราชวังสนามจันทร 
6.6พระที่นั่งปาฏิหาริยทัศไนยเปนพระที่นั่งทรงไทยขนาด
เล็กแบบจัตุรมุข 
6.7พระตําหนักชาลีมงคลอาสนเปนตําหนักสองชั้นที่มี
รูปทรงคลายปราสาทของประเทศตะวันตก 

6.8พระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก 
 
6.9พระตําหนักทับแกว 
6.10พระตําหนักทับขวัญ 

6.8พระตําหนักมารีราชรัตบัลลังกเปนพระตําหนักสองชั้น
ที่ทําดวยไมสักทองทาสีแดง 
6.9พระตําหนักทับแกวเปนตึกสองชั้นขนาดเล็กแบบ
ตะวันตก 
6.10พระตําหนักทับขวัญเปนเรือนไทยที่งดงามสมบูรณ
แบบ 

7.คุณคาของพระราชวังสนามจันทร 7.พระราชวังสนามจันทรเปนสถานที่ที่มีคุณคาทั้งทางดาน
ประวัติศาสตรและดานศิลปกรรม 

ภาษากับการสื่อสาร: จุไรรัตน  ลักษณะศิริ (2551:189) 
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 บทความ  หมายถึง  งานเขียนที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง  เหตุการณ  
เร่ืองราว  และความคิดเห็นในสาระที่นําเสนอ  โดยการอธิบายขยายความ  การสนับสนุน  การ
โตแยง  การแสดงเหตุผล  การแสดงตัวอยาง  เปนตน 
 หลักการอานบทความ  บทความเปนงานเขียนที่มุงเนนเสนอขอเท็จจริง  ความรูความคิด
และทัศนะ  ซ่ึงเปนเรื่องใหม  หรือกําลังเปนที่สนใจ  ผูอานจึงควรอานอยางมีวิจารณญาณ  รอบคอบ   
เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาและแนวคิดของผูเขียน  การอานบทความมีหลักการดังนี้ 
 1.จับใจความสําคัญของเรื่อง  เมื่อผูอานบทความและเขาใจเรื่องราวโดยตลอดแลว  จะทาํให
เขาใจเนื้อหาและสาระสังเขปของบทความ   
 2.สํารวจแบบแผนการนําเสนอเนื้อหา  ในระหวางการอานจับใจความสําคัญผูอานควร
สํารวจแบบแผนการนําเสนอเนื้อหา  โดยพิจารณาการจัดลําดับเนื้อหา  และการกําหนดหัวขอซ่ึงจะ
ชวยใหสามารถเขาใจเนื้อหาของบทความไดดียิ่งขึ้น 
 3.วิเคราะหเนื้อหา  การแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นมีสวนสําคัญในการชวยใหผูอาน
พิจารณาคุณคาและสาระของบทความไดดียิ่งขึ้น  ควรใชหลักเหตุผลในการประเมินคาแนวคิดที่
ผูเขียนนําเสนอในบทความซึ่งจะชวยใหผูอานคัดสรรแนวคิดที่เปนประโยชนมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตได 
 4.ความเหมาะสมของการใชภาษา  ถึงแมบทความจะเปนงานเขียนที่มุงเนนการนําเสนอ
ขอมูลเปนหลักแตผูอานควรพิจารณาการใชภาษาของผูเขียนวาเหมาะสมหรือไม  การใชภาษาที่
เหมาะสม  กระชับ  ส่ือความไดชัดเจน  ยอมมีผลใหการถายทอดขอมูลประสบความสําเร็จไดเปน
อยางดี 
 โครงเรื่อง  หมายถึง  การวางและการจัดลําดับเคาโครงอันเปนความคิดสําคัญของเรื่องที่จะ
เขียน  การเขียนโครงเรื่องไวอยางดีจะเปนแนวทางในการเขียน  ทําใหงานเขียนสมบูรณและมี
คุณภาพ 
 ประเภทของโครงเรื่อง 
 1.โครงเรื่องประเภทหัวขอ  โครงเรื่องประเภทนี้  ผูเขียนจะเสนอประเด็นความคิดเปน
หัวขอดวยคําหรือวลีส้ันๆ  เพื่อเปนการกําหนดประเด็นความคิดที่จะเขียนอยางกวางๆ  ถาโครงเรื่อง
มีหัวขอรองและหัวขอยอยดวยก็ควรจัดลําดับหัวขอลดหล่ันกันลงมาดวยตัวเลข  เพราะจะทําใหเห็น

ใบความรู 
เร่ือง หลักการอานบทความและกลวิธีการเขียนโครงเรื่องบทความ 
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ลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดชัดเจนและเปนระบบดี  โครงเรื่องประเภทนี้เปนที่นิยมกันมาก  
เพราะสะดวกรวดเร็ว  อยางไรก็ตามเมื่อจะลงมือเขียนจริงๆ  ผูเขียนยังไมสามารถเขียนขยายความได
ทันที  จะตองเรียบเรียงความคิดใหเปนประโยคอีกครั้งหนึ่ง 
 2. โครงเรื่องประเภทประโยค โครงเรื่องประเภทนี้ผูเขียนจะนําเสนอประเด็นความคิดเปน
ประโยคที่สมบูรณ  แมจะยุงยากและใชเวลามากกวาโครงเรื่องประเภทหัวขอ  แตจะเปนโครงเรื่องที่
มีความชัดเจนกวา  และสามารถขยายความไดทันที  โครงเรื่องที่เขียนเปนประโยคแลวนี้ก็คือ
ประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนา 
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ศาลาแตงแง 
ลอม  เพ็งแกว 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๔๕๒ ได
ทรงมีพระหัตถเลขาถึงมงกุฎราชกุมารเลาถึงสถานที่ที่เสด็จประพาส มีความตอนหนึ่งวา 

“วันนี้ไปเขามหาสวรรค ดวยหวังจะแสดงความเคารพอยางขึ้นไปเฝาทูลกระหมอมตามที่
รูสึกในใจจําได กินขาวกลางวันแลวกลับขับรถแลนไปทางเขาบันไดอิฐ แตไมไดขึ้น เพื่อจะดู
หนทางซึ่งคิดจะตัดใหมไปทางหลังเขามหาสวรรค แลดูศาลาแตงแง ซ่ึงเปนที่กลาวไวในหนังสือ
เสภา วาขุนแผนซื้อมาสีหมอกนั้น” 

นับจากปเสด็จถึงบัดนี้กวา ๗๐ ปแลว เมื่อคิดถึงอายุของบานเมืองก็ไมนานเทาไรเลย แต
ปจจุบันมีผูใดทราบบางวา ศาลาแตงแงมีลักษณะอยางไร อยูที่ไหน หากมีผูมาถามถึง เราจะตอบเขา
อยางภูมิใจวาอยางไร เปนปญหาที่อยูใจของผูเขียนมานานเต็มที 

ศาลาแตงแงแตหนหลัง 
เมื่อพิจารณาจากที่ทรงกลาวถึง แสดงวาศาลาแตงแงเปนสถานที่ที่ขุนแผนซื้อมาสีหมอก 

เมื่อลองสอบคนดู ไดความวา สมเด็จพระพันวษาโปรดใหหลวงทรงพล พันภาณ และหลวงศรีวร
ขาน ไปจัดซื้อมาที่เมืองมะริด เมืองตะนาวศรี เมื่อไดมาตามที่ตองการแลว ทั้งสามก็เดินทางกลับ 
กรมการเมืองรายทางก็สงตอกันมาตามลําดับ 

 กรมการกุยปราณสงเนื่องมา  
ผานฉะอําถึงทาเพชรบุรี 
เล้ียงมาอยูศาลาบานแตงแง  
บันไดอิฐติดแคคีรีศรี 
ซ่ึงไดความวา เมื่อผานฉะอํา (คือ ชะอํา ปจจุบัน) ถึงเมืองเพชรบุรีก็พักมาเลี้ยงอยูที่บาน

ศาลาแตงแง เขาบันไดอิฐ ซ่ึงอยูใกลคีรีศรี (คือเขาวังในปจจุบัน หรือที่พระเจาอยูหัว ร.๕ ทรง
เรียกวาเขามหาสวรรค) 

บานศาลาแตงแง ไมทราบวาสอบชําระตนฉบับกันมาอยางไรในสมัยแตงเสภาหรือสมัย
สอบชําระเรื่องขุนชางขุนแผนอาจออกเสียงกันเชนนั้นก็ได แตก็ตองคือศาลาแตงแงที่ทรงกลาวถึง
ในพระราชหัตถเลขาอยางไมตองสงสัย และการที่เสด็จประพาสเมื่อป พงศ. ๒๔๕๒ ก็ยอมแสดงวา
ในขณะนั้นศาลาแตงแงยังเปนสถานที่ที่สนใจ 

เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา เร่ืองขุนชางขุนแผนนั้นมีมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา ฉะนั้นการที่
บรรพบุรุษชาวเมืองเพชรบุรีไดชวยกันดูแลบํารุงศาลาใหนาสนใจมาจนถึงปเสด็จประพาส จึงเปน
เร่ืองที่ควรยกยองเปนอยางยิ่ง แลวศาลานี้หายไปเมื่อไร ก็ยอมตอบไดอยางชัดถอยชัดคําวา หายไป
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ในสมัยชาวเพชรบุรีรุนปจจุบันนี้เอง สวนจะหายไปไดอยางไรนั้น ผูที่รักเมืองเพชรบุรีนาจะหา
คําตอบใหได 

แตงแง เปนคําเกา 
เมื่อไดลองสังเกตการณพูดจาของชาวเมืองเพชรและเมืองอื่นๆ ในปจจุบัน ก็ไมเคยไดยินวา

ใครพูด “แตงแง” เลย แสดงวาคํานี้ไดหายไปจากสังคมคนไทยมานานแลว การจะดูลักษณะที่ใช
หรือความหมายจึงตองหาดูจากเอกสารเกาๆ ซ่ึงปรากฏวา มีใชอยูอยางดกดื่นในวรรณคดี เชนใน
ตะเลงพายวา “พลลอมเชิงกุญชร สวมอาภรณแตงแง แผอาตมโอโอฬาร” ในเรื่องอิเหนาวา “พวกเมยี
ขุนนางตางแตงแงไปคอยดูอยูที่แครหนาโรงโขน” ในเรื่องพระลอวา “มิแตงแงใหแมชม มิหวีผมให
แมเชย” ในไตรภูมิพระรวงวา “เด็กเล็กหญิงชายทั้งหลายยอมแตงแงแผตนแลวไปเหลนดวยกัน” แม
ในศิลาจารึก(วัดศรีชุม) ก็วา “แตงแงลูกสาวสองคน ใสทองปลายแขน” สรุปวาแตงแงก็คือแตงตัว
นั้นเอง 

ศาลาแตงแง ก็คือ ศาลาแตงตัว 
แสดงวาแตเดิม ณ บริเวณใกลเขาบันไดอิฐ มีลักษณะเปนชุมทางกอนเขาเมืองเพชรบุรี 

บรรดาคนที่เดินทางมาถึงจะตองแวะพัก แตงตัวกัน ณ ศาลาที่สรางไว ศาลาดังกลาวจึงไดชื่อวา 
ศาลาแตงแง 

แตงแงเสร็จแลวจึงคอยเขาเมือง ชมตลาด หรือหาซื้อของตองประสงค 
เปนแบบอยางนี้นารักอะไรอยางนั้น 
โอ เมืองเพชรครั้งอดีต! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิมพครั้งแรกในนิตยสารฟาเมืองไทย  ปที่๑๕ ฉบับที่ ๗๗๗  วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๒๗) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง ศาลาแตงแง แลวตอบคําถามตอไปนี ้
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของบทความเรื่อง “ศาลาแตงแง” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. แตงแงแปลวาอะไร  และมีความเกีย่วของกับศาลาที่เชิงเขาบันไดอฐิอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการเขียนบทความอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.หลักฐานเกาแกที่สุดซึ่งยนืยันการมีอยูของศาลาแตงแงคืออะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.บทความเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนกัศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ใบงานที่ 1  
เร่ือง ศาลาแตงแง 
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จิตรกรรม ๒ ยุค ท่ีพระวิหารหลวง  วัดมหาธาตุวรวิหาร  เพชรบุรี 
แสนประเสริฐ   ปานเนียม 

 วัดมหาธาตุวรวิหารเปนวัดสําคัญของเมืองเพชรบุรี  ดวยเหตุวาเปนที่ตั้งของพระปรางคอัน
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซ่ึงพุทธศาสนิกชนใหการเคารพสักการะมาชานาน  นอกจากนี้แลว
วัดมหาธาตุยังเปนแหลงรวบรวมงานชางชั้นเยี่ยมที่ผูสนใจควรหาโอกาสมาชมคือ  งานปูนปน
ประดับศาสนสถาน  และภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง 
 เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารหลวงเขียนขึ้นในราว พ.ศ. 
๒๔๖๓ – ๒๔๖๖ โดยชางชั้นครูของเมืองเพชรในยุคนั้น  ไดแก  ครูหวน  ตาลวันนา  ครูเลิศ  พวง
พระเดช  ครูพิน  อินฟาแสง  และนายบุญ    ปจจุบันหากไปดูที่ภาพก็ยังคงปรากฏชื่อครูชางทั้งสี่วา
เปนผูวาดภาพใดและมีป พ.ศ. กํากับไวชัดเจน 

เมื่อไดเขาไปพิจารณาโดยละเอียดจะพบวาภาพจิตรกรรมในวิหารหลวงนั้นมิไดมีเพียง
ผลงานของครูชางทั้งสี่เทานั้น  หากแตยังมีผลงานของชางซึ่งไมปรากฏชื่อที่ไดวาดไวกอนยุค พ.ศ.  
๒๔๖๓ – ๒๔๖๖ อีกดวย  ภาพที่กลาวถึงคือภาพที่ผนังดานหลังพระประธานและบางสวนของผนัง
ดานขางทั้งสองดาน 

กอนที่จะแสดงเหตุผลวาภาพที่ผนังดานหลังเปนภาพที่มีมากอน พ.ศ. ๒๔๖๓ จะขออธิบาย
แผนผังของภาพจิตรกรรมในวิหารหลวงเสียกอน  กลาวคือ 

- ผนังดานหนาพระประธาน  เหนือชองประตูเขียนภาพมารผจญ  ระบุวา  “ นายพิน  อินฟา
แสง  ผูเขียน  ๒๔๖๕ ” ระหวางประตูใตภาพมารผจญลงมาเขียนภาพพุทธประวัติ  ระบุวา       “ 
เรื่องพระสิทธาตุออกบวช  นายเลิศ  เขียนและสรางอุทิศใหแกพระอุปชฌาย (ฤทธิ์) ” 

- ผนังดานซายและขวาของพระประธาน  เหนือชองหนาตางเขียนภาพเทพชุมนุมซอนกัน ๓ 
ชั้น  เปนฝมือของครูหวน  ครูเลิศ  ครูพิน  และนายบุญ  ระหวางชองหนาตางทางซายมือของพระ
ประธานเขียนภาพพระเจาสิบชาติ  ฝมือครูหวน  และครูพิน  ระหวางชองหนาตางทางขวามือของ
พระประธานเขียนภาพมหาชาติ  ฝมือครูเลิศ   

- ผนังดานหลังซึ่งหนังสือสวนใหญใหขอมูลวาเปนภาพวิมานเทวดา  แทจริงแลวเปนภาพ
เลาเรื่องทาวมหาชมพู  หรือ  ชมพูบดีสูตรซึ่งเปนพระสูตรนอกนิบาต ( นอกพระไตรปฎก )  
เนื้อความกลาวถึงทาวชมพูบดีซ่ึงเปนใหญในชมพูทวีป  เที่ยวปราบปรามเมืองใหญนอยไปทั่ว  
พระพุทธเจาทรงตองการโปรดสั่งสอนจึงไดเนรมิตพระองคเปนพระยามหาจักพรรดิราชาธิราช  
เนรมิตเวฬุวนารามเปนนครใหญพร่ังพรอมบริบูรณ  แลวโปรดใหพระอินทรไปทูลเชิญทาวชมพูบดี
มาเฝา  เมื่อทาวชมพูบดีมาเฝาพระยามหาจักพรรดิราชาธิราชไดแสดงฤทธิ์ปราบทาวชมพูบดี  เมื่อ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
224 

 

 

ทาวชมพูบดียอมแพจึงกลับแสดงพระองคเปนพระพุทธเจาและเทศนาสั่งสอนจนทาวชมพูบดีคลาย
ทิฐิเขาอุปสมบทในพุทธศาสนาและสําเร็จอรหันตผลในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ซาย)พระประธานในพระวิหารหลวงเปนพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาสอดคลองกับภาพเขียนเรื่องชมพูบดีสูตร 
(ขวา)ภาพมโหสถชาดก ปอมบนกําแพงเมืองดานขวา  ระบุวา นายหวน  ตาลวันนา ผูเขียน เพิ่มของเกา 

เหตุที่กลาววาภาพดานหลังพระประธานเปนภาพที่วาดขึ้นกอนยุค พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๖ 
เพราะมีการใชเทคนิคและรูปแบบที่เกากวา  คือ 

สี  ภาพเกาใชสีโทนสวาง พื้นหลังของภาพใชสีขาวหรือแดง  การลงสีนิยมใชสีแดงสด  
เหลืองสด  เขียวสด  และคราม  ตัดเสนดวยสีดําหรือสีแดง  ภาพยุค พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๖  ใชสี
โทนเขม  นิยมใชสีน้ําเงินเปนพื้นหลังซ่ึงนิยมกันมาตั้งแตยุครัชกาลที่ ๔ เปนตนมา 

การตัดเสน  ภาพเกานั้นมีการตัดเสนในสวนที่เปนคลื่น  ตนไม  ใบไม โขดหิน   ภาพยุค 
พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๖  ไมนิยมตัดเสนคลื่น  เขียนภาพน้ํา  ทองฟา  ตามธรรมชาติ  สวนที่เปนใบไม
นิยมใชเปลือกตนกระดังงาทุบปลายแตมเปนใบ 

การผลักระยะใกลไกล  ภาพเกาไมมีเทคนิคการผลักระยะใกลไกล  ภาพยุค พ.ศ. ๒๔๖๓ – 
๒๔๖๖  นั้นนิยมการผลักระยะใหส่ิงที่อยูไกลมีขนาดเล็กกวาสิ่งที่อยูใกล  นับเปนเทคนิคใหมที่เขา
มาจากตะวันตกในชวง ร. ๔ 
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รายละเอียดในการเขียนฉาก  ในภาพเกาจะเห็นบรรยากาศบานเรือน  ปราสาทราชวัง  การ
แตงกายของผูคนเปนอยางโบราณ   ภาพยุค พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๖  มีรายละเอียดของภาพรวมสมัย
กับเหตุการณในยุคนั้น  เชนมีตึกฝร่ัง  ทหาร  ขาราชการและประชาชนแตงตัวแบบใหม เปนตน  

จากขอเปรียบเทียบที่แสดงจะเห็นวา  ภาพทั้งสองชุดไดเขียนขึ้นตางยุคตางสมัยกัน  มี
หลักฐานยืนยันวากอนที่ครูชางทั้งสามจะเขียนภาพในยุค พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๖ นั้น  ภายในวิหาร
หลวงไดมีภาพอยูกอนแลว  ดังปรากฏในหองที่เขียนภาพมโหสถวา  “ นายหวน  ตาลวันนา ผูเขียน
เพิ่มของเกา ”  นอกจากนี้ในหนังสือสมุดเพชรบุรี ( ๒๕๒๕ ) ใหขอมูลวา “ รศ. อําไพ  อินฟาแสง  
บุตรสาวของครูพินเลาใหฟงวาแตเดิมมีภาพเขียนอยูแลว  เมื่อจะเขียนใหมทางวัดไดทาปูนขาวทับ
ภาพเดิม  แตมองเห็นรางๆครูพินจึงไดรางภาพตามแบบเดิม” 

ขอมูลที่ครูหวนและ รศ. อําไพ  อินฟาแสงทิ้งไวใหทําใหเราทราบวาเดิมมีภาพเขียนอยูใน
พระวิหารหลวงอยูแลวและนาจะมีแผนผังเหมือนกับภาพที่เห็นในปจจุบัน  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลที่
ปรากฏอยูในพระนิพนธของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เรื่อง จดหมายระยะทางไป
มณฑลราชบุรี ทรงกลาวถึงภาพจิตรกรรมในพระวิหารหลวงแหงนี้ในระหวางที่ทรงออกตรวจ
ราชการเมื่อป ร.ศ. ๑๒๑  ความตอนหนึ่งวา  “ ในวิหารเครื่องบนประดุ  ผนังขางบนดานหนาเขียน
มารประจญ  ดานขางเทพชุมนุม  หลังทาวมหาชมภู  ดานลางเรื่องมหาชาติ  เห็นจะราวพระยอดฟา  
ไมสูเกานัก  ไมสูดีนัก  แปลกแตเทพชุมนุมมีวิทยาธรนั่งดวย  เห็นจะเอาอยางวัดใหญ  ” จากขอมูลที่
กลาวมานี้อาจชี้ใหเห็นวา  การวาดภาพในยุคพ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๖ นั้น ภาพใดที่ลบเลือนมากก็คง
จะวาดใหม  ภาพใดที่ยังดีอยูก็เก็บไว  สวนหองที่ชํารุดก็วาดซอมลงไป  ผนังดานที่เขียนภาพทาว
ชมพูบดีคงยังจะสมบูรณอยูมากจึงไมไดลบวาดใหม  นอกเหนือจากภาพทาวชมพูบดีแลวที่ผนัง
ดานขางก็ยังคงมีภาพเกาเหลืออยูบาง  คือผนังดานซายของพระประธานตอนที่เขียนภาพมโหสถนั้น  
ครูหวนเขียนซอมบางสวนจากภาพเกาที่ยังคงเหลืออยูบาง  ผนังดานขวาใกลกับพระประธานมีภาพ
มหาชาติกัณฑทศพรและกัณฑหิมพานต  เปนของเกาตกคางอยูพรอมภาพเทวดาและซุมเรือนแกว 

พิจารณาจากรูปแบบและเทคนิคที่ปรากฏแลว  สันนิษฐานไดวาภาพทาวชมพูบดีคงเขียน
ขึ้นในราวยุค ร.๑ – ร.๓ เพราะรูปแบบที่ปรากฏเปนคติความนิยมในสมัยนั้น  

 มูลเหตุของการเขียนภาพเลาเรื่องชมพูบดีสูตร 
จิตรกรรมเรื่องชมพูบดีสูตรเปนภาพที่พบนอยมากเมื่อเทียบกับการเขียนภาพจิตรกรรมฝา

ผนังซึ่งเขียนเลาเรื่องอื่น เชน พุทธประวัติ  มหาชาติ  ทศชาติ  เหตุที่ชางเลือกเขียนภาพเลาเรื่องชมพู
บดีสูตรนั้นคงมีที่มาจากพระพุทธรูปประธานในพระวิหารหลวงนั่นเอง  พระพุทธรูปองคนี้เปน
พระพุทธรูปทรงเครื่องอยางพระยามหาจักรพรรดิราชาธิราชซึ่งสรางขึ้นจากความเชื่อในชมพูบดี
สูตรตอนที่พระพุทธองคเนรมิตพระวรกายเปนพระยามหาจักรพรรดิราชาธิราช   
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การเขียนภาพชมพูบดีสูตรในสถานที่ที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องเปนประธานจึงนับวามี
ความสอดคลองเหมาะสมเปนอยางยิ่งอีกทั้งยังเปนการอธิบายที่มาของพระพุทธรูปปางนี้ไดอีกดวย  
นายชางไดเขียนสวนกลางผนังดานหลังพระประธานเปนภาพปราสาทอันเปนที่ประทับของพระยา
มหาจักรพรรดิราชาธิราชนั่นหมายความวาพระพุทธรูปประธานไดถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของการ
เลาเรื่องโดยภาพดวยเชนกัน 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในเมืองไทยนั้นมักมีอายุไมนาน  เหตุเพราะมีฝนตกชุกความชื้นขึ้นสู
ผนังทําใหภาพหลุดรวง  นอกจากนี้แลววัสดุที่ใชในการเขียนภาพตลอดจนการเตรียมพื้นก็มีสวน
สําคัญ  ดังจะเห็นไดวาภาพสมัยอยุธยาที่มีการเตรียมวัสดุอยางประณีตนั้นคงทนกวาภาพในยุค
รัตนโกสินทร 

เมื่อเกือบเกาสิบปกอนโนนภาพในวิหารหลวงก็คงจะประสบปญหาดังไดกลาวมานี้  แตใน
ยุคนั้นมีครูชางที่มากดวยฝมืออยาง ครูหวน  ครูเลิศ  และครูพิน  ไดชวยแตงและเขียนภาพขึ้นใหม
อยางมีคุณคาโดยอาศัยเคาโครงที่มีอยูเดิม  มาในปนี้ภาพในวิหารหลวงที่ครูชางทั้งสามทานได
ชวยกันเขียนขึ้นไวก็เร่ิมหลุดรอนลงอีกบางภาพหายไปทั้งหองก็มี  แตในปจจุบันเราจะไปหาชางที่
ไหนที่มีฝไมลายมืออยางครูชางทั้งสามไดอีกเลา  คิดแลวนาใจหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ที่มา : หนังสือที่ระลึกสัปดาหวันสุนทรภู ๒๕๕๑ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร  ตามรอยสุนทรภูไปดูพระปรางค 
ไมมีเงา....?) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง จิตรกรรมสองยุคท่ีพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ เพชรบุรีแลว
ตอบคําถามตอไปนี ้
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของบทความเรื่อง “จิตรกรรมสองยุคที่พระวหิารหลวง 
วัดมหาธาตฯุ  เพชรบุรี” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ผูเขียนมีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับสถานการณของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดมหาธาตุฯ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการเขียนโครงเรื่องบทความอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.เหตุใดชางจงึเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง ชมพูบดีสูตร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.บทความเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนกัศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

ใบงานที่ 2  
เร่ือง จิตรกรรมสองยุคท่ีพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ เพชรบุรี 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา  ชั้น  ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC 

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานบทความเรื่อง  ระฆังหินที่วัดเพชรพลี  ตัง้ชือ่เร่ืองและเขียนบทนําบทความ 
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 
 ชื่อเรื่องคือหัวขอเรื่องของบทความ  ชื่อเรื่องที่ดีจะมีสวนสําคัญในการดึงดูดความสนใจของ
ผูอานเพราะเปนส่ิงแรกที่ผูอานจะอานกอนเสมอ ดังนั้น จะตองเลือกคําหรือขอความที่สามารถ
ส่ือสาร หรือแนวคิดใหดีที่สุด ชวนใหอยากอานเนื้อหาในบทความนั้น  ชื่อเร่ืองตองสื่อความหมาย
อยางชัดเจนวาผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องอะไร   หรือมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของผูอาน  การ
ตั้งชื่อเร่ือง ควรมีลักษณะดังนี้    กระชับ จํางาย  ส่ือความหมายเร็ว  ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด   
แปลกใหม  คมคาย 
 บทนําเปนสวนขึ้นตนบทความ  ถือเปนสวนสําคัญสวนแรกที่แสดงใหผูอานทราบใน
เบื้องตนวาเนื้อหาทั้งหมดของบทความประกอบดวยประเด็นใดบาง  การใชกลวิธีการเขียนบทนําทีด่ี
จะสามารถดึงดูดความสนใจของผูอานใหติดตามบทความไปไดตลอดเรื่อง  
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานบทความ  ตั้งชื่อเรื่องและเขียนบทนําบทความตามหัวขอที่กําหนดให
ได  
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของบทความที่อานได 
 2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนชื่อเรื่องและบทนําบทความจากเรื่องที่อาน
ได 
 3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
 4.นักศึกษาสามารถเขียนชื่อเร่ืองและบทนําบทความได 
สาระการเรียนรู 

1.หลักการอานบทความ 
2.กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องและการเขียนบทนําบทความ 
3.บทอานเรื่อง ฤๅเมืองเพชรจะสิ้นชาง 
4.บทอานเรื่อง ระฆังหินทีว่ัดเพชรพลี 
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กระบวนการเรียนรู 

ในการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นเตรียม 

 1.แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5 คน โดยคละความสามารถเกง ปานกลาง  และออน เปน 
1:3:1ตามกลุมเดิมที่เคยแบงไวในคาบแรก   
 2.แนะนําวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC วิธีการทํางานกลุม  การวัดและประเมินผล 
และวิธีการคิดคะแนนกลุม เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนแบบรวมมือ 

ขั้นสอน 
 1.ทบทวนความรูเดิม เร่ือง การอานบทความ โดยใชการซักถาม 
 2.แจกใบความรูเร่ืองการตั้งชื่อเรื่องและเขียนบทนําบทความใหกับนักศึกษาพรอมทั้ง
อธิบายความรู  และซักถามนักศึกษา 
 3.แจกบทอานเรื่อง ฤๅเมืองเพชรจะสิ้นชาง โดยใหนักศึกษารวมกันอาน จากนั้นครูตั้ง
คําถามใหนักศึกษาทั้งชั้นชวยกันคิดและตอบคําถาม พรอมทั้งบอกสาระสําคัญของบทอานดังกลาว  
แลวเรียบเรียงเรื่องดวยภาษาที่กระชับ  
 4.นักศึกษาและครูรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน พรอมทั้งอภิปรายกลวิธีการ 
ตั้งช่ือเรื่องและเขียนบทนํา โดยเขียนบันทึกลงในใบงานที่ 1เร่ือง ฤๅเมืองเพชรจะสิ้นชาง 

ขั้นกิจกรรมกลุม 
 1.แจกบทอานเรื่อง ระฆังหินที่วัดเพชรพลีใหนักศึกษาแตละกลุมอาน โดยสมาชิกในกลุม
จับคูกันอาน พรอมทั้งผลัดกันเปนผูอานและผูฟง เมื่อปฏิบัติครบทุกคนแลว สมาชิกในกลุมรวมกัน
สรุปสาระสําคัญของบทอาน  ศึกษารูปแบบและกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องและเขียนบทนําของบทอาน  
พรอมทั้งตอบคําถามทายบทอานลงในใบงานที่  2  เร่ือง ระฆังหินที่วัดเพชรพลี  โดยครูสังเกตและ
ใหคําแนะนําแตละกลุม 
 2.นักศึกษาแตละกลุมชวยกันตั้งชื่อเร่ืองและเขียนบทนําบทความใหม โดยนํากลวิธีการการ
ตั้งช่ือเรื่องและเขียนบทนําบทความ ที่สรุปไดมาเปนแนวทางในการเขียน  ซ่ึงเรื่องที่จะเขียนใหมให
กลุมเปนผูกําหนดเอง โดยตองแนใจวาสมาชิกในกลุมเขาใจการตั้งชื่อเร่ืองและเขียนบทนําบทความ  
และสาระสําคัญของเรื่องใหม   
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 3.นักศึกษาแตละกลุมตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและกลุมอื่น โดยใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยครูเนนเรื่องความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 
 1.นักศึกษารวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอานเรื่อง ระฆังหินที่วัดเพชรพลี โดยครูพิจารณา
ความถูกตอง 
 2.นักศึกษาทําแบบทดสอบเขียนตั้งชื่อเร่ืองและเขียนบทนําบทความเปนรายบุคคลโดยไม
ปรึกษากันภายในกลุม 
 3.ตรวจใหคะแนน พรอมทั้งบันทึกผลการทดสอบของสมาชิกในแตละกลุมและคิดคะแนน
การทํางานกลุม 
 4.นําคะแนนของกลุมมาประเมินผลสัมฤทธิ์ และมอบรางวัลกลุมที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับ
แรก โดยกําหนดรางวัลไว 2 รางวัล คือ รางวัลกลุมยอดเยี่ยม และรางวัลกลุมเกงมาก 

สื่อ / แหลงเรียนรู 
 1.บทอาน  เรื่อง ฤๅเมืองเพชรจะสิ้นชาง 
 2.บทอาน  เรื่อง ระฆังหินที่วัดเพชรพลี 
 3.ใบความรู         เรื่องกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องและกลวิธีการเขียนบทนําของบทความ 
 4.ใบงานที่ 1       เรื่อง ฤๅเมืองเพชรจะสิ้นชาง 
 5.ใบงานที่ 2       เรื่อง ระฆังหินที่วัดเพชรพลี 
 การวัดและประเมินผล 
  วิธีวัดและประเมินผล 
 1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
 2.การตรวจใบงาน  เร่ือง ฤๅเมืองเพชรจะสิ้นชาง 
 3.การตรวจใบงาน  เร่ือง  ระฆังหินที่วัดเพชรพลี 
 4.การตรวจการตั้งช่ือเรื่องและการเขียนบทนําบทความ 
  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
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 บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ขั้นสอน นักศึกษาอานเร่ืองและรวมกันอภิปรายกลวิธีการตั้งชื่อเร่ืองและเขียนบทนํา  ขั้น
กิจกรรมกลุมนักศึกษาสามารถแสดงขอแตกตางของกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องและเขียนบทนําจากบท
อานทั้งสองเรื่องได  ในการทํางานกลุมครูแนะนํานักศึกษาแตละกลุมในตั้งชื่อเรื่องและเขียนบทนํา
ใหสอดคลองกับโครงเรื่องที่วางไว  ขั้นประเมินผลนักศึกษาสวนใหญยังทํางานไดชากวาเวลาที่
กําหนดครูตองคอยเตือนอยูเสมอ กลุมที่ไดรางวัลในวันนี้คือ กลุม คิดไมออกบอกไมถูก และกลุม
พระจันทรยิ้ม  สวนกลุม เด็กหลังหอง คาบนี้คุยมากทํางานไดไมดี 
 
 
 
               ลงชื่อผูสอน 
 
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
การตั้งชื่อเร่ือง 
 ชื่อเร่ืองนับวาเปนสวนสําคัญที่จะดึงดูดความสนใจของผูอานเพราะเปนส่ิงแรกที่ผูอานจะ
อานกอนเสมอ ดังนั้น จะตองเลือกคําหรือขอความที่สามารถสื่อสาร หรือแนวคิดใหดีที่สุด ชวนให
อยากอานเนื้อหาในบทความนั้น  ชื่อเรื่องตองส่ือความหมายอยางชัดเจนวาผูเขียนตองการนําเสนอ
เรื่องอะไร   หรือมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของผูอาน  การตั้งชื่อเรื่อง ควรมีลักษณะดังนี้    
กระชับ จํางาย  ส่ือความหมายเร็ว  ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด   แปลกใหม  คมคาย 
รูปแบบการตั้งชื่อเร่ือง 
 1.การตั้งชื่อเร่ืองตามเนื้อหา  เชน เสนหกระดาษสา เมืองสมุนไพร   ลมบอล : มะเร็งรายใน
วงการลูกหนัง   ซีดีผีไมมีวันตาย                 
 2.การตั้งชื่อเร่ืองโดยใชคําถาม   เชน เยาวชนไทยเสียไปหมดแลวหรือ การอนุรักษ
วัฒนธรรมทําอยางไร                
 3.การตั้งชื่อเร่ืองโดยใชคําท่ีมีความหมายตรงกันขาม  เชน รมต.ออนนอกแข็งใน       
ยุคโลกาภิวัตนหรือโลกาพิบัติ                 
 4.การตั้งชื่อเร่ืองท่ีสื่อความหมายชักชวน     เชน     การจราจรไทยควรเลิกใชระบบอภิสิทธิ์ 
หยุดทําลายปาไมเสียที  
 5.การตั้งชื่อเร่ืองแบบสําบัดสํานวน จงใจนําสํานวนแปลก ๆ มาใชในการตั้งเรื่องใหสะดุด
ใจผูอาน เชน   วัยรุนปงแฟชั่น : ระวังมหาภัยเศรษฐกิจไทยกําลังทรุด 
 6.การตั้งชื่อเร่ืองแบบแสดงความคุนเคย  ตั้งชื่อเร่ืองใหเกิดความสนิทสมกันระหวางผูเขียน
กับผูอาน เชน การใชชีวิตรวมกันในมหาวิทยาลัย 
 7.การตั้งชื่อเร่ืองแบบชวนใหเกิดความสนใจ ฟงแลวเกิดขอสงสัย เชน ตายแลวฟน 
 8.การตั้งชื่อเร่ืองแบบชี้นําเนื้อหา นําเอาเนื้อหามาสรุปเปนความคิดรวบยอด แลวตั้งเปนชื่อ
เรื่องบอกตรง ๆวาจะเขียนเรื่องอะไร เชน ยาเสพติด....ภัยมหันต             
 จะเห็นไดวาช่ือเรื่องที่นาสนใจสามารถเรียกผูอานใหหันมาสนใจและอานบทความไดทันที 
ชื่อเร่ืองนั้นอาจเปรียบเทียบไดกับการพาดหัวขาวแบบหนึ่งของหนังสือพิมพที่คนเดินผานไปมาพอ
เห็นเขาจะเดินรี่เขามาดูและซื้อหนังสือพิมพทันที   การตั้งชื่อเรื่องที่ดีและนาสนใจจึงควรเปนชื่อ
เร่ืองที่ส่ือความคิดความหมายเฉพาะและชัดเจน    การตั้งชื่อเรื่องที่นาสนใจก็เทากับมีชัยในการ
เรียกรองความสนใจไปแลวกวาครึ่ง 
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การเขียนบทนาํ    
 บทนําเปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ชวยสรางความสนใจจากผูอาน  เพราะเปนบทแรกที่จะ
แสดงใหผูอานทราบในเบื้องตนวาเนื้อหาทั้งหมดของบทความประกอบดวยประเด็นใดบาง  ดังนั้น 
ผูเขียนบทความจะตองใชกลวิธีการเขียนบทนํา เพราะถาสามารถขึ้นตนบทความไดดีก็เทากับวา
ไดรับความสําเร็จในการเขียนไปแลว เพราะผูอานจะลองอานบทนําของเรื่องอยางรวดเร็วกอนเพื่อดู
วาควรจะเสียเวลาอานเนื้อเรื่องที่เหลือตอไปหรือไม ถาอานแลวไมนาสนใจ ผูอานสวนใหญก็จะ
หยุดไวเพียงนั้นและไปพลิกอานบทความอื่นที่นาสนใจกวาตอไป  
 การจะดึงดูดความสนใจของผูอานไดอยางแทจริงนั้นจําเปนตองเขียนบทนําเรื่องนี้ให
นาสนใจดวย วิธีการเขียนบทนําใหนาสนใจทําไดไมยากนัก เพียงแตผูเขียนตองคิดถึงความสนใจ
ของคนทั่วไป ส่ิงที่ผูอานคาดหวัง และการเปรียบเทียบเพื่อใหนาสนใจ ในบทนําอาจทําไดดวยการ
บอกถึงความสําคัญ ความจําเปน และความนาสนใจของสิ่งที่จะเขียนตอไปนี้วามีอะไร ทําไมถึง
นาสนใจ หากไดอานแลวจะเปนประโยชนแกผูอานอยางไรบาง   อาจอางคําพูดของบุคคลสําคัญทาง
สังคมที่เคยกลาวไวถึงความสําคัญและความนาสนใจของชื่อเรื่องและประเด็นที่จะเขียนตอไป   หรือ
อาจเขียนอยางตรงไปตรงมาเลยวาเกี่ยวกับชื่อเร่ืองนี้ ประเด็นนี้ มีความนาสนใจ เหตุผล  ที่จะเขียน
ถึงกี่ประเด็น มีอะไรบาง   นอกจากนี้แลวการเขียนบทนําใหนาสนใจอาจทําไดโดยเขียนเปนเรื่อง
ฉงน แปลกแตจริง เหลือเชื่อแตเปนไปได เร่ืองอยางนี้ไดเกิดขึ้นมาแลว  ก็เปนวิธีการเขียนบทนําของ
เรื่องที่นาสนใจ  
 บทนําที่นาสนใจมีรูปแบบดงัตอไปนี ้            
 1.การใชคําคม  
 วิธีการเริ่มตนยอหนาแรกของบทนําโดยการใชคําคม ซ่ึงอาจเปนคําสุภาษิต โคลง กลอน คติ
เตือนใจ หรือคํากลาวของบุคคลสําคัญ โดยคําคมที่ยกมากลาวอางจะตองมีความสอดคลองกับเรื่อง
หรือเนื้อหาทีจ่ะเขียน เชน จะเขียนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่น
นําดวย คําคมวา “ สุ  จิ ปุ ลิ เปนหวัใจของนักปราชญ”  แลวอธิบายตอเพื่อโยงเขาเนือ้หาที่จะเขียน 
 2.การใชการเลาเรื่อง 
 การใชการเลาเรื่องเปนการเกริ่นนําอาจเลาเรื่องที่ผูเขียนประสบมาดวยตนเอง หรือผูอ่ืนเลา
ใหฟง หรือจากการอานคนควา นอกจากนีอ้าจนําประเดน็ที่เปนที่สนใจของกลุมเปาหมายที่เปน
ผูอาน เชน จะเขียนบทความ เรื่อง “ตํารวจกบัความเปนนกัปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่นนําดวย การ
ยกตวัอยางตํารวจที่ไดรับการยกยองวาเปนนักปราชญ มาเปนสวนเกริ่นนํา 
 3.การใชนิยามศัพท 
 ในการเริ่มสวนแรกของบทความดวยคํานยิามศัพทนัน้มกัใชในกรณีทีม่ีคําศัพทใหมๆ  หรือ
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คําศัพทนั้นกําลังเปนที่นิยมอยูในขณะทีเ่ขียนบทความ หรือคําศัพทนั้นอยูในชื่อของบทความ เชน 
จะเขยีนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่นนําดวย  ความหมายของ
นักปราชญ  “มีผูใหคําอธิบายวาคําวานักปราชญ หมายถึง............ ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแวดวงตํารวจ
ไทยแลวพบวา.....”  
 4.การใชการตัง้คําถาม  
 การใชการตั้งคําถาม เปนสวนนําของการเขียนบทความเปนการดึงดดูใหผูอานสนใจตามหา
คําตอบในบทความนั้นๆ เชน จะเขยีนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจ
เกริ่นนําดวย “ในรอบทศวรรษที่ผานมาวงการตํารวจไทยมีตํารวจกีน่ายที่ไดรับการยอมรับวาเปน
นักปราชญ ซ่ึงในความเปนจริงแลวคนที่จะเปนนักปราชญจําเปนตองเปนนักวิชาการเสมอไป
หรือไม”   
 5.การใชการกลาวสรุป   
 อีกวิธีหนึ่งทีน่ยิมใชในการเขยีนยอหนาแรกของบทความคือ เร่ิมตนดวยการกลาวสรุป เชน 
จะเขยีนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่นนําดวย “ในรอบทศวรรษ
ที่ผานมาวงการตํารวจไทยมตีํารวจเพยีงหนึ่งนายทีไ่ดรับการยอมรับวาเปนนักปราชญ ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาถึงเหตุผลของการที่ไดรับการยกยองเชนนี้เนื่องจาก......” 
 การเขียนบทนําใหนาสนใจไดนั้นจําเปนตองเขาใจภาพรวมและผลสรุปของเรื่องทั้งหมด
กอน เพื่อจะไดนําผลึกความคดิของตัวเนื้อเรื่องมาจาระไนใหนาสนใจและนํามาเขียนนําเรื่อง หากยัง
ไมแนใจหรือไมมั่นใจวาตัวเรื่องจะลงเอยอยางไรแลว การจะมาเขียนนําเรื่องใหดีและนาสนใจนัน้คง
เปนไปไมได  
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การตั้งชื่อเร่ือง 
 ชื่อเรื่องนับวาเปนสวนสําคัญที่จะดึงดูดความสนใจของผูอาน ดังนั้น จะตองเลือกคําหรือ
ขอความที่สามารถสื่อสาร หรือแนวคิดใหดีที่สุด ชวนใหอยากอานเนื้อหาในบทความนั้น  ชื่อเรื่อง
ตองสื่อความหมายอยางชัดเจนวาผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องอะไร   หรือมีลักษณะที่ดึงดูดความ
สนใจของผูอาน  การตั้งช่ือเรื่อง ควรมีลักษณะดังนี้    
รูปแบบการตั้งชื่อเร่ือง 
 1.การตั้งชื่อเร่ืองตามเนื้อหา  เชน เสนหกระดาษสา เมืองสมุนไพร   ลมบอล : มะเร็งรายใน
วงการลูกหนัง   ซีดีผีไมมีวันตาย                 
 2.การตั้งชื่อเร่ืองโดยใชคําถาม   เชน เยาวชนไทยเสียไปหมดแลวหรือ การอนุรักษ
วัฒนธรรมทําอยางไร                
 3.การตั้งชื่อเร่ืองโดยใชคําท่ีมีความหมายตรงกันขาม  เชน รมต.ออนนอกแข็งใน       
ยุคโลกาภิวัตนหรือโลกาพิบัติ                 
 4.การตั้งชื่อเร่ืองท่ีสื่อความหมายชักชวน     เชน     การจราจรไทยควรเลิกใชระบบอภิสิทธิ์ 
หยุดทําลายปาไมเสียที  
 5.การตั้งชื่อเร่ืองแบบสําบัดสํานวน จงใจนําสํานวนแปลก ๆ มาใชในการตั้งเรื่องใหสะดุด
ใจผูอาน เชน   วัยรุนปงแฟชั่น : ระวังมหาภัยเศรษฐกิจไทยกําลังทรุด 
 6.การตั้งชื่อเร่ืองแบบแสดงความคุนเคย  ตั้งชื่อเร่ืองใหเกิดความสนิทสมกันระหวางผูเขียน
กับผูอาน เชน การใชชีวิตรวมกันในมหาวิทยาลัย 
 7.การตั้งชื่อเร่ืองแบบชวนใหเกิดความสนใจ ฟงแลวเกิดขอสงสัย เชน ตายแลวฟน 
 8.การตั้งชื่อเร่ืองแบบชี้นําเนื้อหา นําเอาเนื้อหามาสรุปเปนความคิดรวบยอด แลวตั้งเปนชื่อ
เรื่องบอกตรง ๆวาจะเขียนเรื่องอะไร เชน ยาเสพติด....ภัยมหันต             
การเขียนบทนาํ    
 บทนําเปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ชวยสรางความสนใจจากผูอาน  เพราะเปนบทแรกที่จะ
แสดงใหผูอานทราบในเบื้องตนวาเนื้อหาทั้งหมดของบทความประกอบดวยประเด็นใดบาง  ถา
สามารถขึ้นตนบทความไดดีก็เทากับวาไดรับความสําเร็จในการเขียนไปแลว  วิธีการเขียนบทนําให
นาสนใจทําไดไมยากนัก เพียงแตผูเขียนตองคิดถึงความสนใจของคนทั่วไป ส่ิงที่ผูอานคาดหวงั และ
การเปรียบเทียบเพื่อใหนาสนใจ ในบทนําอาจทําไดดวยการบอกถึงความสําคัญ ความจําเปน และ

ใบความรู 
เร่ือง การตั้งชือ่เร่ืองและการเขียนความนาํบทความ 
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ความนาสนใจของสิ่งที่จะเขียนตอไปนี้วามีอะไร ทําไมถึงนาสนใจ หากไดอานแลวจะเปน
ประโยชนแกผูอานอยางไรบาง   อาจอางคําพูดของบุคคลสําคัญทางสังคมที่ เคยกลาวไวถึง
ความสําคัญและความนาสนใจของชื่อเรื่องและประเด็นที่จะเขียนตอไป   หรืออาจเขียนอยาง
ตรงไปตรงมาเลยวาเกี่ยวกับชื่อเร่ืองนี้ ประเด็นนี้ มีความนาสนใจ เหตุผล  ที่จะเขียนถึงกี่ประเด็น มี
อะไรบาง   นอกจากนี้แลวการเขียนบทนําใหนาสนใจอาจทําไดโดยเขียนเปนเรื่องฉงน แปลกแตจริง 
เหลือเชื่อแตเปนไปได เร่ืองอยางนี้ไดเกิดขึ้นมาแลว  ก็เปนวิธีการเขียนบทนําของเรื่องที่นาสนใจ  
 บทนําที่นาสนใจมีรูปแบบดงัตอไปนี ้            
 1.การใชคําคม  
 วิธีการเริ่มตนยอหนาแรกของบทนําโดยการใชคําคม ซ่ึงอาจเปนคําสุภาษิต โคลง กลอน คติ
เตือนใจ หรือคํากลาวของบุคคลสําคัญ โดยคําคมที่ยกมากลาวอางจะตองมีความสอดคลองกับเรื่อง
หรือเนื้อหาทีจ่ะเขียน เชน จะเขียนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่น
นําดวย คําคมวา “ สุ  จิ ปุ ลิ เปนหวัใจของนักปราชญ”  แลวอธิบายตอเพื่อโยงเขาเนือ้หาที่จะเขียน 
 2.การใชการเลาเรื่อง 
 การใชการเลาเรื่องเปนการเกริ่นนําอาจเลาเรื่องที่ผูเขียนประสบมาดวยตนเอง หรือผูอ่ืนเลา
ใหฟง หรือจากการอานคนควา นอกจากนีอ้าจนําประเดน็ที่เปนที่สนใจของกลุมเปาหมายที่เปน
ผูอาน เชน จะเขียนบทความ เรื่อง “ตํารวจกบัความเปนนกัปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่นนําดวย การ
ยกตวัอยางตํารวจที่ไดรับการยกยองวาเปนนักปราชญ มาเปนสวนเกริ่นนํา 
 3.การใชนิยามศัพท 
 ในการเริ่มสวนแรกของบทความดวยคํานยิามศัพทนัน้มกัใชในกรณีทีม่ีคําศัพทใหมๆ  หรือ
คําศัพทนั้นกําลังเปนที่นิยมอยูในขณะทีเ่ขียนบทความ หรือคําศัพทนั้นอยูในชื่อของบทความ เชน 
จะเขยีนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่นนําดวย  ความหมายของ
นักปราชญ  “มีผูใหคําอธบิายวาคําวานักปราชญ หมายถึง............ ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแวดวงตํารวจ
ไทยแลวพบวา.....”  
 4.การใชการตัง้คําถาม  
 การใชการตั้งคําถาม เปนสวนนําของการเขียนบทความเปนการดึงดดูใหผูอานสนใจตามหา
คําตอบในบทความนั้นๆ เชน จะเขยีนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจ
เกริ่นนําดวย “ในรอบทศวรรษที่ผานมาวงการตํารวจไทยมีตํารวจกีน่ายที่ไดรับการยอมรับวาเปน
นักปราชญ ซ่ึงในความเปนจริงแลวคนที่จะเปนนกัปราชญจําเปนตองเปนนักวิชาการเสมอไป
หรือไม”   
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 5.การใชการกลาวสรุป   
 อีกวิธีหนึ่งทีน่ยิมใชในการเขยีนยอหนาแรกของบทความคือ เร่ิมตนดวยการกลาวสรุป เชน 
จะเขยีนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่นนําดวย “ในรอบทศวรรษ
ที่ผานมาวงการตํารวจไทยมตีํารวจเพยีงหนึ่งนายทีไ่ดรับการยอมรับวาเปนนักปราชญ ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาถึงเหตุผลของการที่ไดรับการยกยองเชนนี้เนื่องจาก......” 
 การเขียนบทนําใหนาสนใจไดนั้นจําเปนตองเขาใจภาพรวมและผลสรุปของเรื่องทั้งหมด
กอน เพื่อจะไดนําผลึกความคิดของตัวเนื้อเรื่องมาจาระไนใหนาสนใจและนํามาเขียนนําเรื่อง หากยัง
ไมแนใจหรือไมมั่นใจวาตัวเรื่องจะลงเอยอยางไรแลว การจะมาเขียนนําเรื่องใหดีและนาสนใจนัน้คง
เปนไปไมได  
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ฤๅเมืองเพชรจะสิ้นชาง 
เอนก   นาวิกมูล 

ชางมนูอยากจะไดภาพถายลวดลายตางๆ จากตูพระธรรมวัดเชิงหวายที่สุด  เพราะเขาเปน
ชางปูนปน  ซ่ึงจะตองตระหวัดรัดเกี่ยวตัวเองกับลายไทยไปตลอดชีวิต  ตราบใดที่เขายังรูสึกหลงรัก  
และหลงใหลกับการเดินสืบสาย  ศิลปะสกุลชางเมืองเพชร 

นับแตอดีตจนปจจุบัน  เพชรบุรีไมไดมีชื่อเสียงแตเพียงเปนเมืองน้ําตาลหวานหรือมีเขื่อน
แกงกระจาน  มีเขาวังอันตองอยูในรายการทองเที่ยวของทุกคน  ทุกเวลา  แตนอกเหนือไปกวานั้น  
เพชรบุรีเปนเมืองของชางและศิลปะหลากหลายแขนงที่เราไมอาจมองขามได 

และในบรรดาคนเมืองเพชรที่มีชื่อเสียง  กอปรทั้งที่ไมมีชื่อเสียง  ชางมนูบนยอหนาแรก   ก็
เดินปะปนไปในยุคสมัยกับเขาดวย  แมจะรุมรามไปบางสําหรับคนอยูในตึกทรงกลองขนมปง   ซ่ึง
ไมประสงคความสวยงามอื่นใดอีก  นอกจาก  “กลอง”  สําหรับอยูกินนอน 

ชางมนูบนบรรทัดนี้อาจไมใชคนสําคัญ  เขาเปนเพียงชางนอกกรุง   แตผลงานอาจชวย
พิสูจนตัวเขาและสําหรับคนเมืองเพชร  เขาเพียงอยากใหเราปรายตา   นอกเหนือจากแหลงเที่ยวอ่ืน 
ๆ  ไปยังความเปนชางของคนเมืองเพชรบาง 

คนเมืองเพชรนั้นมีบางสวนที่ใชชีวิตกับเลือดและความตาย  เขาจะไดปรากฏโฉมหนาทั้งที่
มีชีวิตและเมื่อเปนศพไปแลวบนหนาหนังสือพิมพ  ในบางปเมืองน้ําตาลมีทีทานากลัวเหมือนโคก
สําโรงในปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชางมนู  ทํางานปูนปนที่วัดกําแพงแลง อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 
แตทําไมเพชรบุรีจึงมีคนอยางมนัส  จรรยงค  นักเขียนผูยิ่งใหญ 
ทําไมเพชรบุรีจึงมีคนอยางสมเด็จพระเจาแตงโมแหงวัดใหญสุวรรณาราม 
หรือทําไมจึงมีไพรวัลย   ลูกเพชร,  สมัยออนวงศ 
หรือครูฤทธิ์   ครูพิน  อินฟาแสง  ชางปนชั้นครู 
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หรืออาจารยฉันทิชย   กระแสสินธุ  และกระทั่งสุวัจชัย   สุธิมา..... 
กลาวกันวา  ศิลปะ  เปนเครื่องหลอหลอมคนใหเปนคนมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น  ลายปูนปน  ชอฟาใบระกาที่เสียดฟาอยูทั่วเมืองเพชร  กระทั่งเพลงลิเกละแวกหนา

วัดลาด  เสียงหนังตะลุงของเมืองเพชร  และรวมหมดถึงความออนชอยของปนลม  จะชิงกันตอบ
คําถามอยางทะนง   ภาคภูมิใจในสกุลชางเมืองศิลปะของเขา  จนยอมที่จะเลิกความเปนครูสอนเด็ก
มาทํางานปูนปนดวยศรัทธา 

สภาพแวดลอมแหงศิลปะเชนนั้นจึงคือคําตอบที่ดีที่สุด 
ชางมนูใชชีวิตอยูบนนั่งรานนับชั่วโมงนับวันเหมือนกับที่บรรพบุรุษและครูของเขาตองนั่ง  

เพราพระอุโบสถหลายแหงตองการลวดลายปูนปนชางเมืองเพชรมาประดับดา  ฝมือปูนปนของ
เมืองนี้อยูในระดับชั้นหนึ่งที่สามารถอาจหาญสูกับชางอยุธยา  หรือเวนิสของอิตาลี  เพชรบุรีไดสืบ
ทอดความสามารถเชนนี้กันมาตลอดทุกยุคทุกสมัยไมขาดสาย 

“ใครจะพัฒนาจังหวัดฉัน  ก็จงพัฒนาไป 
ใครไมพัฒนาก็เปนสิทธิของเขา 
แตตัวฉันเองมีหนาที่ชวยทางวัดใหสวยงาม” 
ชางมนูพูดเหนอ ๆ นาบ ๆ เปนจังหวะ  ชาพอที่ใครจะจดถอยคําทั้งส้ินลงไดทันที  และถา

เราสังเกตความซื่อของถอยคํา   ความจริงใจ  และความมีศรัทธาตองาน  ปรากฏอยูบนใบหนาสีคลํ้า
ของเขา 

งานปูนปนของเมืองเพชรปรากฏอยูมากมาย  และผูที่จะทํางานแบบนี้ตองฝกฝนความชํานิ
ชํานาญไปตลอดชีวิต  มันเปนงานสด ๆ ไมใชการทําเบาพิมพแลวกดซีเมนตลงไปเอามาตากแหง  
แลวประดับซุมอยางที่พวกพอคารับเหมาในสมัยนี้ทํา  นั่นไมใชงานศิลปะ  มันเปนงานที่ไมไดใช
ฝมือเลย   และมีวัดหลายวัดในปจจุบัน  ทนความยั่วยวนจากราคาถูก ๆ ของมันไมได  ดังนั้นความ
อัปลักษณจึงเกิดขึ้นบอย ๆ  

“ฉันถือวาผลลัพธอยูที่ผูวาจาง  ผูจางโงก็ไดของไมดี  ผูจางฉลาดก็ไดของดีไป”  ชางมนูคิด
อยางนี้ก็สมเพชกับความโงนั้นในบางครั้ง 

มีงานปูนปนบางซุมของคนจากที่อ่ืน  อยูแถวโบสถวัดกําแพงแลงที่เขากําลังสรางงานอยู
บนอีกซุม   ถาใครไมสังเกต  ก็จะมองไมออกวามันมีขอตําหนิทางศิลปะอยางไร  แตชางมนูเห็น
ความบกพรองนั้นมาชานานแลว  เขาบอกวา  “คุณดูความสมดุลซี  หัวนาคชั้นลางมันสูงขึ้นไปถึง
ชั้นบนโนน  ดูเกะกะไปหมดทั้งช้ันลางชั้นบน  แทนที่จะไลระดับลงมาทีละชั้น ๆ” 
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ชางเมืองเพชรที่แทจริงจะไมทําลวก ๆ หรือขาดเหตุผลแบบนี้เลย  งานของเขากินเวลาไมมี
กําหนด  เขาจะปาดปูน  ปนกระหนกโดยใชเกรียงเหล็กตัดสวนนั้น  กรีดสวนนี้ในขณะที่ปูนยังไม
แหง  อันไหนไมดีเขาก็ปาดทิ้งทําใหม  จนกวาจะพอใจ 

ดังนั้น  งานของชางมนูเปนงานรับเหมาหลายชิ้น   โดยคิดซุมละ  ๓,๐๐๐  บาท  จะทํากี่
เดือนกี่วันก็ตามใจเพราะอิสระเชนนี้ยอมบีบมือชางใหฆาตัวเอง 

ชางเมืองเพชรแขนงปูนปนในรุนปจจุบัน  นอกจากมนูแลว  ดูเหมือนจะหาไดนอยคน  อายุ  
๓๐  กวาของเขาเหมือนคนอายุเกือบ ๖๐ เพราะเขาใชเวลาสิ้นเปลืองกับการทํางานในวัด  การศึกษา
ศิลปะตามวัดตาง ๆ ที่เขาหลงใหล  เขาสรางงานไวที่วัดเขาพระ  วัดเวียงคอย  วัดกําแพงแลง  และวดั
ไหนก็ตามที่เห็นคุณคา  และศรัทธาในศรัทธาของเขา 

คนที่ชางมนูรูจัก  ไดแกชางสมศักดิ์  คนสลักหนังตะลุง  ชางประสม  คนเขียนรูป  ชางกอน  
บานนาปา  ชางสรางบานทรงไทย  และที่เขารักคืออาจารยฤทธิ์   กรมพระยาดํารงฯ  กรมพระยานริศ
ฯ   ทานเหลานี้เปนตัวละครสําคัญในโลกของชางปูนปน   เหมือนกับที่เขาฝนถึงลายรดน้ําชั้นครู  
แหงวัดเซิงหวาย 

เมื่อไปเมืองเพชร  โปรดชื่นชมกับศิลปะที่ถูกสรางโดยคนสกุลชางเมืองเพชร  ไมวาจะที่วัด
เกาะแกว   วัดใหญสุวรรณาราม  วัดลาด  วัดทาคอย  หรือวัดอื่นใด 

และบางที  เราอาจจะพบกับชางมนู  ผูนั่งอยูบนนั่งราน  สองมือสรางเพลงแหงศิลปะขึ้น
โดยไมเคยเหนื่อยหนาย  บางครั้งเราอาจเห็นเขาเหงาบาง  ไมใชเพราะเขาใฝฝนอยากใหฝมือถึงขั้น
ครูวัดเซิงหวายที่เขาอยากพบ  แตอาจเปนเพราะบั้นทายของเวสปาคูใจยังวางเปลา... 

“เมียนะหรือ  ทําไมจะไมอยากมี  แตฉันยังหาไมเจอ  ก็ไอคนแนวพรรคนี้จะหาใครมาสนิท
สนมกับเรา   เขาใจเราได” 

เมืองเพชรจะหมดสกุลชางแลวหรือ ? 
 
 
 
 
 
 
 

(พิมพครั้งแรก  นสพ. เจาพระยา  ปที่ ๑  ฉบับที่ ๙  วันเสารที่ ๒๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง ฤๅเมืองเพชรจะสิ้นชาง แลวตอบคําถามตอไปนี้  
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของบทความเรื่อง “ฤๅเมืองเพชรจะสิน้ชาง” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ผูเขียนมีแนวคิดเกีย่วกับงานชางที่เมืองเพชรอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนมีวิธีการตั้งช่ือเรื่องไดเหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.ผูเขยีนใชกลวิธีในการเขียนบทนําอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.บทความเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนกัศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 

ใบงานที่ 1  
เร่ือง ความรูเบื้องตนการอานบทความ 
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ระฆังหิน?  วัดเพชรพล ี
แสนประเสริฐ   ปานเนียม 

เมื่อผูเขียนไดรับการมอบหมายจากอาจารยบุญมี  พิบูลยสมบัติ  ใหเขียนเรื่องระฆังหินหรือ
กังสดาลซึ่งเปนของวัดเพชรพลีนั้นรูสึกหนักใจพอสมควรดวยเปนเรื่องที่ไกลตัวมาก  เพราะระฆัง
หินสวนใหญนั้นมักพบในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีซ่ึงนักโบราณคดีสันนิษฐานวาเริ่มมี
พัฒนาการมาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ ๕ และเสื่อมลงไปในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕  นั่นหมายความ
วาตองพูดเรื่องที่ผานมาแลวเปนพันป  ฉะนั้นบทความที่จะเสนอตอไปนี้จึงเปนเรื่องเพียงขอ
สันนิษฐานเบื้องตนเทานั้น 
         (ซาย)ระฆังหินที่ 
         พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
         พระนคร 
         (ขวา)ระฆังหินแขวนไว
         บริเวณสนามขางศาลา
         การเปรียญวัดเพชรพลี 
  
 
 ระฆังหินที่วัดเพชรพลีเปนแผนหินขนาดใหญเจาะรูดานบนสําหรับแขวน  ปจจุบันทางวัด
แขวนไวบนสนามขางศาลาการเปรียญ  สอบถามจากทานเจาอาวาสทานใหความรูวาเปนของมีติด
วัดมาแตเดิม  นอกเหนือจากที่วัดเพชรพลีแลวยังเห็นมีที่วัดเกาะอีกแผนหนึ่ง 

  สาเหตุที่เชื่อกันวาหินเจาะรูที่พบในวัฒนธรรมทวารวดีนั้นเปนระฆังหรือกังสดาลก็เพราะ
สวนใหญมีลักษณะแบน  บางกอนเมื่อเคาะแลวจะมีเสียงดังกังวานสามารถใชเคาะประกอบ
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ระฆังแบนหรือกังสดาลนี้ปจจุบันยังมีใชอยูในแถบประเทศพมาแตทําดวย
สัมฤทธิ์  ศิษยวัดจะนํามาเคาะนําหนาภิกษุที่ออกบิณฑบาตเพื่อเปนสัญญาณใหชาวบานออกมาตัก
บาตร  อยางไรก็ดีแนวคิดนี้ก็มีขอโตแยงเพราะสมัยนั้นมนุษยรูจักการผลิตโลหะสัมฤทธิ์กันแลว  จึง
ควรสรางระฆังจากโลหะเพราะใหเสียงที่มีคุณภาพมากกวา  ประจักษพยานที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือ
มโหระทึกหรือกลองสัมฤทธิ์ที่ใชกันอยูทั่วไปในเอเชียอาคเนย  ทุกวันนี้ชาวจวงในมณฑลกวางสี
ของจีนก็ยังใชอยูในพิธีบูชากบเพื่อความอุดมสมบูรณ  สวนประเทศไทยของเราใชในพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ซ่ึงเปนพิธีเกี่ยวเนื่องดวยความสมบูรณเชนเดียวกัน 

ถาหินเจาะรูไมใชระฆังแลวจะเปนอะไรไดบาง  นักโบราณคดีบางกลุมเชื่อวาหินเจาะรูนี้ทํา
หนาที่เปนสมอเรือ  เพราะหินเจาะรูบางกอนที่พบก็ไมไดมีลักษณะเปนแผนหากแตเปนทอนเคาะ
แลวไมมีเสียงดังกังวานแตอยางใด  กลุมนี้เชื่อวาสมอหินนี้เปนตนแบบใหเกิดสมอไมและสม
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เหล็กในกาลตอมา  โดยสันนิษฐานเอาจากคําวาสมอหรือถมอซึ่งเปนภาษาเขมรแปลวาหิน  สมอ
ปจจุบันทําจากเหล็ก  มีรายงานวาในสมัยอยุธยามีสมอที่ทําจากไม  แตจะใหชื่อตรงกับวัตถุที่นํามา
สรางมากที่สุดควรเปนสมอที่ทํามาจากหินเพราะแปลไดตรงตัวกวา  แตแนวคิดนี้ก็มีผูโตแยงเพราะ
หินเจาะรูบางกอนมีขนาดใหญมากเปนการลําบากที่จะยกทิ้งลงในทะเลและกูขึ้นมา  อีกทั้งแหลง
โบราณคดีบางแหงที่พบหินเจาะรูเหลานี้ก็อยูไกลทะเลมากเชนในภาคอีสานเปนไปไดยากที่เรือเดิน
ทะเลจะขึ้นไปถึง 

ผูเขียนไดสอบถามเรื่องหินเจาะรูนี้ไปยังคุณมนัสศักดิ์   รักอู  นักวิชาการอิสระดานทวารวดี
ศึกษาซึ่งเปนชาวนครปฐม  ทานไดใหขอมูลไวโดยสันนิษฐานวา หินเจาะรูนี้อาจจะเปนวสัดทุีเ่ตรยีม
ไวสําหรับสรางงานประติมากรรมในสมัยทวารวดีก็เปนได  สาเหตุที่ตองเจาะรูก็เพื่อความสะดวกใน
การขนยายจากแหลงตัดหินไปยังสถานที่แกะสลักโดยการรอยเชือกแลวใชชางลากหรือเพื่อการยก
การหาม  พระพุทธรูปสมัยทวารวดีสวนใหญมักมีขนาดใหญโตและนิยมสรางดวยหิน  นอกจากนีย้งั
นิยมสรางธรรมจักรและกวางหมอบเปนสัญลักษณแทนการประกาศพระธรรมของพระพุทธเจาที่ปา
อิสิปตนมฤคทายวัน  ซ่ึงก็ทําจากหินกอนโตๆเชนเดียวกัน 

หลักฐานสําคัญอยางหนึ่งที่คุณมนัสศักดิ์ยกมาสนับสนุนก็คือโกลนพระพุทธรูปองคหนึ่งที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  นครปฐม  เปนโกลนพระพุทธรูปที่มีการเจาะรูที่ดานหลัง
สอดคลองกับขอสันนิษฐานวาใชสําหรับการขนยายจากแหลงตัดหินเพื่อนํามาแกะสลักรูปเคารพ 

เพชรบุรีมีแหลงตัดหินที่สําคัญคือ  เขาพระ อ.เขายอย  บริเวณนี้คุณมนัสศักดิ์เคยไปสํารวจ
และพบเศษหินเจาะรูสําหรับการขนยายมากมาย  เขาพระเปนแหลงตัดหินปูนเขียวที่สําคัญในการ
นําไปสลักพระพุทธรูปสมัยทวารวดี  หลักฐานที่หลงเหลืออยูของวัฒนธรรมการแกะสลักหินสมัย
ทวารวดีในเมืองเพชรก็เชน  หลวงพอหิน วัดปาแปนที่บานลาด ธรรมจักรที่พระวิหารหลวงวัด
มหาธาตุฯซึ่งธรรมจักรแผนนี้  อ.บุญมี  พิบูลยสมบัติ  เลาใหผูเขียนฟงวา เดิมคุณพอหวาด  เจา
อาวาสวัดเพชรพลี  ขุดไดที่วัดคางคาว(ราง)ใกลวัดเพชรพลี  ตอมาคุณพอชิต  ขอไปไววัดมหาธาตุฯ
และยังอยูในพระวิหารหลวงจนปจจุบัน 

เปนไปไดไหมวาหินเจาะรูที่วัดเพชรพลีนั้นคือหินที่เตรียมมาเพื่อการสรางรูปเคารพในสมัย
ทวารวดี  เพราะในอดีตเพชรบุรีก็เคยเปนเมืองที่ เจริญดวยวัฒนธรรมทวารวดีมากอน  แต
ประวัติศาสตรเมืองเพชรนับตั้งแตอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทรที่มีความสัมพันธกับศูนยกลาง
อาณาจักรอยางใกลชิดทําใหผูคนสนใจและใหความสําคัญกับประวัติศาสตรเมืองเพชรในชวงนี้  จน
ลืมไปวาสมัยทวารวดีเพชรบุรีก็เปนบานเมืองอยูแลว  เมื่อเปนดังนี้เพชรบุรีจึงเปนอยุธยาที่มีชีวิต  แต
เปนทวารวดีที่ถูกลืม (ที่มา : หนังสือวัดพริบพลี  ที่ระลึกในงานทําบุญอายุวัฒนมงคล ๖๐ ป  พระมหาศุภชัย  
ชยธมฺโม ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง ระฆังหินที่วัดเพชรพลี แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของบทความเรื่อง “ระฆังหินที่วดัเพชรพลี” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ผูเขียนมีแนวคิดเกีย่วกับระฆังหินทีว่ัดเพชรพลีอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนมีวิธีการตั้งช่ือเรื่องไดเหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.ผูเขียนใชกลวิธีในการเขียนบทนําอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.บทความเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนกัศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

ใบงานที่ 2  
เร่ือง การอานบทความ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา  ชั้น  ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC 

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานบทความเรื่อง  หนังใหญวัดพลับพลาชยัในเรื่องสั้น   “สดีา” ของมนัส  จรรยงค  และ
การเขียนเนื้อเร่ืองบทความ 
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 

เนื้อเ ร่ืองนับเปนหัวใจของการเขียนบทความ  เปนคําตอบ คําอธิบาย  แนวทางและ
ขอเสนอแนะในการแกปญหา ความคิดใหม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มุมที่คนอื่นไมมอง กระบวน
ทัศนใหม ทรรศนะและจุดยืนของผูเขียน ฯลฯ ซ่ึงจะเห็นไดในตัวเร่ือง แตส่ิงเหลานี้อาจกํากวม 
สับสน และกอใหเกิดความไมเขาใจไดหากไมมีวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองที่ดี   ผูเขียนบทความจึงตองใช
กลวิธีการเขียนที่ดีและนาสนใจ 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานบทความและเขียนเนือ้เรื่องบทความตามหัวขอทีก่ําหนดใหได  
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของบทความที่อานได 
 2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนเนื้อเรื่องบทความจากเรื่องที่อานได 
 3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
 4.นักศึกษาสามารถเขียนเนื้อเร่ืองบทความได 
สาระการเรียนรู 

1.หลักการอานบทความ 
2.หลักการเขียนเนื้อเรื่องบทความ 
3.บทอานเรื่อง  เครื่องบินมหาชาติ 
4.บทอานเรื่อง หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค   

กระบวนการเรียนรู 
ในการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นเตรียม 

 1.แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5 คน โดยคละความสามารถเกง ปานกลาง  และออน เปน 
1:3:1ตามกลุมเดิมที่เคยแบงไวในคาบแรก   
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 2.แนะนําวิ ธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  CIRC วิธีการทํางานกลุม  การวัดผลและ
ประเมินผล  และวิธีการคิดคะแนนกลุม เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนแบบรวมมือ 
 ขั้นสอน 
 1.ทบทวนความรูเดิม เร่ือง การอานบทความ โดยใชการซักถาม 
 2.แจกใบความรูเร่ืองกลวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองบทความใหกับนักศึกษาพรอมทั้งอธิบาย
ความรู  และซักถามนักศึกษา 
 3.แจกบทอานเร่ือง เครื่องบินมหาชาติ โดยใหนักศึกษารวมกันอาน จากนั้นครูตั้งคําถามให
นักศึกษาทั้งชั้นชวยกันคิดและตอบคําถาม พรอมทั้งบอกสาระสําคัญของบทอานดังกลาวแลวเรียบ
เรียงดวยภาษาที่กระชับ  
 4.นักศึกษาและครูรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน พรอมทั้งอภิปรายกลวิธีการเขียน
เนื้อเรื่องบทความ โดยเขียนบันทึกลงในใบงานที่ 1เร่ือง เครื่องบินมหาชาติ 

ขั้นกิจกรรมกลุม 
 1.แจกบทอานเรื่อง หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงคให
นักศึกษาแตละกลุมอาน โดยสมาชิกในกลุมจับคูกันอาน พรอมทั้งผลัดกันเปนผูอานและผูฟง เมื่อ
ปฏิบัติครบทุกคนแลว สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน  ศึกษารูปแบบและกลวิธี
การเขียนเนื้อเร่ืองของบทอาน  พรอมทั้งตอบคําถามทายบทอานลงในใบงานที่  2  เรื่อง หนังใหญ
วัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค  โดยครูสังเกตและใหคําแนะนําแตละกลุม  
 2.นักศึกษาแตละกลุมชวยกันเขียนเนื้อเร่ืองบทความใหม โดยนํากลวิธีการเขียนเนื้อเร่ือง ที่
สรุปไดมาเปนแนวทางในการเขียน  ซ่ึงเรื่องที่จะเขียนใหมใหกลุมเปนผูกําหนดเอง โดยตองแนใจวา
สมาชิกในกลุมเขาใจวิธีการเขียนเนื้อเรื่องและสาระสําคัญของเรื่องใหม    
 3.นักศึกษาแตละกลุมตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและกลุมอื่น โดยใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยครูเนนเรื่องความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 
 1.นักศึกษารวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอานเรื่อง หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   
“สีดา” ของมนัส  จรรยงค โดยครูพิจารณาความถูกตอง 
 2.นักศึกษาทําแบบทดสอบเขียนเนื้อเร่ืองบทความเปนรายบุคคลโดยไมปรึกษากันภายใน
กลุม 
 3.ตรวจใหคะแนน พรอมทั้งบันทึกผลการทดสอบของสมาชิกในแตละกลุมและคิดคะแนน
การทํางานกลุม 
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 4.นําคะแนนของกลุมมาประเมินผลสัมฤทธิ์ และมอบรางวัลกลุมที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับ
แรก โดยกําหนดรางวัลไว 2 รางวัล คือ รางวัลกลุมยอดเยี่ยม และรางวัลกลุมเกงมาก 

สื่อ / แหลงเรียนรู 
 1.บทอาน เร่ือง   เครื่องบินมหาชาติ 
 2.บทอาน เร่ือง    หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค 
 3.ใบความรู        เรื่อง กลวิธีการเขียนเนื้อเรื่องของบทความ 
 4.ใบงานที่ 1       เรื่อง เครื่องบินมหาชาติ 
 5.ใบงานที่ 2       เรื่อง หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา”ของมนัส  จรรยงค 
 การวัดและประเมินผล 
  วิธีวัดและประเมินผล 
  1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
  2.การตรวจใบงาน  เครื่องบินมหาชาติ 
  3.การตรวจใบงาน  หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค 
  4.การตรวจการเขียนเนื้อเรื่องสารคดี 
  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
    
 บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
  วันนี้เปนการสอนอานและเขียนเนื้อเร่ืองบทความ ในขั้นสอนนักศึกษาปฏิบัติ
กิจกรรมไดดี  แตในขั้นกิจกรรมกลุมคอนขางที่จะมีปญหาเพราะนักศึกษาเขียนไปแลวก็จะวน
กลับไปใชกลวิธีในการเขียนเนื้อเรื่องสารคดี  ครูจึงตองเนนย้ําใหนักศึกษาศึกษากลวิธีจากบทอานวา
การเขียนบทความผูเขียนใหความสําคัญกับแนวคิดหรือการคนพบใหม  ขั้นประเมินผลนักศึกษาทํา
แบบทดสอบเขียนเนื้อเร่ืองบทความเปนรายบุคคลไดคอนขางชา โดยภาพรวมการทํางานของ
นักศึกษาในวันนี้อยูที่ระดับพอใช 
 
                 ลงชื่อผูสอน 
 
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
การเขียนเนื้อเร่ือง 
เนื้อเ ร่ืองนับเปนหัวใจของการเขียนบทความ  เปนคําตอบ คําอธิบาย  แนวทางและ

ขอเสนอแนะในการแกปญหา ความคิดใหม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มุมที่คนอื่นไมมอง กระบวน
ทัศนใหม ทัศนะและจุดยืนของผูเขียน ฯลฯ เหลานี้จะเห็นไดในตัวเรื่อง แตส่ิงเหลานี้อาจกํากวม 
สับสน และกอใหเกิดความไมเขาใจไดหากไมมีวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองที่ดี   ผูเขียนบทความจึงตองใช
กลวิธีการเขียนที่ดีและนาสนใจ 

 การเขียนยอหนาแตละยอหนาในเนื้อเรื่องจะตองสัมพันธเปนเรื่องเดียวกัน มีลําดับขั้นตอน
ไมวกวนไปมา กอนที่จะเขียนบทความผูเขียนตองหาขอมูล หาความรูที่จะนํามาเขียนเสียกอน การ
หาขอมูลนั้นอาจไดจากการสัมภาษณ การสอบถามผูรู การเดินทางทองเที่ยว การอานหนังส่ือพิมพ
หรือหนังสือตางๆ 

    กลวิธีการเขียนเนื้อเรื่องบทความใหนาสนใจไดหลายแบบดังนี้คือ 
 1.ทําเปนประเด็นและหัวขอพรอมรายละเอียดและตัวอยาง  
 ผูเขียนจะตองสรุปความคิดออกมาเปนประเด็นสําคัญวามีทั้งหมดกี่ประเด็นกอน และแตละ
ประเด็นจะแตกเปนหัวขอยอยไดกี่หัวขอ แตละหัวขอจะใหขอมูล ตัวอยาง และหลักฐานอะไรบาง 
ถาเปนบทความวิชาการจะเนนน้ําหนักและความนาสนใจของขอมูล หากเปนบทความทั่วไปอาจ
เนนความนาสนใจของตัวอยางที่จะทําใหเห็นเปนรูปธรรมนาเชื่อถือ สรางความขบขัน หรือสราง
ความนาสนใจ บางคนเขียนมีประเด็นนอย แตเต็มไปดวยตัวอยางที่นาสนใจและนาตื่นตาตื่นใจที่ไม
มีคนคาดคิดมากอน ไมเคยเห็นและไดยินมากอน เปนตน ประเด็นและหัวขอไมควรมีมาก 3-5 
ประเด็น/หัวขอ จะทําใหตามเรื่องและจําไดงาย แตไปเนนที่ตัวอยางจะทําใหนาสนใจกวา 
 2.ลําดับประเด็นและหัวขอ  
 เริ่มจากลําดับตามความสําคัญ ตามลักษณะของพื้นที่ ตามความจําเปน ตามเวลา ตามหลัก
เหตุและผล  
 3.ขึ้นตนยอหนาใหมในแตละประเด็นและหัวขอเพื่อเนนความสําคัญ  
 ผูเขียนควรเอาประโยคที่เปนประเด็นและหัวขอสําคัญไวตน และสวนขยายตามมา หาก
เขียนเรียงติดกันไปยอหนาเดียว จะไมชวยใหผูอานมองเห็นไดวามีกี่ประเด็นกี่หัวขอ การแบงยอ
หนาจะชวยใหผูอานเกิดภาพเปนกลุมตามการแบงยอหนา ทําใหเขาใจและตามเรื่องไดงายและรูวา
สวนใดเปนสําคัญ สวนใดเปนสวนขยาย หากสังเกตใหดีจะพบวานักเขียนหลายคนมักเนนความคิด
สําคัญ ประเด็นและหัวขอสําคัญดวยการขึ้นตนบรรทัดใหม ฉะนั้นยอหนาจึงเปนเพียงประโยค
สําคัญหรือความคิดสําคัญ 1 ประโยคเพื่อใหเห็นชัดเจน และยกตัวอยางในยอหนาถัดมา นี่ก็เปนวิธี
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เขียนแบบใหมที่นาสนใจแบบหนึ่งแตเปนการเขียนแบบกันเอง หากเปนงานเขียนเชิงวิชาการจะไว
ตนยอหนาดังกลาวขางตน นักเขียนบางคนจะชวยผูอานใหตามประเด็นไดดีขึ้นดวยการเขียน
หมายเลขกํากับหนาประเด็นสําคัญหรือหัวขอสําคัญ ก็ยอมทําไดและงายตอการเขาใจเชนเดียวกัน 
 การใชภาษาในการเขียนบทความ 
 การใชภาษาในการเขียนบทความควรพิจารณาใน 3 ประเด็น ไดแก 

1.  ระดับภาษา 
บทความที่ตีพิมพในหนังสือพิมพควรพิจารณาใชระดับภาษาทั้ง 4 ระดับ ไดแก ภาษาปาก 

ภาษาไมเปนทางการ ภาษากึ่งทางการ และภาษาทางการ โดยผูเขียนจะตองเลือกใชระดับภาษาให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายของผูเขียน ประเภทของบทความ เนื้อหา และกลุมผูอานเชน กรณีที่เขียน
บทความแสดงความคิดเห็นทั่วๆ ไป บทความวิเคราะหขาว บทความวิเคราะห ควรใชภาษาพูดใน
ระดับไมเปนทางการ จนถึงภาษาพูดและภาษาเขียนระดับกึ่งทางการ หากมีบางตอนหรือบาง
ขอความที่ตองการแสดงอารมณ ประชดประชัน เหน็บแนม อยางชัดเจน อาจจะใชภาษาพูดระดับ
ภาษาปาก ที่ไมหยาบคายก็ได  

บทความใหความรูทั่วไป บทความสารคดีทองเที่ยว ควรใชภาษาพูดในระดับภาษาปาก 
เพื่อใหเกิดความเปนกันเองกับผูอาน จูงใจใหผูอานอยากอานและปฏิบัติตามคําแนะนํา หรืออาจจะ
ใชภาษาพูดในระดับไมเปนทางการ หรือกึ่งทางการ ขึ้นอยูกับเนื้อหาของบทความ และกลุมผูอาน
อีกดวย 

บทความสัมภาษณ ควรใชภาษาใหเหมาะสมกับผูใหสัมภาษณ และเรื่องราวท่ีสัมภาษณ 
รวมทั้งกลุมผูอาน ผูเขียนจึงสามารถเลือกใชระดับภาษาไดตั้งแต ภาษาพูดระดับภาษาปาก จนถึง
ภาษาเขียนระดับทางการ 

บทความกึ่งชีวประวัติ บทความวิจารณวรรณกรรม บทความวิจารณศิลปะแขนงอื่นๆ ซ่ึง
ตองการความนาเชื่อถือ และใหเกียรติแกงานวรรณกรรมหรือศิลปะ จึงควรใชภาษาระดับกึ่งทางการ 
จนถึงภาษาในระดับทางการ 

บทความเชิงธรรมะ และเชิงวิชาการ ควรใชภาษาเขียนกึ่งทางการจนถึงระดับทางการ 
เพื่อใหเกิดความชัดเจน นาเชื่อถือ  

อยางไรก็ตาม หากผูเขียนตองการสรางเอกลักษณ หรือลีลาการเขียนเฉพาะตน ก็สามารถ
เลือกใชระดับภาษาไดตามความตองการของตนเอง 
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2.  โวหาร 
บทความแสดงความคิดเห็นทั่วไป บทความวิเคราะหขาว บทความวิเคราะหปญหา ควร

ใชบรรยายโวหารเปนหลัก มีโวหารประกอบ เชน อุปมาโวหาร สาธกโวหาร เทศนาโวหาร เปนตน 
เพื่อแสดงเหตุผลโนมนาวใจผูอาน 

บทความใหความรูทั่วไป ควรเลือกใชบรรยายโวหารเปนหลัก มีโวหารประกอบไดแก 
สาธกโวหาร เพื่อใหเกิดความชัดเจนแจมแจง 

บทความสารคดีทองเที่ยว บางตอนควรเลือกใชพรรณนาโวหาร เพื่อใหเห็นความงดงาม
ของทัศนียภาพ นอกเหนือจากการใชบรรยายโวหาร สวนโวหารประกอบไดแก อุปมาโวหาร สาธก
โวหาร กรณีที่ตองการเลาเกร็ดความรู ตํานาน นิทานตางๆ ประกอบสถานที่ 

บทความสัมภาษณ บทความกึ่งชีวประวัติ บทความวิจารณวรรณกรรม หรือศิลปะแขนง
อ่ืนๆ  บทความวิชาการ ควรเลือกใชบรรยายโวหารเปนโวหารหลัก สวนโวหารประกอบไดแก 
สาธกโวหาร 

บทความเชิงธรรมะ ควรเลือกใชบรรยายโวหารเปนโวหารหลัก สวนโวหารประกอบ
ไดแก เทศนาโวหาร อุปมาโวหาร และสาธกโวหาร 

3.  ภาพพจน 
การเขียนบทความควรเลือกใชภาพพจนเพื่อสรางภาพใหเกิดในความคิด ตลอดจนเพื่อ

กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ หรือความรูสึกของผูอาน รวมทั้งแสดงอารมณ ความรูสึก
อยางแทจริงของผูเขียน ภาพพจนจะทําใหงานเขียนมีอรรถรสมากขึ้น และแสดงลีลาการเขียนของ
ผูเขียนแตละคน บทความทุกชนิดสามารถใชภาพพจนไดตามความเหมาะสม เชน  

บทความแสดงความคิดเห็นทั่วไป บทความวิเคราะหขาว บทความวิเคราะหปญหา มักจะ
ใชการอุปมา อุปลักษณ ปฏิภาคพจน อติพจน ปฏิปุจฉา นามนัย เปนตน 
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การเขียนเนื้อเร่ือง 
เนื้อเ ร่ืองนับเปนหัวใจของการเขียนบทความ  เปนคําตอบ คําอธิบาย  แนวทางและ

ขอเสนอแนะในการแกปญหา ความคิดใหม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มุมที่คนอื่นไมมอง กระบวน
ทัศนใหม ทัศนะและจุดยืนของผูเขียน ฯลฯ เหลานี้จะเห็นไดในตัวเร่ือง แตส่ิงเหลานี้อาจกํากวม 
สับสน และกอใหเกิดความไมเขาใจไดหากไมมีวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองที่ดี   ผูเขียนบทความจึงตองใช
กลวิธีการเขียนที่ดีและนาสนใจ 

 การเขียนยอหนาแตละยอหนาในเนื้อเรื่องจะตองสัมพันธเปนเรื่องเดียวกัน มีลําดับขั้นตอน
ไมวกวนไปมา กอนที่จะเขียนบทความผูเขียนตองหาขอมูล หาความรูที่จะนํามาเขียนเสียกอน การ
หาขอมูลนั้นอาจไดจากการสัมภาษณ การสอบถามผูรู การเดินทางทองเที่ยว การอานหนังส่ือพิมพ
หรือหนังสือตางๆ 

    กลวิธีการเขียนเนื้อเรื่องบทความใหนาสนใจไดหลายแบบดังนี้คือ 
 1.ทําเปนประเด็นและหัวขอพรอมรายละเอียดและตัวอยาง  
 ผูเขียนจะตองสรุปความคิดออกมาเปนประเด็นสําคัญวามีทั้งหมดกี่ประเด็นกอน และแตละ
ประเด็นจะแตกเปนหัวขอยอยไดกี่หัวขอ แตละหัวขอจะใหขอมูล ตัวอยาง และหลักฐานอะไรบาง 
ถาเปนบทความวิชาการจะเนนน้ําหนักและความนาสนใจของขอมูล หากเปนบทความทั่วไปอาจ
เนนความนาสนใจของตัวอยางที่จะทําใหเห็นเปนรูปธรรมนาเชื่อถือ สรางความขบขัน หรือสราง
ความนาสนใจ บางคนเขียนมีประเด็นนอย แตเต็มไปดวยตัวอยางที่นาสนใจและนาตื่นตาตื่นใจที่ไม
มีคนคาดคิดมากอน ไมเคยเห็นและไดยินมากอน เปนตน ประเด็นและหัวขอไมควรมีมาก 3-5 
ประเด็น/หัวขอ จะทําใหตามเรื่องและจําไดงาย แตไปเนนที่ตัวอยางจะทําใหนาสนใจกวา 
 2.ลําดับประเด็นและหัวขอ  
 เริ่มจากลําดับตามความสําคัญ ตามลักษณะของพื้นที่ ตามความจําเปน ตามเวลา ตามหลัก
เหตุและผล  
 3.ขึ้นตนยอหนาใหมในแตละประเด็นและหัวขอเพื่อเนนความสําคัญ  
 ผูเขียนควรเอาประโยคที่เปนประเด็นและหัวขอสําคัญไวตน และสวนขยายตามมา หาก
เขียนเรียงติดกันไปยอหนาเดียว จะไมชวยใหผูอานมองเห็นไดวามีกี่ประเด็นกี่หัวขอ การแบงยอ
หนาจะชวยใหผูอานเกิดภาพเปนกลุมตามการแบงยอหนา ทําใหเขาใจและตามเรื่องไดงายและรูวา
สวนใดเปนสําคัญ สวนใดเปนสวนขยาย หากสังเกตใหดีจะพบวานักเขียนหลายคนมักเนนความคิด
สําคัญ ประเด็นและหัวขอสําคัญดวยการขึ้นตนบรรทัดใหม ฉะนั้นยอหนาจึงเปนเพียงประโยค

ใบความรู 
เร่ือง กลวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองบทความ 
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สําคัญหรือความคิดสําคัญ 1 ประโยคเพื่อใหเห็นชัดเจน และยกตัวอยางในยอหนาถัดมา นี่ก็เปนวิธี
เขียนแบบใหมที่นาสนใจแบบหนึ่งแตเปนการเขียนแบบกันเอง หากเปนงานเขียนเชิงวิชาการจะไว
ตนยอหนาดังกลาวขางตน นักเขียนบางคนจะชวยผูอานใหตามประเด็นไดดีขึ้นดวยการเขียน
หมายเลขกํากับหนาประเด็นสําคัญหรือหัวขอสําคัญ ก็ยอมทําไดและงายตอการเขาใจเชนเดียวกัน 
 การใชภาษาในการเขียนบทความ 
 การใชภาษาในการเขียนบทความควรพิจารณาใน 3 ประเด็น ไดแก 

1.  ระดับภาษา 
บทความที่ตีพิมพในหนังสือพิมพควรพิจารณาใชระดับภาษาทั้ง 4 ระดับ ไดแก ภาษาปาก 

ภาษาไมเปนทางการ ภาษากึ่งทางการ และภาษาทางการ โดยผูเขียนจะตองเลือกใชระดับภาษาให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายของผูเขียน ประเภทของบทความ เนื้อหา และกลุมผูอานเชน กรณีที่เขียน
บทความแสดงความคิดเห็นทั่วๆ ไป บทความวิเคราะหขาว บทความวิเคราะห ควรใชภาษาพูดใน
ระดับไมเปนทางการ จนถึงภาษาพูดและภาษาเขียนระดับกึ่งทางการ หากมีบางตอนหรือบาง
ขอความที่ตองการแสดงอารมณ ประชดประชัน เหน็บแนม อยางชัดเจน อาจจะใชภาษาพูดระดับ
ภาษาปาก ที่ไมหยาบคายก็ได  

บทความใหความรูทั่วไป บทความสารคดีทองเที่ยว ควรใชภาษาพูดในระดับภาษาปาก 
เพื่อใหเกิดความเปนกันเองกับผูอาน จูงใจใหผูอานอยากอานและปฏิบัติตามคําแนะนํา หรืออาจจะ
ใชภาษาพูดในระดับไมเปนทางการ หรือกึ่งทางการ ขึ้นอยูกับเนื้อหาของบทความ และกลุมผูอาน
อีกดวย 

บทความสัมภาษณ ควรใชภาษาใหเหมาะสมกับผูใหสัมภาษณ และเรื่องราวท่ีสัมภาษณ 
รวมทั้งกลุมผูอาน ผูเขียนจึงสามารถเลือกใชระดับภาษาไดตั้งแต ภาษาพูดระดับภาษาปาก จนถึง
ภาษาเขียนระดับทางการ 

บทความกึ่งชีวประวัติ บทความวิจารณวรรณกรรม บทความวิจารณศิลปะแขนงอื่นๆ ซ่ึง
ตองการความนาเชื่อถือ และใหเกียรติแกงานวรรณกรรมหรือศิลปะ จึงควรใชภาษาระดับกึ่งทางการ 
จนถึงภาษาในระดับทางการ 

บทความเชิงธรรมะ และเชิงวิชาการ ควรใชภาษาเขียนกึ่งทางการจนถึงระดับทางการ 
เพื่อใหเกิดความชัดเจน นาเชื่อถือ  

อยางไรก็ตาม หากผูเขียนตองการสรางเอกลักษณ หรือลีลาการเขียนเฉพาะตน ก็สามารถ
เลือกใชระดับภาษาไดตามความตองการของตนเอง 
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2.  โวหาร 
บทความแสดงความคิดเห็นทั่วไป บทความวิเคราะหขาว บทความวิเคราะหปญหา ควร

ใชบรรยายโวหารเปนหลัก มีโวหารประกอบ เชน อุปมาโวหาร สาธกโวหาร เทศนาโวหาร เปนตน 
เพื่อแสดงเหตุผลโนมนาวใจผูอาน 

บทความใหความรูทั่วไป ควรเลือกใชบรรยายโวหารเปนหลัก มีโวหารประกอบไดแก 
สาธกโวหาร เพื่อใหเกิดความชัดเจนแจมแจง 

บทความสารคดีทองเที่ยว บางตอนควรเลือกใชพรรณนาโวหาร เพื่อใหเห็นความงดงาม
ของทัศนียภาพ นอกเหนือจากการใชบรรยายโวหาร สวนโวหารประกอบไดแก อุปมาโวหาร สาธก
โวหาร กรณีที่ตองการเลาเกร็ดความรู ตํานาน นิทานตางๆ ประกอบสถานที่ 

บทความสัมภาษณ บทความกึ่งชีวประวัติ บทความวิจารณวรรณกรรม หรือศิลปะแขนง
อ่ืนๆ  บทความวิชาการ ควรเลือกใชบรรยายโวหารเปนโวหารหลัก สวนโวหารประกอบไดแก 
สาธกโวหาร 

บทความเชิงธรรมะ ควรเลือกใชบรรยายโวหารเปนโวหารหลัก สวนโวหารประกอบ
ไดแก เทศนาโวหาร อุปมาโวหาร และสาธกโวหาร 

3.  ภาพพจน 
การเขียนบทความควรเลือกใชภาพพจนเพื่อสรางภาพใหเกิดในความคิด ตลอดจนเพื่อ

กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ หรือความรูสึกของผูอาน รวมทั้งแสดงอารมณ ความรูสึก
อยางแทจริงของผูเขียน ภาพพจนจะทําใหงานเขียนมีอรรถรสมากขึ้น และแสดงลีลาการเขียนของ
ผูเขียนแตละคน บทความทุกชนิดสามารถใชภาพพจนไดตามความเหมาะสม เชน  

บทความแสดงความคิดเห็นทั่วไป บทความวิเคราะหขาว บทความวิเคราะหปญหา มักจะ
ใชการอุปมา อุปลักษณ ปฏิภาคพจน อติพจน ปฏิปุจฉา นามนัย เปนตน 
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เคร่ืองบินในมหาเวสสันดรชาดก 
นิพัทธพร  เพ็งแกว 

แคเอยส้ันๆ  “เพียงงีบหนึ่งก็ถึงแลว”  ทุกคนก็ดูเหมือนจะเขาใจตรงกันวา  นี่คือคุณสมบัติ
พิเศษสุดของ  “เครื่องบิน”  ยานพาหนะชนิดหนึ่งที่พาคุณๆเหินฟาไปมาอยูทุกวัน  จนไมเหลืออะไร
ชวนตื่นเตนหรือแปลกใหม  จะวาไปแลวสําหรับคนเมืองสมัยนี้  หากมีอีแรงสักตัวรอนมาลงกลาง
สนามหลวง  ดูยังจะนาฮือฮามากกวา 
 จึงแทบไมนาเชื่อวา  เมื่อเกือบแปดสิบปกอน  เครื่องบินจะเปน  “ส่ิงมหัศจรรย”  สําหรับผู
พบเห็น  ทั้งมีอิทธิพลสามารถสงผาน  “ความมหัศจรรย”  มาไดจนถึงปจจุบัน 
 รูกันอยูแลววา  จิตรกรรมไทยมักมีภาพเด็ดๆ  ประเภทวิจิตรกามาแอบซอนโผลเขามาใหระ
ถึกใจเลนอยูเสมอ  อารมณขันปนทะลึ่งของจิตรกรไมเพียงแสดงถึงมุมมองอันคมคาย  แตยังพลอย
บอกเลาคานิยมในเรื่องความสัมพันธของมนุษยในสังคมกอนอยางมีสีสัน  ผานทางวิถีชีวิตของผูคน
ที่ปรากฏเปนตัวละครอยูในมุมหนึ่งมุมใดของภาพ  ที่หากกวาดสายตามองอยางฉาบฉวย  ก็พรอมจะ
ผานเลยไปโดยไมมีใครใสใจ 
 เชนเดียวกับภาพเครื่องบินในงานจิตรกรรมชุดมหาเวสสันดรชาดกซึ่งซุกซอนอยูเงียบๆ  
บนศาลาวัดขุนตรา  จังหวัดเพชรบุรี 
 ภาพเขียนไทยชุดนี้มีอยู  ๑๓  ภาพ  จับความตั้งแตเร่ิมตนเรื่องกัณฑทศพรไปจนสิ้นสุดที่
นครกัณฑ  ภาพเขียนทั้งหมดยังสมบูรณแจมชัด เขียนบนผืนผาขนาด  ๒๑ X ๒๘  นิ้ว  ใสกรอบไม
เกาคร่ําประดับเรียงรายอยูบริเวณชวงบนของผนังศาลา  ภายในภาพมีขอความระบุไววานายเลิศ  
พวงพระเดช  เปนผูเขียนไวเมื่อป  พ.ศ.  ๒๔๖๒  ซ่ึงตรงกับสมัยรัชกาลที่  ๖  พอดี  ครูเลิศเขียนภาพ
ชุดนี้เมื่อตอนอายุได  ๒๙  ป  ขณะเปนพระหนุมไฟแรง  ฝมือจัด  ความคิดกวางไกล  และมีอิสระ
เต็มที่ในการเขียนภาพ  จึงสามารถแทรกอารมณในเนื้อหาของเรื่องไดอยางนาชม 

 
 
 
 
 
 

     จิตรกรรมมหาเวสสันดรชาดก  ภาพนครกัณฑ   
       ที่วัดขุนตรา  ฝมือครูเลิศ  พวงพระเดช 
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 ทั้ง  ๑๓  ภาพนี้  ที่โดดเดนเปนพิเศษเห็นจะเปนภาพสุดทายคือนครกัณฑ  ซ่ึงเลาเรื่องพระ
เจากรุงสัญชัยและพระนางผุสดี  พรอมดวยเหลาขุนนางไดยกขบวนพยุหยาตราไปทูลเชิญพระ
เวสสันดรใหลาผนวชคืนเขานครสีพีมาครองราชสมบัติ  โดยจัดภาพใหเจากรุงสัญชัยและพระ
เวสสันดรทรงชางอยูคูกัน  พระนางมัทรีอยูคูกับพระนางผุสดี  มีฉัตรกางกั้นทั้ง  ๔  พระองค  ชาง
ทรงกําลังกาวเดิน  ไกลออกไปจะแลเห็นกัณหาชาลีประทับอยูในกูบชางไมมีฉัตร  เห็นขบวนทหาร  
ขุนนาง  ขาราชบริพารยาวเหยียดอยูทามกลางปาเขา  มีภาพตนไมเขียนดวยสีเขียวเขม  แลวกระทุง
เปนใบดวยสีเขียวออน  เนนแสงเงาชัดเจนภาพภูเขาระบายดวยสีเทาหมนเรียบงายไมไดเนนอยาง
กอนหิน  ทองฟาโปรงใส  เมฆสีขาว  เห็นภาพนกบิน 
 และที่พิเศษสุดในภาพนี้ก็คือ  ภาพเครื่องบินที่รอนอยูเหนือขบวนเสด็จ  อันแสดงใหเห็นถึง
บุญญาธิการของกษัตริยทั้งหกและความเจริญของบานเมือง  เปนการแสดงถึงแสนยานุภาพ  ถวาย
พระเกียรติใหปรากฏอยางถวนทั่วในหมูประชาชน 
 สําหรับผูสนใจอานความหมายจากโลกในอดีตแลว  ภาพเขียนชิ้นนี้ถือเปนหลักฐานเกาแก
ที่สุดที่บันทึกเหตุการณเครื่องบินลําแรกที่บินมาลงยังสนามดอนคาน  เมืองเพชรบุรี  เพราะในสมัย
รัชกาลที่  ๖  ประมาณป  พ.ศ. ๒๔๕๖  นั้น  กองทัพบกไดจัดตั้งกองการบินขึ้นในประเทศไทยเปน
ครั้งแรก  มีการสั่งเครื่องบินแบบ  “เบรเกต”  เขามาฝกบินโฉบฉวัดเฉวียนอวดศักดาแสนยานุภาพ  
เสียงดังกระหึ่ม  เปนที่ตื่นตาตื่นใจกันมาก  เมื่อเครื่องบินชนิดนี้มาลงที่เมืองเพชร  ครูเลิศ  พวงพระ
เดช  คงเกิดแรงบันดาลใจ  จึงเขียนภาพเครื่องบินเบรเกตที่เคยเห็นไวในนครกัณฑ ภาพเขียนมี
รายละเอียดมากพอที่จะเห็นวาเครื่องบินบินไมสูงนัก  เพราะยังสามารถมองเห็นคนบังคับเครื่องบิน
ปรากฏอยูในภาพอีกดวย 
 ความสําคัญอีกแงหนึ่งก็คือ  เทาที่ไดสํารวจมาเครื่องบินเบรเกตลํานี้นับเปนเครื่องบินลํา
แรกสุดที่เขามาปรากฏอยูในภาพจิตรกรรมไทย 
 จริงอยูที่คนปจจุบันจะคุนชินกับเครื่องบินกันจนเปนเรื่องธรรมดาแตเครื่องบินในมหา
เวสสันดรชาดกที่วัดขุนตราก็เปนหลักฐานชัดเจนสะทอนใหเห็นความมหัศจรรยของวันวาน  ที่ถูก
สงผานมาสูปจจุบันดวยกรอบมุมมองของครูเลิศ  ผูสามารถวาดเครื่องบินใสไวในภาพไดอยาง
สอดคลองเหมาะเจาะ  เปน  “จดหมายเหตุทางสังคม”  บันทึกถึงการสืบตอทางความคิดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติอันพิเศษของ  “เครื่องบิน”  ที่ยังหลงเหลือมาถึงบัดนี้  เพราะจนปจจุบัน  พอถึงวันสําคัญๆ
ของชาติไทย  ก็ยังมีการใชเครื่องบินมาแสดงแสนยานุภาพเหนือนานฟา  ณ  สถานที่ทําพิธี  เปนที่
ประทับใจของคนไดพบเห็นอยูเสมอ 
 ภาพเครื่องบินเบรเกตที่วัดขุนตรา  จึงนับเปนภาพที่ทรงคุณคาอยางยิ่งอีกภาพหนึ่งของเมือง
เพชรบุรี   (ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร THE  EARTH 2000  ปที่๒  ฉบับที่๑๓  พ.ศ.๒๕๓๗)  
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หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น “สีดา” ของมนัส  จรรยงค 
แสนประเสริฐ  ปานเนียม 

พ.ศ. ๒๔๕๘ เกิดไฟไหมคร้ังใหญในเมืองเพชรบุรีทั้งสองฟากแมน้ํา  วัดพลับพลาชัยถูกไฟ
ไหมเหลือเพียงกุฏิของคุณพอฤทธ์ิและวิหาร  ตัวหนังของคุณพอก็กระจัดกระจาย  บางไปอยูวัดปอม  
บางไปอยูวัดคงคาราม 

พ.ศ. ๒๔๙๐ ลูกศิษยวัดพลับพลาชัยที่เคยเลนหนังใหญมาแตคร้ังคุณพอฤทธิ์ไดมารวมตัว
กันเลนหนังในงานพระราชทานเพลิงศพพระเพชรคุณมุนี (กร) อดีตเจาอาวาสวัดพลับพลาชัยและ
อดีตเจาคณะจังหวัดเพชรบุรี  นับเปนการแสดงหนังใหญครั้งสุดทายของคณะวัดพลับพลาชัย  

พ.ศ. ๒๔๙๔ มมัส  จรรยงค  ราชาเรื่องส้ันเมืองไทย  เขียนเรื่องส้ัน “สีดา”  ลงในอุดมสาร  
ซ่ึงเปนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหนังใหญวัดพลับพลาชัยและใชเมืองเพชรบุรีเปนฉากของเรื่อง 

คุณพอฤทธิ์เปนเจาอาวาสวัดพลับพลาชัยทานไดรวบรวมลูกศิษยลูกหาและศรัทธาชาวบาน
สรางหนังใหญขึ้นมาเปนมหรสพประจําเมือง  หนังใหญคณะนี้ไดออกแสดงตามงานตางๆจนเปนที่
กลาวขวัญกันไปทั่วถึงตัวหนังอันวิจิตรและทวงทาในการเชิดตลอดจนดนตรีปพาทยที่ใชประกอบ
ซ่ึงคุณพอเปนผูควบคุมดูแล 

มนัส  จรรยงค  ราชาเรื่องสั้นเมืองไทยเปนชาวเพชรบุรีเกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ ที่บานตนโพธิ์
ใกลวัดพลับพลาชัย   เร่ืองสั้นจํานวนมากของมนัสใชเมืองเพชรบุรีเปนฉาก   ที่โดงดังมากจนมีผูนํา
มาสรางเปนภาพยนตรคือ เรื่อง “ครูแก” ซ่ึงเปนเรื่องที่กลาวถึงหนังตะลุงตัวหนึ่งของนายฉายบิดา
หมื่นเชิดชํานาญ     นายหนังมีชื่อของเมืองเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

   (ซาย)หนังใหญตัวนางสีดา  จัดแสดงอยูในวิหารวัดพลับพลาชัย 
   (ขวา)ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดไทรอารีรักษ  โพธาราม ราชบุรี  
   เปนการแสดงหนังใหญตอนจับลิงหัวค่ํา 
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สวนเรื่องที่กลาวถึงหนังใหญเมืองเพชรนั้นคือเร่ือง “สีดา”  มนัสเลาเรื่องผาน “ประดิษฐ” 
ตัวละครสําคัญที่สนใจในเรื่องราวของความเชื่อ  เขาไดเดินทางมาชมตัวหนังใหญที่เมืองเพชรบุรี
พรอมคณะศิลปนจากเพาะชาง  หลังจากไดชื่นชมความงดงามของตัวหนังแลวคณะศิลปนได
เดินทางไปเที่ยวหัวหิน  แตประดิษฐกลับเลือกที่จะอยูเมืองเพชรตอไปเพื่อคนหาเรื่องราวอันนา
พิศวงของหนังใหญ  และเขาก็ไดพบกับเฒาครามที่ใตถุนกุฏิวัดปอม  แกไดเลาเรื่องของอายมุยชาง
แกะหนังศิษยเอกหลวงพอฤทธ์ิ  อายมุยหลงรักนางเอกละครชื่อ “สีดา”ซ่ึงเปนหญิงสาวที่มีความ
งดงามและไดสวมบทสีดาตลอดในการเลนโขนละคร  แตเธอไมไดรักอายมุยเลย  อายมุยสลักหนัง
ใหญตัวสีดาขึ้นมาตัวหนึ่งงามราวกับสีดาที่อายมุยหลงรัก  อยูมาวันหนึ่งอายมุยหลอกสีดาไปฆาใน
ปาแลวตัดเอาหนังของสีดามาประจุไวในตัวหนังสีดาที่มันแกะขึ้น  กาลเวลาลวงเลยไปเรื่องราวของ
ไอมุยและหนังตัวนั้นก็ลางเลือนไปจากเมืองเพชร  จนประดิษฐไดมาเจอกับเฒาครามและแกไดเลา
เรื่องนี้ใหเขาฟง  สวนตัวไอมุยและหนังตัวนั้นเปนอยางไรไปอยูที่ไหนขอใหอานเอาเองจากเรื่องสั้น 
“สีดา”  

เร่ืองสั้นเปนเรื่องที่นักเขียนแตงขึ้นเพื่อสรางความบันเทิงแกผูอาน  ตัวละครที่โลดแลนอยู
ในเรื่องลวนถูกสมมติขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน  แตเร่ืองสั้นจํานวนมากของ มนัส  จรรยงค  นิยม
นําสถานที่และเหตุการณบางอยางที่มีอยูจริงมาสอดแทรกไวในเรื่อง  ผลของกลวิธีในการเขียน
เชนนี้ทําใหเรื่องราวตางๆมีความสมจริงสรางอรรถรสและจินตนาการแกผูอานอยูเสมอ  เร่ืองสั้น “สี
ดา” ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่มนัสนําฉากและเหตุการณจริงมาใสไวเพื่อความสมจริงดังจะไดกลาวถึง
และวิเคราะหไปทีละตอนดังตอไปนี้ 

“ หลวงพอฤทธิ์อันเปนผูสลักหนังเหลานั้นเปนลูกศิษยของอาจารยอินโขง  เดี๋ยวนี้รูปปน
ของหลวงพอฤทธิ์ยังมีอยู  เวลาแกะสลักลูกศิษยมักทําไมทันใจเลย  ทานตองลงมือของทานเองจึงจะ
พอใจ” 

ตามประวัติกลาววาคุณพอฤทธ์ิเปนศิษยของขรัวอินโขงไดอุปสมบทที่วัดแลวยายมาจํา
พรรษาที่วัดพลับพลาชัย  และไดเปนเจาอาวาสในปพ.ศ.๒๔๑๒  คุณพอฤทธิ์ใชเวลาสรางหนังอยู
สามปไดหนังสองรอยกวาตัวโดยใชศาลาการเปรียญของวัดเปนสถานที่แกะสลักตัวหนังและ
ฝกซอมปพาทยตลอดจนคนเชิดคนพากย    เร่ืองรูปปนหรือรูปหลอของคุณพอฤทธ์ินี้ปจจุบันอยูใน
วิหารวัดพลับพลาชัย  สวนเรื่องที่คุณพอฤทธิ์ลงมือสลักหนังเองนั้นก็เหตุวาทานเปนครูชางมีฝมือ
มากเมื่อผูอ่ืนทําไมถูกใจยอมตองลงมือเองเปนธรรมดา 

 “หนังจาวก็ลําบากหนอย  รูปพระแผลงสองตัวนั้นตองหาหนังโคตายพรายมาสลัก โคตาย
พรายก็คือโคที่ตายทั้งกลมตายทั้งๆที่มีลูก  ขอนี้ไมยากนัก  แตรูปพระฤๅษีตัวครูนั้นตองไปหาหนัง
เสือหนังหมีมาสลักจึงจะขลัง  เมื่อจะเขียนจะสลักก็ตองนุงขาวหมขาว  แตสมภารของเราถือเสียวา
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ทานครองผากาสาวพัสตร  บริสุทธิ์ยิ่งกวาผาขาว  มันเปนงานกะทันหันเต็มที่ทีเดียว  เพราะวาจะตอง
เขียนจะตองสลักใหเสร็จในวันเดียวจึงจะใชได  เมื่อสลักเสร็จแลวก็ระบายสี” 

ธรรมเนียมของการสลักหนังนั้นทานใหความสําคัญกับตัวครูคือรูปพระฤๅษี และพระแผลง
สองตัวไดแกพระอิศวรและพระนารายณ  กรรมวิธีในการสรางก็เปนดังที่มนัสไดเลาไวคือตองใช
หนังพิเศษและตองสลักใหเสร็จในวันเดียว  ปจจุบันยังคงมีหนังครูคือรูปพระฤๅษีและพระนารายณ
เปนหนังที่ลงสีปดทองอยางสวยงามยังคงเก็บไวบนศาลาการเปรียญวัดพลับพลาชัย 

“ธรรมดาหนังจะใหขลังแลวตองมีหนังหรือกระดูกของครูบาอาจารยเขามาปะหนาไวเขา
เรียกวาประจุ  อายมุยก็เคยเห็นหลวงพอเอาเสนผมบางกระจุก มาประจุไวที่หนาหนัง” 

เร่ืองคุณพอฤทธิ์ประจุหนังนี้ยังไมพบหลักฐาน  แตธรรมเนียมประจุนี้พบมากในหมูนัก
ดนตรีปพาทยเชนการนํากระดูกหรือผมของครูมาบรรจุไวในกลองทัดใหเสียงกลองฟงไพเราะ  การ
นําหนังหุมปลายลึงคของคนตลกโลนที่ตายแลวมาติดไวที่ปากของตัวตลกหนังตะลุงใหเลนสนุก
ถูกใจคนดู  ส่ิงเหลานี้ทําเพื่อใหเกิดความขลังและกําลังใจแกบรรดาลูกศิษยเสมือนมีครูมาคอยปกปก
รักษาในขณะที่แสดง     

“ไฟไหมใหญทั้งเมืองเพชรไหมหมดทั้งเมืองทั้งสองฝงแมน้ํา  วัดพลับก็ไหมหมดคงเหลือ
แตกุฏิของหลวงพอฤทธิ์เทานั้นกับวิหาร  ทั้งยักษ  ทั้งมนุษย  ทั้งลิงวิ่งเตนกันเปนสิงคลี  ชวยกันดับ
ไฟกุฏิของทานจึงรอดได  ปรกติแลวมันกวนพวกเด็กๆมักจะซนมาก เอาพวกลิงไปพิงไวกับพวก
ยักษมันตีกันนาอัศจรรยคืนยังรุงเลย” 

ไฟไหมใหญเมืองเพชรเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๕๘ ไฟลามไปทั้งสองฝงแมน้ํา  วัด
พลับพลาชัยก็โดนไฟไหมดวยเหลือเพียงกุฏิของคุณพอฤทธ์ิกับวิหารที่ไมถูกไฟไหม  วิหารและกุฏิ
ของคุณพออาจจะพนทางลมที่พัดไฟไปถึงจึงรอดพนจากอัคคีภัยในครั้งนั้น  สวนเรื่องที่พวกลิงพวก
ยักษชวยกันดับไฟอาจเปนเรื่องลํ่าลือกันในยุคนั้นก็เปนไดเพราะที่อ่ืนไหมหมดแตบริเวณกฏิุของคณุ
พอกลับพนไฟ    

 “เดิมหนังใหญเหลานี้อยูในวิหารวัดพลับเปนเวลานานป  สมภารวัดปอมขอเอาไปรักษาไว
ที่วัดแก  ก็เกิดรอนกันใหญ  ตั้งแตหนังเหลานี้เขาไปอยูความสุขสงบในวัดนั้นไมมีเลย  แมแตจะมี
งานบุญงานกุศลงานศพไมวางานอะไรทั้งนั้น  ตองนองเลือดกันไปทุกที  ในระหวางพวกนักเลงกับ
พวกนักเลง  วัดปอมนั้นเหมือนประตูหรือชายเขตระหวางพวกบานนอกกับคนในเมือง  ดังนั้นจึงมี
เรื่องไปเรื่อยจนกระทั่งสมภารที่นับวาแข็งแรงที่สุดก็ถึงแกมรณะภาพลง” 

หลังไฟไหมใหญเมืองเพชรเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๕๘  หนังใหญของคุณพอก็กระจัด
กระจายไปบางสวนไปอยูที่วัดปอมซึ่ง เมื่อหนังใหญไปอยูที่นั่นแลวจะเกิดตีกันใหญหรือไมผูเขียน
ไมพบหลักฐานที่กลาวถึง  แตที่มนัสเขียนวาวัดปอมนั้นเหมือนประตูหรือชายเขตระหวางพวกบาน
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นอกกับคนในเมืองก็คงจะจริงเพราะวัดปอมอยูบริเวณกําแพงเมืองซึ่งแยกพื้นที่ระหวางเมืองกับ
ชนบท  สมัยกอนคนบานนอกจะเขาเมืองก็คงจะเขาทางนั้น 

“เราไดออกจากวัดปอม  เมื่อไดรับคําบอกเลาของคนชราที่นั่นวา  พวกลงกาอาณาจักรและ
พวกพระรามไดยายไปอยูที่วัดคงคาเสียแลว  ที่วัดคงคามีการเก็บแยกหมูแยกพวก  พวกยักษก็อยูกับ
พวกยักษ  พวกลิงก็จะอยูกับพวกลิง มิฉะนั้นกลางคืนจะไมมีความสุขเลย  เพราะไดยินแตเสียงมันตี
กัน  เสียงไชโยเสียงโหรองกัมปนาทหึ่งๆทั้งที่ไมใชหนาฝน” 

ราว พ.ศ.๒๔๘๓ อ.ลําใย  แกวกกอง  จัดงานแสดงของโรงเรียนประจําจังหวัดเพชรบุรีไดมี
การนําตัวหนังใหญซ่ึงอยูในหอไตรวัดคงคารามมาติดที่หนาตางเรือนสินธุบํารุงทุกบานตอมาหนัง
เหลานี้ไดชํารุดเสียหายไปบาง  สุดทายไปอยูที่เรือนวิเทศโรงเรียนพรหมานุสรณสองตัวและเมื่อร้ือ
เรือนดังกลาวหนังสองตัวนั้นจึงสูญไป  เรื่องหนังยักษหนังลิงตีกันนี้อาจจะเกิดมาจากการเก็บตัว
หนังไวเปนหมูไมปะปนกันเพื่อสะดวกในการใช  ธรรมเนียมการเลนหนังใหญก็นิยมเรียงหนังยักษ
หนังลิงไวคนละขางของจอหนังเพื่อความสะดวกในการสงตัวหนังใหคนเชิด  คนที่ไปดูหนังเห็นเขา
แยกหมูแยกพวกจึงคิดวาหนังจะตีกันก็เปนไดเลยเลาสืบมาจนเปนเรื่องนาพิศวง 

กาลตอมาเมื่อ อ.เฟอ  หริพิทักษ  มาซอมวัดใหญสุวรรณารามไดมาเห็นความงามของหนัง
ใหญเมืองเพชรจึงขอไปอนุรักษไวที่กรมศิลปากรสวนที่เหลืออยูที่วัดก็เปนตัวที่ไมคอยสมบูรณนัก  
ราวปพ.ศ.๒๕๓๑  นายภิรมย  จับใจและคณะไดขอใหทางจังหวัดเพชรบุรีทําหนังสือไปขอยืมตัว
หนังใหญวัดพลับพลาชัยจากกรมศิลปากรมาจัดนิทรรศการในงานพระนครคีรี  หลังจากเสร็จงานได
นําหนังใหญชุดนี้มาจัดแสดงไวในวิหารวัดพลับพลาชัยโดยอยูในความอนุเคราะหของพระครู
สุนทรวชิรคุณ เจาอาวาสวัดพลับพลาชัยจวบจนปจจุบัน 

ในอดีตหนังใหญเปนมหรสพที่ไดรับความนิยมอยางมาก  แตเมื่อกาลลวงไปคานิยมของ
ผูคนในสังคมเปลี่ยนแปลง  คานิยมในการดูหนังใหญก็เสื่อมลง  ปจจุบันยังพอหาคณะหนังใหญที่
รับงานแสดงอยูไดก็มีเชน วัดขนอน  ราชบุรี , วัดสวางอารมณ  ราชบุรี  และวัดบานดอน  ระยอง 
สวนที่จัดแสดงตามวัดตามพิพิธภัณฑตางๆเชนที่วัดพลับพลาชัยก็พอมีบาง   ถึงแมวาหนังใหญวัด
พลับพลาชัยจะไมไดออกมาโลดแลนลอแสงจากเพลิงดังเชนในอดีต  แตตัวหนังที่เหลืออยูก็เปน
ประจักษพยานของความเจริญทางดานวัฒนธรรมในยุคหนึ่งของเมืองเพชรบุรีไดเปนอยางดี  

 
 
 

(ที่มา : หนังสือที่ระลึกงานสัปดาหสุนทรภู  ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๒ วัดพลับพลาชัยท่ีสําหรับประทับรอน) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง หนงัใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น “สีดา”  
ของ มนัส  จรรยงคแลวตอบคําถามตอไปนี ้
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของบทความเรื่อง “หนงัใหญวดัพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา”  
ของมนัส  จรรยงค” 
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............................................................................................................................................................. 

 

ใบงานที่ 2  
เร่ือง หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสัน้ “สีดา” ของ มนัส  จรรยงค 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา  ชั้น  ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC 

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานบทความเรื่อง พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน  และการเขียนบทสรุป
บทความ 
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 

การเขียนบทสรุปเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการเขียนบทความ  บทสรุปหรือคํา
ลงทาย เปนสวนที่ผูเขียนตองการบอกใหผูอ่ืนทราบวา ขอมูลทั้งหมดที่เสนอมาไดจบลงแลว ผูเขียน
ควรมีกลวิธี ทีจ่ะทําใหผูอาน พอใจ ประทบัใจ บทสรุปนี้เปนสวนที่ฝากความคิดและปญหาไวกับ
ผูอานหลังจากที่อานแลว 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานบทความและเขียนบทสรุปบทความตามหัวขอที่กาํหนดใหได  
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของบทความที่อานได 
 2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทสรุปบทความจากเรื่องที่อานได 
 3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
 4.นักศึกษาสามารถเขียนบทสรุปบทความได 
สาระการเรียนรู 

1.หลักการอานบทความ 
2.หลักการเขียนบทสรุปบทความ 
3.บทอานเรื่อง  สุนทรภูขี้เมาจริงหรือ 
4.บทอานเรื่อง พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นทีไ่หน 

กระบวนการเรียนรู 
ในการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นเตรียม 

 1.แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5 คน โดยคละความสามารถเกง ปานกลาง  และออน เปน 
1:3:1ตามกลุมเดิมที่เคยแบงไวในคาบแรก   
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 2.แนะนําวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC วิธีการทํางานกลุม วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล  และวิธีการคิดคะแนนกลุม เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนแบบรวมมือ 

ขั้นสอน 
 1.ทบทวนความรูเดิม เร่ือง การอานบทความ โดยใชการซักถาม 
 2.แจกใบความรูเร่ืองเรื่องกลวิธีการเขียนบทสรุปบทความใหกับนักศึกษาพรอมทั้งอธิบาย
ความรู  และซักถามนักศึกษา 
 3.แจกบทอานเรื่อง สุนทรภูขี้เมาจริงหรือ โดยใหนักศึกษารวมกันอาน จากนั้นครูตั้งคําถาม
ใหนักศึกษาทั้งชั้นชวยกันคิดและตอบคําถาม พรอมทั้งบอกสาระสําคัญของบทอานดังกลาว  แลว
เรียบเรียงเรื่องดวยภาษาที่กระชับ  
 4.นักศึกษาและครูรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน พรอมทั้งอภิปรายกลวิธีการเขียน
บทสรุปบทความ โดยเขียนบันทึกลงในใบงานที่ 1 สุนทรภูขี้เมาจริงหรือ 

ขั้นกิจกรรมกลุม 
 1.แจกบทอานเรื่อง พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน ใหนักศึกษาแตละกลุมอาน 
โดยสมาชิกในกลุมจับคูกันอาน พรอมทั้งผลัดกันเปนผูอานและผูฟง เมื่อปฏิบัติครบทุกคนแลว 
สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน  ศึกษารูปแบบและกลวิธีการเขียนบทสรุปของ
บทอาน  พรอมทั้งตอบคําถามทายบทอานลงในใบงานที่  2  เร่ือง พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภู
เห็นที่ไหน โดยครูสังเกตและใหคําแนะนําแตละกลุม   
 2.นักศึกษาแตละกลุมชวยกันเขียนบทสรุปบทความใหม โดยนํากลวิธีการการเขียนบทสรุป
บทความ ที่สรุปไดมาเปนแนวทางในการเขียน  ซ่ึงเรื่องที่จะเขียนใหมใหกลุมเปนผูกําหนดเอง โดย
ตองแนใจวาสมาชิกในกลุมเขาใจการเขียนบทสรุปบทความ  สาระสําคัญของเรื่องใหม    
 3.นักศึกษาแตละกลุมตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและกลุมอื่น โดยใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยครูเนนเรื่องความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 
 1.นักศึกษารวมกันสรุปสาระสําคัญของบทอานเรื่อง พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็น
ที่ไหน โดยครูพิจารณาความถูกตอง 
 2.นักศึกษาทําแบบทดสอบเขียนบทสรุปบทความเปนรายบุคคลโดยไมปรึกษากันภายใน
กลุม 
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 3.ตรวจใหคะแนน พรอมทั้งบันทึกผลการทดสอบของสมาชิกในแตละกลุมและคิดคะแนน
การทํางานกลุม 
 4.นําคะแนนของกลุมมาประเมินผลสัมฤทธิ์ และมอบรางวัลกลุมที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับ
แรก โดยกําหนดรางวัลไว 2 รางวัล คือ รางวัลกลุมยอดเยี่ยม และรางวัลกลุมเกงมาก 

สื่อ / แหลงเรียนรู 
 1.บทอาน เร่ือง   สุนทรภูขี้เมาจริงหรือ 
 2.บทอาน เร่ือง    พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน 
 3.ใบความรู        เรื่อง กลวิธีการเขียนบทสรุปของบทความ 
 4.ใบงานที่ 1       เรื่อง สุนทรภูขี้เมาจริงหรือ 
 5.ใบงานที่ 2       เรื่อง พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน 
 การวัดและประเมินผล 
   วิธีวัดและประเมินผล 
 1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
 2.การตรวจใบงาน  เร่ือง สุนทรภูขี้เมาจริงหรือ 
 3.การตรวจใบงาน  เร่ือง  พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน 
 4.การตรวจการเขียนบทสรุปบทความ 
  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
   
 บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ขั้นสอน นักศึกษาอานเรื่องสุนทรภูขี้เมาจริงหรือและตอบคําถามไดดี    ขั้ นกิ จกรรมกลุ ม
นักศึกษากลาววาบทอานเรื่อง พรหมพักตรยอดปรางค ยาวมาก แตเมื่อถึงเวลาตอบคําถามนักศึกษาก็
ทําไดดีไมมีปญหา  ในการทํางานกลุมนักศึกษาชวยเหลือกันดี การทํางานในวันนี้นักศึกษารักษา
เวลาไดดีทั้งงานกลุมและรายบุคคล กลุมที่ไดรางวัล คือ กลุม ตะวันสอง และพระจันทรยิ้ม 
         
                   ลงชื่อผูสอน 
 
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
การเขียนบทสรุป 
การเขียนบทสรุปเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการเขียนบทความ  บทสรุปหรือคํา

ลงทาย เปนสวนที่ผูเขียนตองการบอกใหผูอ่ืนทราบวา ขอมูลทั้งหมดที่เสนอมาไดจบลงแลว ผูเขียน
ควรมีกลวิธี ที่จะทําใหผูอาน พอใจ ประทับใจ บทสรุปนี้เปนสวนที่ฝากความคิดและปญหาไวกับ
ผูอานหลังจากที่อานแลว การเขียนบทสรุปมีหลายแบบดังนี้    
 1.บทสรุปประเภทเขียนใหสอดคลองกับความนํา 
ตัวอยาง 
ชื่อเร่ือง      เจาจําปสายการบินอันตราย  ปลวกในเรือนรอ   “วิชิต”  ส่ังฆา 
ความนํา 
 คร้ังหนึ่งการบินไทยเคยถูกยอมรับและจัดอันดับหนึ่งของโลก     แตถึงวันนี้เรื่องดังกลาว
กลาย       เปนเคียงแคตํานานที่คนการบินไทยรุนปูรุนยาบันทึกไวในความทรงจํา    สําหรับเลาให
พนักงานรุนลูกหลานพังเทานั้น 
บทสรุป 
      ทุกวันนี้แมภาพการบินไทยออกมาคอนขางเสียหาย    แตเมื่อสาวไปมักเกิดจากการชักนําองคกร
ในทางผิด   ทําใหคนดีๆที่มีอยูอีกมากไมสามารถเติบโตได 
        สุดทายก็อยูที่วิชิตและครีมทีมของอมเรศ     จะตัดสินใจฆาปลวกในเรืองการบินไทยหรือไม
เพื่อใหโอกาสคนดีๆ ที่มีอยูขึ้นมาสรางความสงางามของสายการบินแหงชาติใหกลับคืนมาอีกครั้ง 
 2.บทสรุปประเภทอางสํานวนสุภาษิต  คําคม 
ตัวอยาง 
 ขอจบบทความเรื่องนี้ดับพระพุทธพจนที่วา 
 “ผูคบคนเลวยอมเลวลง  คบคนเสมอกันยอมไมเสื่อม  คบคนประเสริฐกวายอมดีขึ้นทันที      
เพราะฉะนั้นควรคบคนที่ยิ่งกวาตน(โดยคุณธรรม)”   (พระไตรปฎก    เลม  20 ขอ465) 
 3. บทสรุปแบบบรรยาย 
ตัวอยาง 
 กรณีศึกษาของนายแบงกใหญแหงคายบัวหลวงสอนลูก  นับวามีประโยชนไมมากก็นอยตอ
ครอบครัวไทยในปจจุบัน  สังคมจะดีไดตองเร่ิมจากครอบครัวกอน  ทามกลางภาระงานที่ยุงเหยิง
และปญหาจราจรที่ทําใหคนกรุงเทพฯเปนโรคประสาท  ใชชีวิตอยูบนถนน  กลับบานไมเปนเวลา  
ถาทานมีโอกาสกลับบานไดเร็ว 
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 “ขอเวลาเพียงนอยนิดใหกับลูกบาง  ครอบคัวจะสดใสและเปนสุขอยางครอบครัวนี้  เพราะ
ไดใกลชิดดูแลลูกนั้นเอง” 
 4.ความสรุปแบบอธิบาย 
ตัวอยาง 
 อีกอยางที่ไมควรมองขามก็คือ  การแขงขันในการคาน้ํามันจะมีการแขงขันที่รุนแรงมากใน
อนาคต    ดังนั้นพยายามหาทุนเพื่อที่จะเตรียมพรอมไวแขงขัน  และการพยายามหาเอาทเล็ตตหรือ
เปดหนาปมมากๆ    จําหนายไดแลว  หากตอไปจะมีการลงทุนสรางโรงกลั่นน้ํามัน  เพื่อที่จะใหได
ทางหนึ่งจะแขงขันกับบริษัทน้ํามันรายใหญๆที่มีอยู  เมื่อสรางฐานชองทางกําไรเต็มเม็ดเต็มหนวยก็
ไมใชเร่ืองยาก  ตรงนี้เองที่เปนปจจัยที่น้ํามันเถื่อนทะลักเขามามาก    และอยาลืมวาในป 38-39 โรง
กล่ันน้ํามันอีก 2 แหงจะแลวเสร็จ  ซ่ึงเทากับวาจะมีน้ํามันสําเร็จรูปเขาสูตลาดอีกไมนอยกวา 
265,000 บารเรลเทากับตลาดตอนนั้นก็จะรอนจัดอาจปรอทแตกก็ได 
 สงครามน้ํามันเถื่อนเพิ่งจะแคเริ่มตนเทานั้น 
 5.บทสรุปแบบอางคําพูด 
ตัวอยาง 
 การเมืองในยุคปจจุบันกําลังถูกทําใหมีภาพลบ  เปนภาพของการใชโวหารหาเหตุผล  เพื่อ
จุดสุดทาย  คือผลประโยชนของตนเองและพวกพอง  นักเลือกตั้งตองคํานึงถึงและแยกแยะวา
ประเด็นใดจะนําความเสียหายมาสูประเทศชาติโดยสวนรวมถามัวคํานึงถึงแตการสรางภาพ  การหา
เสียง  ผูรับผิดชอบทั้งนักเลือกตั้งและผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ควรจะตรึกตรองเสียกอนจะ
พูดอะไรออกมา 
 อยาใหเปนแบบที่คุณไตรรงค  สุวรรณคีรี  เคยกลาวบอยๆเลยวา “เปนคําพูดที่ไมไดผาน
สมอง” 
 6.บทสรุปแบบสรุปจบ 
ตัวอยาง 
 สัจธรรมจึงชี้ไวชัดเจนวา  ทุกส่ิงทุกอยางอยูที่คน  แมประเด็นวันมาฆบูชาและวันวาเลน
ไทนหากจะนํามาสูการสรางสรรครวมกันไดคงตองมองทั้งสองดานใหเขาถึงแกน  และเห็นวาเปน
ส่ิงอยูบนรากฐานความหมายเดียวกัน  ซ่ึงคงไมมองเห็นโอกาสชวยสังคมเทานั้น  แตที่สําคัญกวา
นาจะชวยตัวเองใหชีวิตเขาถึงความสุขที่เปนของจริงไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
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 7.บทสรุปประเภทคําถาม 
ตัวอยาง 
 ที่สําคัญ  คือการเสนอขาวดวยความรับผิดชอบ  ทั้งในแงความถูกถวน  และความสุภาพทาง
ภาษา   และเปนการสรางหลักประกันในแงสัญญาที่หนังสือพิมพตอสังคมวาประชาชนก็จะ
สนับสนุน    หนังสือพิมพใหมีเสรีภาพตอไปดวยเชนกัน 
            แตที่ตองยอนถามตัวเองกอนก็คือ  หนังสือพิมพเปดใจกวางรับฟงคําวิพากษวิจารณ  จากทั้ง
ภายนอกและภายในสื่อมวลชนดวยกันแคไหน  เพราะเพียงแคมีการเปดตรวจสอบเรื่องพาดหัวขาว
นั้น          ก็มีหนังสือพิมพบางฉบับสั่งหามนักขาวในสังกัด  “แสดงทรรศนะ”  กันแลว 
 8.บทสรุปแบบประเภทย้ําเจตนา 
ตัวอยาง 
 คนที่เขาไปบวชนั้นสันดานก็ดี  การศึกษาอบรมก็ดี  สกุลรุนชาติก็ดี  นิสัยความประพฤติก็ดี  
ลวนตางกัน  ขี้เหลาหยําเป  สิงหดมกาว  สูดไอระเหยก็มี  ไมเคยวางจากพระศาสนา 
 คนที่เขาไปบวชเปนคนที่มีชีวิตวิญญาณ  มิใชไมแหง  ไมไรชีวิต  แตเปนคนมีโลภโกรธ
หลง  ใชหลักพระศาสนาอบรมไดก็มีไมไดก็มี 
 ความจริงมีอยูดังกลาวมา    ผมจึงไมเคยคิดเลิกทําบุญใสบาตรครับ 
 9.บทสรุปแบบประชดประชัน 
ตัวอยาง 
 สาเหตุที่ประชาชนไทยเปนโรคอวนกันมาก  มิใชเพราะการพัฒนาดานอาหารการกิน
ตามปกติ   หากแตเจาของแผนไดพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อการขยายดังที่พวกตนไดผลประโยชน
มหาศาลนั้น   คือกระตุนใหประชาชนจับจายใชสอยและบริโภคตามการชักจูงโฆษณา 
 ประชาชนไทยที่ถูกพัฒนาใหใชแรงงานก็กลายเปนสัตวืเล้ียงประเภทไขมันมากในปลาย
แผน7 
 หรืออาจจะกลาวโดยสรุปวา  พัฒนาจากควายไปเปนหมู  ก็วาได 
       รวมความแลว  การพัฒนาตลอดมาไดยืนยันสัจธรรมที่วาใครเปนผูเขียนแผน  ยอมจะใช
แผนนั้นใหเปนประโยชนแกพวกตน 
 10.บทสรุปแบบฝากขอคิด 
ตัวอยาง 
 ถาหากทุกฝายไมรวมมือกันคิดแกไขอยางจริงจังหากแตมากังวลสนใจอยูกับอํานาจและ
ผลประโยชนของตนและของพรรคกันอยูแลว 
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          ระบบรัฐบาลไทยคงไปไมรอดอยางแนนอน  หากแตจะตองถูกชักจูงไปสูระบบเผด็จการแบบ
ใดแบบหนึ่งอยางแนนอน  ถาหากทุกฝายยังหลงเขาใจผิดวาระบบการปกครองที่ใชกันอยูใน
บานเมืองเวลานี้เปนประชาธิปไตยแลว 
 11.บทสรุปแบบใหขอเสนอแนะ 
ตัวอยาง 
       รัฐบาลไทยควรเริ่มเปดฉากกันเจรจากับญี่ปุนในแนวทางรุกบาง  มิใชมัวแตลาหลัง  เจรจา
แตเพียงการขอความชวยเหลือ  การขอความรวมมือ  การสรางสันติภาพในภูมิภาคตางๆ  เทานั้น  
ปญหาแรงงานเปนปญหาใกลตัวที่รัฐบาลควรใสใจใหมากกวานี้  นโยบายการทูตเพื่อประชาชนควร
จะถูกหยิบยกขึ้นมาเจรจาในเวทีการเมืองระหวางประเทศบาง 
  มิใชใสใจแตปญหาระหวางประเทศของประเทศอื่นๆเพียงเทานั้น 
 บทสรุปคือการปดเรื่องซึ่งมีความสําคัญไมนอยไปกวาการเปดเรื่อง การปดเรื่องที่ดีและ
นาสนใจจะทําใหผูอานประทับใจและจดจําบทความไดดี ดังนั้นหากเขาใจกลวิธีการเขียนบทสรปุจะ
สามารถสรางความนาสนใจใหแกบทความเปนอยางดี 
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การเขียนบทสรุป 
การเขียนบทสรุปเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการเขียนบทความ  บทสรุปหรือคํา

ลงทาย เปนสวนที่ผูเขียนตองการบอกใหผูอ่ืนทราบวา ขอมูลทั้งหมดที่เสนอมาไดจบลงแลว ผูเขียน
ควรมีกลวิธี ที่จะทําใหผูอาน พอใจ ประทับใจ บทสรุปนี้เปนสวนที่ฝากความคิดและปญหาไวกับ
ผูอานหลังจากที่อานแลว การเขียนบทสรุปมีหลายแบบดังนี้    
 1.บทสรุปประเภทเขียนใหสอดคลองกับความนํา 
 2.บทสรุปประเภทอางสํานวนสุภาษิต  คําคม 
 3. บทสรุปแบบบรรยาย 
 4.ความสรุปแบบอธิบาย 
 สงครามน้ํามันเถื่อนเพิ่งจะแคเริ่มตนเทานั้น 
 5.บทสรุปแบบอางคําพูด 
 6.บทสรุปแบบสรุปจบ 
 7.บทสรุปประเภทคําถาม 
 8.บทสรุปแบบประเภทย้ําเจตนา 
 9.บทสรุปแบบประชดประชัน 
 10.บทสรุปแบบฝากขอคิด 
 11.บทสรุปแบบใหขอเสนอแนะ 
 บทสรุปคือการปดเรื่องซึ่งมีความสําคัญไมนอยไปกวาการเปดเรื่อง การปดเรื่องที่ดีและ
นาสนใจจะทําใหผูอานประทับใจและจดจําบทความไดดี ดังนั้นหากเขาใจกลวิธีการเขียนบทสรปุจะ
สามารถสรางความนาสนใจใหแกบทความเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 

 

ใบความรู 
เร่ือง กลวิธีการเขียนบทสรุปบทความ 
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สุนทรภูขี้เมาจริงหรือ? 
ลอม  เพ็งแกว 

ในการพจิารณาพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในอดตี ผลงานของบุคคลนั้นนาจะไดรับ
การพิจารณาเปนประเดน็แรก 

ฉะนั้นกอนจะตกลงใจวาสุนทรภูเปนคนขี้เมาจริงหรือไม ก็นาจะไดพิจารณาผลงานของ
ทานเปนประเด็นแรก และในที่นี้ก็จะนําเสนอเพียงดานปริมาณเพียงดานเดียว ดังตอไปนี้ 
ก. งานประเภทกลอน 
      ๑.พระอภยัมณ ี

หอพระสมุดสอบชําระไว ๖๔ ตอน ยาว ๒๕,๑๐๒ คํากลอน กรมศิลปากรสอบชําระตออีก 
๖๗ ตอน ยาว ๒๓,๕๘๘ คํากลอน 
      ๒.สิงหไกรภพ  (ฉบับ พ. ณ  ประมวลมารค) ยาว ๖,๕๔๐ คํากลอน 
      ๓.ลักษณวงศ  (ฉบับ พ. ณ  ประมวลมารค) ยาว ๔,๕๔๖ คํากลอน 
      ๔.โคบุตร  (ฉบับ พ. ณ  ประมวลมารค) ยาว ๒,๖๐๖ คํากลอน 
      ๕.นิราศ ๘ เร่ือง  รวมยาว ๓,๑๗๔ คํากลอน 
       ๖.เสภา ๒ เร่ือง  รวมยาว ๑.๗๙๘ คํากลอน 
ข. งานประเภทอื่น 
      ๑.โคลง ๑ เร่ือง  ๔๖๓ บท  ๒.กาพย ๑ เร่ือง  ๑๑๙ บท 
      ๓.บทเหกลอม ๔ เร่ือง  ๗๗๘ บท 
ค.งานทีย่ังไมไดตรวจสอบและยังไมพบตนฉบับ  เชน เร่ืองอภัยนุราช, ดาราวงศ, เพลงยาว ฯลฯ 
จึงพูดไดโดยประมาณ สุนทรภูสรางผลงานไวไมนอยกวา ๖๐,๐๐๐ คํากลอน 
 เมื่อคํานึงถึงวา คนเราใชเวลานอนในวันหนึง่ๆ ประมาณ ๑ ใน ๓ ทํากจิอื่นๆอีกประมาณเทากนั 
มีเวลาทํางานอยางจริงจังประมาณไมเกิน ๘ ชั่วโมง หรือ ๑ ใน ๓ เชนเดยีวกัน 
 สุนทรภูถึงแกกรรมเมื่ออายปุระมาณ ๗๐ ป ประมาณวาผลงานทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในชวงอายุ 
๒๐-๗๐ ป  
 เวลาเขียนกลอนซึ่งประมาณสูงสุด ๑ ใน ๓ ก็เทากับประมาณ ๑๖ ป 
 ลองคิดเลนๆวา ๑๖ ป สนุทรภูมีผลงานเปนกลอนประมาณ ๖๐,๐๐๐ คํากลอน  เฉล่ียปละ
ประมาณ ๓,๖๐๐ คํากลอน วันละ ๑๐ คํากลอน 
 ก็เปนอันวา  ตลอดชีวิต สนุทรภูตองเขียนกลอนวันละ ๑๐ คํากลอนทุกวัน (เวนไมได) 
 ก็นาคิดนะครับวา ขี้เมาคนไหนบาง ท่ีทําไดอยางสุนทรภู? 
(ที่มา : ศิลปวัฒนธรรม,ปที่ ๗ ฉบับที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๒๙) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง สุนทรภู  ขี้เมาจริงหรือ ? แลวตอบคําถามตอไปนี ้
 1.จงสรุปสาระสําคัญที่ไดจากบทอาน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.จงอธิบายกลวิธีการเขียนบทสรุปบทความ   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.จงวิเคราะหความเหมาะสมของชื่อเรื่องกับเนื้อหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 

ใบงานที่ 1  
เร่ือง สุนทรภู  ขี้เมาจริงหรือ ? 
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“พรหมพักตรยอดปรางค”  สุนทรภูเห็นที่ไหน? 
ลอม  เพ็งแกว 

 เมื่อ ณ วัน ๕ฯ๑๓ ๙ ค่ํา ปมะเส็ง ทาว     วิรุณมาศตกลงจัดทัพตามพระลักษณวงศ ตามคําทา
กอนยกทัพไดใหโหรหาฤกษและทํานายวาเหตุการณขางหนาจะเปนอยางไร?(เหมือนเมืองไทยใกล
ยุคนิกสวีนา)  
 เมื่อไดทราบวาพระเคราะหถึงฆาตก็เสียใจสุดอาลัยราชสมบัติ เหลาสนมกํานัลนาง และ 

  ซํ้าเสียดายปรางคมาศราชฐาน 
 ดูละมายเมืองแมนแดนวิมาน 

 แกวประพาฬมรกตทับทิมแกม 
 ดูเฉิดฉายลายจําลองทองจําลัก 
 พรหมพักตรยอดปรางคสลางแหลม 
 เราบรรลัยใครเลยจะซอมแซม 
 จะโรยแรมรักรางไปตางเวียง 
  ฯลฯ 

เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา  เมื่อสุนทรภูทานบรรยายถึงเรื่องใดๆในวรรณกรรมของทาน
มักจะมีของจริงเปนหุนอยูเบื้องหลังเสมอ 
 ดังเชนเมื่อทานกลาวถึงวันสวรรคตของทาวสุทัศนและนางปทุมเกสร (เรื่องพระอภัยมณี) 
ทานบรรยายวา  

 เดือนแปดปวอกตะวันสายัณหย่ํา 
สิบเอ็ดค่ําพุธวันขึ้นบรรจถรณ 
ฤกษอรุณทูลกระหมอมจอมนคร 
สองภูธรเธอสวรรคครรไล 
วัน ๔ฯ๑๑ ๘ ค่ํา ปวอก คือวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาภาลัย และเมื่อ

ทานกลาวถึงความอาลัยรักที่เหลาเสนามาตยมีตอทาวอินณุมาส(เรื่องสิงหไกรภพ) ก็วา 
 มาตยาวาโอพระทูลกระหมอม 
เคยชุบยอมรักใครใครจะเหมือน 
พระโปรดเกลาเขาเดือนออกสามเดือน 
ทั้งคาน้ําเชิงเรือนไมเรียกเลย 
การเขาเดือนออกสามเดือนและงดเก็บ คาน้ํา  คาเชิงเรือน คือพระราชกรณียกิจที่ประทับใจ

เหลาอาณาประชาราษฎรในแผนดินพระพุทธเลิศหลาฯ เชนเดียวกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
279 

 

 

ดังนั้น วันเดือนปและเรื่องราวตอนทาววิรุณมาศยกทัพ ที่ยกมาเปนบทนําขอเขียนนี้
(ขางตน)ก็นาจะไดศึกษาวิเคราะหหรือถกเถียงกันใหกวางขวางออกไป 

 ขอตั้งประเด็นปญหาเปนธงไวกอนดังนี้ 
๑. ณ  วัน ๕ฯ๑๓ ๙ ค่ํา ปมะเส็งมีเร่ืองราวอะไรเกิดขึ้น 
๒. พรหมพักตรยอดปรางคสุนทรภูทานเห็นที่ไหน 
ในที่นี้จะขอยกปญหาขอ ๑ ไวกอน (หรือทานผูใดอาสาจะรับเปนผูเฉลย ก็ขอเชิญ) จะขอ

อภิปรายปญหาขอ ๒ เทานั้น (ในบทความนี้)   
เรื่องพรหมพักตรยอดปรางคนั้น  เมื่อขึ้นยกแถลงกัน นักประวัติศาสตรศิลปะหรือผูใฝรู

ทางโบราณคดีจะนึกถึงปราสาทบายนในเมืองเขมร จะโดยเคยเห็นภาพหรือไปเห็นของจริงมาแลวก็
ไดกลาวไดวาไมเปนการนาตื่นเตนแตประการใด 

แตเมื่อคิดถึงเรื่องราวในสมัยกอนโดยเฉพาะเรื่องราวของทานสุนทรภูแมทานจะเคยโอให
เราฟงวาชื่อเสียงของทานนั้นดังขนาดไหน “เขมรลาวลือเล่ืองถึงเมืองนคร” แตทานที่สามารถหา
หลักฐานไดในทุกวันนี้ก็ไมมีปรากฏใหชัดเจนวาทานเคยไปเมืองเขมร 

แลวทานไปเห็นมาจากไหน?เปนปญหาที่ชวนติดตามและศึกษาหาคําตอบ 
ผมเองเชื่อสนิทใจวา ทานสุนทรภูเคยเห็นปรางคยอดพรหมพักตรอยางแทจริงแนนอน หาก

ทานไมเคยเห็น  ผมไมเชื่อวาทานจะเขียนออกมาวา “พรหมพักตรยอดปรางคสลางแหลม” เพราะ
เรื่องอยางนี้ไมนาจะเปนจินตนาการหรือนึกเดาเอาเองไดดังใจ 

เมื่อคิดดังนี้ ผมไดลองตรวจสอบดูเมืองที่ทานเคยเดินทางไปถึงดังที่ทานเลาไวในรําพัน
พิลาปวา 

ทางบกเรือเหนือใตเที่ยวไปทั่ว 
จังหวัดหัวเมืองสิ้นทุกถิ่นฐาน  
เมืองพริบพรีที่เขาทํารองน้ําตาล  

ฯลฯ 
ไปราชพรีมีแตพาลจัณฑาลพระ 
คร้ังไปบานกาญจนบุรีที่อยูกะเหรี่ยง       ฯลฯ 
โอยามอยูสุพรรณกินมันเผือก      ฯลฯ 
ไปพิศศรีโลกลายแทงแสวงหา 
นาแปลกใจที่ทานไมไดกลาวถึงกรุงเกา (นิราศภูเขาทอง  และนิราศวัดเจาฟา) และเมืองแก

ลง (นิราศเมืองแกลง) ทั้งๆที่บิดาทานบวชอยูและหลายทานไดคิดเดาวาบรรพบุรุษทานอพยพไปจาก
อยุธยา 
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หัวเมืองดังกลาวมา ผมเคยตั้งใจมองหาเมื่อไดไปเที่ยวนอกจากนั้นก็ไดไตถามเพื่อนฝูงและ
ผูสนใจเรื่องโบราณหลายๆคน(รวมทั้ง บ.ก. ศิลปวัฒนธรรม) ก็ไมไดเร่ืองราววามีปรางคยอดพรหม
พักตรอยูเมืองไหน ที่พอจะเชื่อไดวาสรางมาตั้งแตสมัยสุนทรภูยังมีชีวิตอยู  

หรือวาจะมีซอนอยูแถวปาเมืองแกลงบาง คุณดํารงนาจะศึกษาและบอกกลาวกันมา แตยัง
ไมมีใครเคยบอกกลาวหรือบอกกลาวไวแลวแตผมไมไดอาน ผมจึงขอเสนอเสียเลย วาสุนทรภูทาน
เห็น พรหมพักตรยอดปรางคที่เมืองเพชร 
    อยาเพอยิ้มเยาะวาเอาอีกแลว ลองตามผมมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ซาย)พระปรางคหายอดที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี 
เปนพระปรางคองคปจจุบันที่สรางในสมัยรัชกาลที่ ๗ 
(ขวา)เจดียยอดพรหมพักตรดานหลังพระอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหารภาพนี้ถายโดยสถาปนิกชาวเยอรมันที่เขามา
คุมการกอสรางพระรามราชนิเวศนเมื่อตนรัชกาลที่ ๖ (ภาพจากหนังสือ Buddhist Temples of Thailand ของ  
Karl Dohring) 

จริงอยู ปรางควัดมหาธาตุที่ตั้งอยูกลางเมืองบัดนี้ ไมมียอดเปนพรหมพักตร และเมื่อทาน
สุนทรภูไปเมืองเพชร(ทั้งคราวไปอยูกอนและคราวแตงนิราศ)ทานก็ไมไดบรรยายภาพปรางคเมือง
เพชรไวละเอียดกลาวรวบรัดเพียงวา “ดูพระปรางคกลางอารามก็งานดี” เทานั้น 

แตก็ไมไดเปนหลักฐานวาปรางคเมืองเพชรไมไดมียอดเปนพรหมพักตร  ปรางคที่เราเห็น
กันทุกวันนี้นั้นไดบูรณะขึ้นใหมสําเร็จเมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๑ หลังจากพังทลายลงมาตั้งแตตนแผนดิน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว กลาวใหชัดก็วา ในสมัยที่มีการบูรณะพระปรางคเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๗๑ นั้น ไมมีใครไดเคยเห็นพระปรางคตอนที่ยังสมบูรณ 
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ปรางคองคเดิม (คือองคที่ทานสุนทรภูเคยเห็น)สรางมาตั้งแตคร้ังไหน?มีเอกสารเปน
หลักฐานของวัดยืนยันวาไดสรางขึ้นใหมตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช (ตอนเขียนนี้ผมคนหาไมพบอาศัยความจํา)หลังจากที่เคยพังลงมาตั้งแตสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย (มีบันทึกเรื่องพระมหาธาตุพังที่ผนังโบสถวัดสระบัว ดูเหมือนวาจะระบุป พ.ศ. 
๒๓o๗ ผมยังไมมีเวลาไปดูอีกครั้ง ขอเรียนวาทานอาจสงสัยวามีบันทึกไวที่ผนังโบสถวัดสระบัว
จริงหรือเพราะผนังโบสถมีสีปูนขาวทาหนาเต็มผนัง จึงขอบอกกลาววาในวันที่ผม อาจารยบัวไทย  
และชางภาพที่  คุณอรุณ  วัชระสวัสดิ์ สงไปถายทํารายการจดหมายเหตุกรุงศรีฯ นั้น ผมพิจารณา
ผนังอยางละเอียดเห็นสีน้ําปูนกะเทาะ มีเสนสีดําอยูที่ผนังเดิม ผมเลยขออนุญาตเจาอาวาสแกะสีน้ํา
ปูนออกเทาที่จําเปน จึงไดเห็นบันทึกที่ผนังเดิมมีเรื่องราวบันทึกไวหลายเรื่อง) 

ปรางคที่สรางขึ้นตอนปลายแผนดินพระพุทธยอดฟาฯมีลักษณะอยางไร ไมมีผูใดเคยเห็น
และผมก็ไมเคยเห็นภาพถายอะไรแมแตนั่งเทียนดูผมก็ไมเคย 

แลวผมรูไดอยางไร? วาเปนปรางคยอดพรหมพักตร 
ขอตอบวาผมเดาเอา(จะบอกวาสันนิษฐานก็ไดแตมันก็คือเดาเทานั้นเอง) 
ทําไมผมจึงคิดเดาเอาเชนนั้น? 
ก็ใครขอเรียนวาในบริเวณเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุเมืองเพชรนั้นเมื่อไดลองพิจารณาเจดีย

ที่มีอยูมากมายหลายองค ปรากฏวามีอยูหลายองคที่เปนเจดียฐานปรางคและมียอดเปนพรหมพักตร 
ผมเคยชี้ใหหลายทานที่ไปเยี่ยมผมและใหผมนําเที่ยววัดมหาธาตุดู เจดียพรหมพักตร

เหลานั้นมีสวนคลายพระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีเปนอยางมาก ผมก็ไมทราบ
เหมือนกันวาอะไรดลใจอาจารยประเวศใหทานออกแบบจนดูคลายกัน หรือใจผมคิดไปเองก็ไมรู
เหมือนกัน 

เจดียยอดพรหมพักตรเหลานี้แตเดิมเคยมีอยูท้ังสี่มุมของพระปรางค แตตอมาทางวัดไดร้ือ
ออกเสียสวนหนึ่งเพื่อใชสถานที่สรางอาคาร 

เมื่อไดสอบถามหาประวัติดู ไดความวาเจดียเหลานี้มีมากอนบูรณะพระปรางค(พ.ศ. 
๒๔๗๑) ทั้งสิ้นแตไมทราบวาสรางกันมาตั้งแตเมื่อไรและเมื่อไดถามผูที่เคยร่ําเรียนทางศิลปะมา
โดยตรง ก็ไดความวาเจดียเหลานี้เกาไมถึงสมัยอยุธยาอาจสรางขึ้นสมัย ร. ๓-๔ ก็ไดอยางเกาก็ชวง
ไมเกิน ร.๑-๒ 

เมื่อเปนเชนนี้ก็ลองคิดเลนๆดูวาเปนไปไดไหมที่เจดียเหลานี้ไดสรางเลียนแบบพระปรางค
องคเดิมหรือไมก็สรางขึ้นสมัยที่ปรางคไดพังทลายลงมา 
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เหตุผลที่สรางขึ้นไวก็เพื่อเปนนัยใหชางถายหนาไดรู วาพระปรางคองคเดิมกอนพังนั้นมี
ลักษณะอยางไรแตพอถึงเวลาสรางใหมจริงๆ(พ.ศ. ๒๔๗๑) ชางไมทราบนัยก็สรางขึ้นอยางที่เห็น
ในปจจุบัน 

สําหรับพระปรางคองคเดิมที่สรางขึ้นในปลายแผนดินพระพุทธยอดฟาฯนั้น หากจะถามวา
ไดแบบพรหมพักตรมาจากไหน?ก็ไมยากที่จะหาคําตอบ ตนแบบยอมคือบายนในเมืองเขมรอยางไม
มีที่สงสัยทั้งนี้เพราะทหารไทยที่ไปกรําศึกอยูในดินแดนกัมพูชาหรือเขมร ยอมไดเห็นแบบปรางค
พรหมพักตรอยางแนนอน  

ทหารสวนหนึ่งก็ยอมเปนชายฉกรรจชาวเมืองเพชร เมื่อไดเห็นแบบแปลกกวาที่พบใน
เมืองไทยก็นํามาสราง ความคิดที่ชอบยัดเยื้องแฝงลูกเลนแบบแปลกๆไวในงานศิลปะนั้น ชางเมือง
เพชรเขาถนัดเปนอยางยิ่งอยูแลว 

ใครเห็นอยางไรก็วิสัชนามาไดเลยครับ  ขอขอบคุณลวงหนาเปนการมัดจําไวกอน ณ 
โอกาสนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา : ศิลปวัฒนธรรม  ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ ม.ค. ๒๕๓๔) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน  แลวตอบคําถาม
ตอไปนี ้
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของบทความเรื่อง “พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเหน็ที่ไหน” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ผูเขียนคิดวาพรหมพักตรยอดปรางคในวรรณกรรมของสุนทรภูมีที่มาจากอะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการเขียนบทสรุปบทความอยางไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. วัดมหาธาตฯุเกีย่วของกับสุนทรภูอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.บทความเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนกัศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ใบงานที่ 2  
เร่ือง พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา  ชั้น  ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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 เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมอืในการทํากิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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- แผนการจัดการเรียนรูโดยวธีิสอนแบบปกต ิ
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกต ิ

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานสารคดีเร่ือง หุนกระบอกเมืองเพชรและการเขียนโครงเรือ่งสารคด ี
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 

สารคดี เปนงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องจริงโดยผูเขียนมุงใหสาระความรูแกผูอานเปนประเด็น
หลักและความเพลิดเพลินเปนประเด็นรองโดยใชกลวิธีนําเสนออยางมีศิลปะ  การอานสารคดีมี
จุดมุงหมายเพื่อใหไดสาระความรูและความเพลิดเพลิน  ดังนั้นผูอานควรอานอยางมีวิจารณญาณ  
ศึกษาความสัมพันธของเนื้อหาสาระ  การใชภาษา  และเจตคติของผูเขียน  การอานสารคดีโดยใช
วิจารณญาณจะทําใหผูอานเขาใจสาระสําคัญของเรื่อง  ไดแนวคิดจากการอาน  สามารถนําความรู   
ความคิดเห็นไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดทั้งทางตรงและ
ทางออม 

โครงเรื่อง  หมายถึง  การวางและการจัดลําดับเคาโครงอันเปนความคิดสําคัญของเรื่องที่จะ
เขียน  การเขียนโครงเรื่องไวอยางดีจะเปนแนวทางในการเขียน  ทําใหงานเขียนสมบูรณและมี
คุณภาพ  โครงเรื่องมี 2 ประเภทไดแก  โครงเรื่องประเภทหัวขอ  และโครงเรื่องประเภทประโยค  
การศึกษาเรื่องโครงเรื่องจะทําใหนักศึกษาเขียนเรื่องไดไมวกวน  
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานสารคดีและเขียนโครงเรื่องสารคดีตามหัวขอที่กําหนดใหได  
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของสารคดีที่อานได 
 2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงเรื่องสารคดีจากเรือ่งที่อานได 
 3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
 4.นักศึกษาสามารถเขียนโครงเรื่องสารคดีได 
สาระการเรียนรู 

1.หลักการอานสารคดี 
2.หลักการเขียนโครงเรื่องสารคดี 
3.บทอานเรื่อง หุนกระบอกเมืองเพชร 

กระบวนการเรียนรู 
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ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ฉายภาพหุนกระบอกใหนักศึกษาชมและรวมกันอภิปรายความรูเดิมเกี่ยวกับ 
หุนกระบอกที่นักศึกษาทราบโดยใชเวลาประมาณ 5 นาที 
 2.แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักศึกษาทราบ 
ขั้นสอน 
 1.แจกใบความรูเร่ืองหลักการอานสารคดีและเขียนโครงเรื่องสารคดีใหกับนักศึกษาพรอม
ทั้งอธิบายความรู  และซักถามนักศึกษา 
 2. แบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมละ 5 คน หลังจากนั้นแจกบทอานสารคดีเรื่อง  หุน
กระบอกเมืองเพชรใหนักศึกษาแตละกลุมอาน  โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที  
 3.ใหนักศึกษาสงตัวแทนออกมานําเสนอสาระสําคัญของบทอานสารคดีเรื่องหุนกระบอก
เมืองเพชร  
 4.แจกใบงาน “หุนกระบอกเมืองเพชร”  ใหนักศึกษาแตละคนตอบคําถาม  หลังจาก
นักศึกษาทําเสร็จแลว  ครูและนักศึกษารวมกันเฉลยคําตอบ 
 5. ครูและนักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงเรื่องสารคดีจากใบ
ความรูเพื่อเปนแนวทางใหนักศึกษานําไปใชในการเขียนโครงเรื่องสารคดี 
 6.ใหนักศึกษาแตละคนเขียนโครงเรื่องของสารคดีมาคนละหนึ่งเรื่องตามความสนใจ โดย
ใชหลักการเขียนโครงเรื่องสารคดีที่นักศึกษาไดเรียนไปแลวสงทายชั่วโมง 
ขั้นสรุป 
 1.ครูและนักศึกษารวมกันสรุปประโยชนที่ไดรับจากการอานสารคดีเรื่อง  “หุนกระบอก
เมืองเพชร”   และความรูเกี่ยวกับกลวิธีการเขียนโครงเรื่อง 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1.บทอาน    เรื่อง หุนกระบอกเมืองเพชร 
2.ใบความรู        เรื่อง หลักการอานสารคดีและกลวิธีการเขียนโครงเรื่องสารคดี 
3.ใบงาน            เรื่อง หุนกระบอกเมืองเพชร 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 

1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
2.การตรวจใบงาน  เร่ือง “หุนกระบอกเมืองเพชร” 
3.การตรวจการเขียนโครงเรื่องสารคดี 
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เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
  

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ครูฉายภาพหุนกระบอกใหนักศึกษาดูและรวมกันอภิปรายทําใหทราบวานักศึกษาไมเขาใจ
วาหุนกระบอกแตกตางจากหุนชนิดอื่นๆอยางไร  ขั้นสอนตัวแทนกลุมที่ออกมานําเสนองานหนาชัน้
สวนใหญทําไดดี นักศึกษาตอบคําถามจากบทอานได โครงเรื่องที่นักศึกษาเขียนสงมาเปนเรื่องใน
ทองถ่ินใกลตัวนักศึกษาตามที่ครูไดใหไปหาขอมูลไวลวงหนา โดยภาพรวมในคาบนี้นักศึกษามี
ความตั้งใจดี  
 
                           ลงชื่อผูสอน 
 
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
 สารคดี  หมายถึง  งานเขียนเกี่ยวกับเรื่องจริงผานกลวิธีการเขียนของผูเขียนเพื่อมุงใหสาระ
ความรูแกผูอานเปนประเด็นหลักและความเพลิดเพลินเปนประเด็นรองโดยนําเสนออยางมีศิลปะ 
 หลักการอานสารคดี  การอานสารคดีมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดสาระความรูและความ
เพลิดเพลิน  ดังนั้นผูอานควรอานอยางมีวิจารณญาณ  ศึกษาความสัมพันธของเนื้อหาสาระ  การใช
ภาษา  และเจตคติของผูเขียน  การอานสารคดีมีหลักการดังนี้ 
 1.จับใจความสําคัญของเรื่อง  เมื่อผูอานสารคดีและเขาใจเรื่องราวโดยตลอดแลว  ควร
วิเคราะหความหมายของถอยคําเพื่อคนหานัยสําคัญที่แฝงอยู  จะไดทราบวาผูเขียนตองการบอก
ขอเท็จจริงอะไรแกผูอาน  แลวสรุปใจความสําคัญของเนื้อหานั้นโดยจัดลําดับประเด็นตางๆให
เหมาะสม 
 2.วิเคราะหความคิดเห็นของผูเขียน  ผูอานควรแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็นของผูเขียน
ออกจากกันโดยใชวิจารณญาณของตนเองวาเห็นดวยกับทรรศนะของผูเขียนหรือไม  นอกจากนั้น
ผูอานควรวิเคราะห “ตัวผูเขียน” โดยศึกษาจากลีลาการเขียน  การใชภาษา  วิธีการบรรยายขอมูล  
การเลาเรื่อง  เลาประสบการณ  รวมทั้งอารมณที่แสดงออกมาในเรื่อง  เชน  อารมณขัน  การประชด  
เสียดสี  การแสดงความเห็นอกเห็นใจ  ส่ิงเหลานี้ทําใหผูอานทราบวาผูเขียนเปนใคร  มีอุปนิสัยใจคอ
อยางไร  และมีเจตนาเสนอสารคดีทํานองใด  ผูเขียนแสดงใหเห็นอยางเดนชัดหรือไมวาเขามีความ
รับผิดชอบตอเรื่องราว  และความคิดที่นําเสนอตอผูอาน 
 3.วิเคราะหกลวิธีการเขียน  นับตั้งแตการตั้งชื่อเร่ืองวาดึงดูดความสนใจของผูอานหรือไม  
การวางโครงเรื่อง  วิธีการดําเนินเรื่อง  ผูเขียนเปนผูเลาเรื่อง   หรือมีการแทรกบทสนทนา  บท
สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของและผูเขียนไดสรุปโดยเสนอแนวคิดอะไรแกผูอานบาง 
 4.วิเคราะหความสัมพันธของเนื้อหาสาระกับการใชภาษา ผูอานควรคิดวาสารคดีเรื่องนั้น
เสนอขอมูลตางๆ  ขอเท็จจริงและความคิดเห็นกลมกลืนกันหรือไม  มีการใชภาษาและโวหาร
เหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม 
 การอานสารคดีโดยใชวิจารณญาณดังกลาว  จะทําใหผูอานเขาใจสาระสําคัญของเรื่อง  ได
แนวคิดจากการอาน  สามารถนําความรู   ความคิดเห็นไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพไดทั้งทางตรงและทางออม 
 โครงเรื่อง  หมายถึง  การวางและการจัดลําดับเคาโครงอันเปนความคิดสําคัญของเรื่องที่จะ
เขียน  การเขียนโครงเรื่องไวอยางดีจะเปนแนวทางในการเขียน  ทําใหงานเขียนสมบูรณและมี
คุณภาพ 
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 ประเภทของโครงเรื่อง 
 1.โครงเรื่องประเภทหัวขอ  โครงเรื่องประเภทนี้  ผูเขียนจะเสนอประเด็นความคิดเปน
หัวขอดวยคําหรือวลีส้ันๆ  เพื่อเปนการกําหนดประเด็นความคิดที่จะเขียนอยางกวางๆ  ถาโครงเรื่อง
มีหัวขอรองและหัวขอยอยดวยก็ควรจัดลําดับหัวขอลดหล่ันกันลงมาดวยตัวเลข  เพราะจะทําใหเห็น
ลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดชัดเจนและเปนระบบดี  โครงเรื่องประเภทนี้เปนที่นิยมกันมาก  
เพราะสะดวกรวดเร็ว  อยางไรก็ตามเมื่อจะลงมือเขียนจริงๆ  ผูเขียนยังไมสามารถเขียนขยายความได
ทันที  จะตองเรียบเรียงความคิดใหเปนประโยคอีกครั้งหนึ่ง 
 2.โครงเรื่องประเภทประโยค โครงเรื่องประเภทนี้ผูเขียนจะนําเสนอประเด็นความคิดเปน
ประโยคที่สมบูรณ  แมจะยุงยากและใชเวลามากกวาโครงเรื่องประเภทหัวขอ  แตจะเปนโครงเรื่องที่
มีความชัดเจนกวา  และสามารถขยายความไดทันที  โครงเรื่องที่เขียนเปนประโยคแลวนี้ก็คือ
ประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนา 
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ตัวอยางโครงเรื่องประเภทหัวขอและโครงเรื่องประเภทประโยค “เร่ืองหุนกระบอกไทย” 
โครงเรื่องประเภทหัวขอ โครงเรื่องประเภทประโยค 

1.ประวัติการแสดงหุนกระบอกไทย 1.หุนกระบอกไทยมีกําเนิดมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่5 
โดยมีนายเหนงเปนผูคิดริเริ่ม 

2.วิธีทําหุนกระบอกไทย 2.หุนกระบอกไทยเปนหุนตัวเล็กทําเลียนแบบของจริง
เฉพาะ       สวนหัวและมือทั้งสอง 

3.วิธีการแสดงหุนกระบอกของไทย 
3.1 ลักษณะของโรงหุน 
3.2 การไหวครู 
3.3 วิธีการเชิด 
3.4 คุณสมบัติของผูเชิด 
3.5 เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลง 
3.6 เพลงที่ใชรอง 
3.7 เรื่องที่นํามาแสดง 

3.หุนกระบอกไทยมีวิธีการแสดงดังตอไปนี้ 
3.1 การเลนหุนกระบอกตองปลูกโรงเปนสี่เหล่ียมจตุรัส 
3.2 กอนการเลนหุนกระบอกผูเชิดจะตองทําพิธีไหวครู 
3.3 การเชิดหุนนั้นผูเชิดตองใชมือทั้งสองขางบังคับตัวหุน 
3.4 ผูเชิดหุนตองมีความสามารถในทางนาฏดุริยางคศิลป 
3.5 วงดนตรีประกอบการแสดงหุนคือวงปพาทย 
3.6 เพลงที่ใชรองประกอบการแสดงหุนเปนเพลงแบบ
ละครรํา 
3.7 เรื่องที่นิยมนํามาแสดงหุนกระบอกเปนเรื่องที่ใชเลน
ละครในและละครนอก 

4.ความสัมพันธของหุนกระบอกไทย
กับศิลปะแขนงอื่น 

4.หุนกระบอกไทยเปนมหรสพที่มีความสัมพันธกับศิลปะ 
สาขาอื่นๆหลายสาขา 

5.คุณคาของหุนกระบอกไทย 5.หุนกระบอกไทยเปนงานที่มีคุณคาทางศิลปหัตถกรรม 
6.ความแพรหลายของการแสดงหุน
กระบอกไทยในปจจุบัน 

6.การแสดงหุนกระบอกไทยเปนการแสดงโบราณที่
ปจจุบันเกือบหาชมไมไดแลว 

ภาษากับการสื่อสาร: จุไรรัตน  ลักษณะศิริ (2551:186) 
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 สารคดี  หมายถึง  งานเขียนเกี่ยวกับเรื่องจริงผานกลวิธีการเขียนของผูเขียนเพื่อมุงใหสาระ
ความรูแกผูอานเปนประเด็นหลักและความเพลิดเพลินเปนประเด็นรองโดยนําเสนออยางมีศิลปะ 
 หลักการอานสารคดี  การอานสารคดีมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดสาระความรูและความ
เพลิดเพลิน  ดังนั้นผูอานควรอานอยางมีวิจารณญาณ  ศึกษาความสัมพันธของเนื้อหาสาระ  การใช
ภาษา  และเจตคติของผูเขียน  การอานสารคดีมีหลักการดังนี้ 
 1.จับใจความสําคัญของเรื่อง  เมื่อผูอานสารคดีและเขาใจเรื่องราวโดยตลอดแลว  ควร
วิเคราะหความหมายของถอยคําเพื่อคนหานัยสําคัญที่แฝงอยู  จะไดทราบวาผูเขียนตองการบอก
ขอเท็จจริงอะไรแกผูอาน  แลวสรุปใจความสําคัญของเนื้อหานั้นโดยจัดลําดับประเด็นตางๆให
เหมาะสม 
 2.วิเคราะหความคิดเห็นของผูเขียน  ผูอานควรแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็นของผูเขียน
ออกจากกันโดยใชวิจารณญาณของตนเองวาเห็นดวยกับทรรศนะของผูเขียนหรือไม  นอกจากนั้น
ผูอานควรวิเคราะห “ตัวผูเขียน” โดยศึกษาจากลีลาการเขียน  การใชภาษา  วิธีการบรรยายขอมูล  
การเลาเรื่อง  เลาประสบการณ  รวมทั้งอารมณที่แสดงออกมาในเรื่อง  เชน  อารมณขัน  การประชด  
เสียดสี  การแสดงความเห็นอกเห็นใจ  ส่ิงเหลานี้ทําใหผูอานทราบวาผูเขียนเปนใคร  มีอุปนิสัยใจคอ
อยางไร  และมีเจตนาเสนอสารคดีทํานองใด  ผูเขียนแสดงใหเห็นอยางเดนชัดหรือไมวาเขามีความ
รับผิดชอบตอเรื่องราว  และความคิดที่นําเสนอตอผูอาน 
 3.วิเคราะหกลวิธีการเขียน  นับตั้งแตการตั้งชื่อเร่ืองวาดึงดูดความสนใจของผูอานหรือไม  
การวางโครงเรื่อง  วิธีการดําเนินเรื่อง  ผูเขียนเปนผูเลาเรื่อง   หรือมีการแทรกบทสนทนา  บท
สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของและผูเขียนไดสรุปโดยเสนอแนวคิดอะไรแกผูอานบาง 
 4.วิเคราะหความสัมพันธของเนื้อหาสาระกับการใชภาษา ผูอานควรคิดวาสารคดีเรื่องนั้น
เสนอขอมูลตางๆ  ขอเท็จจริงและความคิดเห็นกลมกลืนกันหรือไม  มีการใชภาษาและโวหาร
เหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม 
 การอานสารคดีโดยใชวิจารณญาณดังกลาว  จะทําใหผูอานเขาใจสาระสําคัญของเรื่อง  ได
แนวคิดจากการอาน  สามารถนําความรู   ความคิดเห็นไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพไดทั้งทางตรงและทางออม 

ใบความรู 
เร่ือง หลักการอานสารคดีและกลวิธีการเขียนโครงเรื่องสารคด ี
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 โครงเรื่อง  หมายถึง  การวางและการจัดลําดับเคาโครงอันเปนความคิดสําคัญของเรื่องที่จะ
เขียน  การเขียนโครงเรื่องไวอยางดีจะเปนแนวทางในการเขียน  ทําใหงานเขียนสมบูรณและมี
คุณภาพ 
 ประเภทของโครงเรื่อง 
 1.โครงเรื่องประเภทหัวขอ  โครงเรื่องประเภทนี้  ผูเขียนจะเสนอประเด็นความคิดเปน
หัวขอดวยคําหรือวลีส้ันๆ  เพื่อเปนการกําหนดประเด็นความคิดที่จะเขียนอยางกวางๆ  ถาโครงเรื่อง
มีหัวขอรองและหัวขอยอยดวยก็ควรจัดลําดับหัวขอลดหล่ันกันลงมาดวยตัวเลข  เพราะจะทําใหเห็น
ลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดชัดเจนและเปนระบบดี  โครงเรื่องประเภทนี้เปนที่นิยมกันมาก  
เพราะสะดวกรวดเร็ว  อยางไรก็ตามเมื่อจะลงมือเขียนจริงๆ  ผูเขียนยังไมสามารถเขียนขยายความได
ทันที  จะตองเรียบเรียงความคิดใหเปนประโยคอีกครั้งหนึ่ง 
 2.     โครงเรื่องประเภทประโยค โครงเรื่องประเภทนี้ผูเขียนจะนําเสนอประเด็นความคิด
เปนประโยคที่สมบูรณ  แมจะยุงยากและใชเวลามากกวาโครงเรื่องประเภทหัวขอ  แตจะเปนโครง
เรื่องที่มีความชัดเจนกวา  และสามารถขยายความไดทันที  โครงเร่ืองที่เขียนเปนประโยคแลวนี้ก็คือ
ประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนา 
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หุนกระบอกเมืองเพชร 
แสนประเสริฐ   ปานเนียม 

หุนที่เลนกันอยูในเมืองไทยนั้นมีหลายประเภท เชน หุนหลวง  หุนลาว  หุนมอญ  หุนละคร
เล็ก  หุนจีน  แตหุนที่ดูจะแพรหลายและมีคนรูจักกันมากที่สุดก็คือ หุนกระบอก  ซ่ึงเปนชื่อที่เรียก
ตามลักษณะโครงสรางของหุนที่ใชกระบอกไมไผเปนแกนภายในตัวหุน 

หุนกระบอกเปนมหรสพที่เกิดขึ้นสมัยกลางรัชกาลพระพุทธเจาหลวง  เริ่มจากนายเหนง  
คนบานดงมะฝอ  โกรกพระ  นครสวรรค  ไปเห็นอยางมาจากหุนจีนไหหลําเขาแลวจึงมาดัดแปลง
ใหเปนหุนอยางไทย  นิยมเลนกันอยูแถบสุโขทัย  อุตรดิตถ  นครสวรรค  นับแตนั้นมาหุนกระบอกก็
นิยมกันอยางแพรหลายในภาคกลาง 

เมืองเพชรมีหุนกระบอกบางหรือไม 
 หากจะตั้งคําถามวาเพชรบุรีเคยมีหุนกระบอกหรือไม  ตองตอบวา  มี  เคยมี   และกําลังจะ
ไมมี  ตอบวามีก็คือหุนกระบอกคณะสี่พี่นองแหงบานศาลาหมูสีในปจจุบัน  เคยมีก็คือหุนของหลวง
พอปลอดวัดในปากทะเล  และของตาแปว  ชางปูนปนมีชื่อ  สวนที่กลาววากําลังจะไมมีขอเฉลยให
ทานผูอานไดทราบในตอนทายวามีสาเหตุมาจากสิ่งใด 
 หุนแมสาหราย  หุนอัมพวาแตคนเชิดเมืองเพชร 
 เมื่อกลาวถึงหุนกระบอกเมืองเพชรแลว  จะเวนเรื่องหุนกระบอกของแมสาหรายไปเสียมิได  
เพราะถึงแมจะเปนหุนของอัมพวาแตตัวแมสาหรายเจาของคณะก็เกี่ยวพันกับทางเพชรบุรีอยูมาก  
และยังเปนตนกําเนิดของหุนคณะสี่พี่นองของบานลาดอีกดวย 
 แมสาหราย  ชวยสมบูรณ  นามสกุลเดิมคือ สุกปล่ัง  เปนชาวเพชรบุรีเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ 
ที่บานศาลาหมูสีริมแมน้ําเพชรเขต อ.บานลาดในปจจุบัน  เปนลูกของนายดวมและอําแดงเสน  ตัว
แมสาหรายเองไดหัดละครตั้งแตยังเล็กเพราะที่ศาลาหมูสีเปนถ่ินละครมีชื่อแหงหนึ่งเหมือนกัน  ถึง
ป พ .ศ .  ๒๔๕๓  ปลายรัชกาลที่  ๕  แมสาหรายอายุ  ๑๗  ป  ไดแตงงานกับนายพลอย   ชาว
สมุทรสงคราม  แลวยายตามนายพลอยไปตั้งถ่ินฐานอยูที่อัมพวา  ใหหลังสามปแมสาหรายและนาย
พลอยไดไปดูหุนกระบอกของพระองคเจาสุทัศนนิภาธร  ที่ทางวัดเพชรสมุทรหามาเลนในงานป
สมโภชหลวงพอบานแหลม  นายพลอยติดใจจึงกลับมาสรางหุนใหแมสาหรายหัดเชิดแลวนําออก
แสดงจนหุนนายพลอยและสาหรายมีชื่อเสียงอยูในแถบนี้  และยังไดขามมาเลนที่เมืองเพชรอยูเสมอ  
 หุนหลวงปูปลอด  คูปรับหนังหมื่นเชิดชํานาญ 
 หลวงปูปลอดเปนเจาอาวาสวัดในปากทะเล     ชวงที่นิยมหุนกระบอกในสมัยรัชกาลที่ ๕ – 
รัชกาลที่ ๗  หลวงปูก็ตั้งคณะหุนกระบอกกับเขาดวยเหมือนกัน  คนเชิดคนเลนก็ฝกจากชาวบาน
แถววัดนั่นเอง  
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ลุงเทิน   สุวรรณศิริ  ไดฟงเรื่องหุนหลวงปูปลอดจากพอคือนายอุด  สุวรรณศิริซ่ึงเปนศิษย
กนกุฏิของหลวงปูปลอดวา “ คณะหุนของหลวงพอปลอดรับงานอยูทั่วไป  เวลาไปเลนไกลๆก็มีลูก
ศิษยชวยกันคุมวงไป  คราวหนึ่งไปเลนทางตะวันตก(บานลาด)  บังเอิญไปประชันกับหนังตาพุด
(หมื่นเชิดชํานาญ,นายหนังมีชื่อเจาของตัวตลกอายแก)เขา  ตาพุดทําอาคมใสพวกเชิดหุนคือ ยายเทศ  
ยายขาว  ยายเมี้ยน  จนเชิดหุนไมไดรองไมออกตองเลิกเลนกลับมาฟองหลวงปู  หลวงปูวาเออไม
เปนไรไปเจอตาพุดเมื่อไรเอ็งมาบอกขา  แลวก็ถึงวันที่มีคนหาหนังตาพุดมาเลนพรอมกับหุนหลวงปู
ปลอด  งานนั้นหลวงปูก็แกทางตาพุดกลับไปบางเอาแตพอขี้เยี่ยวแตก  ตาพุดเองก็รูตัวจึงรีบมาขอ
ขมาหลวงปูจากนั้นก็นับถือหลวงปูสืบมา”  หลังจากหลวงปูปลอดมรณภาพในราวป พ.ศ.๒๔๗๓ 
หุนกระบอกคณะนี้ก็เลนกันตอมาอีกไมนาน 

หุนตาแปว  เหลือเพียงแคปูนปนหนางามละมายคลายหุน 
ตาแปวเปนทั้งชางปูนปน  แทงหยวก  และยังเชิดหุนไดดวย  มีคําคลองจองแตกอนเกาของ

ชาวเมืองเพชรวากันมาจนติดหูวาจะดูมหรสพตอง  “ปพาทยตาปุน  หุนตาแปว  ละครยายแมว  หนัง
ตาพุด” แสดงวาผูคนในสมัยนั้นก็คงจะไดชมหุนตาแปวจนติดใจนํามากลาวเปนคําติดปากจนถึงทุก
วันนี้  กลาวกันวาเพราะตาแปวเคยเลนหุนมากอนเมื่อมาปนปูนจึงเอาแบบหุนไปใชในงานปูนปน   
งานปูนฝมือตาแปวทั้งตัวพระตัวนางหนางามราวกับหนาหุน   ทุกวันนี้เรายังหาชมฝมือตาแปวไดที่
วัดพลับพลาชัย  และวัดปากคลอง  บางครก 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ซาย) ปูนปนฝมือตาแปว  อยูที่วัดปากคลอง  บางครก  เทพพนมใบหนางดงามดังหนาหุน 
(ขวา) การแสดงหุนกระบอกของคณะสี่พี่นองในเรื่องขุนชางขุนแผน  ตอนพระไวยแตกทัพ 

หุนสี่พี่นอง  ทายาทหุนแมสาหราย 
เมื่อแมสาหรายเจาของหุนมีชื่อแหง   อัมพวาลวงเขาสูปจฉิมวัย  ไดมีโอกาสกลับมาเยี่ยม

บานเดิมที่บานลาดและพักอยูที่บานญาติคราวละหลายวัน  ครั้งนั้นแมสาหรายใหหาคนที่สนใจไป
รับวิชาหุน  ปาประนอม  อินทรเนตร  และญาติอีกหลายคนซึ่งมีศักดิ์เปนหลานของแมสาหรายได
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ไปฝกเชิดหุน  ผลปรากฏวาที่ไปกันทั้งหมดมีปาประนอมไดวิชามามากกวาเพื่อน   แตปาประนอมก็
วาที่ไดมายังไมครบถวนนักเพราะฝกหัดไดไมนานแมสาหรายก็กลับไป   อัมพวาและเสียชีวิตลง  
วิชาหุนที่ไดมาจึงเก็บไวกับตัวไมไดนําออกแสดงแตอยางใด 

ตอมาเมื่อถึงคราวจะเผาศพพอของปาที่วัดลาดศรัทธาราม(ศาลาหมูสี)  ปาคิดจะเลนหุนเปน
มหรสพในงานจึงไดชักชวนญาติพี่นองที่มีพื้นทางละครชาตรีและเพลงเรือบกไดแก  ปาเนือง  ดวง
เดือน  ปาประกอบ  เลาโลมวงศ  และปาวิเชียร  สุวรรณราช  ใหมาชวยกันเลนหุนโดยมีลุงสงวนเปน
คนทําหัวหุนให  เมื่อออกแสดงในครั้งนั้นมีคนชอบใจกันมาก  ปาวิเชียรจึงไดตั้งเปนคณะหุนสี่พี่
นองออกรับงานแสดงทั่วไปมาตั้งแตราว พ.ศ. ๒๕๒๕  และไดสรางหุนเพิ่มเติมจนเลนไดเปนเรื่อง
เชน ขุนชางขุนแผน  พระอภัยมณี  หุนคณะนี้นับเปนหุนกระบอกคณะเดียวที่ยังเหลืออยูที่เมืองเพชร
ในปจจุบัน 

ฤๅเมืองเพชรจะสิ้นหุนกระบอก 
หุนกระบอกเริ่มไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕  จนถึงชวงสงครามโลกก็เร่ิมซบ

เซาลง  ปจจุบันยังคงมีหุนกระบอกหลายคณะที่รับงานแสดงอยู  แตสวนใหญก็มักจะไปแสดงตาม
งานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษวัฒนธรรม  งานที่เจาภาพจะหาไปเปนมหรสพเพื่อความบันเทิง
โดยตรงนั้นไมคอยมี  หุนคณะสี่พี่นองก็เชนเดียวกัน  ปาประนอมเลาวาสวนใหญที่ไปแสดงมักเปน
งานอนุรักษวัฒนธรรม  เมื่อกอนรับงานเฉลี่ยปละสามสี่ครั้งแตเดี๋ยวนี้แทบไมมีเลย  อีกทั้งตัวปา
ประนอมหัวหนาคณะก็ตองเขาไปชวยเล้ียงหลานที่กรุงเทพฯ  โอกาสที่จะรวมวงแตละทีก็ยาก  จะ
หาคนมาสืบสานก็ไมมีใครเอาจริงอีกทั้งยังติดขัดในแงความเชื่อเร่ืองการถายทอดดังที่ปาประนอม
กลาววา “จะหัดใหใครมากก็ไมกลาเพราะยายสาหรายสอนใหเชิดอยางเดียว  ไมไดครอบใหไปเปน
ครูใครตอไป  เร่ืองอยางนี้เขาถือกันนักทํานอกครูเดี๋ยวมีอันเปนไป  ปาไมอยากเสี่ยง”  

คิดแลวก็นาเปนหวง  เพชรบุรีเมืองที่ใครตอใครพากันยกยองชื่นชมวาเปนเมืองแหง
ศิลปวัฒนธรรม  เปนเมืองที่มีผูสืบสานงานศิลปแขนงตางๆมาแตครั้งโบราณ  อาจตองสูญสิ้นมรดก
ทางการละเลนอยางหนึ่งก็คือหุนกระบอกไปในระยะเวลาอันใกลนี้ก็ได  แลวเราจะยังภูมิใจกับคํา
ขวัญ  “เขาวังคูบาน  ขนมหวานเมืองพระ  เลิศล้ําศิลปะ  แดนธรรมมะทะเลงาม” กันไดอยูอีกหรือ 
 
 
 
(ที่มา : ปรับปรุงจากบทความชื่อเดียวกันตีพิมพในวารสารเพชรปริทัศน ปที่๓  ฉบับที่๒๒ ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง หุนกระบอกเมืองเพชร แลวตอบคําถามตอไปนี ้
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของสารคดีเรื่อง “หุนกระบอกเมืองเพชร” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ผูเขียนมีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับสถานการณของหุนกระบอกในเมืองเพชร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการนําเสนอเรื่องอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.เหตุใดปาประนอมจึงมไิดถายทอดวิชาการเชิดหุนกระบอกแกผูอ่ืน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.สารคดีเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนักศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 

ใบงาน  
เร่ือง หุนกระบอกเมืองเพชร 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา  ชั้น  ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกต ิ

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานสารคดีเร่ืองผไีซ:มรดกสงกรานตพืน้บาน กลวิธีการตั้งชือ่เร่ืองและเขียนความนํา 
สารคด ี
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 
 ชื่อเรื่องเปนองคประกอบที่สําคัญของสารคดี  เพราะเปนสวนแรกสุดที่ผูอานมองเห็นและ
อยากอานเรื่องราวที่เขียน  การตั้งชื่อเร่ืองสารคดีจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญเชนเดียวกัน  ชื่อเร่ืองที่ดีจะ
ชวยดึงดูดความสนใจของผูอานใหเลือกอานสารคดีเรื่องนั้น 

การเขียนความนําคือการขึ้นตนเรื่อง    บทนําที่ดีหนาที่ดีจะชวยสรางความสนใจแกคนอาน  
และดึงดูดใหผูอานติดตามเรื่องราวแตตนจนจบ  การเขียนบทนําจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญของการ
เขียนสารคดี  ส่ิงที่ผูเขียนตองใสใจก็คือจะเขียนความนําอยางไรใหดึงดูดความสนใจจากผูอานได   
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานสารคดี  ตั้งชื่อเรื่องและเขียนความนาํสารคดีตามหัวขอที่กําหนดให
ได  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของสารคดีที่อานได 
 2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนชื่อเร่ืองและความนําสารคดีจากเรื่องที่อาน
ได 

3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
4.นักศึกษาสามารถเขียนชื่อเรื่องและความนําสารคดีได 

สาระการเรียนรู 
หลักการอานสารคดี 

1.กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องและการเขียนความนาํสารคดี 
2.บทอานเรื่อง ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบาน 
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กระบวนการเรียนรู 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ฉายวีดิทัศนการละเลนผีไซใหนักศึกษาชม  หลังจากนั้นครูและนักศึกษารวมกันอภิปราย 
เกี่ยวกับเรื่องผีไซ  
 2.แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักศึกษาทราบ 
ขั้นสอน 
 1.แจกใบความรูเรื่องกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องและกลวิธีการเขียนความนําของสารคดีใหกับ 
นักศึกษาพรอมทั้งอธิบายความรู  และซักถามนักศึกษา 
 2.แบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมละ 5 คน หลังจากนั้นแจกบทอานสารคดีเรื่อง  ผีไซ:มรดก
สงกรานตพื้นบานใหนักศึกษาแตละกลุมอาน  โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที  
 3.ใหนักศึกษาสงตัวแทนออกมานําเสนอสาระสําคัญของบทอานสารคดีเร่ืองผีไซ:มรดก
สงกรานตพื้นบาน   
 4.แจกใบงาน “ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบาน”  ใหนักศึกษาแตละคนตอบคําถาม หลังจาก
นักศึกษาทําเสร็จแลว  ครูและนักศึกษารวมกันเฉลยคําตอบ 
 5.ครูและนักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อเร่ืองและการเขียนความ
นําสารคดีจากใบความรูที่อานเพื่อเปนแนวทางใหนักศึกษาใชในการตั้งชื่อเร่ืองและการเขียนบทนํา
สารคดี 
 6.ใหนักศึกษาแตละคนตั้งชื่อเร่ืองและเขียนความนําสารคดีมาคนละหนึ่งเรื่องตามความ
สนใจ โดยใชตามหลักการตั้งช่ือเรื่องและการเขียนความนําสารคดีที่นักศึกษาไดเรียนไปแลว 
ขั้นสรุป 
 1.ครูและนักศึกษารวมกันสรุปประโยชนที่ไดรับจากการอานสารคดีเร่ือง  “ผีไซ:มรดก
สงกรานตพื้นบาน” และความรูเกี่ยวกับกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องและการเขียนความนําสารคดี   
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1.บทอาน           เรื่อง  “ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบาน” 
2.ใบความรู        เรื่อง กลวิธีการตั้งช่ือเรื่องและกลวิธีการเขียนความนําของสารคดี 
3.ใบงาน            เรื่อง “ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบาน” 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 

1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
2.การตรวจใบงาน  เร่ือง “ผีไซ:มรดกสงกรานตพื้นบาน” 
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3.การตรวจการตั้งช่ือเรื่องและการเขียนความนําสารคดี 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
  

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ตนคาบนักศึกษาใหความสนใจตัวอยางการเลนผีไซที่ชมจากวีดีทัศน  นักศึกษาสามารถ
ตอบคําถามและอภิปรายวิธีการตั้งชื่อเรื่องและการเขียนความนําสารคดีจากบทอานได  นักศึกษา
สามารถตั้งช่ือเรื่องและเขียนความนําสารคดีไดในระดับพอใช  
 
               ลงชื่อผูสอน 
 
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
การตั้งชื่อเร่ือง 
 ชื่อเรื่องเปนองคประกอบที่สําคัญของสารคดี  เพราะเปนสวนแรกสุดที่ผูอานมองเห็นและ
อยากอานเรื่องราวที่เขียน  การตั้งชื่อเรื่องสารคดีจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญเชนเดียวกัน  โดยเฉพาะ
สารคดีในสื่อส่ิงพิมพ  ทั้งนี้เพราะในสื่อส่ิงพิมพแทบทุกประเภทจะมีขอเขียนและคอลัมนที่
หลากหลาย  หากชื่อของ   สารคดีไมเดนแลว  คนอานก็จะไมสนใจ 
 การตั้งชื่อเรื่องไมมีสูตรสําเร็จหรือหลักเกณฑที่ตายตัว  ผูเขียนมีอิสระเต็มที่ในการตั้งชื่อ
สารคดีที่ตนเขียน  แตก็มีหลักเกณฑและแนวทางในการตั้งชื่อเรื่องสารคดีสําหรับผูสนใจเปน
แนวทางไวเชนกัน  โดยมีแนวทางดังตอไปนี้ 

1.ชื่อเรื่องตองสั้น  ใชถอยคํางายๆตรงไปตรงมา 
2.ใชคํากริยาแสดงอาการมาตั้งชื่อเรื่อง 
3.ใชคําคม  สุภาษิต  มาเปนชื่อเรื่อง 
4.ใชคําที่มีความหมายตรงกันขาม 
5.ใชคําที่คลองจองกัน 
นอกจากนี้แลวยังสามารถใชสูตรของการเขียนขาวโดยยึดแนวตอบคําถาม  ใคร   อะไร ที่
ไหน   

เมื่อไร  ทําไม  และอยางไร  โดยเลือกตั้งช่ือตามจุดประสงคและประเภทของสารคดี เชน  
 ชื่อเรื่องประเภท ใคร เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีชีวิตบุคคล 
 ชื่อเรื่องประเภท อะไร เหมาะกับการตั้งชื่อสารคดีที่นําเสนอขอเท็จจริง  การกระทําหรือ
กิจกรรม 

ชื่อเรื่องประเภท ท่ีไหน เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีทองเที่ยว  สารคดีวิถีชีวิต 
ชื่อเร่ืองประเภท เม่ือไร เหมาะกับการตั้งชื่อสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรหรือเรื่องที่

เกี่ยวกับเวลา 
ชื่อเรื่องประเภท ทําไม เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีที่ตองสืบคนหาสาเหตุหรืออธิบายมูลเหตุ

ตางๆ 
ชื่อเร่ืองประเภท อยางไร เหมาะกับการตั้งชื่อสารคดีที่ตองการอธิบายใหความรูเกี่ยวกับ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรืออธิบายวิธีทํา 
จากการศึกษารูปแบบและแนวนิยมในการตั้งชื่อเร่ืองสารคดี  โดย ธัญญา  สังขพันธานนท  

ซ่ึงไดเก็บตัวอยางชื่อเรื่องสารคดีที่ตีพิมพในนิตยสารและวารสาร  ประมาณ 100 เร่ืองพบวานักเขียน
สารคดีของไทยมีรูปแบบและแนวนิยมในการตั้งช่ือเรื่องสารคดีในหลายลักษณะดังนี้ 
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1. ตั้งชื่อเปนประโยคบอกเลาตรงไปตรงมา  เชน 
 - สงกรานตเมืองเหนือ 
 - นกหายากในเมืองไทย 
 - ทะเลสาบเขาแหลม 
2. ตั้งชื่อแบบเลนสํานวนเลนคํา เชน 
 - ลิเก...ศิลปะติดดินศิลปนชาวบาน 
 - นกเอี้ยงเอยมาเลี้ยงควายเฒา 
 - อาทิตยอุทัยในสยาม  ชีวิตคนไทยในไฟสงครามมหาเอเชียบูรพา 
3. ตั้งชื่อแบบเรื่องสั้นและนวนิยาย เชน 
 - ตะวันดับในเงาจันทร 
 - หยุดเวลาไวที่โบดี 
 - คนเมืองนาน 
4. ตั้งชื่อโดยใชกลุมคําหรือวลีท่ีบอกเนื้อหานํามาเรียงตอกัน เชน 
 - มลาบรี  คนเถื่อน  ชาวไรหรือผูอารยะ 
 - ดอกไม  สายน้ํา  ความดี  บนเสนทาง ๑๐๘ 
 - โคลนนิ่ง,  อานันท, ไอนสไตน,  และ....ไดโนเสารกาฬสินธุ 
5. ตั้งชื่อโดยใชประโยคหลักนําหนา  ตามดวยขอความท่ีเปนสวนขยาย เชน 
 - ซอง : นรกบนดิน 
 - แคน  มหัศจรรยแหงเครื่องดนตรีอีสาน 
 - เครื่องหอมไทย......กล่ินอายแหงอดีตฤๅจะรางเลย 

การเขียนความนํา 
การเขียนความนําคือการขึ้นตนเรื่องซึ่งถือเปนหัวใจของสารคดี    บทนํามีหนาที่อยูสอง

ประการคือ การสรางความสนใจแกคนอาน  และดึงดูดใหผูอานติดตามเรื่องราวแตตนจนจบ  การ
เขียนบทนําจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญของการเขียนสารคดี  ส่ิงที่ผูเขียนตองใสใจก็คือจะเขียนความนํา
อยางไรใหดึงดูดความสนใจจากผูอานได 

โดยปกติแลวรูปแบบของการเขียนความนํามีหลายลักษณะ  ไมมีกรอบกําหนดตายตัว  
ผูเขียนจะเลือกใชความนําแบบใดก็ได  การขึ้นตนที่ดีที่สุดคือการนําส่ิงที่กระทบใจผูเขียนมาเขียน  
ซ่ึงอาจไดแกส่ิงที่ไดไปเห็นมาหรือไมก็เปนขอขัดแยงของปญหา  หรือบางครั้งก็อาจนําคําพูดที่
นาสนใจของแหลงขอมูลมานําเสนอก็ได  การเขียนสารคดีมีแนวทางในการเขียนความนําดังนี้ 
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1. บทนําแบบบรรยาย 
ความนําแบบรรยาย  เปนการนําเสนอดวยการบรรยายใหเห็นภาพบรรยากาศ  เหตุการณ  

สถานการณ  สถานที่  หรือบุคคล  โดยเนนรายละเอียดเปนไปตามลําดับขั้นตอนตามที่เห็นหรือเปน
จริง  โดยไมไดสอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียนลงไปดวย  แตก็เนนความสละสลวยของการใช
ถอยคําภาษาใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดอารมณรวมไปดวย  เชน ความนําในสารคดีเร่ือง “พิธีกิน
เจ  เมื่อโลกมนุษยและสวรรคคือดินแดนเดียวกัน” 

โรงเจไมหลังเกาชื่อ ฮะอี่ตั้ว  อยูในแวดลอมของรอง
สวนผลไมและชุมชนบานเรือนลึกเขาไปจากฝงคลองดําเนิน
สะดวกในยานแปดหลักไมมากนัก  วันนี้ดูสะอาดสะอานงดงามทัง้
ยังคึกคักขวักไขว  ภายในโรงเจประดับตกแตงดวยแผนปายไมสี
เหลืองเขียนคํามงคลดวยสีแดงสด  มานผาสีสดรอยไหมสีตัดกัน
เปนพูระยา  กลางผืนเขียนอักษรจีนตัวใหญลวนคําดีงามคํามงคล  
อีกทั้งโคมไฟกระดาษลูกโตสีเหลืองที่แขวนอยูนับสิบๆลูก 

2.ความนําแบบพรรณนา 
ความนําแบบพรรณนา  เปนการเลาเรื่องที่นําเสนอภาพธรรมชาติ  บรรยากาศ  สถานที่  

หรือเหตุการณโดยใชภาษาในการลําดับความใหเกิดจินตภาพและมีสีสัน   หรืออาจกลาวไดวาเปน
การเขียนเพื่อแสดงใหเห็นมากกวาการเลาเรื่อง  การพรรณนาตางจากการบรรยายในดานการใช
ถอยคําที่เลือกเฟนแลวอยางดี เชน  คําวิเศษณ  โวหาร  และการใชคําใหเกิดภาพพจนตางๆ  เชน  
ความนําในสารคดีเรื่อง  “หลวงพระบาง  เงาอดีตที่ริมน้ําคาน” ของ  นิพัทธพร  เพ็งแกว  ดังนี้ 

สายน้ําคานขุนเชี่ยวไหลควะควางไปตามแกงหิน
แนวคดเคี้ยวของลําน้ําสะทอนแดดบายเปนประกายสีแดงอมทอง
อยูกลางราวปาเขียวทึบสองฟากฝง  เพิ่งจะครึ่งชั่วโมงไดกระมังที่
เราเดินออกจากสนามบินวัดไต  เมืองเวียงจันทน  ขึ้นเครื่องบิน
ขนาด 50 ที่นั่ง  บินฝากลุมเมฆหนาทึบในยามฝนพรํา  บายหนาขึ้น
เหนือสูเมืองหลวงพระบางราชอาณาจักรที่ เคยเปนศูนยกลาง
อํานาจทางดานการเมือง  ศาสนา  ทั้งยังเปนที่ประทับของเจามหา
ชีวิตลาวมาแตโบราณ 

3. ความนําแบบเรื่องสั้น 
สารคดีสมัยใหมมักนิยมนําวิธีการเขียนวรรณกรรมบันเทิงคดีมาใชในการเลาเรื่อง  เพื่อ

นําเสนอสาระความรูใหนาอานและมีอรรถรส  ดังนั้นในการเริ่มเรื่องหรือเขียนความนําจึงมักเอา
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วิธีการเขียนแบบเรื่องสั้นมาใช  โดยการพรรณนาหรือบรรยายใหเห็นนาฏกรรมหรือการเคลื่อนไหว
ของตัวละคร  สถานที่  และบรรยากาศ  ไดอยางนาสนใจและชวนติดตาม  เชน  ความนําในสารคดี
เรื่อง “บัวจูม” ของ ธีรภาพ  โลหิตกุล  ดังนี้ 

หาวันแลวที่พอเฒานอนหมดอาลัยตายอยากอยูที่
โรงพยาบาล  ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจากการเดินทางรอนแรม
จากกรุงเทพมหานคร  มาถึงอําเภอโนนสูงโคราชเปนเวลากวา ๑๐ 
วัน นั่นเปนสาเหตุหนึ่ง  แตที่สําคัญไปกวานั้นคือใจที่แตกสลายไป
พรอมๆขาวการตายของ  “บัวจูม” 

“บัวจูมตายแลวพอ......กระเพาะปสสาวะอักเสบ”  
ขาวสุดทายของบัวจูมจากปากลูกชายที่พอเฒาจะจับความได   
กอนเปนลมสลบไปในวันที่ถูกสงตัวมานอนอยูโรงพยาบาลราช
สีมาเปนคืนที่สอง 

4. ความนําประเภทอางคําพูดหรือวาทะบุคคล 
การเขียนความนําประเภทนี้  ผูเขียนมักหยิบยกเอาคําพูดหรือวาทะตอนใดตอนหนึ่งของ

บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเปนคําขึ้นตน  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกับสาระสําคัญของ
สารคดีที่จะเขียน  ดังตัวอยางในสารคดีเร่ือง “ซงเฮือน-ซงฮาน รอยรันทด  ราชนิกุลเว” ของ ธีรภาพ  
โลหิตกุล  ดังนี้ 

“ภูไมสูง    น้ําไมลึก  ชายเหลี่ยมจัด  หญิงเสนห
รอนแรง”  นี่คือคําจํากัดความที่คนเวียดนามมอบใหกับ “เว” หัว
เมืองสําคัญตอนกลางของประทศที่เคยเปนราชธานีเกา  เคยเปน
เมืองที่ใชเปนจุดแบงเวียดนามเหนือ-ใต  และเคยเปนจุดที่มีการสู
รบหนักหนวงที่สุดแหงหนึ่งในสงครามเวียดนาม 

5.ความนําแบบสนทนากับผูอาน 
การเขียนความนําแบบนี้เปนลักษณะการเขียนที่เหมือนกับผูเขียน  พูดคุยโดยครงกับผูอาน  

โดยผูเขียนจะใชสรรพนามบุรุษที่ 1หรือไมก็ใชคําแทนตัวเองวา “ผูเขียน”  และใชสรรพนามบุรุษที่ 
2 แทนตัวผูอาน  หรืออาจใชคําวา “ผูอาน” แทน  ซ่ึงเปนการสรางความคุนเคยและเปนกันเองกับ
ผูอานทําใหผูอานรูสึกเหมือนวาไดอยูรวมในเหตุการณหรือเรื่องราวเหลานั้น เชน  ความนําใน
สารคดีเรื่อง “ศิลปะสมัยใหมหรือผลงานของเด็กสมัยใหม” ของ  ภาณ  มณีวัฒนกุล 

ค่ําคืนนี้หรือคืนไหน  ขณะที่คุณกําลังหลับ  เด็ก
วัยรุนจํานวนหนึ่ง  กําลังลงมือปฏิบัติงาน.....พวกเขากําลังนําเอา
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จินตนาการออกมาปรากฏใหเปนลวดลาย  ตัวอักษรเปนถอยคํา  
หรือถอยคําที่บางทีประดับดวยภาพสื่อความหมาย   ......และเมื่อ
คุณตื่นขึ้นมาพบวากําแพงขางๆบานของคุณ  หรือกําแพงฝงตรง
ขามกันซึ่งครั้งหนึ่งเคยวางเปลา  บัดนี้กลับเต็มไปดวยลวดลายและ
สีสัน  ปรากฏการณนี้อาจสรางความสงสัย  งงงวย  กระท่ังปริวิตก  
ใหแกคุณหรือคนอื่นไดไมยาก ...........และนั่นคือผลงานที่เรียกวา  
กราฟฟตี้อารต 

6. ความนําประเภทสุภาษิต  คําคมและบทประพันธ 
ความนําประเภทนี้จะยกเอาสุภาษิต  คําคม  และบทประพันธหรือบทเพลงมาขึ้นตนสารคดี  

ซ่ึงสุภาษิต  คําคม  และบทประพันธดังกลาวอาจเปนขอความที่รูจักกันโดยทั่วไปหรือไมก็ได  แต
ตองมีนัยหรือความเกี่ยวของกับประเด็นหลักของสารคดีที่จะนําเสนอความนําประเภทสุภาษิต  คํา
คมและบทประพันธเปนความนําสารคดีอีกประเภทหนึ่งที่คอนขางนิยมเขียนกันมาก  เชน  ความนํา
ในสารคดีเรื่อง “ความจริงใจของ  ผูชายช่ือ  ปวย  อ๊ึงภากรณ” ของ  วันชัย    ตันติวิทยาพิทักษ 

   กูชายชาติเชื้อ  ชาตรี 
   กูเกิดมาก็ที  หนึ่งเฮย 
   กูคาดกอนสิ้นชี-  วาอาตม 
   กูจักไวลายเวย  โลกใหแลเห็น 
      ปวย   อ๊ึงภากรณ 

โคลงสี่สุภาพบทนี้จารึกอยูใตรูปปนอาจารยปวย  ซ่ึง
ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วิทยาเขตรังสิต 

อาจารยปวยเขียนโคลงสี่สุภาพบทนี้เมื่ออายุ 24 ป  
เมื่อครั้งเปนนักศึกษาที่ London  School  of  Economics & 
Political  Sciences  มหาวิทยาลัยลอนดอนเมื่อป พ.ศ.2483 ในเวลา
ตอมาโคลงสี่สุภาพบทนี้  เปนบทสรุปที่ดีที่สุดของชีวิตลูกผูชาย  
ชื่อปวย  อ๊ึงภากรณ 

7. ความนําประเภทนิทานตํานานและเกร็ดเรื่องเลา 
ความนําประเภทนี้มักเริ่มตนดวยการนํานิทาน  ตํานาน  และเกร็ดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเลาตางๆ  

มาเขียนเปนความนํา  นอกจากนี้แลวเรื่องเลาประเภทมุขตลก  หรือเร่ืองลอเลียนใหมๆก็มีความ
นาสนใจ  หากนํามาเขียนเปนความนําสารคดีก็จะชวยเพิ่มเสนหอยางหนึ่งใหกับงานเขียน  ดัง
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ตัวอยางเชน  ในสารคดีเรื่อง “คํานึงแหงรอยฉี่บนผืนทราย”  ของ  ธีรภาพ  โลหิตกุล  ผูเขียนหยิบยก
เอาเรื่องมุกตลกของชาวระยองมาเปนบทนําในสารคดี  ดังนี้ 

เลากันวา  วันหนึ่งชาวระยองเอาทุเรียนใสชะลอม  
พรอมกับตักทรายที่เกาะเสม็ดใสถุงพลาสติกไปเยี่ยมญาติที่จังหวัด
ตาก  ญาติรับถุงพลาสติกแลวตรงรี่ เอาไปเก็บไวในตูกับขาว  
เพราะเขาใจวาเปนน้ําตาลทรายเดี๋ยวมดจะขึ้น 

นี่เปนหนึ่งในหลายๆ  เร่ืองเลาที่สะทอนวาเกาะเสม็ด
และหมูเกาะตางๆในบริเวณอาวไทย  เขตจังหวัดระยองมีน้ําทะเล
ที่ใสสะอาด  หาดทรายขาวราวเกล็ดน้ําตาลขาวเสียจนคืนไหน
พระจันทรเต็มดวง  แสงจันทรนวลผองจะสะทอนหาดทรายสีขาว
จนสวางไสวราวกับวายายไฟจากสนามศุภชลาศัยมาสองใหเด็กๆ  
บนเกาะเสม็ดไดวิ่งเลนสนุกสนานกันจนดึกดื่น 

8. ความนําแบบคําถาม 
อาน  รวมทั้งเปนการกระตุนใหคนหาคําตอบ  เพราะการตั้งคําถามมักจะเริ่มตนดวยประเดน็

ที่เปนแกนหลักของเรื่อง  ดังตัวอยาง  ความนําสารคดี  เรื่อง  “สมบัติจากยุคทองของกรีก” จอรจ  
แอฟ.แบสส 

ครอบครัวที่อยูขางหลังจะมีโอกาสลวงรูชะตากรรม
ของคนที่จมลงพรอมกับเรือลํานี้หรือเปลานะ ? 

จอน  เคานซิล  ตั้งคําถามขึ้นตอนที่เขากับผมอยูใน
ยานดําน้ําซึ่งลอยลําอยูเหนือซากเรือสินคาขนาดเล็ก  เรือนี้อับปาง
ลงเมื่อกวา 2,400 ปกอน  “สมัยนั้นยังไมมีวิทยุไมมีการกูภัยทาง
อากาศแลวใครเลาจะรูวาเกิดอะไรขึ้น” 
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การตั้งชื่อเร่ือง 
 ชื่อเรื่องเปนองคประกอบที่สําคัญของสารคดี  เพราะเปนสวนแรกสุดที่ผูอานมองเห็นและ
อยากอานเรื่องราวที่เขียน  การตั้งชื่อเร่ืองสารคดีจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญเชนเดียวกันหากชื่อของ   
สารคดีไมเดนแลว   คนอานก็จะไมสนใจ   การตั้งชื่อเ ร่ืองมีแนวทางดังนี้  ใชถอยคํางายๆ
ตรงไปตรงมา  ใชคํากริยาแสดงอาการมาตั้งชื่อเรื่อง  ใชคําคม  สุภาษิต  มาเปนชื่อเรื่อง  ใชคําที่มี
ความหมายตรงกันขาม  ใชคําที่คลองจองกัน 

นอกจากนี้แลวยังสามารถใชสูตรของการเขียนขาวโดยยึดแนวตอบคําถาม  ใคร   อะไร ที่
ไหน   

เมื่อไร  ทําไม  และอยางไร  โดยเลือกตั้งช่ือตามจุดประสงคและประเภทของสารคดี เชน  
 ใคร เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีชีวิตบุคคล 
 อะไร เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีที่นําเสนอขอเท็จจริง  การกระทําหรือกิจกรรม 

ท่ีไหน เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีทองเที่ยว  สารคดีวิถีชีวิต 
เม่ือไร เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรหรือเรื่องที่เกี่ยวกับเวลา 
ทําไม เหมาะกับการตั้งช่ือสารคดีที่ตองสืบคนหาสาเหตุหรืออธิบายมูลเหตุตางๆ 
อยางไร เหมาะกับการตั้งชื่อสารคดีที่ตองการอธิบายใหความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

หรืออธิบายวิธีทํา 
จากการศึกษารูปแบบและแนวนิยมในการตั้งชื่อเรื่องสารคดี  โดย ธัญญา  สังขพันธานนท  

ซ่ึงไดเก็บตัวอยางชื่อเรื่องสารคดีที่ตีพิมพในนิตยสารและวารสาร  ประมาณ 100 เร่ืองพบวานักเขียน
สารคดีของไทยมีรูปแบบและแนวนิยมในการตั้งช่ือเรื่องสารคดีในหลายลักษณะดังนี้ 

1. ตั้งชื่อเปนประโยคบอกเลาตรงไปตรงมา  เชน  สงกรานตเมืองเหนือ, นกหายากใน
เมืองไทย, ทะเลสาบเขาแหลม 

2. ตั้งชื่อแบบเลนสํานวนเลนคํา เชน  ลิเก...ศิลปะติดดินศิลปนชาวบาน, นกเอี้ยงเอยมาเลี้ยง
ควายเฒา, อาทิตยอุทัยในสยาม,  ชีวิตคนไทยในไฟสงครามมหาเอเชียบูรพา 

3. ตั้งชื่อแบบเรื่องสั้นและนวนิยาย เชน  ตะวันดับในเงาจันทร,  หยุดเวลาไวที่โบดี  
4. ตั้งชื่อโดยใชกลุมคําหรือวลีท่ีบอกเนื้อหานํามาเรียงตอกัน เชน  มลาบรี  คนเถื่อน  ชาวไร

หรือผูอารยะ,  ดอกไม  สายน้ํา  ความดี  บนเสนทาง ๑๐๘, โคลนนิ่ง,  อานันท, ไอนสไตน,  และ....
ไดโนเสารกาฬสินธุ 

ใบความรู 
เร่ือง การตั้งชือ่เร่ืองและการเขียนความนาํสารคด ี
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5. ตั้งชื่อโดยใชประโยคหลักนําหนา  ตามดวยขอความที่เปนสวนขยาย เชน  ซอง : นรกบน
ดิน,  แคน  มหัศจรรยแหงเครื่องดนตรีอีสาน,  เครื่องหอมไทย......กล่ินอายแหงอดีตฤๅจะรางเลย 
การเขียนความนํา 

การเขียนความนําคือการขึ้นตนเรื่องซึ่งถือเปนหัวใจของสารคดี    บทนํามีหนาที่อยูสอง
ประการคือ การสรางความสนใจแกคนอาน  และดึงดูดใหผูอานติดตามเรื่องราวแตตนจนจบ  การ
ขึ้นตนที่ดีที่สุดคือการนําสิ่งที่กระทบใจผูเขียนมาเขียน  ซ่ึงอาจไดแกส่ิงที่ไดไปเห็นมาหรือไมก็เปน
ขอขัดแยงของปญหา  หรือบางครั้งก็อาจนําคําพูดที่นาสนใจของแหลงขอมูลมานําเสนอก็ได  การ
เขียนสารคดีมีแนวทางในการเขียนความนําดังนี้ 

1. บทนําแบบบรรยาย 
ความนําแบบรรยาย  เปนการนําเสนอดวยการบรรยายใหเห็นภาพบรรยากาศ  เหตุการณ  

สถานการณ  สถานที่  หรือบุคคล  โดยเนนรายละเอียดเปนไปตามลําดับขั้นตอนตามที่เห็นหรือเปน
จริง  โดยไมไดสอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียนลงไปดวย  แตก็เนนความสละสลวยของการใช
ถอยคําภาษาใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดอารมณรวมไปดวย   

2.ความนําแบบพรรณนา 
ความนําแบบพรรณนา  เปนการเลาเรื่องที่นําเสนอภาพธรรมชาติ  บรรยากาศ  สถานที่  

หรือเหตุการณโดยใชภาษาในการลําดับความใหเกิดจินตภาพและมีสีสัน   หรืออาจกลาวไดวาเปน
การเขียนเพื่อแสดงใหเห็นมากกวาการเลาเรื่อง  การพรรณนาตางจากการบรรยายในดานการใช
ถอยคําที่เลือกเฟนแลวอยางดี เชน  คําวิเศษณ  โวหาร  และการใชคําใหเกิดภาพพจนตางๆ   

3. ความนําแบบเรื่องสั้น 
สารคดีสมัยใหมมักนิยมนําวิธีการเขียนวรรณกรรมบันเทิงคดีมาใชในการเลาเรื่อง  เพื่อ

นําเสนอสาระความรูใหนาอานและมีอรรถรส  ดังนั้นในการเริ่มเรื่องหรือเขียนความนําจึงมักเอา
วิธีการเขียนแบบเรื่องสั้นมาใช  โดยการพรรณนาหรือบรรยายใหเห็นนาฏกรรมหรือการเคลื่อนไหว
ของตัวละคร  สถานที่  และบรรยากาศ  ไดอยางนาสนใจและชวนติดตาม   

4. ความนําประเภทอางคําพูดหรือวาทะบุคคล 
การเขียนความนําประเภทนี้  ผูเขียนมักหยิบยกเอาคําพูดหรือวาทะตอนใดตอนหนึ่งของ

บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเปนคําขึ้นตน  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกับสาระสําคัญของ
สารคดีที่จะเขียน   

5.ความนําแบบสนทนากับผูอาน 
การเขียนความนําแบบนี้เปนลักษณะการเขียนที่เหมือนกับผูเขียน  พูดคุยโดยครงกับผูอาน  

โดยผูเขียนจะใชสรรพนามบุรุษที่ 1หรือไมก็ใชคําแทนตัวเองวา “ผูเขียน”  และใชสรรพนามบุรุษที่ 
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2 แทนตัวผูอาน  หรืออาจใชคําวา “ผูอาน” แทน  ซ่ึงเปนการสรางความคุนเคยและเปนกันเองกับ
ผูอานทําใหผูอานรูสึกเหมือนวาไดอยูรวมในเหตุการณหรือเรื่องราวเหลานั้น  

6. ความนําประเภทสุภาษิต  คําคมและบทประพันธ 
ความนําประเภทนี้จะยกเอาสุภาษิต  คําคม  และบทประพันธหรือบทเพลงมาขึ้นตนสารคดี  

ซึ่งสุภาษิต  คําคม  และบทประพันธดังกลาวอาจเปนขอความที่รูจักกันโดยทั่วไปหรือไมก็ได  แต
ตองมีนัยหรือความเกี่ยวของกับประเด็นหลักของสารคดีที่จะนําเสนอความนําประเภทสุภาษิต  คํา
คมและบทประพันธเปนความนําสารคดีอีกประเภทหนึ่งที่คอนขางนิยมเขียนกันมาก   

7. ความนําประเภทนิทานตํานานและเกร็ดเรื่องเลา 
ความนําประเภทนี้มักเริ่มตนดวยการนํานิทาน  ตํานาน  และเกร็ดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเลาตางๆ  

มาเขียนเปนความนํา  นอกจากนี้แลวเรื่องเลาประเภทมุขตลก  หรือเร่ืองลอเลียนใหมๆก็มีความ
นาสนใจ  หากนํามาเขียนเปนความนําสารคดีก็จะชวยเพิ่มเสนหอยางหนึ่งใหกับงานเขียน   

8. ความนําแบบคําถาม 
อาน  รวมทั้งเปนการกระตุนใหคนหาคําตอบ  เพราะการตั้งคําถามมักจะเริ่มตนดวยประเดน็

ที่เปนแกนหลักของเรื่อง   
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ผีไซ:  มรดกสงกรานตพื้นบาน 
แสนประเสริฐ  ปานเนียม 

 สงกรานตเปนประเพณีสําคัญที่อยูในความรับรูของผูคนทั่วไป  โดยถือกันวาเปนวันขึ้นป
ใหมของไทยมาแตโบราณ  แตความจริงมิไดเปนเชนนั้น  เพราะ “สงกรานต”  เปนประเพณีที่ชน
ชาติตางๆ  ที่นับถือพุทธศาสนาในอุษาคเนยยึดถือปฏิบัติรวมกันเปนเวลานานมาแลว 
สงกรานต:ผสานคติพราหมณและชนพื้นเมือง 
 สงกรานตเปนคติของพราหมณในศาสนาฮินดูของชมพูทวีปที่เผยแพรเขามาสูราชสํานัก
ของสุวรรณภูมิในยุคตนพุทธกาลกอนจะแพรกระจายไปสูบานเมืองทั่วไปในอุษาคเนย 
 ชวงระยะเวลาเดียวกันกับการมีประเพณีสงกรานตแบบพราหมณนี้  ในหมูชนพื้นเมืองก็มี
ประเพณีหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมรับฤดูเพาะปลูกครั้งใหมเชนกัน  ซ่ึงในกาลตอมา  ทั้ง
ประเพณีของพราหมณและชนพื้นเมืองไดผสมผสานกัน  จนเปนแบบแผนของประเพณีสงกรานต
ดังที่เราไดปฏิบัติกันอยูในปจจุบัน 
 ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติในเทศกาลสงกรานตนั้นประกอบดวยการทําบุญอุทิศสวนกุศลแก
บรรพบุรุษ  สรงน้ําพระ  ตลอดจนรดน้ําขอพรผูใหญ  และเลนสาดน้ํา  จับระบํารําฟอนกันอยาง
สนุกสนาน 
 บางแหงจะมีการละเลนที่เรียกวา  เขาทรงผี  ซ่ึงเปนการละเลนที่นิยมกันในเทศกาล
สงกรานตดวย 
 สงกรานตบานหาดกับตํานานผีไซ 
 ที่บานหาดในเขตตําบลทาชาง  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ยังคงเปนอีกแหงหนึ่งที่
ยังคงนิยมเลนเขาทรงผีในเทศกาลสงกรานตเปนประจําทุกป  คุณลุงปฐม  เอิบอิ่ม  ผูอาวุโสของบาน
หาด  ไดกรุณาเลาถึงประวัติความเปนมาของการเลนผีไซใหฟงวา 
 “บานหาดนี่เลนผีไซกันมาแตดั้งเดิม  ลุงเปนเด็กจําความไดเขาก็เลนกันอยูแลว  พอของลุง
เขาก็วาเขาเปนเด็กก็มีเลนกันอยูแลวเหมือนกัน  ก็เลยเปนวาผีไซนี้เลนกันมาหลายสมัย  เปนของคู
บานหาดมาเลยทีเดียว” 
 การเลนผีไซถือเปนสวนหนึ่งของเทศกาลสงกรานตบานหาด  เลนกันในเวลากลางคืน  มี
ระยะเวลาในการเลนตั้งแต  ๓-๕  คืน  แตกตางกันไปในแตละป 
ผีไซ:การละเลนแหงความรื่นเริงและสามัคคี 
 หลังพระเทศนจบแลว  ชาวบานทั้งเด็กและผูใหญตลอดจนผูเฒาผูแกจะออกมาเลนสนุกกัน
ที่ลานกลางหมูบาน  การละเลนแบบโบราณไดรับการรื้อฟนขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานอีกครั้งทั้งกา
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คาบไข  ชักเยอ  และวิ่งเปยว  บางที่ชอบเสียงเพลงก็ตั้งวงกันวาเพลงพวงมาลัย  และรําวง  
ตลอดเวลาจะมีเสียงโทนและฉิ่งฉาบกํากับจังหวะอยูคร้ืนเครง   
 จวบจนไดเวลา  ผูนําประกอบพิธีที่เรียกกันวา  “คุณหลวง”  จะนําชาวบานบางสวนไปทํา
พิธีเชิญผีที่ทางสามแพรง  โดยนําเครื่องเซนอันประกอบดวย  ชามขาวสาร  ซ่ึงเหนือขาวสารจะวาง
กะลามะพราวตาเดียวทั้งลูก  พรอมกับธูปเทียนและกะแชไปเซนเจาที่เจาทาง  และบอกกลาวเชิญฝูง
ผีทั้งหลายใหมารวมเลนสนุกกันในวันสงกรานต 
 เมื่อเริ่มตนทําพิธี  “คุณหลวง”  จะจุดเทียนปกลงบนกะลาตาเดียว  เมื่อบอกเลาเกาสิบ
เรียบรอยแลว  ตัวแทนชาวบานที่ตามไปดวยจะโหขึ้นสามลา  แลวพากันเดินกลับมาที่ลานบานอีก
คร้ังเพื่อเชิญผีใหเขาไปอยูในไซ 
 “พอเชิญเสร็จ  ขากลับเขามีธรรมเนียมวา  พวกที่ไปเชิญดวยกันตองทําทาเปนเมาเดินเซ
กลับมา  “ผีมันถึงจะชอบ”  แตสวนมากไมตองแกลงเมาเพราะมันเมากันจริงๆ  ถามาเชิญกันในลาน
แลวผีไมเขาไซ  ก็ตองกลับไปเริ่มเชิญที่ทางสามแพรงกันใหม”  ลุงปฐมบอก 

 
หญิงแมมายประคองไซขณะรองเพลงเชญิผีไซ 

 ระหวางที่  “คุณหลวง”  ไปเชิญผีที่ทางสามแพรงนั้น  ชาวบานที่คอยอยูที่ลานจะนั่งเปน
วงกลม  ลอมรอบไซที่จะประกอบพิธี  โดยจะตั้งไซไวบนสากตําขาวคูหนึ่งที่วางราบไปกับพื้น  
เหนือไซวางไมคานไวแนวเดียวกับสากตําขาว  ไซที่ตั้งไวนี้จะมีหญิงสองคนประคองไว  โดยมีขอ
แมวาหญิงทั้งสองจะตองเปนแมมายเทานั้น  อีกทั้งไมคานและสากตําขาวก็จะตองเปนของแมมาย
ดวยเชนกัน 
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 ครั้นพวกที่ไปเชิญผีกลับมาถึงลานบาน  คุณหลวงจะนําชามวางไวบนไมคาน  และเริ่มพิธี
เชิญผีเขามาอยูในไซ  คุณหลวงจะเปนตนเสียงรองบทเชิญผี  ชาวบานก็จะรองรับตามไป 
 หลังจากรองเชิญผีจบลงในแตละรอบ  ชาวบานจะชวยกันโหขึ้นสามลา  ระหวางนี้อาจมี
ชายบางคนอมกะแชเดินมาพนที่ไซ  เพื่อเปนการเซนผี  นัยวาจะชวยทําใหผีเขาเร็วขึ้น 
 เปนที่รูกันวา  เมื่อไซที่แมมายทั้งสองประคองอยูเร่ิมโยกไปมา  ก็แสดงวาเมื่อนั้นมีผีเขามา
อยูในไซแลว  ชาวบานจะชวยกันรอง  “เพลงเซนผี”  ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับผีประเภทตางๆ  และ
สุดทายจะรองเพลงพวงมาลัยกลอมผีไซ 
 และแลวก็ถึงเวลาแหงความสนุกสนานที่ทุกคนรอคอยหนุมคะนองบางคนจะออกมารอง
ตะโกนดวยคําวา  “ถอก”  ตอหนาไซ  ผีก็จะโกรธ  และพาไววิ่งไลตีคนไปรอบลาน  โดยที่ผู
ประคองไซไมตองออกแรงเลย 
 สาเหตุที่ผีเกลียดคําวา  “ถอก”  นั้น  เพราะโบราณเชื่อกันวาผีไมชอบถอยคําหยาบคาย  คาํวา  
“ถอก”  ถือเปนคําหยาบคายที่สอความหมายไปในเรื่องเพศนั่นเอง  
 หากผูที่ประคองไววิ่งตามไซไปจนเหนื่อยก็สามารถเปลี่ยนคนประคองไซได  โดยมี
ขอกําหนดวาคูประคองไซจะตองเปนชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน  หรือเปนหญิงทั้งคูก็ไดแตหาม
เปนผูชายทั้งคูเด็ดขาด  เพราะจะทําใหผีออกจากไซทันที 
 “ผีไซ”  จะไลตีคนไปเรื่อยๆ  เปนที่โกลาหล  บางคนก็จะรอง  “ถอก”  ลอใหผีวิ่งไปในทาง
ที่มีผูคนมากๆ  เปนที่สนุกสนานแกคนรอบขาง  (และผีดวย)  ผีจะไลตีคนไปจนไซแตกหรือหลุด
จากมือผูประคอง  ผีจึงจะออกโดยไมจําเปนตองทําพิธีเชิญออกแตอยางใด 
 บานหาดเปนหมูบานเกาแกที่มีขนาดใหญ  ผูคนทุกหลังคาเรือนลวนมีความสัมพันธกันใน
ระบบเครือญาติ  การเลนผีไซจึงเปรียบเสมือนการเลนสนุกสนานโดยไมมีการถือช้ันวรรณะ  ซ่ึงเปน
ระบบที่สังคมเปดใหมีขึ้นในรอบป 
 “คนบานหาดเปนญาติพี่นองกันทั้งหมด  สมัยกอนไมมีใครออกไปมีครอบครัวกันที่อ่ืนเลย  
แตงกันอยูในหมูบานนี่แหละแตเดี๋ยวนี้ก็เร่ิมมีลูกเขย  ลูกสะใภตางบานกันบางแลว  แตกอนเขาบาน
หาดเขายาก  รอบๆ  บานนี่คูคลองลอมไวหมด 
 ขางศาลเจาพอนั่นมีโคก  เรียก  “โคกแครง”  เปนหาดทรายมีเปลือกหอยแครงเต็มไปหมด  
เขาเลยเรียกบานหาด  สวนคลองมันก็กวางขวาง  สมัยลุงของลุงเขาก็คาน้ําตาลยังใชเรือบรรทุกไป
เลย  แตเดี๋ยวนี้พอไมใชกันมันก็แคบลงตื้นลงทุกวัน” 
 ลุงปฐมเลาถึงเรื่องสภาพแวดลอมของบานหาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  ครั้นถามถึง
เร่ืองประเพณีการเลนผีไซวาสามารถดํารงอยูได  หรืออาจจะซบเซาเหมือนการละเลนอีกหลายชนิด
ดังที่เปนอยู  ลุงปฐมยิ้มอยางมีความสุขกอนกลาววา 
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 “เรื่องผีไซก็คงจะเลนกันตอไป  เพราะคนบานหาดชอบกันทุกคน  ทั้งลูกเล็กเด็กแดงคน
หนุมคนเฒาชอบกันหมด  ไมมีใครทิ้งเลย  จะมีปญหาอยูบางก็พวกวัยรุน  บางทีเมาแลวชอบใจรอน
ก็ยังดีที่วาผูใหญหามเขาก็ฟง 
 “สวนคนเชิญก็มีสืบทอดกันอยูไมขาด  อยางนายก  อบต.  คนปจจุบัน  เขาก็รับชวงตอมา
จากพอเขาอีกที  นี่ลูกชายของลุงเองก็หัดเอาไวเหมือนกัน  ไมหมดไปหรอก  ถือเปนความเชื่อ...ไม
ทิ้งกันหรอก 
 “จะมีที่นาหวงก็คือไซ  เดี๋ยวนี้หายากทุกที  ไมคอยมีคนดักกันแลว  บางทีตองไปลักเขาทั้ง
ยังอยูในน้ํานั่นแหละ  ไปถึงทาชางโนน  ใครที่มีไซนะ  พอถึงเวลาใกลสงกรานตเขาเก็บขึ้นบาน
ทันทีเลย...เขากลัวหาย 
 “แตถาถึงคราวไมมีไซเลนกันจริงๆ  พอใกลสงกรานตก็คงตองสานไซขึ้นมาใหม  เอาไปดัก
สักสองสามหนพอเปนพิธีแลวคอยเอาไปเลน  เพราะไซใหมๆ  เลยผีมันไมเขา..ไมขลัง 
 “ลุงก็อยากใหคนรุนหลังรักประเพณีดีๆ  พวกนี้ไว  เพราะมีเลนที่บานหาดนี่มานาน  ไมเคย
มีเห็นที่อ่ืน  ขอใหสามัคคีกันเถอะ  ลุงเชื่อแนวาถึงจะอยางไร  คนบานหาดก็คงไมทิ้งการเลนผีไซ” 
 ลุงปฐมกลาวทิ้งทายถึงอนาคตการเลนผีไซอยางมั่นใจ 
 ผีจะเขาจริงหรือไม  ไมใชเรื่องสําคัญ  และไมจําเปนตองพิสูจน 
 เพราะการเลนผีไซมิใชความงมงายอันเปลาประโยชน  แตเปนการละเลนที่แฝงไวดวยความ
เชื่อของชุมชนที่มีตอวิถีชีวิตพื้นบาน  อันกอใหเกิดประเพณีแหงความสนุกสนานและสามัคคีใน
ทุกๆ  ป 
 ประเพณีและพิธีกรรมบางอยางนั้นไมจําเปนตองหาเหตุผลมาอธิบาย  เพราะบางครั้ง
คําอธิบายที่ไมตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อของชุมชน  อาจนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ  
หรือกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางปจเจกบุคคล  ก็ในเมื่อส่ิงตางๆ  เหลานั้นดํารงอยูเพื่อจรรโลง
สังคมหนึ่งๆ  ใหเกิดประโยชนและความคิดสรางสรรค  เราก็ควรเคารพในวิถีที่สังคมนั้นยอมรับ
และปฏิบัติกัน 
 จะเอามาตรฐานของสังคมหนึ่งไปตัดสินพฤติกรรมทางสังคมของอีกสังคมหนึ่งไดอยางไร  
 

 
 

 
(ที่มา : ปรับปรุงจากบทความชื่อเดียวกันตีพิมพในวารสารเมืองโบราณ ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม 
๒๕๔๙) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
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เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกต ิ

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานสารคดีเร่ือง อันเนื่องมาแตพธีิศพของชาวเพชรบุรี และการเขียนเนื้อเร่ืองสารคด ี
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 

เนื้อเร่ืองคือสวนที่เปนสาระสําคัญที่ผูเขียนสารคดีเร่ืองนั้นๆ  ตองการนําเสนอตอผูอาน  
เนื้อเร่ืองประกอบดวยประเด็นสําคัญและรายละเอียดสนับสนุนที่เรียกวา  พลความ  สวนของเนื้อ
เร่ืองจะประกอบดวยเนื้อความอยางไรนั้นขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูเขียนและโครงเรื่องที่กําหนด
ไว  เนื้อเรื่องที่ดีจะชวยทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดอยางชัดเจน ตลอดจนซาบซึ้งในลีลาการเขียน
และสํานวนโวหารของผูเขียน     
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานสารคดีและเขียนเนื้อเร่ืองสารคดีตามหัวขอที่กําหนดใหได  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของสารคดีที่อานได 
2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนเนื้อเรื่องสารคดีจากเรื่องที่อานได 
3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
4.นักศึกษาสามารถเขียนเนื้อเร่ืองสารคดีได 

สาระการเรียนรู 
1.หลักการอานสารคดี 
2.หลักการเขียนเนื้อเรื่องสารคดี 
3.บทอานเรื่อง อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร 

กระบวนการเรียนรู 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับประเพณีการจัดงานศพและรวมกันอภิปรายความรูเดิมเกี่ยวกับ 
งานศพที่นักศึกษาทราบ 
 2.แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักศึกษาทราบ 
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ขั้นสอน 
 1.แจกใบความรูเร่ืองกลวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองสารคดีใหกับนักศึกษาพรอมทั้งอธิบายความรู
และซักถามนักศึกษา 
 2. แบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมละ 5 คน หลังจากนั้นแจกบทอานสารคดีเร่ือง  อันเนื่อง
มาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร ใหนักศึกษาแตละกลุมอาน  โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที  
 3.ใหนักศึกษาสงตัวแทนออกมานําเสนอสาระสําคัญของบทอานสารคดีเรื่องอันเนื่องมาแต 
พิธีศพของชาวเมืองเพชร  
 4.แจกใบงาน “อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร”  ใหนักศึกษาแตละคนตอบคําถาม   
หลังจากนักศึกษาทําเสร็จแลว  ครูและนักศึกษารวมกันเฉลยคําตอบ 
 5.ครูและนักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองสารคดีจากใบ
ความรูที่อานเพื่อเปนแนวทางใหนักศึกษาใชในการเขียนเนื้อเรื่องสารคดี 
 6.ใหนักศึกษาแตละคนเขียนเนื้อเร่ืองสารคดีมาคนละหนึ่งเรื่องตามความสนใจโดยใช
หลักการเขียนเนื้อเรื่องสารคดีที่นักศึกษาไดเรียนไปแลว 
ขั้นสรุป 
 1.ครูและนักศึกษารวมกันสรุปประโยชนที่ไดรับจากการอานสารคดีเร่ือง  “อันเนื่องมาแต
พิธีศพของชาวเมืองเพชร”  และความรูเกี่ยวกับกลวิธีการเขียนเนื้อเรื่องสารคดี 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1.บทอาน           เรื่อง อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร 
2.ใบความรู        เรื่อง กลวิธีการเขียนเนื้อเรื่องสารคดี 
3.ใบงาน            เรื่อง “อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร” 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 

1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
2.การตรวจใบงาน  เร่ือง “อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร” 
3.การตรวจการเขียนเนื้อเรื่องสารคดี 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
322 

 

 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 นักศึกษาพอใจกับการแลกเปลี่ยนความรูเร่ืองงานศพในแตละทองถ่ิน นักศึกษาที่มาจาก
บานแหลมกลาววา งานที่บานแหลมเปนมหกรรมใหญโตเลี้ยงดูกันอยางดี  คนที่มาจากเขายอยบอก
วาที่บานทําพิธีแบบโซง  เพื่อนๆในชั้นเรียนสนใจขอมูลเหลานี้มาก ขั้นสอนนักศึกษาสามารถทํา
กิจกรรมตามขั้นตอนเสร็จทันเวลาที่กําหนด  ผลงานที่ 
 
               ลงชื่อผูสอน 
 
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
การเขียนเนื้อเร่ือง 
เนื้อเรื่องนับเปนสวนสําคัญที่สุดในการเขียนสารคดี  เพราะเนื้อเรื่องคือสวนที่ เปน

สาระสําคัญที่ผูเขียนสารคดีเรื่องนั้นๆ  ตองการนําเสนอตอผูอาน  เนื้อเรื่องประกอบดวยประเด็น
สําคัญและรายละเอียดสนับสนุนที่เรียกวา  พลความ  สวนของเนื้อเร่ืองจะประกอบดวยเนื้อความ
อยางไรนั้นขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผู เขียนและโครงเรื่องที่กําหนดไว    เนื้อเ ร่ืองควรจะ
ประกอบดวยลักษณะตอไปนี้ คือ  

1. สวนท่ีเปนขอมูลหรือสาระ  ไดแก   ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ผูเขียนไดคนควารวบรวมมา
จากแหลงขอมูลตางๆ  เพื่อนําเสนอความรู  ความจริงเกี่ยวกับ  เรื่องนั้นๆ  ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญ
ของการเขียนสารคดี 

2. สวนที่เปนสีสันบรรยากาศ  ไดแก  สวนที่ชวยเสริมแตงเนื้อเร่ืองใหมีสีสันบรรยากาศนา
อาน  สีสันบรรยากาศเกิดจากการปรุงแตงสวนที่เปนขอเท็จจริงกับรายละเอียดปลีกยอย  เพื่อเสริม
แตงใหเร่ืองนาของติดตามมากขึ้น  เชน การใหรายละเอียดของเหตุการณ  ฉาก  บรรยากาศ  การ
สอดแทรกเกร็ดความรู  นิทาน  ตํานาน  หรือส่ิงละอันพันละนอย  การสรางตัวละครใหมีชีวิตชีวา  
การสอดแทรกคําพูดอางอิงของบุคคลที่จะทําใหสารคดีมีความสดนาเชื่อถือ  เปนตน 

หลักในการเขียนเนื้อเร่ือง 
1. กลวิธีในการนําเสนอเรื่อง 
- การเลาเรื่องอยางตรงไปตรงมา  เปนวิธีการที่เรียบงายเลาเรื่องไปตามลําดับเหตุการณที่

เกิดขึ้น  ลักษณะการเขียนเปนแบบบรรยายหรืออธิบาย ดังตัวอยาง 
เมื่อเกิดเจ็บไขไดปวยข้ึนในหมูบานชาวอีสาน  ชาวบานจะรูลักษณะของโรคภัยไขเจ็บนั้นๆ  

ดวยประสบการณหรือคําบอกเลาของบรรพชนที่สืบทอดกันมา  เขาจะชวยกันเสาะแสวงหายามา
ทดลองรักษาตามมีตามเกิด  โดยมักจะมีผูเชี่ยวชาญซึ่งอาจเปนพระผูเฒาผูแกหรือผูที่เคารพนับถือใน
หมูบาน  ๙วบานจะเรียกบุคคลนี้วา “หมอ” หรือ “หมอยา” ซ่ึงหมายถึงหมอพื้นบานหรอืแพทยแผน
โบราณนั่นเอง 

       หมอพื้นบานอสีาน:บุญยงค  เกศเทศ 
- การเลาเรื่องโดยใชลีลาของการเขียนเรื่องสั้น  เปนการประยุกตเอาลีลาการเลาเรื่องแบบ

วรรณกรรมมาใช  มีการกําหนดตัวละครใหเปนผูดําเนินเรื่อง  เนนการสรางสีสันบรรยากาศดวยการ
ใหรายละเอียดในการพรรณนาสถานที่  บรรยากาศ  อารมณและความรูสึกของตัวละคร  ดังตัวอยาง 

ถนนเล็กแคบทอดเหยียดยาวไปตามแนวโคงของไหลเขา  ฉันนั่งปะปนอยูกับชาวบานโวโน
โซเบ  ผูคนแถบนี้เปนมุสลิมทั้งหมด  เชนเดียวกับประชาชนสวนใหญในอินโดนีเซีย  เราสองคนจึง
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นั่งเปนสาวหนาขาวปอหลออยูกลางหมูคนผิวคลํ้าจมูกโดงและตาคมเฉียบ  ทามกลางหมูคนที่จด
จอง  ฉันควักขาวโพดปงแข็งออกมาแทะอยางไมเกรงใจสายตาหนุมแขก  เจาเจี๊ยบยนจมูกถามเสียง
เบา “กินลงไดไงพี่  แข็งยังกับหัวไอโจร”     

     เดียงพลาโต  ดินแดนแหงเทพเจา : นิพัทธพร  เพ็งแกว 
- การเลาเรื่องในรูปแบบของจดหมาย  การนําเสนอแบบนี้ผูเขียนจะเลาเรื่องในรูปแบบของ

การเขียนจดหมาย   คนเขียนจดหมายจะเปนผูเลาเรื่องราวตางๆในเนื้อความของจดหมาย  ดัง
ตัวอยาง 
แสงแดดโพลเพล 
วันนี้มีเร่ืองราวของความรักมาเลาใหฟง 
เกาะนางยวน 
 ฉันออกจากทรายนางยวนกลับไปยังแมหาด  คิดเอาไววาคืนนี้จะขามไปนอนบนเกาะนาง
ยวน  เกาะนางยวนเปนเกาะเล็กๆอยูเคียงขางกับเกาะเตา  ฉันออกจากทรายนวลมาก็เกือบเย็น  เที่ยว
เรือระหวางเกาะเปนเรือหางยาวติดเครื่องยนตธรรมดา  ถาจะขามไปเกาะนางยวนในตอนนีต้องเหมา
ลําไป  แตฉันตองประหยัดเงินสําหรับการเดินทางในวันตอๆไป 

  กลองไปรษณยีสีแดง ตอน เด็กท่ีเกิดมาจากเม็ดทราย : อภิชาต  เพชรลลีา 
2. กลวิธีในการดําเนินเรื่องและการลําดับความ 
กลวิธีในการดําเนินเรื่อง 
- ใชตัวผูเขียนเองเปนตัวเดินเรื่อง  การเดินเรื่องแบบนี้จะมีตัวผูเขียนเปนศูนยกลางในการ

เลาเรื่อง   นําเสนอเรื่องราวผานอารมณ  ความรูสึกนึกคิดของผูเขียน  ซ่ึงอาจจะเหมาะกับสารคดี
ประเภทเดินทางทองเที่ยว  หรือรายงานเหตุการณ  ดังตัวอยาง 

พวกเราใชเวลาตั้งแตแรกไปจนถึงวันที่สามทองเที่ยวอยูตามบริเวณปราสาทหินเมืองราง
โบราณ  แตในที่สุดก็ตกลงกันวาควรจะเขาไปเยี่ยมเยียนเสียมราษฎร  เสียมเรียบ  หรือเสียมราบนั้น
ดูบาง (เมืองนี้ตอไปจะเรียกวาเสียมเรียบตามสําเนียงเขมรซึ่งเขาเปนเจาของ)  ตอนบายวันหนึ่งเราก็
หลบหนานายพุดซอน  ซ่ึงแกไดกําชับเราไววาใหไปดูนครวัดกับแกอีกครั้งหนึ่ง  แลวก็จับ  
“ละเมาะ” เรือรถจักรยานสี่ลอ  ซ่ึงเคยขี่กันหลายคนมาแลวสมัยพระตะบองคืนมาอยูกับไทย  จาก
หนาโฮเต็ลเขาไปเที่ยวที่ตัวเมืองเสียมเรียบ  ความจริงรถละเมาะที่รับคนโดยสารแถวนี้ไดสังเกตเห็น
กันมาแตแรกแลววา  ดูเหมือนจะมาจํากัดคนนั่ง 

ถกเขมร : ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ   ปราโมช 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
325 

 

 

- ใชตัวบุคคลในพื้นที่เปนตัวดําเนินเรื่อง    ผูเขียนใชบุคคลที่เกี่ยวของกับเนื้อเร่ืองเปนตัว
ดําเนินเรื่อง  อาจทําหนาที่เปนผูเลาเรื่องหรือไมผูเขียนอาจเลาเรื่องโดยผานมุมมองของบุคคล
ดังกลาว  ดังตัวอยาง 

ทา  ไมตางไปจากชายหนุมไทยกูยแหงบานตากลางทั่วๆไปที่สืบทอดอาชีพคนเลี้ยงชางมา
จากคนรุนปูรุนพอ  ตั้งแตจําความไดเขาก็เห็นพอข้ึนขี่หลังแมคําแปนไปไหนตอไหน  และบอยครั้ง
ที่กระเตงเขาขึ้นไปบนหลังแมคําแปนดวย  กระทั่งยางเขาสูวัยหนุมเมื่อพอเร่ิมปวยกระเสาะกระแสะ
ตามประสาผูเฒา  คนเลี้ยงชางที่กรํางานมาคอนชีวิต  ทาจึงขึ้นหลังแมคําแปนเยี่ยง “ควาญชาง” 
อยางเต็มภาคภูมิ  อยางที่เขาเคยรูสึกกับพอยามเมื่อพอขี่ชางพังตัวนี้ออกไปโดดเดนอยูกลางสนามใน
งานมหกรรมชางสุรินทร 

แมคําแปน  โศกนาฏกรรมที่ริมฝงมูล : ธีรภาพ  โลหิตกุล 
- ใชบุคคลในประวัติศาสตรเปนตัวดําเนินเรื่อง  วิธีการนี้คลายกับการใชตัวบุคคลที่

เกี่ยวของเปนตัวดําเนินเรื่อง  แตเร่ืองราวเหตุการณและบุคคลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต  เชน สารคดี
สะทอนประวัติศาสตรหมูเกาะตะรุเตาผานชีวิตที่พลิกผันของสอ  เสถบุตร  ซ่ึงเคยเปนนักโทษ
การเมืองที่ทัณฑสถานตะรุเตา 

กลวิธีในการลําดับความ 
- ลําดับตามวันเวลา  หรืออาจเรียกวาลําดับความตามปฏิทิน  หมายถึงการลําดับความตาม

เหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหรือทีหลัง 
- ลําดับความตามมิติสถานที่  ไดแกการลําดับความโดยยึดสถานที่เปนหลัก  เชนจากไกลไป

ไกล  จากซายไปขวา 
- ลําดับความแบบแยกแยะเปนหมวดหมู  ไดแกการลําดับความตามหมวดหมูที่แยกไว เชน

สารคดีนําเที่ยว  สถานที่สําคัญในแหลงทองเที่ยว  ผูเขียนหรือผูเลาเรื่องอาจลําดับความจากสถานที่
ทองเที่ยวเปนแหลงธรรมชาติกอน  จากนั้นจึงเปนโบราณสถาน  เปนตน 

- ลําดับความแบบเหตุผล  คือการกลาวถึงเหตุและแสดงผลอันเกิดจากเหตุนั้นๆ 
- ลําดับตามประเด็นสําคัญ  การลําดับความแบบนี้มักใชกับเนื้อเรื่องที่มีการแสดงเหตุผล

หรือเสนอความคิดเห็น 
3. กลวิธีและศิลปะการใชภาษา 
 การใชคํา 
 - ใชคําใหตรงกับความหมายที่ตองการ เชน 
ขาพเจาขอวิงวอนใหทานทั้งหลายรวมกันสมานฉันทกับขาพเจาในอันจะตั้งสัตยอธิษฐาน

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยไดชวยอภิบาลประเทศของเรา 
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ในประโยคนี้การใชคําวา วิงวอน เปนคําที่ไมตรงความหมาย  ควรใชคําวา เชิญชวน 
มากกวา 

 - ใชคําที่คนสวนมากเขาใจ 
 - อยาใชคําฟุมเฟอยโดยไมจําเปน เชน 
เขามีความปติยินดีปรีดาเปนอยางมากกับความสําเร็จในครั้งนี้ 
จะเห็นไดวาคําวา ปติ  ยินดี  ปรีดา สามคํานี้มีความหมายเหมือนกันวาดีใจหรือปล้ืมใจ  

ผูเขียนสามารถเลือกคําใดคําหนึ่งมาใชก็พอ 
 - ใชคําใหถูกตองตามหลักภาษาและความนิยม 
 - เล่ียงการใชคําซํ้าๆแตใหใชการ “หลากคํา” แทน เชน 
ในวัยเยาวชีวิตของสมพรมีแตความยากลําบาก  แตเด็กชายก็ไมไดทอแทและสิ้นหวัง  

ตรงกันขามความยากจนกลบัทําใหเขามีความมานะพยายามมากขึ้น 
 - ใชคําใหถูกหลักไวยากรณ 
 - อยาใชคําเชื่อมโดยไมจําเปน 
 การใชประโยค 
 - ใชประโยคใหกระชับไดใจความ ไมเปดโอกาสใหแยงได  เชน “อยาเดินลัด

สนาม” ประโยคนี้อาจแยงวา ถาไมเดินจะวิ่ง  หรือคลานก็ได 
 - ไมควรใหประโยคที่มีคําซํ้ากันอยูใกลชิดกัน 
 - แตงประโยคใหมีเอกภาพและสัมพันธภาพ 
 - หลีกเลี่ยงการใชประโยคที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน “มันเปนคืนที่อากาศรอน

อบอาวมาก” ควรใชวา “คืนนี้อากาศรอนอบอาวมาก” 
4. กลวิธีในการใชกระบวนความ 
 - กระบวนความบรรยาย 
 - กระบวนความพรรณนา 
 - กระบวนความอธิบาย 
 - กระบวนความอุปมาหรือสาธก 
5. การแทรกคําพูดหรือเสริมเกร็ดที่นาสนใจ  การเพิ่มเติมรายละเอียดบางอยางทําใหสารคดี

มีอรรถรสมากยิ่งขึ้น  เปนตนวา  การเสริมเกร็ดเล็กเกร็ดนอย  นิทาน  ตํานานปรัมปรา  ซ่ึงจะชวย
เสริมแตงใหเนื้อเรื่องมีสีสันนาอาน  การแทรกคําพูดหรือเสริมเกร็ดที่นาสนใจมีประโยชนดังนี้ 

 - ชวยดําเนินเรื่อง        - ชวยใหรายละเอียดแทนการอธิบายของผูเขียน 
 - ชวยสรางบรรยากาศและอารมณ 
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การเขียนเนื้อเร่ือง 
เนื้อเรื่องนับเปนสวนสําคัญที่สุดในการเขียนสารคดี  เพราะเนื้อเรื่องคือสวนที่ เปน

สาระสําคัญที่ผูเขียนสารคดีเรื่องนั้นๆ  ตองการนําเสนอตอผูอาน  เนื้อเรื่องประกอบดวยประเด็น
สําคัญและรายละเอียดสนับสนุนที่เรียกวา  พลความ  สวนของเนื้อเร่ืองจะประกอบดวยเนื้อความ
อยางไรนั้นขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผู เขียนและโครงเรื่องที่กําหนดไว    เนื้อเ ร่ืองควรจะ
ประกอบดวยลักษณะตอไปนี้ คือ  

1. สวนท่ีเปนขอมูลหรือสาระ  ไดแก   ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ผูเขียนไดคนควารวบรวมมา
จากแหลงขอมูลตางๆ  เพื่อนําเสนอความรู  ความจริงเกี่ยวกับ  เรื่องนั้นๆ  ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญ
ของการเขียนสารคดี 

2. สวนที่เปนสีสันบรรยากาศ  ไดแก  สวนที่ชวยเสริมแตงเนื้อเร่ืองใหมีสีสันบรรยากาศนา
อาน  สีสันบรรยากาศเกิดจากการปรุงแตงสวนที่เปนขอเท็จจริงกับรายละเอียดปลีกยอย  เพื่อเสริม
แตงใหเร่ืองนาของติดตามมากขึ้น  เชน การใหรายละเอียดของเหตุการณ  ฉาก  บรรยากาศ  การ
สอดแทรกเกร็ดความรู  นิทาน  ตํานาน  หรือส่ิงละอันพันละนอย  การสรางตัวละครใหมีชีวิตชีวา  
การสอดแทรกคําพูดอางอิงของบุคคลที่จะทําใหสารคดีมีความสดนาเชื่อถือ  เปนตน 

หลักในการเขียนเนื้อเร่ือง 
1. กลวิธีในการนําเสนอเรื่อง 

- การเลาเรื่องอยางตรงไปตรงมา 
- การเลาเรื่องโดยใชลีลาของการเขียนเรื่องสั้น 

 - การเลาเรื่องในรูปแบบของจดหมาย 
2. กลวิธีในการดําเนินเรื่องและการลําดับความ 
 กลวิธีในการดําเนินเรื่อง 
 - ใชตัวผูเขียนเองเปนตัวเดินเรื่อง 
 - ใชตัวบุคคลในพื้นที่เปนตัวดําเนินเรื่อง 
 - ใชบุคคลในประวัติศาสตรเปนตัวดําเนินเรื่อง 
 กลวิธีในการลําดับความ 
 - ลําดับตามวันเวลา 
 - ลําดับความตามมิติสถานที่ 

ใบความรู 
เร่ือง กลวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองสารคด ี
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 - ลําดับความแบบแยกแยะเปนหมวดหมู 
 - ลําดับความแบบเหตุผล 
 - ลําดับตามประเด็นสําคัญ 
3. กลวิธีและศิลปะการใชภาษา 
 การใชคํา 
 - ใชคําใหตรงกับความหมายที่ตองการ 
 - ใชคําที่คนสวนมากเขาใจ 
 - อยาใชคําฟุมเฟอยโดยไมจําเปน 
 - ใชคําใหถูกตองตามหลักภาษาและความนิยม 
 - เล่ียงการใชคําซํ้าๆแตใหใชการ “หลากคํา” แทน 
 - ใชคําใหถูกหลักไวยากรณ 
 - อยาใชคําเชื่อมโดยไมจําเปน 
 การใชประโยค 
 - ใชประโยคใหกระชับไดใจความ 
 - ไมควรใหประโยคที่มีคําซํ้ากันอยูใกลชิดกัน 
 - แตงประโยคใหมีเอกภาพและสัมพันธภาพ 
 - หลีกเลี่ยงการใชประโยคที่มาจากภาษาตางประเทศ 
4. กลวิธีในการใชกระบวนความ 
 - กระบวนความบรรยาย 
 - กระบวนความพรรณนา 
 - กระบวนความอธิบาย 
 - กระบวนความอุปมาหรือสาธก 
5. การแทรกคําพูดหรือเสริมเกร็ดที่นาสนใจ  มีประโยชนดังนี้ 
 - ชวยดําเนินเรื่อง 
 - ชวยใหรายละเอียดแทนการอธิบายของผูเขียน 
 - ชวยสรางบรรยากาศและอารมณ 
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อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร 
                            แสนประเสริฐ    ปานเนียม
 ธรรมดามนุษยยอมกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตตนเองและผูเกี่ยวของ  นับแต
โบราณมาจึงตองจัดใหมีพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องดวยความเปลี่ยนแปลงของในแตละชวงของชีวิต  
เชน  ทําขวัญเดือน  โกนผมไฟ  โกนจุก  บวช  แตงงาน  ฉลองอายุ  และพิธีซ่ึงจัดขึ้นเปนวาระ
สุดทายของชีวิตนั้นคือพิธีศพ  พิธีนี้เปนเรื่องของผูอยูเบื้องหลังจัดใหกับผูวายชนมดวยความมุงหวัง
ใหทานไดเดินทางไปสูภพภูมิตอไปอยางมีความสุข   
 ที่จะบรรยายตอไปนี้เปนเรื่องการทําศพของชาวเพชรบุรีที่คนเกาๆไดเลาใหฟงบาง ได
คนควาขอมูลมาเปรียบเทียบบาง  ตลอดจนไดประสบมาดวยตนเองก็มี   
 ตายแลวทําอยางไร 
 เมื่อมีคนตายลูกหลานตองชวยกันอาบน้ําใหศพ  เปนการอาบน้ํากันจริงๆโดยยกศพไปตั้ง
กันตามนอกชานหรือในที่ระบายน้ําสะดวกแลวชําระลางรายกายใหสะอาด  เชื่อกันวาผูตายจะไดมี
ความบริสุทธิ์เมื่อเดินทางไปสูภพหนา  สวนมากแลวจะอาบใหกับศพผูที่ปวยตายหรือคนแกหมด
อายุขัยตามธรรมชาติ  เพราะกอนตายผูปวยนอนเจ็บอยูนานยอมหมักหมมคูถมูถ  จึงควรชําระลาง
ใหสะอาดกอนที่จะทําพิธีกับศพตอไป  สมัยหลังผูที่มารวมงานศพมีผูอ่ืนที่นอกเหนือจากหมูญาติ  
จะใหทุกคนมาชวยกันอาบน้ําแกศพก็คงจะวุนวาย  อีกทั้งเขาก็อาจรังเกียจเอาอีก  จึงไดยนยอลง
เหลือเพียงการรดน้ําลงในมือศพพอเปนพิธีเทานั้น  การอาบน้ําศพจึงกลายมาเปนการรดน้ําศพดังที่
ไดปฏิบัติกันทุกวันนี้ 
 คนจนเอาไปฝง  ท่ีพอมีบางก็ตั้งสวด 
 คนที่มีกําลังทรัพยมักตั้งศพสวดตามฐานะ  เมื่อพระกลับวัดแขกบางสวนไดแกญาติพี่นอง
และเพื่อนบานจะอยูเปนเพื่อนศพจนเชาจึงจะกลับบาน ( ความจริงอยูเปนเพื่อนเจาภาพใหคลายเหงา
และเศราโศก ) เมื่อคนมารวมกันมากๆก็มักจะหากิจกรรมทําเชน  เลนหมากรุก  เลานิทาน  สวดลํา  
และเลนการพนัน  ผูที่ไมมีฐานะหรือไมสะดวกจะตั้งศพก็มักจะนําศพใสโลงหรือใสเฝอก(ไมไผผา
ซีกถักเปนผืน)ไปฝงยังปาชา สวนพวกที่ตั้งศพไวสวดเมื่อครบสามวันเจ็ดวันก็จะนํามาฝงเชนกัน   
 ไมนิยมเผาสด  เก็บศพไวปลงหนาแลง 
 คนเมืองเพชรแตเกาไมเผาสด  นิยมเก็บศพไวเผาหนาแลง  บางก็เก็บไวปสองปบางรายก็
เปนสิบป  ระยะเวลาชานานเทาไรขึ้นอยูกับความพรอมของเจาภาพ  ดวยถือกันวางานศพเปนงาน
บําเพ็ญกุศลแกผูวายชนมคร้ังใหญควรที่จะมีเวลาเตรียมการนานๆ  ทั้งบอกกลาวญาติพี่นองบานไกล  
นิมนตพระ  เตรียมสถานที่และเครื่องปลงศพตลอดจนจัดหามหรสพทั้งปวงมาฉลอง  เหตุที่เลือก
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หนาแลงก็เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่จะมาเปนอุปสรรคตอการตั้งเมรุอันเปนของไมถาวรถูกฝนเขาก็จะ
เสียหาย   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
(ซาย) เมรุต้ังศพคุณแมเลี่ยม  พิชัยชลสินธุ  ภรรยาพระพิชัยชลสินธุเจาเมืองกุยบุรี  ที่วัดยาง  เพชรบุรี  เมื่อพ.ศ.
๒๔๗๗  ผลงานการออกแบบของพระปลัดอินทร  (พระเทพวงศาจารย) เปนเมรุที่มีขนาดใหญและงดงามมากใน
สมัยน้ัน (ขวา) เมรุปะรําในงานศพที่วัดมหาธาตุ  เพชรบุรี  ราวพ.ศ. ๒๔๘๐ ลูกโกศประดิษฐจากดอกไมสด ราน
ไฟตกแตงดวยการแทงหยวกประกอบเครื่องสด  สันนิษฐานวาเปนฝมือครูพิณ  อินฟาแสง ผูมีนิวาสสถานอยูใกล
วัดมหาธาตุฯและมีฝมือทางดานนี้   ( ในภาพคนยืนที่สองจากซายคือครูพิณ  อินฟาแสง) 
  ผูเขียนเคยไปรวมงานศพในแถบชนบทของจังหวัดนครปฐม  เจาภาพตั้งศพบําเพ็ญกุศล
ครบเจ็ดวันแลวก็เผาเลยไมไดมีการมหรสพเปนที่ร่ืนเริงแตอยางใด  ครั้นครบรอยวันเขาเชิญไปงาน
ทําบุญอีก  บอกแตเพียงวาใหไปฟงพระสวดมนตเย็น ขาพเจาก็นึกวาเปนงานทําบุญรอยวันตามปกติ  
เมื่อไปถึงงานกลับพบวาเขาจัดเปนงานใหญ  มีโรงพระ  โรงปพาทย   เชิญแขกกินโตะจีน  จุดพลุ
ตะไลไฟพะเนียงพรอมสรรพ  อันนี้ก็ถือเปนทําบุญใหญฉลองศพเชนเดียวกัน  แตเขาเผากอนแลว
คอยฉลองในภายหลัง 
 ขุดศพขึ้นมาเผา 
 ศพที่ฝงไวนั้นเมื่อผานไปหลายปเนื้อหนังก็เนาเปอยผุพังไปจนเหลือแตกระดูก  ถึงกําหนด
งานญาติพี่นองและสัปเหรอก็ชวยกันขุดกระดูกขึ้นมาลางทําความสะอาด  เนื้อสวนที่ยังหลุดไมหมด
ก็ใสปบตมใหเปอยรูดทิ้งไปเก็บแตกระดูกนําไปตั้งบําเพ็ญกุศลตอไป   
 ปลูกโรง  สรางเมรุ 
 นิยมใชลานบานหรือลานวัดซึ่งมีพื้นที่กวางๆเปนที่ตั้งบําเพ็ญกุศลศพ  เจาภาพที่มีฐานะจะ
นิยมสรางเมรุสนองคุณแกผูตายดวยถือเปนเกียรติยศและประชันฝมือกันในเชิงชาง   
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 กลุมชางพระและฆราวาสที่สรางเมรุในยุคกอนมีอยูหลายสํานักเชน วัดยาง  วัดใหญ
สุวรรณาราม  วัดพระทรง  วัดเกาะ  วัดลาด  ปจจุบันก็ยังคงมีสํานักวัดตางๆมีเมรุเชาใหเจาภาพหาไป
ตั้งตามงานศพใหญๆเชน วัดเกาะ  วัดโพธ์ิเรียง  วัดประดิษฐวนาราม  วัดบางทะลุ  วัดหวยเสือ   เปน
ตน   
 ในสวนของเจาภาพที่มีฐานะดอยลงมา  มักจะปกไมเปนรานไฟแลวหาชางมาแทงหยวก
ประดับที่ตั้งศพไปตามฐานะ  ปจจุบันมีฌาปนสถานถาวรที่เรียกกันวาโรงทึมคือปลูกเปนโรงยาว  มี
เตาเผาและปลองอยูทายโรงใชเปนที่เผาศพ  ดานแปสองฟากยกพื้นสําหรับประกอบพิธีสงฆ  ตั้งวงป
พาทย  กลางโรงใชรับรองแขกที่มารวมงานเสร็จสรรพในอาคารหลังเดียว 
 ในอดีตเมื่อกอนจะถึงวันงานเจาภาพจะบอกแขกซึ่งมักจะเปนเครือญาติและเพื่อนบานให
ไปชวยกันปลูกโรงพระ  โรงปพาทย  โรงครัว  โดยชวยกันตัดไมไผเปนโครงสรางและขึ้นตาลเพื่อ
ตัดใบตาลมาพับสําหรับมุงหลังคาโรงพิธี  เรียกการพับใบเขาหาทางตาลนี้วา “หักคอมา”  เมื่อปลูก
โรงเสร็จก็ถึงวันสุกดิบที่ตองเร่ิมจัดเตรียมขาวของตางๆในโรงที่ปลูกไว  จึงมีคําเรียกวันสุกดิบอีก
อยางวา “วันเขาโรงหรืองานเขาโรง” 
 ตั้งโกศศพเลียนแบบธรรมเนียมหลวง 
 กระดูกที่ลางทําความสะอาดแลวจะนํามาใสในโกศซึ่งชาวเมืองเพชรเรียกวาลูกโกศ  กลาว
กันวาธรรมเนียมการใสโกศนี้ชาวเมืองเพชรไดแบบอยางมาจากธรรมเนียมหลวง แตกลับมิไดยึดถือ
รูปทรงตามแบบหลวง  หากแตไดสรางสรรครูปแบบและใชวัสดุตามความนิยมของทองถ่ิน   

เผาเสร็จเก็บกระดูก 
เมื่อเผาศพเสร็จวันรุงขึ้นสัปเหรอจะนํากระดูกที่พอเปนชิ้นมาเรียงเปนรูปรางมีหัวมีแขนขา

มีตัวเพื่อใหญาติมาเก็บไปบําเพ็ญกุศลในโอกาสตางๆ  สวนใหญแลวมักจะเก็บรวมกันกับของปูยา
ตายายที่ลวงลับไปแลว  บานเกาๆบางหลังที่ไมเคยโยกยายไปไหนจะมีโกศกระดูกเปนสิบใบนับ
ยอนไปถึงบรรพบุรุษไดหลายชั่วคน  พอถึงวันสงกรานตก็เอาออกมาตั้งใหลูกหลานรดน้ําและ
ทําบุญกระดูกเสียคราวหนึ่ง 

แตแถบบานผูเขียนในเขตอ.บานลาดไมนิยมเก็บกระดูกบรรพบุรุษไวบนเรือน  สอบถามคน
เกาๆไดความวา “หามกันมาแตโบราณ  โลกของผีกับโลกของคนก็คนละโลกใหแยกกันอยูเอา
กระดูกมาเก็บไวบนเรือนไมเหมาะ”  ครั้นถามตอไปวาไมใหเก็บบนเรือนแลวเอาไปเก็บที่ไหนทาน
ก็วา “ ไวตามขื่อศาลากลางบาน(เชนที่บานละหานใหญ)  ไวตามศาลาหอฉันของวัดตางๆ  หรือปลูก
โรงเปนแบบศาลเจาเอาไปเก็บไวรวมกันก็มี(สมัยกอนมีที่วัดโพธ์ิกรุ)  เดี๋ยวนี้มีเจดียสําเร็จรูปซ้ือหา
งายก็สรางเจดียใสกันเปนสวนใหญ” 
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ถึงแมงานศพจะเปนงานที่จัดเพื่ออุทิศสวนกุศลแกผูตายก็จริง  แตผลที่เกิดขึ้นแกผูอยูก็คือ
ความสบายใจที่ไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูวายชนม การจะจัดงานเล็กใหญนั้นควรเปนไปตาม
ฐานะ  ในชนบทคนมีฐานะมากจัดใหญโตก็ไดเผ่ือแผมหรสพและความบันเทิงไปแกสมาชิกรวม
สังคม  คนมีนอยก็จัดตามกําลังทรัพยเพื่อนบานที่รูขาวและเขาใจก็มาชวยกันไปจนตลอดงาน  คน
ในหมูบานตําบลเดียวกันเคยพบปะพูดคุยกัน  ไมวาจะเปนงานใหญหรือเล็กเพื่อนบานก็เต็มใจมา
ชวย  ดวยถือกันวามาเผาศพนั้นไดบุญ  ทั้งยังไดมาอโหสิกรรมหรือมาขออโหสิกรรมแกผูตายไมให
มีเวรกรรมติดคางกันไป   

ตางกันกับในกรุงเทพฯ เจาภาพมีเงินเทาไร  จะจัดงานระดับใด  ทางวัดมีบริการหลายระดับ
หลากราคา  ถึงเวลาเจาภาพแตงตัวสวยมารอรับแขกพอเปนพิธี  พระสวดจบทางวัดปดศาลาแลว
เจาภาพกลับไปพักผอนตามอัธยาศัย  ครั้นเผาเสร็จบางครอบครัวเอากระดูกพอแมไปลอยน้ําจนสิ้น   
เหตุเพราะอยูในเมืองจะหาที่เก็บก็ยาก  นานวันเขาก็ลืมปูยาตายายบุญทานก็ไมไดทําสงไปให  คน
ตายไปแลวจะรูเร่ืองอะไรหรือเปลาก็ไมรู  นาสงสารแตลูกหลานรุนหลังไมรูจักวาปูยาตาทวดเปน
ใคร  ชั้นแตกระดูกของทานก็ยังไมมีใหดู 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเพชรบุรี แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของสารคดีเรื่อง “อันเนือ่งมาแตพิธีศพของชาวเมืองเพชร” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. นักศึกษาสนใจพิธีศพขัน้ตอนใดมากทีสุ่ด  เพราะเหตใุด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการดําเนนิเรื่องอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.เหตุใดคนเมอืงเพชรจึงนิยมตั้งเมรุในการทําศพ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.สารคดีเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนักศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 

ใบงาน  
เร่ือง อันเนื่องมาแตพิธีศพของชาวเพชรบรีุ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา   ชั้น   ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกต ิ

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานสารคดีเร่ือง ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร  และการเขียน
บทสรุปสารคดี 
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 

การเขียนบทสรุปเปนการปดเรื่องหรือสรุปจบสารคดีที่เขียนมาทั้งหมด  บทสรุปที่ดีจะสราง
ความประทับใจสุดทายใหกับผูอาน  ชวยทําใหผูอานจดจําเรื่องราวและแงคิดที่ไดจากสารคดีเปน
อยางดี  ปกติแลวบทสรุปอาจเขียนไดหลายลักษณะดังนี้คือ   จบโดยการสรุปเรื่อง   จบแบบคาดไม
ถึง  จบแบบทิ้งทายใหคิด  จบแบบเราความสนใจของผูอาน  จบดวยการยอนหลัง  การเขียนบทสรุป
จึงเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคไมนอยไปกวาการเขียนความนํา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานสารคดีและเขียนบทสรุปสารคดีตามหัวขอที่กําหนดใหได  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของสารคดีที่อานได 
2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทสรุปสารคดีจากเรื่องที่อานได 
3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
4.นักศึกษาสามารถเขียนบทสรุปสารคดีได 

สาระการเรียนรู 
1.หลักการอานสารคดี 
2.หลักการเขียนบทสรุปสารคดี 
3.บทอานเรื่อง ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร 

กระบวนการเรียนรู 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับการทําบุญในเทศกาลสงกรานต  จากนั้นรวมกันอภิปรายความรู 
เดิมเกี่ยวกับการทําบุญในเทศกาลสงกรานต  ที่นักศึกษาทราบ 
 2.แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักศึกษาทราบ 
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ขั้นสอน 
 1.    แจกใบความรูเรื่องกลวิธีการเขียนบทสรุปสารคดีใหกับนักศึกษาพรอมทั้งอธิบาย
ความรู  และซักถามนักศึกษา 

2.    แบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมละ 5 คน หลังจากนั้นแจกบทอานสารคดีเรื่อง   
ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร ใหนักศึกษาแตละกลุมอาน  โดยใชเวลา
ประมาณ 10 นาที  
 3.    ใหนักศึกษาสงตัวแทนออกมานําเสนอสาระสําคัญของบทอานสารคดีทายกรานต :งาน
บุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร 
 4.    แจกใบงาน “ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร”  ใหนักศึกษาแต
ละคนตอบคําถาม  หลังจากนักศึกษาทําเสร็จแลว  ครูและนักศึกษารวมกันเฉลยคําตอบ 
 5.     ครูและนักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีการเขียนบทสรุปสารคดีจาก
ใบความรูที่อานเพื่อเปนแนวทางใหนักศึกษาใชในการเขียนบทสรุปสารคดี 
  6.    ใหนักศึกษาคนเขียนบทสรุปสารคดีมาคนละหนึ่งเรื่องตามความสนใจโดยใชหลักการ
เขียนบทสรุปสารคดีที่นักศึกษาไดเรียนไปแลว 
ขั้นสรุป 
 1.ครูและนักศึกษารวมกันสรุปประโยชนที่ไดรับจากการอานสารคดีเรื่อง   
“ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร”  ตั้งช่ือเรื่องและการเขียนบทสรุป   
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1.บทอาน เร่ือง   ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร 
2.ใบความรู        เรื่อง หลักเขียนบทสรุปสารคดี 
3.ใบงาน            เรื่อง “ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร” 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 

1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
2.การตรวจใบงาน  เร่ือง “ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร” 
3.การตรวจการเขียนบทสรุปสารคดี 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 นักศึกษาสนใจบทอานและสามารถตอบคําถามตลอดจนเทียบเคียงกับประเพณีในทองถ่ิน
ของตนได  สวนใหญเขียนบทสรุปไดดีโดยศึกษาขอมูลจากบทอานและใบงาน  คาบนี้นักศึกษาชาย
คุยกันมากจึงไดตักเตือนตามสมควร 
 
               ลงชื่อผูสอน 
   
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
การเขียนบทสรุป 
การเขียนบทสรุปเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการเขียนสารคดี  บทสรุปเปนการ

ปดเรื่องสารคดีที่เขียนมาทั้งหมด  ซ่ึงควรจะเปนตอนที่สรางความประทับใจสุดทายใหกับผูอาน  
ปกติแลวบทสรุปอาจเขียนไดตามลักษณะตอไปนี้ 

1. จบโดยการสรุปเรื่อง เปนการยอหรือสรุปเรื่องทั้งหมดอยางรวบรัด  เก็บสาระสําคัญ
นํามากลาวไวตอนทาย 

2. จบแบบคาดไมถึง  เปนการจบโดยพลิกความคาดหมาย   
3. จบแบบทิ้งทายใหคิด  ไมมีการสรุปแนชัดแตทิ้งประเด็นใหผูอานนําไปคิดตอ 
4. จบแบบเราความสนใจของผูอาน  เปนการปดเรื่องดวยเหตุการณที่นาสนใจที่สุด  หรือ

ตอนที่เรื่องดําเนินมาถึงจุดแตกหัก  เปนการสรางความประทับใจใหกับผูอาน 
5. จบดวยการยอนหลัง  การจบแบบนี้มักจะสัมพันธกับความนํา  เปนการนําความนํามา

กลาวซ้ําเพื่อใหเนื้อความตอนตนกับตอนทายบรรจบกันพอดี เชนในสารคดีเรื่อง “ขบวนการถายโยง
ภูมิปญญา  ขบวนการแหงเสรีภาพของชาวนาสะไมย” ของบําเพ็ญ  ไชยรักษ  เปดเรื่องดวยการ
พรรณนาถึงสภาพหมูบานในยามเชาที่ทุกชีวิตตื่นขึ้นมารับแสงอรุณ  บรรยากาศความเคลื่อนไหว
ของผูคนในหมูบาน  เพื่อแสดงใหเห็นความขยันขันแข็ง  การมีงานทําของชาวบาน  แลวจบลงดวย
การพรรณนาในกระบวนความแบบเดียวกัน  แตเปนการกลาวถึงชวงเวลาเย็นที่ทุกคนหยุดจากการ
ทํางาน  การเตรียมอาหารค่ําและการพักผอนอยางมีความสุขภายหลังที่ตรากตรํากับงานหนักมาทั้ง
วัน  ดังตัวอยาง 

(ความนํา).......ทุกชีวิตที่นี่ตื่นขึ้นมาพรอมๆกับแสงแรกของอรุณรุง  แสงตะวันที่คอย
กระจางขึ้น  ขยับจังหวะชีวิตของพวกเขาใหคึกคักตามไปดวยแสงแดดที่แรงกลาขึ้นทุกขณะ  ดั่งแสง
ชุบชูกําลังของคนที่นี่  เสียงเลื่อยตัดไมไผ  เสียงพราที่แทรกตัวผานเนื้อไม  เสียงกบไสไม  เสียงคอน
กระทบสิ่ว  เสียงเครื่องปนนุน  เสียงเจียนทองเหลืองที่ดังถ่ีกระชั้นจากบานนี้ไปบานนั้นอยางบันเทิง
เริงเราเปนเหมือนสัญญาณแหงการเริ่มตนอยางกระฉับกระเฉงอีกวันหนึ่งของชาวนาสะไมย.......... 

(ความจบ).........ตะวันคลอยลงที่ทิวไผทายหมูบาน  เสียงเล่ือย  เสียงพรา  เสียงกบไสไม  
เสียงคอนกระทบสิ่ว  เสียงเครื่องปน  เครื่องเจียนคอยเบาลง  ขณะที่เสียงทักทายปราศรัย  เสียงเลน
ไลกันของเด็กๆดังขึ้น  แสงนีออนแจมกระจางแทนแสงตะวันที่เพิ่งลับไป  สาวๆวางมือจากเสนตอก
หันหนาเขาครัว  สักพักสํารับกับขาวก็เสร็จสรรพยกมาวาง  พอแมและลูกๆนั่งลอมวงเสียงหยอกลอ
กระเซากัน  เสียงหัวเราะที่ดังขึ้นเปนพักๆ  ชูรส “ขาวแลง” ไดอยางวิเศษ  “กินขาแลงกับหยังหนอ” 
เสียงรองถามของคนที่ผานไปมายังไมทันจะไดตอบ  คนถามก็ลับตาไปเสียแลว  หลังเวลาขาวแลง
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ทุกคนตางขยับไปจับจองพื้นที่หนาจอโทรทัศนคอยชมรายการที่ตนชื่นชอบแลวก็ทยอยเขานอน  
จนคนสุดทายเขานอน  แสงนีออนหลอดสุดทายก็ดับลง  ทุกคนตางหลับตาอยางอบอุนสนิทใจ
ภายใตออมกอดของบาน 

การเขียนบทสรุปจึงเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคไมนอยไปกวาการ
เขียนความนํา  ตัวอยางที่ยกมานี้เปนการจงใจของผูเขียนที่ตองการใหการเปดเรื่องกับการปดเรื่องมี
ลักษณะคลายกันและยังแสดงถึงนัยของการเริ่มตนและการสิ้นสุดอีกดวย  กลาวคือ เร่ืองเปดขึ้นใน
เวลาเชาและจบลงในเวลาเย็น 
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การเขียนบทสรุป 
การเขียนบทสรุปเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการเขียนสารคดี  บทสรุปเปนการ

ปดเรื่องสารคดีที่เขียนมาทั้งหมด  ซ่ึงควรจะเปนตอนที่สรางความประทับใจสุดทายใหกับผูอาน  
ปกติแลวบทสรุปอาจเขียนไดตามลักษณะตอไปนี้ 

1. จบโดยการสรุปเรื่อง เปนการยอหรือสรุปเรื่องทั้งหมดอยางรวบรัด  เก็บสาระสําคัญ
นํามากลาวไวตอนทาย 

2. จบแบบคาดไมถึง  เปนการจบโดยพลิกความคาดหมาย   
3. จบแบบทิ้งทายใหคิด  ไมมีการสรุปแนชัดแตทิ้งประเด็นใหผูอานนําไปคิดตอ 
4. จบแบบเราความสนใจของผูอาน  เปนการปดเรื่องดวยเหตุการณที่นาสนใจที่สุด  หรือ

ตอนที่เรื่องดําเนินมาถึงจุดแตกหัก  เปนการสรางความประทับใจใหกับผูอาน 
5. จบดวยการยอนหลัง  การจบแบบนี้มักจะสัมพันธกับความนํา  เปนการนําความนํามา

กลาวซ้ําเพื่อใหเนื้อความตอนตนกับตอนทายบรรจบกันพอดี 
การเขียนบทสรุปจึงเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคไมนอยไปกวาการ

เขียนความนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบความรู 
เร่ือง กลวิธีการเขียนบทสรุปสารคด ี
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ทายกรานต : งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเพชรบุรี 
 แสนประเสริฐ  ปานเนียม 

 สงกรานตเปนประเพณีขึ้นปใหมของไทยและชาวอุษาคเนยโดยทั่วไป มีที่มาจากการรับเอา
คติพราหมณในศาสนาฮินดูของชมพูทวีป ซ่ึงนํามาเผยแพรตั้งแตยุคตนพุทธกาล ผนวกเขากับ
ประเพณีหลังการเก็บเกี่ยวของชนพื้นเมือง สงผลใหเกิดรูปแบบประเพณีที่มีเอกลักษณเฉพาะของ
ชาวอุษาคเนย (พมา มอญ ลาว เขมร สิบสองปนนา และไทย) ที่แตกตางไปจากตนเคาวัฒนธรรม
อินเดีย 
 ทายกรานต สงทายเทศกาลสงกรานต 
 ชาวเพชรบุรีมีประเพณีอันสืบเนื่องมาแตเทศกาลสงกรานต เรียกวา “ทายสงกรานต” เปน
ประเพณีที่แตละหมูบานรวมกันจัดขึ้นเปนลําดับสุดทาย ถือเปนการสงทายเทศกาลสงกรานตในแต
ละป 
 โดยทั่วไปจะกําหนดใหวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปเปนวันสงกรานต   สวนประเพณีทาย
สงกรานตนั้น ชาวบานแตละหมูบานจะจัดขึ้นที่หมูบานของตน โดยกําหนดเอาวันใดวันหนึ่ง
หลังจากวันสงกรานตไปแลว ๓-๗ วัน หมูบานที่อยูละแวกเดียวกันมักจะกําหนดใหไมตรงกันเพื่อ
ความสะดวกในการผลัดเปลี่ยนกันไปเที่ยวเลน เที่ยวชมการละเลน และมหรสพที่แตละหมูบานจัด
ขึ้นฉลองทายกรานต 
 ทายกรานตบานละหานใหญ 
 ที่บานละหานใหญ ตําบลตําหรุ อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนหนึ่งในหลายหมูบาน
ของเพชรบุรีที่ยังคงสืบทอดประเพณีบุญทายกรานตเอาไว  ๑๘ เมษายนของทุกปคือวันทายกรานต
ของบานละหานใหญ ชาวบานจะเตรียมอาหารหวานคาวไปทําบุญเลี้ยงพระที่ศาลากลางบาน ใกล
กับ “โรงพอ” ศาลสถิตของพอเอี่ยม คุณพอประจําบานละหานใหญ ทั้งศาลากลางบานและโรงพอ
เอี่ยมลวนตั้งอยูในลานกลางบาน พื้นที่ที่ถูกกําหนดเปนเขตสาธารณะของหมูบานมาแตโบราณ  
 ปาอวน  วิชาเชิด ชาวบานละหานใหญ เคยเลาใหผูเขียนฟงวาศาลากลางบานหลังนี้สราง
โดยพระครูญาณเพชรรัตน อดีตเจาอาวาสวัดศาลาเขื่อน ซ่ึงทานก็เปนชาวบานละหานใหญ 
 สมัยกอนบนศาลาจะแขวนกลองลูกใหญเอาไว ทุกเย็นในระหวางเขาพรรษาจะใชศาลาเปน
ที่ประชุมสวดมนตของอุบาสกอุบาสิกาในหมูบาน โดยรัวกลองเปนสัญญาณนัดหมายนอกจากนี้ใน
บางครั้งยังใชเปนที่ตั้งศพบําเพ็ญกุศล เทศนคาถาพัน (มหาชาติ) ประชุมชาวบาน นับไดวาศาลา
กลางบานหลังนี้เปนศาลาอเนกประสงคที่รับใชหมูบานมาอยางยาวนาน 
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 หลังจากพระฉันเชาเสร็จ จะมีพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลแดบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว แต
ละครอบครัวจะนํากระดาษเขียนรายชื่อบรรพบุรุษไวในบานตอจากพิธีบังสุกุลจะมีพระธรรมเทศนา 
๑ กัณฑ 
 หลังจบพระธรรมเทศนา พระที่นิมนตมาแยกยายกันเดินทางกลับวัด สํารับกับขาวที่เหลือจะ
ถูกนํามาจัดเปนวงสําหรับชาวบานรับประทานรวมกัน ในระหวางรับประทานอาหารกับขาวและ
ขนมบางสวนจะถูกเก็บใสปนโตนํากลับบานสําหรับใชในพิธีสงเกวียนชวงบาย 
 สงวัวสงเกวียน พิธีเล้ียงผีทายกรานต 
 การสงวัวเกวียนเปนพิธีเล้ียงผีในเทศกาลสงกรานตอีกรูปแบบหนึ่งของชาวเพชรบุรี เปน
การจัดสํารับเครื่องเซนไปสงใหผีในวันทายกรานต ภาชนะที่ใสอาหารจะใชกระบอกไมไผตัดเปน
รูปวัวเทียมเกวียน ซ่ึงก็เปนของเลนของเด็กในสมัยกอน แตปจจุบัน หาคนทําวัวเทียมเกวียนไดยาก 
จึงเปลี่ยนภาชนะใสเครื่องเซนเปนกระบะกาบกลวยแทน 
 ของที่บรรจุในกระบะจะประกอบดวยขาวปลาอาหารที่เก็บมาจากการทําบุญในตอนเชา 
กระทงใสขาวสารอาหารแหง พริก กระเทียม เกลือ น้ําดื่ม หมากพลู 
 นอกจากนี้จะมีดินเหนียวปนรูปคนตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว วัวควายและสัตวที่มีอยู 
เด็กๆ ในแตละครอบครัวจะรับหนาที่ปนรูปเหลานี้ บางคนจะหาเศษผามาพันรูปคน ถือเปนการใส
เสื้อผาใหดวย 
 การสงวัวสงเกวียนก็คือการสงกบาลหรือเสียกบาล เปนการสงสวยแกผีอีกวิธีหนึ่ง โดย
อาหารคาวหวานไปเซนวักแกผีเพื่อใหผีพอใจ การปนรูปสมาชิกในครอบครัวใสลงไปในกระบะก็
เปนการหลอกผีวาไดสงชีวิตคนในบานมาใหแลวผีจะไดไมมารบกวนอีก 
 ตกบายประมาณ ๓ – ๔ โมงเย็น ชาวบานจะพากันนํากระบะหรือวัวเทียมเกวียนที่เตรียมไว
มารวมกันที่ทายหมูบานครั้นไดเวลาก็จะยกขบวนกันไปสงวัวสงเกวียนที่หัวโปงซ่ึงเปนบริเวณที่นับ
ถือกันวาผีดุฉกาจนัก 

 
 
 
 
 
 

   สงวัวสงเกวียนที่หัวโปงทายหมูบาน 
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 “สมัยกอนเวลาเขาไปสงวัวสงเกวียน เขาไปสงกันสนุกสนานตีกระเทิ้ง (กลองยาว) แหกัน
ไป ไมเงียบเชียบเหมือนเดี๋ยวนี้หรอก” ปาอวน วิชาเชิด เลาถึงบรรยากาศการสงวัวสงเกวียนเมื่อคร้ัง
กระโนนใหฟง 
 ที่หัวโปง ชาวบานจะวางกระบะไวบนเนินดิน และจุดธูปเทียนบอกกลาวถวายเครื่องเซน
ใหแกผีที่กลาวกันวาเปนคนเกาคนแกที่ไปปาแลวไมหวนคืนบาน ของแหงที่นํามาก็ใหเปนเสบียง
กรังติดไประหวางไปปา สวนชีวิตผูคนในบานก็ไดสงมาใหพรอมกันในกระบะ ขอใหทุกคนมี
ความสุขสวัสดี คร้ันบอกกลาวเสร็จก็พากันกลับเขาบานไมหันหลังไปมองอีก 
อาบน้ําคุณพอกลางบาน 
 กลับมาถึงบานก็จะมาชวยกันจัดเตรียมแปงหอม น้ํามันหอม น้ําอบ น้ําเย็นไปรวมตัวกันที่
ลานกลางบานอันเปนที่ตั้งของโรงพอเอี่ยม เพื่ออาบน้ําใหกับคุณพอ 
 ผูอาวุโสในหมูบานจะเปนผูประกอบพิธีเชิญคุณพอลงจากโรง (ศาล) มาอาบน้ํา เหตุที่
เรียกวาอาบน้ําคุณพอเพราะเปนการอาบน้ําจริงๆ ไมใชการสรงน้ําที่เปนการรดน้ํา หรือการพรมน้ํา
แตพอเปนพิธี  การอาบน้ําใหคุณพอก็เสมือนการที่ลูกหลานอาบน้ําใหปูยาตายาย เมื่ออาบน้ําเสร็จก็
จะนําแปงหอมน้ํามันหอมมาประใหกับคุณพอ เสร็จแลวก็หันมาประกันเองเปนที่สนุกสนาน สวน
น้ําที่ผานการอาบคุณพอแลวนั้น ชาวบานเชื่อกันวามีคุณวิเศษ นํามาลูบแขนขาเนื้อตัวอธิษฐานขอให
บรรเทาอาการปวดเมื่อยไดชะงัดนัก 
 อาบน้ําแลวก็เชิญคุณพอขึ้นโรงโดยจะโหรองแหแหนคุณพอไปรอบโรงสามรอบ เมื่อขึ้น
โรงแลวจะจุดธูปบอกกลาวคุณพออีกครั้งหนึ่ง พรอมกับบอกกลาวใหลูกหลานประสบแตส่ิงมงคล 
มีความสุขความเจริญตลอดไป  
การละเลนทายสงกรานต อดีตที่ไมอาจหวนคืน 
 สมัยกอนตอนค่ําของวันทายกรานตจะมีการละเลนของชาวบานสนุกสนาน ทั้งกาคาบไข 
ชักเยอ และเลนเพลงระบํา 
 เพลงระบําเปนเพลงเกาเลนกันมาแตโบราณ ตอมาเกิดรําโทนซึ่งมีจังหวะที่กระชับกวาเขา
มายึดครองความนิยมอยูพักใหญ กอนที่จะกลายเปนรําวงแบบพื้นฐานและพัฒนาเปนรําวงแบบ
ดนตรีลูกทุงที่มีดนตรีประกอบ มีนางรําประจําวงพอหมดยุครําวงลูกทุง การละเลนในค่ําคืนของวัน
ทายกรานตก็ซบเซาลงเรื่อยๆ 
ทายกรานตละหานใหญกับอนาคตที่เลือนราง 
 ทายกรานตของชาวบานละหานใหญก็คงคลายกับประเพณีทองถ่ินของชาวชนบทไทยอีก
หลายถ่ิน ที่ถูกกระแสวัฒนธรรมสมัยใหมเขามาแยงชิงพื้นที่จนแทบจะหลุดขอบ ไรที่ตั้งทาง
วัฒนธรรม สองปกอนเหลือคนไปสงวัวสงเกวียนกันอยูสามบาน ในปตอมาจึงตองออกปากใหไป
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ชวยกันสงวัวสงเกวียน จึงไดสมาชิกเพิ่มขึ้นบาง สวนคนที่ไปอาบน้ําคุณพอก็ลวนแตคนเฒาและ
หลานเล็กที่ติดสอยหอยตามกันไป 
 ถึงแมวาสถานการณประเพณีทายกรานตที่บานละหานใหญจะนาเปนหวง แตก็ยังนายินดีวา
ส่ิงที่เหลืออยูลวนแตเกิดจากจิตวิญญาณอันเปนแกนแท เปนพลังศรัทธาที่เกิดจากภายในชุมชน ตาง
จากประเพณีในอีกหลายๆ ถ่ินที่ถูกหนวยงานดานการทองเที่ยวจัดรูปแบบใหมเสียจนตระการตา แม
จะอวดอางวายังคงสืบทอดภูมิปญญาดั้งเดิมตอไปไดอยางมีอนาคต แตจะมีประโยชนอะไรที่
ประเพณีเหลานั้นยังคงสภาพเฉพาะรูปแบบ แตมิไดเกิดขึ้นจากพลังศรัทธา และการจัดการของผูคน
ภายในชุมชนอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มา : วารสารเมืองโบราณ ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๐) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง ทายกรานต :งานบญุสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชรแลว
ตอบคําถามตอไปนี ้
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของสารคดีเรื่อง  
“ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ชื่อประเพณทีายกรานตมีทีม่าจากอะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการเขียนบทสรุปสารคดีอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.การสงวัวสงเกวยีนมีจดุมุงหมายอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.สารคดีเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนักศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

ใบงาน 
เร่ือง ทายกรานต :งานบุญสงทายสงกรานตของชาวเมืองเพชร 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา  ชั้น  ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกต ิ

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานบทความเรื่อง  จิตรกรรมสองยุคท่ีพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ เพชรบรีุ  และการ
เขียนโครงเรื่องบทความ 
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 
 บทความ  หมายถึง  งานเขียนที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง  เหตุการณ  
เร่ืองราว  และความคิดเห็นในสาระที่นําเสนอ  โดยการอธิบายขยายความ  การสนับสนุน  การ
โตแยง  การแสดงเหตุผล  การแสดงตัวอยาง  เปนตน ผูอานจึงควรอานอยางมีวิจารณญาณ  
รอบคอบ   เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาและแนวคิดของผูเขียน การอานบทความโดยใชวิจารณญาณจะ
ทําใหผูอานเขาใจสาระสําคัญของเรื่อง  ไดแนวคิดจากการอาน  สามารถนําความรู   ความคิดเห็นไป
ใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดทั้งทางตรงและทางออม 
 โครงเรื่อง  หมายถึง  การวางและการจัดลําดับเคาโครงอันเปนความคิดสําคัญของเรื่องที่จะ
เขียน  การเขียนโครงเรื่องไวอยางดีจะเปนแนวทางในการเขียน  ทําใหงานเขียนสมบูรณและมี
คุณภาพ  โครงเรื่องมี 2 ประเภทไดแก  โครงเรื่องประเภทหัวขอ  และโครงเรื่องประเภทประโยค  
การศึกษาเรื่องโครงเรื่องจะทําใหนักศึกษาเขียนเรื่องไดไมวกวน 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานบทความและเขียนโครงเรื่องบทความตามหัวขอทีก่ําหนดใหได  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของบทความที่อานได 
2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงเรื่องบทความจากเรื่องที่อานได 
3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
4.นักศึกษาสามารถเขียนโครงเรื่องบทความได 

สาระการเรียนรู 
1.หลักการอานบทความ 
2.หลักการเขียนโครงเรื่องบทความ 
3.บทอานเรื่อง จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวดัมหาธาตุฯ  เพชรบุรี 
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กระบวนการเรียนรู 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ฉายภาพจิตรกรรมวัดมหาธาตุใหนักศึกษาชมและรวมกันอภิปรายความรูเดิมเกี่ยวกับ 
จิตรกรรมฝาผนังที่นักศึกษาทราบ 
 2.แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักศึกษาทราบ 
ขั้นสอน 
 1.แจกใบความรูเร่ืองหลักการอานบทความและเขียนโครงเรื่องบทความใหกับนักศึกษา
พรอมทั้งอธิบายความรู  และซักถามนักศึกษา 

2.    แบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมละ 5 คน หลังจากนั้นแจกบทอานบทความเรื่อง   
จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ  เพชรบุรี ใหนักศึกษาแตละกลุมอาน  โดยใชเวลา
ประมาณ 10 นาที  
 3.ใหนักศึกษาสงตัวแทนออกมานําเสนอสาระสําคัญของบทอานบทความเรื่อง  จิตรกรรม 
สองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ  เพชรบุรี  
 4.แจกใบงาน “จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ  เพชรบุรี”  ใหนักศึกษาแต
ละคนตอบคําถาม  หลังจากนักศึกษาทําเสร็จแลว  ครูและนักศึกษารวมกันเฉลยคําตอบ 
 5.ครูและนักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงเรื่องบทความจาก
ใบความรูที่อานเพื่อเปนแนวทางใหนักศึกษาใชในการเขียนโครงเรื่องบทความ 
 6.ใหนักศึกษาแตละคนเขียนโครงเรื่องบทความมาคนละหนึ่งเรื่องตามความสนใจโดยใช
หลักการเขียนโครงเรื่องบทความที่นักศึกษาไดเรียนไปแลว 
ขั้นสรุป 
 1.ครูและนักศึกษารวมกันสรุปประโยชนที่ไดรับจากการอานบทความเรื่อง   
“จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ  เพชรบุรี”  และความรูเกี่ยวกับกลวิธีการเขียน
โครงเรื่อง 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1.บทอาน เร่ือง   จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ  เพชรบุรี 
2.ใบความรู        เรื่อง หลักการอานและเขียนบทความ 
3.ใบงาน            เรื่อง “จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ  เพชรบุรี” 
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การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 

1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
2.การตรวจใบงาน  เร่ือง “จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ  เพชรบุรี” 
3.การตรวจการเขียนโครงเรื่องบทความ 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
  

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 เมื่อฉายภาพจิตรกรรมและรวมกันอภิปรายทําใหทราบวานักศึกษาหลายคนไมเคยไปวัด
มหาธาตุฯ ตัวแทนกลุมออกมานําเสนองานไดดี  เมื่ออานบทอานแลวนักศึกษาสามารถตอบคําถาม
ได  แตในการเขียนโครงเรื่องบทความนักศึกษาหลายคนยังนําเสนอประเด็นไมคอยนาสนใจ  ครูจึง
ตองแนะนําเปนรายบุคคล 
 
                     ลงชื่อผูสอน 
  
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
 บทความ  หมายถึง  งานเขียนที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง  เหตุการณ  
เร่ืองราว  และความคิดเห็นในสาระที่นําเสนอ  โดยการอธิบายขยายความ  การสนับสนุน  การ
โตแยง  การแสดงเหตุผล  การแสดงตัวอยาง  เปนตน 
 หลักการอานบทความ  บทความเปนงานเขียนที่มุงเนนเสนอขอเท็จจริง  ความรูความคิด
และทัศนะ  ซ่ึงเปนเรื่องใหม  หรือกําลังเปนที่สนใจ  ผูอานจึงควรอานอยางมีวิจารณญาณ  รอบคอบ   
เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาและแนวคิดของผูเขียน  การอานบทความมีหลักการดังนี้ 
 1.จับใจความสําคัญของเรื่อง  เมื่อผูอานบทความและเขาใจเรื่องราวโดยตลอดแลว  จะทาํให
เขาใจเนื้อหาและสาระสังเขปของบทความ   
 2.สํารวจแบบแผนการนําเสนอเนื้อหา  ในระหวางการอานจับใจความสําคัญผูอานควร
สํารวจแบบแผนการนําเสนอเนื้อหา  โดยพิจารณาการจัดลําดับเนื้อหา  และการกําหนดหัวขอซ่ึงจะ
ชวยใหสามารถเขาใจเนื้อหาของบทความไดดียิ่งขึ้น 
 3.วิเคราะหเนื้อหา  การแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นมีสวนสําคัญในการชวยใหผูอาน
พิจารณาคุณคาและสาระของบทความไดดียิ่งขึ้น  ควรใชหลักเหตุผลในการประเมินคาแนวคิดที่
ผูเขียนนําเสนอในบทความซึ่งจะชวยใหผูอานคัดสรรแนวคิดที่เปนประโยชนมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตได 
 4.ความเหมาะสมของการใชภาษา  ถึงแมบทความจะเปนงานเขียนที่มุงเนนการนําเสนอ
ขอมูลเปนหลักแตผูอานควรพิจารณาการใชภาษาของผูเขียนวาเหมาะสมหรือไม  การใชภาษาที่
เหมาะสม  กระชับ  ส่ือความไดชัดเจน  ยอมมีผลใหการถายทอดขอมูลประสบความสําเร็จไดเปน
อยางดี 
 โครงเรื่อง  หมายถึง  การวางและการจัดลําดับเคาโครงอันเปนความคิดสําคัญของเรื่องที่จะ
เขียน  การเขียนโครงเรื่องไวอยางดีจะเปนแนวทางในการเขียน  ทําใหงานเขียนสมบูรณและมี
คุณภาพ 
 ประเภทของโครงเรื่อง 
 1.โครงเรื่องประเภทหัวขอ  โครงเรื่องประเภทนี้  ผูเขียนจะเสนอประเด็นความคิดเปน
หัวขอดวยคําหรือวลีส้ันๆ  เพื่อเปนการกําหนดประเด็นความคิดที่จะเขียนอยางกวางๆ  ถาโครงเรื่อง
มีหัวขอรองและหัวขอยอยดวยก็ควรจัดลําดับหัวขอลดหล่ันกันลงมาดวยตัวเลข  เพราะจะทําใหเห็น
ลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดชัดเจนและเปนระบบดี  โครงเรื่องประเภทนี้เปนที่นิยมกันมาก  
เพราะสะดวกรวดเร็ว  อยางไรก็ตามเมื่อจะลงมือเขียนจริงๆ  ผูเขียนยังไมสามารถเขียนขยายความได
ทันที  จะตองเรียบเรียงความคิดใหเปนประโยคอีกครั้งหนึ่ง 
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 2.โครงเรื่องประเภทประโยค โครงเรื่องประเภทนี้ผูเขียนจะนําเสนอประเด็นความคิดเปน
ประโยคที่สมบูรณ  แมจะยุงยากและใชเวลามากกวาโครงเรื่องประเภทหัวขอ  แตจะเปนโครงเรื่องที่
มีความชัดเจนกวา  และสามารถขยายความไดทันที  โครงเรื่องที่เขียนเปนประโยคแลวนี้ก็คือ
ประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนา 
ตัวอยางโครงเรื่องประเภทหัวขอและโครงเรื่องประเภทประโยค “เร่ืองพระราชวังสนามจันทร” 

โครงเรื่องประเภทหัวขอ โครงเรื่องประเภทประโยค 
1.ที่ตั้งพระราชวังสนามจันทร 1.พระราชวังสนามจันทรตั้ งอยูที่ อํา เภอเมืองจังหวัด

นครปฐม 
2.ประวัติสถานที่กอสราง 2.บริเวณพระราชวังสนามจันทรนี้สันนิษฐานวาคงเปน

พระราชวังเดิม 
3.ประวัติการกอสรางพระราชวัง 
สนามจันทร 

3.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯใหสรางพระราชวังสนามจันทรขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2450 

4. จุ ด มุ ง ห ม า ย ใ น ก า ร ก อ ส ร า ง
พระราชวังสนามจันทร 

4.จุดมุงหมายในการกอสรางพระราชวังสนามจันทรนั้น
นอกจากจะใชเปนที่ประทับแลว  ยังทรงใชเปนคายสําหรับ
การประชุมและซอมรบเสือปา 

5.จํานวนและชื่อส่ิงกอสรางภายใน
พระราชวังสนามจันทร 

5.พระที่นั่งและพระตําหนักที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหกอสรางมีหลาย
องค 

6.รายละเอียดของสิ่ งกอสร างใน
พระราชวังสนามจันทร 
6.1พระที่นั่งพิมานปฐม 
 
6.2พระที่นั่งอภิรมยฤดี 
 
6.3พระที่นั่งวัชรีรมยา 
 
6.4พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย 
 

6. ส่ิงกอสรางในพระราชวังสนามจันทรมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
6.1พระที่นั่งพิมานปฐมเปนพระที่นั่งองคแรกที่สรางเปน
อาคารกออิฐถือปูนสองชั้นแบบตะวันตก 
6.2พระที่นั่งอภิรมยฤดีเปนพระที่นั่งขนาดยอมซึ่งสราง
ติดตอกับพระที่นั่งพิมานปฐมทางทิศใต 
6.3พระที่นั่งวัชรีรมยาเปนพระที่นั่งที่สรางขึ้นตามแบบ
สถาปตยกรรมไทย 
6.4พระท่ีนั่งสามัคคีมุขมาตยเปนพระที่นั่งโถงชั้นเดียว  
เชื่อมติดกับพระที่นั่งวัชรีรมยา 
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โครงเรื่องประเภทหัวขอ โครงเรื่องประเภทประโยค 

6.5เทวาลัยคเณศร 
 
 
6.6พระที่นั่งปาฏิหาริยทัศไนย 
 
6.7พระตําหนักชาลีมงคลอาสน 

6.5เทวาลัยคเณศรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
โปรดเกล าใหสร างขึ้น   เพื่ อความเปนสิ ริมงคลแก
พระราชวังสนามจันทร 
6.6พระที่นั่งปาฏิหาริยทัศไนยเปนพระที่นั่งทรงไทยขนาด
เล็กแบบจัตุรมุข 
6.7พระตําหนักชาลีมงคลอาสนเปนตําหนักสองชั้นที่มี
รูปทรงคลายปราสาทของประเทศตะวันตก 

6.8พระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก 
 
6.9พระตําหนักทับแกว 
6.10พระตําหนักทับขวัญ 

6.8พระตําหนักมารีราชรัตบัลลังกเปนพระตําหนักสองชั้น
ที่ทําดวยไมสักทองทาสีแดง 
6.9พระตําหนักทับแกวเปนตึกสองชั้นขนาดเล็กแบบ
ตะวันตก 
6.10พระตําหนักทับขวัญเปนเรือนไทยที่งดงามสมบูรณ
แบบ 

7.คุณคาของพระราชวังสนามจันทร 7.พระราชวังสนามจันทรเปนสถานที่ที่มีคุณคาทั้งทางดาน
ประวัติศาสตรและดานศิลปกรรม 

ภาษากับการสื่อสาร: จุไรรัตน  ลักษณะศิริ (2551:189) 
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 บทความ  หมายถึง  งานเขียนที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง  เหตุการณ  
เร่ืองราว  และความคิดเห็นในสาระที่นําเสนอ  โดยการอธิบายขยายความ  การสนับสนุน  การ
โตแยง  การแสดงเหตุผล  การแสดงตัวอยาง  เปนตน 
 หลักการอานบทความ  บทความเปนงานเขียนที่มุงเนนเสนอขอเท็จจริง  ความรูความคิด
และทัศนะ  ซ่ึงเปนเรื่องใหม  หรือกําลังเปนที่สนใจ  ผูอานจึงควรอานอยางมีวิจารณญาณ  รอบคอบ   
เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาและแนวคิดของผูเขียน  การอานบทความมีหลักการดังนี้ 
 1.จับใจความสําคัญของเรื่อง  เมื่อผูอานบทความและเขาใจเรื่องราวโดยตลอดแลว  จะทาํให
เขาใจเนื้อหาและสาระสังเขปของบทความ   
 2.สํารวจแบบแผนการนําเสนอเนื้อหา  ในระหวางการอานจับใจความสําคัญผูอานควร
สํารวจแบบแผนการนําเสนอเนื้อหา  โดยพิจารณาการจัดลําดับเนื้อหา  และการกําหนดหัวขอซ่ึงจะ
ชวยใหสามารถเขาใจเนื้อหาของบทความไดดียิ่งขึ้น 
 3.วิเคราะหเนื้อหา  การแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นมีสวนสําคัญในการชวยใหผูอาน
พิจารณาคุณคาและสาระของบทความไดดียิ่งขึ้น  ควรใชหลักเหตุผลในการประเมินคาแนวคิดที่
ผูเขียนนําเสนอในบทความซึ่งจะชวยใหผูอานคัดสรรแนวคิดที่เปนประโยชนมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตได 
 4.ความเหมาะสมของการใชภาษา  ถึงแมบทความจะเปนงานเขียนที่มุงเนนการนําเสนอ
ขอมูลเปนหลักแตผูอานควรพิจารณาการใชภาษาของผูเขียนวาเหมาะสมหรือไม  การใชภาษาที่
เหมาะสม  กระชับ  ส่ือความไดชัดเจน  ยอมมีผลใหการถายทอดขอมูลประสบความสําเร็จไดเปน
อยางดี 
 โครงเรื่อง  หมายถึง  การวางและการจัดลําดับเคาโครงอันเปนความคิดสําคัญของเรื่องที่จะ
เขียน  การเขียนโครงเรื่องไวอยางดีจะเปนแนวทางในการเขียน  ทําใหงานเขียนสมบูรณและมี
คุณภาพ 
 ประเภทของโครงเรื่อง 
 1.โครงเรื่องประเภทหัวขอ  โครงเรื่องประเภทนี้  ผูเขียนจะเสนอประเด็นความคิดเปน
หัวขอดวยคําหรือวลีส้ันๆ  เพื่อเปนการกําหนดประเด็นความคิดที่จะเขียนอยางกวางๆ  ถาโครงเรื่อง
มีหัวขอรองและหัวขอยอยดวยก็ควรจัดลําดับหัวขอลดหล่ันกันลงมาดวยตัวเลข  เพราะจะทําใหเห็น
ลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดชัดเจนและเปนระบบดี  โครงเรื่องประเภทนี้เปนที่นิยมกันมาก  

ใบความรู 
เร่ือง หลักการอานบทความและกลวิธีการเขียนโครงเรื่องบทความ 
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เพราะสะดวกรวดเร็ว  อยางไรก็ตามเมื่อจะลงมือเขียนจริงๆ  ผูเขียนยังไมสามารถเขียนขยายความได
ทันที  จะตองเรียบเรียงความคิดใหเปนประโยคอีกครั้งหนึ่ง 
 2.โครงเรื่องประเภทประโยค โครงเรื่องประเภทนี้ผูเขียนจะนําเสนอประเด็นความคิดเปน
ประโยคที่สมบูรณ  แมจะยุงยากและใชเวลามากกวาโครงเรื่องประเภทหัวขอ  แตจะเปนโครงเรื่องที่
มีความชัดเจนกวา  และสามารถขยายความไดทันที  โครงเรื่องที่เขียนเปนประโยคแลวนี้ก็คือ
ประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนา 
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จิตรกรรม ๒ ยุค ท่ีพระวิหารหลวง  วัดมหาธาตุวรวิหาร  เพชรบุรี 
แสนประเสริฐ   ปานเนียม 

 วัดมหาธาตุวรวิหารเปนวัดสําคัญของเมืองเพชรบุรี  ดวยเหตุวาเปนที่ตั้งของพระปรางคอัน
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซ่ึงพุทธศาสนิกชนใหการเคารพสักการะมาชานาน  นอกจากนี้แลว
วัดมหาธาตุยังเปนแหลงรวบรวมงานชางชั้นเยี่ยมที่ผูสนใจควรหาโอกาสมาชมคือ  งานปูนปน
ประดับศาสนสถาน  และภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง 
 เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารหลวงเขียนขึ้นในราว พ.ศ. 
๒๔๖๓ – ๒๔๖๖ โดยชางชั้นครูของเมืองเพชรในยุคนั้น  ไดแก  ครูหวน  ตาลวันนา  ครูเลิศ  พวง
พระเดช  ครูพิน  อินฟาแสง  และนายบุญ    ปจจุบันหากไปดูที่ภาพก็ยังคงปรากฏชื่อครูชางทั้งสี่วา
เปนผูวาดภาพใดและมีป พ.ศ. กํากับไวชัดเจน 

เมื่อไดเขาไปพิจารณาโดยละเอียดจะพบวาภาพจิตรกรรมในวิหารหลวงนั้นมิไดมีเพียง
ผลงานของครูชางทั้งสี่เทานั้น  หากแตยังมีผลงานของชางซึ่งไมปรากฏชื่อที่ไดวาดไวกอนยุค พ.ศ.  
๒๔๖๓ – ๒๔๖๖ อีกดวย  ภาพที่กลาวถึงคือภาพที่ผนังดานหลังพระประธานและบางสวนของผนัง
ดานขางทั้งสองดาน 

กอนที่จะแสดงเหตุผลวาภาพที่ผนังดานหลังเปนภาพที่มีมากอน พ.ศ. ๒๔๖๓ จะขออธิบาย
แผนผังของภาพจิตรกรรมในวิหารหลวงเสียกอน  กลาวคือ 

- ผนังดานหนาพระประธาน  เหนือชองประตูเขียนภาพมารผจญ  ระบุวา  “ นายพิน  อินฟา
แสง  ผูเขียน  ๒๔๖๕ ” ระหวางประตูใตภาพมารผจญลงมาเขียนภาพพุทธประวัติ  ระบุวา       “ 
เรื่องพระสิทธาตุออกบวช  นายเลิศ  เขียนและสรางอุทิศใหแกพระอุปชฌาย (ฤทธิ์) ” 

- ผนังดานซายและขวาของพระประธาน  เหนือชองหนาตางเขียนภาพเทพชุมนุมซอนกัน ๓ 
ชั้น  เปนฝมือของครูหวน  ครูเลิศ  ครูพิน  และนายบุญ  ระหวางชองหนาตางทางซายมือของพระ
ประธานเขียนภาพพระเจาสิบชาติ  ฝมือครูหวน  และครูพิน  ระหวางชองหนาตางทางขวามือของ
พระประธานเขียนภาพมหาชาติ  ฝมือครูเลิศ   

- ผนังดานหลังซึ่งหนังสือสวนใหญใหขอมูลวาเปนภาพวิมานเทวดา  แทจริงแลวเปนภาพ
เลาเรื่องทาวมหาชมพู  หรือ  ชมพูบดีสูตรซึ่งเปนพระสูตรนอกนิบาต ( นอกพระไตรปฎก )  
เนื้อความกลาวถึงทาวชมพูบดีซ่ึงเปนใหญในชมพูทวีป  เที่ยวปราบปรามเมืองใหญนอยไปทั่ว  
พระพุทธเจาทรงตองการโปรดสั่งสอนจึงไดเนรมิตพระองคเปนพระยามหาจักพรรดิราชาธิราช  
เนรมิตเวฬุวนารามเปนนครใหญพร่ังพรอมบริบูรณ  แลวโปรดใหพระอินทรไปทูลเชิญทาวชมพูบดี
มาเฝา  เมื่อทาวชมพูบดีมาเฝาพระยามหาจักพรรดิราชาธิราชไดแสดงฤทธิ์ปราบทาวชมพูบดี  เมื่อ
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ทาวชมพูบดียอมแพจึงกลับแสดงพระองคเปนพระพุทธเจาและเทศนาสั่งสอนจนทาวชมพูบดีคลาย
ทิฐิเขาอุปสมบทในพุทธศาสนาและสําเร็จอรหันตผลในที่สุด 

 
 
 
 
 
 

      (ซาย)พระประธานในพระวิหารหลวงเปนพระพุทธรูป
      ทรงเครื่องสมัยอยุธยาสอดคลองกับภาพเขียนเรื่อง 
      ชมพูบดีสูตร   
      (ขวา)ภาพมโหสถชาดก  ปอมบนกําแพงเมืองดานขวา  
      ระบุวา  นายหวน  ตาลวันนา  ผูเขียน  เพิ่มของเกา 

 
 
 
เหตุที่กลาววาภาพดานหลังพระประธานเปนภาพที่วาดขึ้นกอนยุค พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๖ 

เพราะมีการใชเทคนิคและรูปแบบที่เกากวา  คือ 
สี  ภาพเกาใชสีโทนสวาง พื้นหลังของภาพใชสีขาวหรือแดง  การลงสีนิยมใชสีแดงสด  

เหลืองสด  เขียวสด  และคราม  ตัดเสนดวยสีดําหรือสีแดง  ภาพยุค พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๖  ใชสี
โทนเขม  นิยมใชสีน้ําเงินเปนพื้นหลังซ่ึงนิยมกันมาตั้งแตยุครัชกาลที่ ๔ เปนตนมา 

การตัดเสน  ภาพเกานั้นมีการตัดเสนในสวนที่เปนคลื่น  ตนไม  ใบไม โขดหิน   ภาพยุค 
พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๖  ไมนิยมตัดเสนคลื่น  เขียนภาพน้ํา  ทองฟา  ตามธรรมชาติ  สวนที่เปนใบไม
นิยมใชเปลือกตนกระดังงาทุบปลายแตมเปนใบ 

การผลักระยะใกลไกล  ภาพเกาไมมีเทคนิคการผลักระยะใกลไกล  ภาพยุค พ.ศ. ๒๔๖๓ – 
๒๔๖๖  นั้นนิยมการผลักระยะใหส่ิงที่อยูไกลมีขนาดเล็กกวาสิ่งที่อยูใกล  นับเปนเทคนิคใหมที่เขา
มาจากตะวันตกในชวง ร. ๔ 

รายละเอียดในการเขียนฉาก  ในภาพเกาจะเห็นบรรยากาศบานเรือน  ปราสาทราชวัง  การ
แตงกายของผูคนเปนอยางโบราณ   ภาพยุค พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๖  มีรายละเอียดของภาพรวมสมัย
กับเหตุการณในยุคนั้น  เชนมีตึกฝร่ัง  ทหาร  ขาราชการและประชาชนแตงตัวแบบใหม เปนตน  
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จากขอเปรียบเทียบที่แสดงจะเห็นวา  ภาพทั้งสองชุดไดเขียนขึ้นตางยุคตางสมัยกัน  มี
หลักฐานยืนยันวากอนที่ครูชางทั้งสามจะเขียนภาพในยุค พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๖ นั้น  ภายในวิหาร
หลวงไดมีภาพอยูกอนแลว  ดังปรากฏในหองที่เขียนภาพมโหสถวา  “ นายหวน  ตาลวันนา ผูเขียน
เพิ่มของเกา ”  นอกจากนี้ในหนังสือสมุดเพชรบุรี ( ๒๕๒๕ ) ใหขอมูลวา “ รศ. อําไพ  อินฟาแสง  
บุตรสาวของครูพินเลาใหฟงวาแตเดิมมีภาพเขียนอยูแลว  เมื่อจะเขียนใหมทางวัดไดทาปูนขาวทับ
ภาพเดิม  แตมองเห็นรางๆครูพินจึงไดรางภาพตามแบบเดิม” 

ขอมูลที่ครูหวนและ รศ. อําไพ  อินฟาแสงทิ้งไวใหทําใหเราทราบวาเดิมมีภาพเขียนอยูใน
พระวิหารหลวงอยูแลวและนาจะมีแผนผังเหมือนกับภาพที่เห็นในปจจุบัน  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลที่
ปรากฏอยูในพระนิพนธของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เรื่อง จดหมายระยะทางไป
มณฑลราชบุรี ทรงกลาวถึงภาพจิตรกรรมในพระวิหารหลวงแหงนี้ในระหวางที่ทรงออกตรวจ
ราชการเมื่อป ร.ศ. ๑๒๑  ความตอนหนึ่งวา  “ ในวิหารเครื่องบนประดุ  ผนังขางบนดานหนาเขียน
มารประจญ  ดานขางเทพชุมนุม  หลังทาวมหาชมภู  ดานลางเรื่องมหาชาติ  เห็นจะราวพระยอดฟา  
ไมสูเกานัก  ไมสูดีนัก  แปลกแตเทพชุมนุมมีวิทยาธรนั่งดวย  เห็นจะเอาอยางวัดใหญ  ” จากขอมูลที่
กลาวมานี้อาจชี้ใหเห็นวา  การวาดภาพในยุคพ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๖ นั้น ภาพใดที่ลบเลือนมากก็คง
จะวาดใหม  ภาพใดที่ยังดีอยูก็เก็บไว  สวนหองที่ชํารุดก็วาดซอมลงไป  ผนังดานที่เขียนภาพทาว
ชมพูบดีคงยังจะสมบูรณอยูมากจึงไมไดลบวาดใหม  นอกเหนือจากภาพทาวชมพูบดีแลวที่ผนัง
ดานขางก็ยังคงมีภาพเกาเหลืออยูบาง  คือผนังดานซายของพระประธานตอนที่เขียนภาพมโหสถนั้น  
ครูหวนเขียนซอมบางสวนจากภาพเกาที่ยังคงเหลืออยูบาง  ผนังดานขวาใกลกับพระประธานมีภาพ
มหาชาติกัณฑทศพรและกัณฑหิมพานต  เปนของเกาตกคางอยูพรอมภาพเทวดาและซุมเรือนแกว 

พิจารณาจากรูปแบบและเทคนิคที่ปรากฏแลว  สันนิษฐานไดวาภาพทาวชมพูบดีคงเขียน
ขึ้นในราวยุค ร.๑ – ร.๓ เพราะรูปแบบที่ปรากฏเปนคติความนิยมในสมัยนั้น  

 มูลเหตุของการเขียนภาพเลาเรื่องชมพูบดีสูตร 
จิตรกรรมเรื่องชมพูบดีสูตรเปนภาพที่พบนอยมากเมื่อเทียบกับการเขียนภาพจิตรกรรมฝา

ผนังซึ่งเขียนเลาเรื่องอื่น เชน พุทธประวัติ  มหาชาติ  ทศชาติ  เหตุที่ชางเลือกเขียนภาพเลาเรื่องชมพู
บดีสูตรนั้นคงมีที่มาจากพระพุทธรูปประธานในพระวิหารหลวงนั่นเอง  พระพุทธรูปองคนี้เปน
พระพุทธรูปทรงเครื่องอยางพระยามหาจักรพรรดิราชาธิราชซึ่งสรางขึ้นจากความเชื่อในชมพูบดี
สูตรตอนที่พระพุทธองคเนรมิตพระวรกายเปนพระยามหาจักรพรรดิราชาธิราช   

การเขียนภาพชมพูบดีสูตรในสถานที่ที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องเปนประธานจึงนับวามี
ความสอดคลองเหมาะสมเปนอยางยิ่งอีกทั้งยังเปนการอธิบายที่มาของพระพุทธรูปปางนี้ไดอีกดวย  
นายชางไดเขียนสวนกลางผนังดานหลังพระประธานเปนภาพปราสาทอันเปนที่ประทับของพระยา
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มหาจักรพรรดิราชาธิราชนั่นหมายความวาพระพุทธรูปประธานไดถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของการ
เลาเรื่องโดยภาพดวยเชนกัน 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในเมืองไทยนั้นมักมีอายุไมนาน  เหตุเพราะมีฝนตกชุกความชื้นขึ้นสู
ผนังทําใหภาพหลุดรวง  นอกจากนี้แลววัสดุที่ใชในการเขียนภาพตลอดจนการเตรียมพื้นก็มีสวน
สําคัญ  ดังจะเห็นไดวาภาพสมัยอยุธยาที่มีการเตรียมวัสดุอยางประณีตนั้นคงทนกวาภาพในยุค
รัตนโกสินทร 

เมื่อเกือบเกาสิบปกอนโนนภาพในวิหารหลวงก็คงจะประสบปญหาดังไดกลาวมานี้  แตใน
ยุคนั้นมีครูชางที่มากดวยฝมืออยาง ครูหวน  ครูเลิศ  และครูพิน  ไดชวยแตงและเขียนภาพขึ้นใหม
อยางมีคุณคาโดยอาศัยเคาโครงที่มีอยูเดิม  มาในปนี้ภาพในวิหารหลวงที่ครูชางทั้งสามทานได
ชวยกันเขียนขึ้นไวก็เร่ิมหลุดรอนลงอีกบางภาพหายไปทั้งหองก็มี  แตในปจจุบันเราจะไปหาชางที่
ไหนที่มีฝไมลายมืออยางครูชางทั้งสามไดอีกเลา  คิดแลวนาใจหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา : หนังสือที่ระลึกสัปดาหวันสุนทรภู ๒๕๕๑ ณ วัดมหาธาตุ-วรวิหาร  ตามรอยสุนทรภูไปดูพระปรางคไมมี
เงา....?) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง จิตรกรรมสองยุคท่ีพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ เพชรบุรีแลว
ตอบคําถามตอไปนี ้
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของบทความเรื่อง “จิตรกรรมสองยุคที่พระวหิารหลวง 
วัดมหาธาตฯุ  เพชรบุรี” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ผูเขียนมีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับสถานการณของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดมหาธาตุฯ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการเขยีนโครงเรื่องบทความอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.เหตุใดชางจงึเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง ชมพูบดีสูตร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.บทความเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนกัศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ใบงาน  
เร่ือง จิตรกรรมสองยุคท่ีพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ เพชรบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
362 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา  ชั้น  ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกต ิ

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานบทความเรื่อง  ระฆังหินที่วัดเพชรพลี  ตัง้ชือ่เร่ืองและเขียนบทนําบทความ 
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 
 ชื่อเรื่องคือหัวขอเรื่องของบทความ  ชื่อเรื่องที่ดีจะมีสวนสําคัญในการดึงดูดความสนใจของ
ผูอานเพราะเปนส่ิงแรกที่ผูอานจะอานกอนเสมอ ดังนั้น จะตองเลือกคําหรือขอความที่สามารถ
ส่ือสาร หรือแนวคิดใหดีที่สุด ชวนใหอยากอานเนื้อหาในบทความนั้น  ชื่อเร่ืองตองสื่อความหมาย
อยางชัดเจนวาผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องอะไร   หรือมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของผูอาน  การ
ตั้งชื่อเร่ือง ควรมีลักษณะดังนี้    กระชับ จํางาย  ส่ือความหมายเร็ว  ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด   
แปลกใหม  คมคาย 
 บทนําเปนสวนขึ้นตนบทความ  ถือเปนสวนสําคัญสวนแรกที่แสดงใหผูอานทราบใน
เบื้องตนวาเนื้อหาทั้งหมดของบทความประกอบดวยประเด็นใดบาง  การใชกลวิธีการเขียนบทนําทีด่ี
จะสามารถดึงดูดความสนใจของผูอานใหติดตามบทความไปไดตลอดเรื่อง  
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานบทความ  ตั้งชื่อเรื่องและเขียนบทนําบทความตามหัวขอที่กําหนดให
ได  
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของบทความที่อานได 
 2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนชื่อเรื่องและบทนําบทความจากเรื่องที่อาน
ได 

3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
4.นักศึกษาสามารถเขียนชื่อเร่ืองและบทนําบทความได 

สาระการเรียนรู 
1.หลักการอานบทความ 
2.กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องและการเขียนบทนําบทความ 
3.บทอานเรื่อง ระฆังหินทีว่ัดเพชรพลี 
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กระบวนการเรียนรู 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ฉายภาพระฆังหินใหนักศึกษาชม  หลังใหนักศึกษารวมกันวิเคราะหวาระฆังหินมี
ประโยชนในการใชงานอยางไร  
 2.แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักศึกษาทราบ 
ขั้นสอน 
 1.แจกใบความรูเรื่องกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องและกลวิธีการเขียนบทนําของบทความใหกับ 
นักศึกษาพรอมทั้งอธิบายความรู  และซักถามนักศึกษา 
 2.แบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมละ 5 คน หลังจากนั้นแจกบทอานสารคดีเร่ือง  ระฆังหินที่
วัดเพชรพลี ใหนักศึกษาแตละกลุมอาน  โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที  
 3.ใหนักศึกษาสงตัวแทนออกมานําเสนอสาระสําคัญของบทอานบทความเรื่องระฆังหินที่
วัดเพชรพลี   
 4.แจกใบงาน “ระฆังหินที่วัดเพชรพลี”  ใหนักศึกษาแตละคนตอบคําถาม  หลังจาก
นักศึกษาทําเสร็จแลว  ครูและนักศึกษารวมกันเฉลยคําตอบ 
 5.ครูและนักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการตั้งช่ือเรื่องและการเขียนบทนํา 
บทความจากใบความรูที่อานเพื่อเปนแนวทางใหนักศึกษาใชในการตั้งชื่อเร่ืองและการเขียนบทนํา
บทความ  
 6.ใหนักศึกษาแตละคนตั้งช่ือเรื่องและเขียนบทนําบทความตามความสนใจ  โดยใชหลักการ
ตั้งช่ือเรื่องและการเขียนบทนําบทความที่นักศึกษาไดเรียนไปแลว 
ขั้นสรุป 
 1.ครูและนักศึกษารวมกันสรุปประโยชนที่ไดรับจากการอานบทความเรื่อง   
“ระฆังหินที่วัดเพชรพลี”  และความรูเกี่ยวกับกลวิธีตั้งชื่อเรื่องและการเขียนบทนํา   
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1.บทอาน เร่ือง   “ระฆังหินที่วัดเพชรพลี” 
2.ใบความรู        เรื่อง กลวิธีตั้งชื่อเรื่องและการเขียนบทนําบทความ 
3.ใบงาน            เรื่อง “ระฆังหินที่วัดเพชรพลี” 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 

1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
2.การตรวจใบงาน  เรื่อง “ระฆังหินที่วัดเพชรพลี” 
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3.การตรวจการตั้งช่ือเรื่องและการเขียนบทนําบทความ 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
  

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 เมื่อฉายภาพระฆังหินใหนักศึกษาชมนักศึกษาตีความประโยชนการใชงานแตกตางกัน
ออกไป  ขั้นสอนนักศึกษาอานบทอานและตอบคําถามได  แตในการตั้งชื่อเร่ืองและเขียนความนํา
บทความนักศึกษายังทําไดไมคอยดีครูตองแนะนําเพิ่มเติมเพื่อช้ีใหเห็นความแตกตางของบทความ
และสารคดี 
               ลงชื่อผูสอน 
 
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
การตั้งชื่อเร่ือง 
 ชื่อเร่ืองนับวาเปนสวนสําคัญที่จะดึงดูดความสนใจของผูอานเพราะเปนส่ิงแรกที่ผูอานจะ
อานกอนเสมอ ดังนั้น จะตองเลือกคําหรือขอความที่สามารถสื่อสาร หรือแนวคิดใหดีที่สุด ชวนให
อยากอานเนื้อหาในบทความนั้น  ชื่อเรื่องตองส่ือความหมายอยางชัดเจนวาผูเขียนตองการนําเสนอ
เรื่องอะไร   หรือมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของผูอาน  การตั้งชื่อเรื่อง ควรมีลักษณะดังนี้    
กระชับ จํางาย  ส่ือความหมายเร็ว  ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด   แปลกใหม  คมคาย 
รูปแบบการตั้งชื่อเร่ือง 
 1.การตั้งชื่อเร่ืองตามเนื้อหา  เชน เสนหกระดาษสา เมืองสมุนไพร   ลมบอล : มะเร็งรายใน
วงการลูกหนัง   ซีดีผีไมมีวันตาย                 
 2.การตั้งชื่อเร่ืองโดยใชคําถาม   เชน เยาวชนไทยเสียไปหมดแลวหรือ การอนุรักษ
วัฒนธรรมทําอยางไร                
 3.การตั้งชื่อเร่ืองโดยใชคําท่ีมีความหมายตรงกันขาม  เชน รมต.ออนนอกแข็งใน       
ยุคโลกาภิวัฒนหรือโลกาพิบัติ                 
 4.การตั้งชื่อเร่ืองท่ีสื่อความหมายชักชวน     เชน     การจราจรไทยควรเลิกใชระบบอภิสิทธิ์ 
หยุดทําลายปาไมเสียที  
 5.การตั้งชื่อเร่ืองแบบสําบัดสํานวน จงใจนําสํานวนแปลก ๆ มาใชในการตั้งเรื่องใหสะดุด
ใจผูอาน เชน   วัยรุนปงแฟชั่น : ระวังมหาภัยเศรษฐกิจไทยกําลังทรุด 
 6.การตั้งชื่อเร่ืองแบบแสดงความคุนเคย  ตั้งชื่อเร่ืองใหเกิดความสนิทสมกันระหวางผูเขียน
กับผูอาน เชน การใชชีวิตรวมกันในมหาวิทยาลัย 
 7.การตั้งชื่อเร่ืองแบบชวนใหเกิดความสนใจ ฟงแลวเกิดขอสงสัย เชน ตายแลวฟน 
 8.การตั้งชื่อเร่ืองแบบชี้นําเนื้อหา นําเอาเนื้อหามาสรุปเปนความคิดรวบยอด แลวตั้งเปนชื่อ
เรื่องบอกตรง ๆวาจะเขียนเรื่องอะไร เชน ยาเสพติด....ภัยมหันต             
 จะเห็นไดวาช่ือเรื่องที่นาสนใจสามารถเรียกผูอานใหหันมาสนใจและอานบทความไดทันที 
ชื่อเร่ืองนั้นอาจเปรียบเทียบไดกับการพาดหัวขาวแบบหนึ่งของหนังสือพิมพที่คนเดินผานไปมาพอ
เห็นเขาจะเดินรี่เขามาดูและซื้อหนังสือพิมพทันที   การตั้งชื่อเรื่องที่ดีและนาสนใจจึงควรเปนชื่อ
เร่ืองที่ส่ือความคิดความหมายเฉพาะและชัดเจน    การตั้งชื่อเรื่องที่นาสนใจก็เทากับมีชัยในการ
เรียกรองความสนใจไปแลวกวาครึ่ง 
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การเขียนบทนาํ    
 บทนําเปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ชวยสรางความสนใจจากผูอาน  เพราะเปนบทแรกที่จะ
แสดงใหผูอานทราบในเบื้องตนวาเนื้อหาทั้งหมดของบทความประกอบดวยประเด็นใดบาง  ดังนั้น 
ผูเขียนบทความจะตองใชกลวิธีการเขียนบทนํา เพราะถาสามารถขึ้นตนบทความไดดีก็เทากับวา
ไดรับความสําเร็จในการเขียนไปแลว เพราะผูอานจะลองอานบทนําของเรื่องอยางรวดเร็วกอนเพื่อดู
วาควรจะเสียเวลาอานเนื้อเรื่องที่เหลือตอไปหรือไม ถาอานแลวไมนาสนใจ ผูอานสวนใหญก็จะ
หยุดไวเพียงนั้นและไปพลิกอานบทความอื่นที่นาสนใจกวาตอไป  
 การจะดึงดูดความสนใจของผูอานไดอยางแทจริงนั้นจําเปนตองเขียนบทนําเรื่องนี้ให
นาสนใจดวย วิธีการเขียนบทนําใหนาสนใจทําไดไมยากนัก เพียงแตผูเขียนตองคิดถึงความสนใจ
ของคนทั่วไป ส่ิงที่ผูอานคาดหวัง และการเปรียบเทียบเพื่อใหนาสนใจ ในบทนําอาจทําไดดวยการ
บอกถึงความสําคัญ ความจําเปน และความนาสนใจของสิ่งที่จะเขียนตอไปนี้วามีอะไร ทําไมถึง
นาสนใจ หากไดอานแลวจะเปนประโยชนแกผูอานอยางไรบาง   อาจอางคําพูดของบุคคลสําคัญทาง
สังคมที่เคยกลาวไวถึงความสําคัญและความนาสนใจของชื่อเรื่องและประเด็นที่จะเขียนตอไป   หรือ
อาจเขียนอยางตรงไปตรงมาเลยวาเกี่ยวกับชื่อเร่ืองนี้ ประเด็นนี้ มีความนาสนใจ เหตุผล  ที่จะเขียน
ถึงกี่ประเด็น มีอะไรบาง   นอกจากนี้แลวการเขียนบทนําใหนาสนใจอาจทําไดโดยเขียนเปนเรื่อง
ฉงน แปลกแตจริง เหลือเชื่อแตเปนไปได เร่ืองอยางนี้ไดเกิดขึ้นมาแลว  ก็เปนวิธีการเขียนบทนําของ
เรื่องที่นาสนใจ  
 บทนําที่นาสนใจมีรูปแบบดงัตอไปนี ้            
 1.การใชคําคม  
 วิธีการเริ่มตนยอหนาแรกของบทนําโดยการใชคําคม ซ่ึงอาจเปนคําสุภาษิต โคลง กลอน คติ
เตือนใจ หรือคํากลาวของบุคคลสําคัญ โดยคําคมที่ยกมากลาวอางจะตองมีความสอดคลองกับเรื่อง
หรือเนื้อหาทีจ่ะเขียน เชน จะเขียนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่น
นําดวย คําคมวา “ สุ  จิ ปุ ลิ เปนหวัใจของนักปราชญ”  แลวอธิบายตอเพื่อโยงเขาเนือ้หาที่จะเขียน 
 2.การใชการเลาเรื่อง 
 การใชการเลาเรื่องเปนการเกริ่นนําอาจเลาเรื่องที่ผูเขียนประสบมาดวยตนเอง หรือผูอ่ืนเลา
ใหฟง หรือจากการอานคนควา นอกจากนีอ้าจนําประเดน็ที่เปนที่สนใจของกลุมเปาหมายที่เปน
ผูอาน เชน จะเขียนบทความ เรื่อง “ตํารวจกบัความเปนนกัปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่นนําดวย การ
ยกตวัอยางตํารวจที่ไดรับการยกยองวาเปนนักปราชญ มาเปนสวนเกริ่นนํา 
 3.การใชนิยามศัพท 
 ในการเริ่มสวนแรกของบทความดวยคํานยิามศัพทนัน้มกัใชในกรณีทีม่ีคําศัพทใหมๆ  หรือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
369 

 

 

คําศัพทนั้นกําลังเปนที่นิยมอยูในขณะทีเ่ขียนบทความ หรือคําศัพทนั้นอยูในชื่อของบทความ เชน 
จะเขยีนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่นนําดวย  ความหมายของ
นักปราชญ  “มีผูใหคําอธิบายวาคําวานักปราชญ หมายถึง............ ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแวดวงตํารวจ
ไทยแลวพบวา.....”  
 4.การใชการตัง้คําถาม  
 การใชการตั้งคําถาม เปนสวนนําของการเขียนบทความเปนการดึงดดูใหผูอานสนใจตามหา
คําตอบในบทความนั้นๆ เชน จะเขยีนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจ
เกริ่นนําดวย “ในรอบทศวรรษที่ผานมาวงการตํารวจไทยมีตํารวจกีน่ายที่ไดรับการยอมรับวาเปน
นักปราชญ ซ่ึงในความเปนจริงแลวคนที่จะเปนนักปราชญจําเปนตองเปนนักวิชาการเสมอไป
หรือไม”   
 5.การใชการกลาวสรุป   
 อีกวิธีหนึ่งทีน่ยิมใชในการเขยีนยอหนาแรกของบทความคือ เร่ิมตนดวยการกลาวสรุป เชน 
จะเขยีนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่นนําดวย “ในรอบทศวรรษ
ที่ผานมาวงการตํารวจไทยมตีํารวจเพยีงหนึ่งนายทีไ่ดรับการยอมรับวาเปนนักปราชญ ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาถึงเหตุผลของการที่ไดรับการยกยองเชนนี้เนื่องจาก......” 
 การเขียนบทนําใหนาสนใจไดนั้นจําเปนตองเขาใจภาพรวมและผลสรุปของเรื่องทั้งหมด
กอน เพื่อจะไดนําผลึกความคดิของตัวเนื้อเรื่องมาจาระไนใหนาสนใจและนํามาเขียนนําเรื่อง หากยัง
ไมแนใจหรือไมมั่นใจวาตัวเรื่องจะลงเอยอยางไรแลว การจะมาเขียนนําเรื่องใหดีและนาสนใจนัน้คง
เปนไปไมได  
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การตั้งชื่อเร่ือง 
 ชื่อเรื่องนับวาเปนสวนสําคัญที่จะดึงดูดความสนใจของผูอาน ดังนั้น จะตองเลือกคําหรือ
ขอความที่สามารถสื่อสาร หรือแนวคิดใหดีที่สุด ชวนใหอยากอานเนื้อหาในบทความนั้น  ชื่อเรื่อง
ตองสื่อความหมายอยางชัดเจนวาผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องอะไร   หรือมีลักษณะที่ดึงดูดความ
สนใจของผูอาน  การตั้งช่ือเรื่อง ควรมีลักษณะดังนี้    
รูปแบบการตั้งชื่อเร่ือง 
 1.การตั้งชื่อเร่ืองตามเนื้อหา  เชน เสนหกระดาษสา เมืองสมุนไพร   ลมบอล : มะเร็งรายใน
วงการลูกหนัง   ซีดีผีไมมีวันตาย                 
 2.การตั้งชื่อเร่ืองโดยใชคําถาม   เชน เยาวชนไทยเสียไปหมดแลวหรือ การอนุรักษ
วัฒนธรรมทําอยางไร                
 3.การตั้งชื่อเร่ืองโดยใชคําท่ีมีความหมายตรงกันขาม  เชน รมต.ออนนอกแข็งใน       
ยุคโลกาภิวัตนหรือโลกาพิบัติ                 
 4.การตั้งชื่อเร่ืองท่ีสื่อความหมายชักชวน     เชน     การจราจรไทยควรเลิกใชระบบอภิสิทธิ์ 
หยุดทําลายปาไมเสียที  
 5.การตั้งชื่อเร่ืองแบบสําบัดสํานวน จงใจนําสํานวนแปลก ๆ มาใชในการตั้งเรื่องใหสะดุด
ใจผูอาน เชน   วัยรุนปงแฟชั่น : ระวังมหาภัยเศรษฐกิจไทยกําลังทรุด 
 6.การตั้งชื่อเร่ืองแบบแสดงความคุนเคย  ตั้งชื่อเร่ืองใหเกิดความสนิทสมกันระหวางผูเขียน
กับผูอาน เชน การใชชีวิตรวมกันในมหาวิทยาลัย 
 7.การตั้งชื่อเร่ืองแบบชวนใหเกิดความสนใจ ฟงแลวเกิดขอสงสัย เชน ตายแลวฟน 
 8.การตั้งชื่อเร่ืองแบบชี้นําเนื้อหา นําเอาเนื้อหามาสรุปเปนความคิดรวบยอด แลวตั้งเปนชื่อ
เรื่องบอกตรง ๆวาจะเขียนเรื่องอะไร เชน ยาเสพติด....ภัยมหันต             
การเขียนบทนาํ    
 บทนําเปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ชวยสรางความสนใจจากผูอาน  เพราะเปนบทแรกที่จะ
แสดงใหผูอานทราบในเบื้องตนวาเนื้อหาทั้งหมดของบทความประกอบดวยประเด็นใดบาง  ถา
สามารถขึ้นตนบทความไดดีก็เทากับวาไดรับความสําเร็จในการเขียนไปแลว  วิธีการเขียนบทนําให
นาสนใจทําไดไมยากนัก เพียงแตผูเขียนตองคิดถึงความสนใจของคนทั่วไป ส่ิงที่ผูอานคาดหวงั และ
การเปรียบเทียบเพื่อใหนาสนใจ ในบทนําอาจทําไดดวยการบอกถึงความสําคัญ ความจําเปน และ

ใบความรู 
เร่ือง การตั้งชือ่เร่ืองและการเขียนความนาํบทความ 
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ความนาสนใจของสิ่งที่จะเขียนตอไปนี้วามีอะไร ทําไมถึงนาสนใจ หากไดอานแลวจะเปน
ประโยชนแกผูอานอยางไรบาง   อาจอางคําพูดของบุคคลสําคัญทางสังคมที่ เคยกลาวไวถึง
ความสําคัญและความนาสนใจของชื่อเรื่องและประเด็นที่จะเขียนตอไป   หรืออาจเขียนอยาง
ตรงไปตรงมาเลยวาเกี่ยวกับชื่อเร่ืองนี้ ประเด็นนี้ มีความนาสนใจ เหตุผล  ที่จะเขียนถึงกี่ประเด็น มี
อะไรบาง   นอกจากนี้แลวการเขียนบทนําใหนาสนใจอาจทําไดโดยเขียนเปนเรื่องฉงน แปลกแตจริง 
เหลือเชื่อแตเปนไปได เร่ืองอยางนี้ไดเกิดขึ้นมาแลว  ก็เปนวิธีการเขียนบทนําของเรื่องที่นาสนใจ  
 บทนําที่นาสนใจมีรูปแบบดงัตอไปนี ้            
 1.การใชคําคม  
 วิธีการเริ่มตนยอหนาแรกของบทนําโดยการใชคําคม ซ่ึงอาจเปนคําสุภาษิต โคลง กลอน คติ
เตือนใจ หรือคํากลาวของบุคคลสําคัญ โดยคําคมที่ยกมากลาวอางจะตองมีความสอดคลองกับเรื่อง
หรือเนื้อหาทีจ่ะเขียน เชน จะเขียนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่น
นําดวย คําคมวา “ สุ  จิ ปุ ลิ เปนหวัใจของนักปราชญ”  แลวอธิบายตอเพื่อโยงเขาเนือ้หาที่จะเขียน 
 2.การใชการเลาเรื่อง 
 การใชการเลาเรื่องเปนการเกริ่นนําอาจเลาเรื่องที่ผูเขียนประสบมาดวยตนเอง หรือผูอ่ืนเลา
ใหฟง หรือจากการอานคนควา นอกจากนีอ้าจนําประเดน็ที่เปนที่สนใจของกลุมเปาหมายที่เปน
ผูอาน เชน จะเขียนบทความ เรื่อง “ตํารวจกบัความเปนนกัปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่นนําดวย การ
ยกตวัอยางตํารวจที่ไดรับการยกยองวาเปนนักปราชญ มาเปนสวนเกริ่นนํา 
 3.การใชนิยามศัพท 
 ในการเริ่มสวนแรกของบทความดวยคํานยิามศัพทนัน้มกัใชในกรณีทีม่ีคําศัพทใหมๆ  หรือ
คําศัพทนั้นกําลังเปนที่นิยมอยูในขณะทีเ่ขียนบทความ หรือคําศัพทนั้นอยูในชื่อของบทความ เชน 
จะเขยีนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่นนําดวย  ความหมายของ
นักปราชญ  “มีผูใหคําอธบิายวาคําวานักปราชญ หมายถึง............ ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแวดวงตํารวจ
ไทยแลวพบวา.....”  
 4.การใชการตัง้คําถาม  
 การใชการตั้งคําถาม เปนสวนนําของการเขียนบทความเปนการดึงดดูใหผูอานสนใจตามหา
คําตอบในบทความนั้นๆ เชน จะเขยีนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจ
เกริ่นนําดวย “ในรอบทศวรรษที่ผานมาวงการตํารวจไทยมีตํารวจกีน่ายที่ไดรับการยอมรับวาเปน
นักปราชญ ซ่ึงในความเปนจริงแลวคนที่จะเปนนกัปราชญจําเปนตองเปนนักวิชาการเสมอไป
หรือไม”   
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 5.การใชการกลาวสรุป   
 อีกวิธีหนึ่งทีน่ยิมใชในการเขยีนยอหนาแรกของบทความคือ เร่ิมตนดวยการกลาวสรุป เชน 
จะเขยีนบทความ เร่ือง “ตํารวจกับความเปนนักปราชญ”  ผูเขียนอาจเกริ่นนําดวย “ในรอบทศวรรษ
ที่ผานมาวงการตํารวจไทยมตีํารวจเพยีงหนึ่งนายทีไ่ดรับการยอมรับวาเปนนักปราชญ ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาถึงเหตุผลของการที่ไดรับการยกยองเชนนี้เนื่องจาก......” 
 การเขียนบทนําใหนาสนใจไดนั้นจําเปนตองเขาใจภาพรวมและผลสรุปของเรื่องทั้งหมด
กอน เพื่อจะไดนําผลึกความคิดของตัวเนื้อเรื่องมาจาระไนใหนาสนใจและนํามาเขียนนําเรื่อง หากยัง
ไมแนใจหรือไมมั่นใจวาตัวเรื่องจะลงเอยอยางไรแลว การจะมาเขียนนําเรื่องใหดีและนาสนใจนัน้คง
เปนไปไมได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
373 

 

 

ระฆังหิน?  วัดเพชรพล ี
แสนประเสริฐ   ปานเนียม 

เมื่อผูเขียนไดรับการมอบหมายจากอาจารยบุญมี  พิบูลยสมบัติ  ใหเขียนเรื่องระฆังหินหรือ
กังสดาลซึ่งเปนของวัดเพชรพลีนั้นรูสึกหนักใจพอสมควรดวยเปนเรื่องที่ไกลตัวมาก  เพราะระฆัง
หินสวนใหญนั้นมักพบในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีซ่ึงนักโบราณคดีสันนิษฐานวาเริ่มมี
พัฒนาการมาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ ๕ และเสื่อมลงไปในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕  นั่นหมายความ
วาตองพูดเรื่องที่ผานมาแลวเปนพันป  ฉะนั้นบทความที่จะเสนอตอไปนี้จึงเปนเรื่องเพียงขอ
สันนิษฐานเบื้องตนเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
(ซาย)ระฆังหินที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
(ขวา)ระฆังหินแขวนไวบริเวณสนามขางศาลาการเปรียญวัดเพชรพลี 
 ระฆังหินที่วัดเพชรพลีเปนแผนหินขนาดใหญเจาะรูดานบนสําหรับแขวน  ปจจุบันทางวัด
แขวนไวบนสนามขางศาลาการเปรียญ  สอบถามจากทานเจาอาวาสทานใหความรูวาเปนของมีติด
วัดมาแตเดิม  นอกเหนือจากที่วัดเพชรพลีแลวยังเห็นมีที่วัดเกาะอีกแผนหนึ่ง 

  สาเหตุที่เชื่อกันวาหินเจาะรูที่พบในวัฒนธรรมทวารวดีนั้นเปนระฆังหรือกังสดาลก็เพราะ
สวนใหญมีลักษณะแบน  บางกอนเมื่อเคาะแลวจะมีเสียงดังกังวานสามารถใชเคาะประกอบ
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ระฆังแบนหรือกังสดาลนี้ปจจุบันยังมีใชอยูในแถบประเทศพมาแตทําดวย
สัมฤทธิ์  ศิษยวัดจะนํามาเคาะนําหนาภิกษุที่ออกบิณฑบาตเพื่อเปนสัญญาณใหชาวบานออกมาตัก
บาตร  อยางไรก็ดีแนวคิดนี้ก็มีขอโตแยงเพราะสมัยนั้นมนุษยรูจักการผลิตโลหะสัมฤทธิ์กันแลว  จึง
ควรสรางระฆังจากโลหะเพราะใหเสียงที่มีคุณภาพมากกวา  ประจักษพยานที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือ
มโหระทึกหรือกลองสัมฤทธิ์ที่ใชกันอยูทั่วไปในเอเชียอาคเนย  ทุกวันนี้ชาวจวงในมณฑลกวางสี
ของจีนก็ยังใชอยูในพิธีบูชากบเพื่อความอุดมสมบูรณ  สวนประเทศไทยของเราใชในพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ซ่ึงเปนพิธีเกี่ยวเนื่องดวยความสมบูรณเชนเดียวกัน 

ถาหินเจาะรูไมใชระฆังแลวจะเปนอะไรไดบาง  นักโบราณคดีบางกลุมเชื่อวาหินเจาะรูนี้ทํา
หนาที่เปนสมอเรือ  เพราะหินเจาะรูบางกอนที่พบก็ไมไดมีลักษณะเปนแผนหากแตเปนทอนเคาะ
แลวไมมีเสียงดังกังวานแตอยางใด  กลุมนี้เชื่อวาสมอหินนี้เปนตนแบบใหเกิดสมอไมและสมอ
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เหล็กในกาลตอมา  โดยสันนิษฐานเอาจากคําวาสมอหรือถมอซึ่งเปนภาษาเขมรแปลวาหิน  สมอ
ปจจุบันทําจากเหล็ก  มีรายงานวาในสมัยอยุธยามีสมอที่ทําจากไม  แตจะใหชื่อตรงกับวัตถุที่นํามา
สรางมากที่สุดควรเปนสมอที่ทํามาจากหินเพราะแปลไดตรงตัวกวา  แตแนวคิดนี้ก็มีผูโตแยงเพราะ
หินเจาะรูบางกอนมีขนาดใหญมากเปนการลําบากที่จะยกทิ้งลงในทะเลและกูขึ้นมา  อีกทั้งแหลง
โบราณคดีบางแหงที่พบหินเจาะรูเหลานี้ก็อยูไกลทะเลมากเชนในภาคอีสานเปนไปไดยากที่เรือเดิน
ทะเลจะขึ้นไปถึง 

ผูเขียนไดสอบถามเรื่องหินเจาะรูนี้ไปยังคุณมนัสศักดิ์   รักอู  นักวิชาการอิสระดานทวารวดี
ศึกษาซึ่งเปนชาวนครปฐม  ทานไดใหขอมูลไวโดยสันนิษฐานวา หินเจาะรูนี้อาจจะเปนวสัดทุีเ่ตรยีม
ไวสําหรับสรางงานประติมากรรมในสมัยทวารวดีก็เปนได  สาเหตุที่ตองเจาะรูก็เพื่อความสะดวกใน
การขนยายจากแหลงตัดหินไปยังสถานที่แกะสลักโดยการรอยเชือกแลวใชชางลากหรือเพื่อการยก
การหาม  พระพุทธรูปสมัยทวารวดีสวนใหญมักมีขนาดใหญโตและนิยมสรางดวยหิน  นอกจากนีย้งั
นิยมสรางธรรมจักรและกวางหมอบเปนสัญลักษณแทนการประกาศพระธรรมของพระพุทธเจาที่ปา
อิสิปตนมฤคทายวัน  ซ่ึงก็ทําจากหินกอนโตๆเชนเดียวกัน 

หลักฐานสําคัญอยางหนึ่งที่คุณมนัสศักดิ์ยกมาสนับสนุนก็คือโกลนพระพุทธรูปองคหนึ่งที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  นครปฐม  เปนโกลนพระพุทธรูปที่มีการเจาะรูที่ดานหลัง
สอดคลองกับขอสันนิษฐานวาใชสําหรับการขนยายจากแหลงตัดหินเพื่อนํามาแกะสลักรูปเคารพ 

เพชรบุรีมีแหลงตัดหินที่สําคัญคือ  เขาพระ อ.เขายอย  บริเวณนี้คุณมนัสศักดิ์เคยไปสํารวจ
และพบเศษหินเจาะรูสําหรับการขนยายมากมาย  เขาพระเปนแหลงตัดหินปูนเขียวที่สําคัญในการ
นําไปสลักพระพุทธรูปสมัยทวารวดี  หลักฐานที่หลงเหลืออยูของวัฒนธรรมการแกะสลักหินสมัย
ทวารวดีในเมืองเพชรก็เชน  หลวงพอหิน วัดปาแปนที่บานลาด ธรรมจักรที่พระวิหารหลวงวัด
มหาธาตุฯซึ่งธรรมจักรแผนนี้  อ.บุญมี  พิบูลยสมบัติ  เลาใหผูเขียนฟงวา เดิมคุณพอหวาด  เจา
อาวาสวัดเพชรพลี  ขุดไดที่วัดคางคาว(ราง)ใกลวัดเพชรพลี  ตอมาคุณพอชิต  ขอไปไววัดมหาธาตุฯ
และยังอยูในพระวิหารหลวงจนปจจุบัน 

เปนไปไดไหมวาหินเจาะรูที่วัดเพชรพลีนั้นคือหินที่เตรียมมาเพื่อการสรางรูปเคารพในสมัย
ทวารวดี  เพราะในอดีตเพชรบุรีก็เคยเปนเมืองที่ เจริญดวยวัฒนธรรมทวารวดีมากอน  แต
ประวัติศาสตรเมืองเพชรนับตั้งแตอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทรที่มีความสัมพันธกับศูนยกลาง
อาณาจักรอยางใกลชิดทําใหผูคนสนใจและใหความสําคัญกับประวัติศาสตรเมืองเพชรในชวงนี้  จน
ลืมไปวาสมัยทวารวดีเพชรบุรีก็เปนบานเมืองอยูแลว  เมื่อเปนดังนี้เพชรบุรีจึงเปนอยุธยาที่มีชีวิต  แต
เปนทวารวดีที่ถูกลืม (ที่มา : หนังสือวัดพริบพลี  ที่ระลึกในงานทําบุญอายุวัฒนมงคล ๖๐ ป  พระมหาศุภชัย  
ชยธมฺโม ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง ระฆังหินที่วัดเพชรพลี แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของบทความเรื่อง “ระฆังหินที่วดัเพชรพลี” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ผูเขียนมีแนวคิดเกีย่วกับระฆังหินทีว่ัดเพชรพลีอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนมีวิธีการตั้งช่ือเรื่องไดเหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.ผูเขียนใชกลวิธีในการเขียนบทนําอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.บทความเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนกัศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ใบงาน  
เร่ือง ระฆังหินที่วัดเพชรพลี 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา   ชั้น  ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกต ิ

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานบทความเรื่อง  หนังใหญวัดพลับพลาชยัในเรื่องสั้น   “สดีา” ของมนัส  จรรยงค  และ
การเขียนเนื้อเร่ืองบทความ 
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 

เนื้อเ ร่ืองนับเปนหัวใจของการเขียนบทความ  เปนคําตอบ คําอธิบาย  แนวทางและ
ขอเสนอแนะในการแกปญหา ความคิดใหม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มุมที่คนอื่นไมมอง กระบวน
ทัศนใหม ทรรศนะและจุดยืนของผูเขียน ฯลฯ ซ่ึงจะเห็นไดในตัวเร่ือง แตส่ิงเหลานี้อาจกํากวม 
สับสน และกอใหเกิดความไมเขาใจไดหากไมมีวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองที่ดี   ผูเขียนบทความจึงตองใช
กลวิธีการเขียนที่ดีและนาสนใจ 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานบทความและเขียนเนือ้เรื่องบทความตามหัวขอทีก่ําหนดใหได  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของบทความที่อานได 
2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนเนื้อเรื่องบทความจากเรื่องที่อานได 
3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
4.นักศึกษาสามารถเขียนเนื้อเร่ืองบทความได 

สาระการเรียนรู 
1.หลักการอานบทความ 
2.หลักการเขียนเนื้อเรื่องบทความ 
3.บทอานเรื่อง หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค   

กระบวนการเรียนรู 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับหนังใหญวัดพลับพลาชัยและเรื่องสั้นสีดาและรวมกันอภิปราย 
ความรูเดิมเกี่ยวกับหนังใหญวัดพลับพลาชัยและเรื่องสั้นสีดาที่นักศึกษาทราบ 
 2.แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักศึกษาทราบ 
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ขั้นสอน 
 1.แจกใบความรูเร่ืองกลวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองบทความใหกับนักศึกษาพรอมทั้งอธิบาย
ความรูและซักถามนักศึกษา 

2.    แบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมละ 5 คน หลังจากนั้นแจกบทอานสารคดีเรื่อง   
หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค ใหนักศึกษาแตละกลุมอาน  โดยใช
เวลาประมาณ 10 นาที  
 3.ใหนักศึกษาสงตัวแทนออกมานําเสนอสาระสําคัญของบทอานบทความเรื่องหนังใหญวัด 
พลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค  
 4.แจกใบงาน “หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องส้ัน   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค”  ให
นักศึกษาแตละคนตอบคําถาม  หลังจากนักศึกษาทําเสร็จแลว  ครูและนักศึกษารวมกันเฉลยคําตอบ 
 5.ครูและนักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองบทความจากใบ
ความรูที่อานเพื่อเปนแนวทางใหนักศึกษาใชในการเขียนเนื้อเรื่องบทความ 
 6.ใหนักศึกษาแตละคนเขียนเนื้อเร่ืองบทความมาคนละหนึ่งเรื่องตามความสนใจโดยใช
หลักการเขียนเนื้อเรื่องบทความที่นักศึกษาไดเรียนไปแลว 
ขั้นสรุป 
 1.ครูและนักศึกษารวมกันสรุปประโยชนที่ไดรับจากการอานบทความเรื่อง  “หนังใหญ   
วัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค”  และความรูเกี่ยวกับการเขียนเนื้อเรื่อง 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1.บทอาน เร่ือง   หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค 
2.บทความรู        เรื่อง กลวิธีการเขียนเนื้อเรื่องบทความ 
3.ใบงาน            เรื่อง “หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค” 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 

1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
2.การตรวจใบงาน  เรื่อง “หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค” 
3.การตรวจการเขียนเนื้อเรื่องบทความ 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 นักศึกษาสนใจบทอาน“หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา” ของมนัส  จรรยงค” 
และรวมกันอภิปรายประเด็นตางๆเกี่ยวกับเนื้อหาเปนอยางดี ในการเขียนเนื้อเร่ืองบทความนักศึกษา
สวนใหญสามารถเรียบเรียงประเด็นไปตามโครงเรื่องที่วางไวไดโดยมีครูคอยแนะนํา 
 
               ลงชื่อผูสอน 
 
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
การเขียนเนื้อเร่ือง 
เนื้อเ ร่ืองนับเปนหัวใจของการเขียนบทความ  เปนคําตอบ คําอธิบาย  แนวทางและ

ขอเสนอแนะในการแกปญหา ความคิดใหม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มุมที่คนอื่นไมมอง กระบวน
ทัศนใหม ทัศนะและจุดยืนของผูเขียน ฯลฯ เหลานี้จะเห็นไดในตัวเรื่อง แตส่ิงเหลานี้อาจกํากวม 
สับสน และกอใหเกิดความไมเขาใจไดหากไมมีวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองที่ดี   ผูเขียนบทความจึงตองใช
กลวิธีการเขียนที่ดีและนาสนใจ 

 การเขียนยอหนาแตละยอหนาในเนื้อเรื่องจะตองสัมพันธเปนเรื่องเดียวกัน มีลําดับขั้นตอน
ไมวกวนไปมา กอนที่จะเขียนบทความผูเขียนตองหาขอมูล หาความรูที่จะนํามาเขียนเสียกอน การ
หาขอมูลนั้นอาจไดจากการสัมภาษณ การสอบถามผูรู การเดินทางทองเที่ยว การอานหนังส่ือพิมพ
หรือหนังสือตางๆ 

    กลวิธีการเขียนเนื้อเรื่องบทความใหนาสนใจไดหลายแบบดังนี้คือ 
 1.ทําเปนประเด็นและหัวขอพรอมรายละเอียดและตัวอยาง  
 ผูเขียนจะตองสรุปความคิดออกมาเปนประเด็นสําคัญวามีทั้งหมดกี่ประเด็นกอน และแตละ
ประเด็นจะแตกเปนหัวขอยอยไดกี่หัวขอ แตละหัวขอจะใหขอมูล ตัวอยาง และหลักฐานอะไรบาง 
ถาเปนบทความวิชาการจะเนนน้ําหนักและความนาสนใจของขอมูล หากเปนบทความทั่วไปอาจ
เนนความนาสนใจของตัวอยางที่จะทําใหเห็นเปนรูปธรรมนาเชื่อถือ สรางความขบขัน หรือสราง
ความนาสนใจ บางคนเขียนมีประเด็นนอย แตเต็มไปดวยตัวอยางที่นาสนใจและนาตื่นตาตื่นใจที่ไม
มีคนคาดคิดมากอน ไมเคยเห็นและไดยินมากอน เปนตน ประเด็นและหัวขอไมควรมีมาก 3-5 
ประเด็น/หัวขอ จะทําใหตามเรื่องและจําไดงาย แตไปเนนที่ตัวอยางจะทําใหนาสนใจกวา 
 2.ลําดับประเด็นและหัวขอ  
 เริ่มจากลําดับตามความสําคัญ ตามลักษณะของพื้นที่ ตามความจําเปน ตามเวลา ตามหลัก
เหตุและผล  
 3.ขึ้นตนยอหนาใหมในแตละประเด็นและหัวขอเพื่อเนนความสําคัญ  
 ผูเขียนควรเอาประโยคที่เปนประเด็นและหัวขอสําคัญไวตน และสวนขยายตามมา หาก
เขียนเรียงติดกันไปยอหนาเดียว จะไมชวยใหผูอานมองเห็นไดวามีกี่ประเด็นกี่หัวขอ การแบงยอ
หนาจะชวยใหผูอานเกิดภาพเปนกลุมตามการแบงยอหนา ทําใหเขาใจและตามเรื่องไดงายและรูวา
สวนใดเปนสําคัญ สวนใดเปนสวนขยาย หากสังเกตใหดีจะพบวานักเขียนหลายคนมักเนนความคิด
สําคัญ ประเด็นและหัวขอสําคัญดวยการขึ้นตนบรรทัดใหม ฉะนั้นยอหนาจึงเปนเพียงประโยค
สําคัญหรือความคิดสําคัญ 1 ประโยคเพื่อใหเห็นชัดเจน และยกตัวอยางในยอหนาถัดมา นี่ก็เปนวิธี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
382 

 

 

เขียนแบบใหมที่นาสนใจแบบหนึ่งแตเปนการเขียนแบบกันเอง หากเปนงานเขียนเชิงวิชาการจะไว
ตนยอหนาดังกลาวขางตน นักเขียนบางคนจะชวยผูอานใหตามประเด็นไดดีขึ้นดวยการเขียน
หมายเลขกํากับหนาประเด็นสําคัญหรือหัวขอสําคัญ ก็ยอมทําไดและงายตอการเขาใจเชนเดียวกัน 
 การใชภาษาในการเขียนบทความ 
 การใชภาษาในการเขียนบทความควรพิจารณาใน 3 ประเด็น ไดแก 

1.  ระดับภาษา 
บทความที่ตีพิมพในหนังสือพิมพควรพิจารณาใชระดับภาษาทั้ง 4 ระดับ ไดแก ภาษาปาก 

ภาษาไมเปนทางการ ภาษากึ่งทางการ และภาษาทางการ โดยผูเขียนจะตองเลือกใชระดับภาษาให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายของผูเขียน ประเภทของบทความ เนื้อหา และกลุมผูอานเชน กรณีที่เขียน
บทความแสดงความคิดเห็นทั่วๆ ไป บทความวิเคราะหขาว บทความวิเคราะห ควรใชภาษาพูดใน
ระดับไมเปนทางการ จนถึงภาษาพูดและภาษาเขียนระดับกึ่งทางการ หากมีบางตอนหรือบาง
ขอความที่ตองการแสดงอารมณ ประชดประชัน เหน็บแนม อยางชัดเจน อาจจะใชภาษาพูดระดับ
ภาษาปาก ที่ไมหยาบคายก็ได  

บทความใหความรูทั่วไป บทความสารคดีทองเที่ยว ควรใชภาษาพูดในระดับภาษาปาก 
เพื่อใหเกิดความเปนกันเองกับผูอาน จูงใจใหผูอานอยากอานและปฏิบัติตามคําแนะนํา หรืออาจจะ
ใชภาษาพูดในระดับไมเปนทางการ หรือกึ่งทางการ ขึ้นอยูกับเนื้อหาของบทความ และกลุมผูอาน
อีกดวย 

บทความสัมภาษณ ควรใชภาษาใหเหมาะสมกับผูใหสัมภาษณ และเรื่องราวท่ีสัมภาษณ 
รวมทั้งกลุมผูอาน ผูเขียนจึงสามารถเลือกใชระดับภาษาไดตั้งแต ภาษาพูดระดับภาษาปาก จนถึง
ภาษาเขียนระดับทางการ 

บทความกึ่งชีวประวัติ บทความวิจารณวรรณกรรม บทความวิจารณศิลปะแขนงอื่นๆ ซ่ึง
ตองการความนาเชื่อถือ และใหเกียรติแกงานวรรณกรรมหรือศิลปะ จึงควรใชภาษาระดับกึ่งทางการ 
จนถึงภาษาในระดับทางการ 

บทความเชิงธรรมะ และเชิงวิชาการ ควรใชภาษาเขียนกึ่งทางการจนถึงระดับทางการ 
เพื่อใหเกิดความชัดเจน นาเชื่อถือ  

อยางไรก็ตาม หากผูเขียนตองการสรางเอกลักษณ หรือลีลาการเขียนเฉพาะตน ก็สามารถ
เลือกใชระดับภาษาไดตามความตองการของตนเอง 
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2.  โวหาร 
บทความแสดงความคิดเห็นทั่วไป บทความวิเคราะหขาว บทความวิเคราะหปญหา ควร

ใชบรรยายโวหารเปนหลัก มีโวหารประกอบ เชน อุปมาโวหาร สาธกโวหาร เทศนาโวหาร เปนตน 
เพื่อแสดงเหตุผลโนมนาวใจผูอาน 

บทความใหความรูทั่วไป ควรเลือกใชบรรยายโวหารเปนหลัก มีโวหารประกอบไดแก 
สาธกโวหาร เพื่อใหเกิดความชัดเจนแจมแจง 

บทความสารคดีทองเที่ยว บางตอนควรเลือกใชพรรณนาโวหาร เพื่อใหเห็นความงดงาม
ของทัศนียภาพ นอกเหนือจากการใชบรรยายโวหาร สวนโวหารประกอบไดแก อุปมาโวหาร สาธก
โวหาร กรณีที่ตองการเลาเกร็ดความรู ตํานาน นิทานตางๆ ประกอบสถานที่ 

บทความสัมภาษณ บทความกึ่งชีวประวัติ บทความวิจารณวรรณกรรม หรือศิลปะแขนง
อ่ืนๆ  บทความวิชาการ ควรเลือกใชบรรยายโวหารเปนโวหารหลัก สวนโวหารประกอบไดแก 
สาธกโวหาร 

บทความเชิงธรรมะ ควรเลือกใชบรรยายโวหารเปนโวหารหลัก สวนโวหารประกอบ
ไดแก เทศนาโวหาร อุปมาโวหาร และสาธกโวหาร 

3.  ภาพพจน 
การเขียนบทความควรเลือกใชภาพพจนเพื่อสรางภาพใหเกิดในความคิด ตลอดจนเพื่อ

กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ หรือความรูสึกของผูอาน รวมทั้งแสดงอารมณ ความรูสึก
อยางแทจริงของผูเขียน ภาพพจนจะทําใหงานเขียนมีอรรถรสมากขึ้น และแสดงลีลาการเขียนของ
ผูเขียนแตละคน บทความทุกชนิดสามารถใชภาพพจนไดตามความเหมาะสม เชน  

บทความแสดงความคิดเห็นทั่วไป บทความวิเคราะหขาว บทความวิเคราะหปญหา มักจะ
ใชการอุปมา อุปลักษณ ปฏิภาคพจน อติพจน ปฏิปุจฉา นามนัย เปนตน 
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การเขียนเนื้อเร่ือง 
เนื้อเ ร่ืองนับเปนหัวใจของการเขียนบทความ  เปนคําตอบ คําอธิบาย  แนวทางและ

ขอเสนอแนะในการแกปญหา ความคิดใหม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มุมที่คนอื่นไมมอง กระบวน
ทัศนใหม ทัศนะและจุดยืนของผูเขียน ฯลฯ เหลานี้จะเห็นไดในตัวเร่ือง แตส่ิงเหลานี้อาจกํากวม 
สับสน และกอใหเกิดความไมเขาใจไดหากไมมีวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองที่ดี   ผูเขียนบทความจึงตองใช
กลวิธีการเขียนที่ดีและนาสนใจ 

 การเขียนยอหนาแตละยอหนาในเนื้อเรื่องจะตองสัมพันธเปนเรื่องเดียวกัน มีลําดับขั้นตอน
ไมวกวนไปมา กอนที่จะเขียนบทความผูเขียนตองหาขอมูล หาความรูที่จะนํามาเขียนเสียกอน การ
หาขอมูลนั้นอาจไดจากการสัมภาษณ การสอบถามผูรู การเดินทางทองเที่ยว การอานหนังส่ือพิมพ
หรือหนังสือตางๆ 

    กลวิธีการเขียนเนื้อเรื่องบทความใหนาสนใจไดหลายแบบดังนี้คือ 
 1.ทําเปนประเด็นและหัวขอพรอมรายละเอียดและตัวอยาง  
 ผูเขียนจะตองสรุปความคิดออกมาเปนประเด็นสําคัญวามีทั้งหมดกี่ประเด็นกอน และแตละ
ประเด็นจะแตกเปนหัวขอยอยไดกี่หัวขอ แตละหัวขอจะใหขอมูล ตัวอยาง และหลักฐานอะไรบาง 
ถาเปนบทความวิชาการจะเนนน้ําหนักและความนาสนใจของขอมูล หากเปนบทความทั่วไปอาจ
เนนความนาสนใจของตัวอยางที่จะทําใหเห็นเปนรูปธรรมนาเชื่อถือ สรางความขบขัน หรือสราง
ความนาสนใจ บางคนเขียนมีประเด็นนอย แตเต็มไปดวยตัวอยางที่นาสนใจและนาตื่นตาตื่นใจที่ไม
มีคนคาดคิดมากอน ไมเคยเห็นและไดยินมากอน เปนตน ประเด็นและหัวขอไมควรมีมาก 3-5 
ประเด็น/หัวขอ จะทําใหตามเรื่องและจําไดงาย แตไปเนนที่ตัวอยางจะทําใหนาสนใจกวา 
 2.ลําดับประเด็นและหัวขอ  
 เริ่มจากลําดับตามความสําคัญ ตามลักษณะของพื้นที่ ตามความจําเปน ตามเวลา ตามหลัก
เหตุและผล  
 3.ขึ้นตนยอหนาใหมในแตละประเด็นและหัวขอเพื่อเนนความสําคัญ  
 ผูเขียนควรเอาประโยคที่เปนประเด็นและหัวขอสําคัญไวตน และสวนขยายตามมา หาก
เขียนเรียงติดกันไปยอหนาเดียว จะไมชวยใหผูอานมองเห็นไดวามีกี่ประเด็นกี่หัวขอ การแบงยอ
หนาจะชวยใหผูอานเกิดภาพเปนกลุมตามการแบงยอหนา ทําใหเขาใจและตามเรื่องไดงายและรูวา
สวนใดเปนสําคัญ สวนใดเปนสวนขยาย หากสังเกตใหดีจะพบวานักเขียนหลายคนมักเนนความคิด

ใบความรู 
เร่ือง กลวิธีการเขียนเนื้อเร่ืองบทความ 
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สําคัญ ประเด็นและหัวขอสําคัญดวยการขึ้นตนบรรทัดใหม ฉะนั้นยอหนาจึงเปนเพียงประโยค
สําคัญหรือความคิดสําคัญ 1 ประโยคเพื่อใหเห็นชัดเจน และยกตัวอยางในยอหนาถัดมา นี่ก็เปนวิธี
เขียนแบบใหมที่นาสนใจแบบหนึ่งแตเปนการเขียนแบบกันเอง หากเปนงานเขียนเชิงวิชาการจะไว
ตนยอหนาดังกลาวขางตน นักเขียนบางคนจะชวยผูอานใหตามประเด็นไดดีขึ้นดวยการเขียน
หมายเลขกํากับหนาประเด็นสําคัญหรือหัวขอสําคัญ ก็ยอมทําไดและงายตอการเขาใจเชนเดียวกัน 
 การใชภาษาในการเขียนบทความ 
 การใชภาษาในการเขียนบทความควรพิจารณาใน 3 ประเด็น ไดแก 

1.  ระดบัภาษา 
บทความที่ตีพิมพในหนังสือพิมพควรพิจารณาใชระดับภาษาทั้ง 4 ระดับ ไดแก ภาษาปาก 

ภาษาไมเปนทางการ ภาษากึ่งทางการ และภาษาทางการ โดยผูเขียนจะตองเลือกใชระดับภาษาให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายของผูเขียน ประเภทของบทความ เนื้อหา และกลุมผูอานเชน กรณีที่เขียน
บทความแสดงความคิดเห็นทั่วๆ ไป บทความวิเคราะหขาว บทความวิเคราะห ควรใชภาษาพูดใน
ระดับไมเปนทางการ จนถึงภาษาพูดและภาษาเขียนระดับกึ่งทางการ หากมีบางตอนหรือบาง
ขอความที่ตองการแสดงอารมณ ประชดประชัน เหน็บแนม อยางชัดเจน อาจจะใชภาษาพูดระดับ
ภาษาปาก ที่ไมหยาบคายก็ได  

บทความใหความรูทั่วไป บทความสารคดีทองเที่ยว ควรใชภาษาพูดในระดับภาษาปาก 
เพื่อใหเกิดความเปนกันเองกับผูอาน จูงใจใหผูอานอยากอานและปฏิบัติตามคําแนะนํา หรืออาจจะ
ใชภาษาพูดในระดับไมเปนทางการ หรือกึ่งทางการ ขึ้นอยูกับเนื้อหาของบทความ และกลุมผูอาน
อีกดวย 

บทความสัมภาษณ ควรใชภาษาใหเหมาะสมกับผูใหสัมภาษณ และเรื่องราวท่ีสัมภาษณ 
รวมทั้งกลุมผูอาน ผูเขียนจึงสามารถเลือกใชระดับภาษาไดตั้งแต ภาษาพูดระดับภาษาปาก จนถึง
ภาษาเขียนระดับทางการ 

บทความกึ่งชีวประวัติ บทความวิจารณวรรณกรรม บทความวิจารณศิลปะแขนงอื่นๆ ซ่ึง
ตองการความนาเชื่อถือ และใหเกียรติแกงานวรรณกรรมหรือศิลปะ จึงควรใชภาษาระดับกึ่งทางการ 
จนถึงภาษาในระดับทางการ 

บทความเชิงธรรมะ และเชิงวิชาการ ควรใชภาษาเขียนกึ่งทางการจนถึงระดับทางการ 
เพื่อใหเกิดความชัดเจน นาเชื่อถือ  

อยางไรก็ตาม หากผูเขียนตองการสรางเอกลักษณ หรือลีลาการเขียนเฉพาะตน ก็สามารถ
เลือกใชระดับภาษาไดตามความตองการของตนเอง 
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2.  โวหาร 
บทความแสดงความคิดเห็นทั่วไป บทความวิเคราะหขาว บทความวิเคราะหปญหา ควร

ใชบรรยายโวหารเปนหลัก มีโวหารประกอบ เชน อุปมาโวหาร สาธกโวหาร เทศนาโวหาร เปนตน 
เพื่อแสดงเหตุผลโนมนาวใจผูอาน 

บทความใหความรูทั่วไป ควรเลือกใชบรรยายโวหารเปนหลัก มีโวหารประกอบไดแก 
สาธกโวหาร เพื่อใหเกิดความชัดเจนแจมแจง 

บทความสารคดีทองเที่ยว บางตอนควรเลือกใชพรรณนาโวหาร เพื่อใหเห็นความงดงาม
ของทัศนียภาพ นอกเหนือจากการใชบรรยายโวหาร สวนโวหารประกอบไดแก อุปมาโวหาร สาธก
โวหาร กรณีที่ตองการเลาเกร็ดความรู ตํานาน นิทานตางๆ ประกอบสถานที่ 

บทความสัมภาษณ บทความกึ่งชีวประวัติ บทความวิจารณวรรณกรรม หรือศิลปะแขนง
อ่ืนๆ  บทความวิชาการ ควรเลือกใชบรรยายโวหารเปนโวหารหลัก สวนโวหารประกอบไดแก 
สาธกโวหาร 

บทความเชิงธรรมะ ควรเลือกใชบรรยายโวหารเปนโวหารหลัก สวนโวหารประกอบ
ไดแก เทศนาโวหาร อุปมาโวหาร และสาธกโวหาร 

3.  ภาพพจน 
การเขียนบทความควรเลือกใชภาพพจนเพื่อสรางภาพใหเกิดในความคิด ตลอดจนเพื่อ

กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ หรือความรูสึกของผูอาน รวมทั้งแสดงอารมณ ความรูสึก
อยางแทจริงของผูเขียน ภาพพจนจะทําใหงานเขียนมีอรรถรสมากขึ้น และแสดงลีลาการเขียนของ
ผูเขียนแตละคน บทความทุกชนิดสามารถใชภาพพจนไดตามความเหมาะสม เชน  

บทความแสดงความคิดเห็นทั่วไป บทความวิเคราะหขาว บทความวิเคราะหปญหา มักจะ
ใชการอุปมา อุปลักษณ ปฏิภาคพจน อติพจน ปฏิปุจฉา นามนัย เปนตน 
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หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น “สีดา” ของมนัส  จรรยงค 
แสนประเสริฐ  ปานเนียม 

พ.ศ. ๒๔๕๘ เกิดไฟไหมคร้ังใหญในเมืองเพชรบุรีทั้งสองฟากแมน้ํา  วัดพลับพลาชัยถูกไฟ
ไหมเหลือเพียงกุฏิของคุณพอฤทธ์ิและวิหาร  ตัวหนังของคุณพอก็กระจัดกระจาย  บางไปอยูวัดปอม  
บางไปอยูวัดคงคาราม 

พ.ศ. ๒๔๙๐ ลูกศิษยวัดพลับพลาชัยที่เคยเลนหนังใหญมาแตคร้ังคุณพอฤทธิ์ไดมารวมตัว
กันเลนหนังในงานพระราชทานเพลิงศพพระเพชรคุณมุนี (กร) อดีตเจาอาวาสวัดพลับพลาชัยและ
อดีตเจาคณะจังหวัดเพชรบุรี  นับเปนการแสดงหนังใหญครั้งสุดทายของคณะวัดพลับพลาชัย  

พ.ศ. ๒๔๙๔ มมัส  จรรยงค  ราชาเรื่องส้ันเมืองไทย  เขียนเรื่องส้ัน “สีดา”  ลงในอุดมสาร  
ซ่ึงเปนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหนังใหญวัดพลับพลาชัยและใชเมืองเพชรบุรีเปนฉากของเรื่อง 

คุณพอฤทธิ์เปนเจาอาวาสวัดพลับพลาชัยทานไดรวบรวมลูกศิษยลูกหาและศรัทธาชาวบาน
สรางหนังใหญขึ้นมาเปนมหรสพประจําเมือง  หนังใหญคณะนี้ไดออกแสดงตามงานตางๆจนเปนที่
กลาวขวัญกันไปทั่วถึงตัวหนังอันวิจิตรและทวงทาในการเชิดตลอดจนดนตรีปพาทยที่ใชประกอบ
ซ่ึงคุณพอเปนผูควบคุมดูแล 

มนัส  จรรยงค  ราชาเรื่องสั้นเมืองไทยเปนชาวเพชรบุรีเกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ ที่บานตนโพธิ์
ใกลวัดพลับพลาชัย   เร่ืองสั้นจํานวนมากของมนัสใชเมืองเพชรบุรีเปนฉาก   ที่โดงดังมากจนมีผูนํา
มาสรางเปนภาพยนตรคือ เรื่อง “ครูแก” ซ่ึงเปนเรื่องที่กลาวถึงหนังตะลุงตัวหนึ่งของนายฉายบิดา
หมื่นเชิดชํานาญ     นายหนังมีชื่อของเมืองเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

              (ซาย) หนังใหญตัวนางสีดา  จัดแสดงอยูในวิหารวัดพลับพลาชัย 
   (ขวา) ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดไทรอารีรักษ  โพธาราม ราชบุรี 
             เปนการแสดงหนังใหญตอนจับลิงหัวค่ํา 
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สวนเรื่องที่กลาวถึงหนังใหญเมืองเพชรนั้นคือเร่ือง “สีดา”  มนัสเลาเรื่องผาน “ประดิษฐ” 
ตัวละครสําคัญที่สนใจในเรื่องราวของความเชื่อ  เขาไดเดินทางมาชมตัวหนังใหญที่เมืองเพชรบุรี
พรอมคณะศิลปนจากเพาะชาง  หลังจากไดชื่นชมความงดงามของตัวหนังแลวคณะศิลปนได
เดินทางไปเที่ยวหัวหิน  แตประดิษฐกลับเลือกที่จะอยูเมืองเพชรตอไปเพื่อคนหาเรื่องราวอันนา
พิศวงของหนังใหญ  และเขาก็ไดพบกับเฒาครามที่ใตถุนกุฏิวัดปอม  แกไดเลาเรื่องของอายมุยชาง
แกะหนังศิษยเอกหลวงพอฤทธ์ิ  อายมุยหลงรักนางเอกละครชื่อ “สีดา”ซ่ึงเปนหญิงสาวที่มีความ
งดงามและไดสวมบทสีดาตลอดในการเลนโขนละคร  แตเธอไมไดรักอายมุยเลย  อายมุยสลักหนัง
ใหญตัวสีดาขึ้นมาตัวหนึ่งงามราวกับสีดาที่อายมุยหลงรัก  อยูมาวันหนึ่งอายมุยหลอกสีดาไปฆาใน
ปาแลวตัดเอาหนังของสีดามาประจุไวในตัวหนังสีดาที่มันแกะขึ้น  กาลเวลาลวงเลยไปเรื่องราวของ
ไอมุยและหนังตัวนั้นก็ลางเลือนไปจากเมืองเพชร  จนประดิษฐไดมาเจอกับเฒาครามและแกไดเลา
เรื่องนี้ใหเขาฟง  สวนตัวไอมุยและหนังตัวนั้นเปนอยางไรไปอยูที่ไหนขอใหอานเอาเองจากเรื่องสั้น 
“สีดา”  

เร่ืองสั้นเปนเรื่องที่นักเขียนแตงขึ้นเพื่อสรางความบันเทิงแกผูอาน  ตัวละครที่โลดแลนอยู
ในเรื่องลวนถูกสมมติขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน  แตเร่ืองสั้นจํานวนมากของ มนัส  จรรยงค  นิยม
นําสถานที่และเหตุการณบางอยางที่มีอยูจริงมาสอดแทรกไวในเรื่อง  ผลของกลวิธีในการเขียน
เชนนี้ทําใหเรื่องราวตางๆมีความสมจริงสรางอรรถรสและจินตนาการแกผูอานอยูเสมอ  เร่ืองสั้น “สี
ดา” ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่มนัสนําฉากและเหตุการณจริงมาใสไวเพื่อความสมจริงดังจะไดกลาวถึง
และวิเคราะหไปทีละตอนดังตอไปนี้ 

“ หลวงพอฤทธิ์อันเปนผูสลักหนังเหลานั้นเปนลูกศิษยของอาจารยอินโขง  เดี๋ยวนี้รูปปน
ของหลวงพอฤทธิ์ยังมีอยู  เวลาแกะสลักลูกศิษยมักทําไมทันใจเลย  ทานตองลงมือของทานเองจึงจะ
พอใจ” 

ตามประวัติกลาววาคุณพอฤทธ์ิเปนศิษยของขรัวอินโขงไดอุปสมบทที่วัดแลวยายมาจํา
พรรษาที่วัดพลับพลาชัย  และไดเปนเจาอาวาสในปพ.ศ.๒๔๑๒  คุณพอฤทธิ์ใชเวลาสรางหนังอยู
สามปไดหนังสองรอยกวาตัวโดยใชศาลาการเปรียญของวัดเปนสถานที่แกะสลักตัวหนังและ
ฝกซอมปพาทยตลอดจนคนเชิดคนพากย    เร่ืองรูปปนหรือรูปหลอของคุณพอฤทธ์ินี้ปจจุบันอยูใน
วิหารวัดพลับพลาชัย  สวนเรื่องที่คุณพอฤทธิ์ลงมือสลักหนังเองนั้นก็เหตุวาทานเปนครูชางมีฝมือ
มากเมื่อผูอ่ืนทําไมถูกใจยอมตองลงมือเองเปนธรรมดา 

 “หนังจาวก็ลําบากหนอย  รูปพระแผลงสองตัวนั้นตองหาหนังโคตายพรายมาสลัก โคตาย
พรายก็คือโคที่ตายทั้งกลมตายทั้งๆที่มีลูก  ขอนี้ไมยากนัก  แตรูปพระฤๅษีตัวครูนั้นตองไปหาหนัง
เสือหนังหมีมาสลักจึงจะขลัง  เมื่อจะเขียนจะสลักก็ตองนุงขาวหมขาว  แตสมภารของเราถือเสียวา
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ทานครองผากาสาวพัสตร  บริสุทธิ์ยิ่งกวาผาขาว  มันเปนงานกะทันหันเต็มที่ทีเดียว  เพราะวาจะตอง
เขียนจะตองสลักใหเสร็จในวันเดียวจึงจะใชได  เมื่อสลักเสร็จแลวก็ระบายสี” 

ธรรมเนียมของการสลักหนังนั้นทานใหความสําคัญกับตัวครูคือรูปพระฤๅษี และพระแผลง
สองตัวไดแกพระอิศวรและพระนารายณ  กรรมวิธีในการสรางก็เปนดังที่มนัสไดเลาไวคือตองใช
หนังพิเศษและตองสลักใหเสร็จในวันเดียว  ปจจุบันยังคงมีหนังครูคือรูปพระฤๅษีและพระนารายณ
เปนหนังที่ลงสีปดทองอยางสวยงามยังคงเก็บไวบนศาลาการเปรียญวัดพลับพลาชัย 

“ธรรมดาหนังจะใหขลังแลวตองมีหนังหรือกระดูกของครูบาอาจารยเขามาปะหนาไวเขา
เรียกวาประจุ  อายมุยก็เคยเห็นหลวงพอเอาเสนผมบางกระจุก มาประจุไวที่หนาหนัง” 

เร่ืองคุณพอฤทธิ์ประจุหนังนี้ยังไมพบหลักฐาน  แตธรรมเนียมประจุนี้พบมากในหมูนัก
ดนตรีปพาทยเชนการนํากระดูกหรือผมของครูมาบรรจุไวในกลองทัดใหเสียงกลองฟงไพเราะ  การ
นําหนังหุมปลายลึงคของคนตลกโลนที่ตายแลวมาติดไวที่ปากของตัวตลกหนังตะลุงใหเลนสนุก
ถูกใจคนดู  ส่ิงเหลานี้ทําเพื่อใหเกิดความขลังและกําลังใจแกบรรดาลูกศิษยเสมือนมีครูมาคอยปกปก
รักษาในขณะที่แสดง     

“ไฟไหมใหญทั้งเมืองเพชรไหมหมดทั้งเมืองทั้งสองฝงแมน้ํา  วัดพลับก็ไหมหมดคงเหลือ
แตกุฏิของหลวงพอฤทธิ์เทานั้นกับวิหาร  ทั้งยักษ  ทั้งมนุษย  ทั้งลิงวิ่งเตนกันเปนสิงคลี  ชวยกันดับ
ไฟกุฏิของทานจึงรอดได  ปรกติแลวมันกวนพวกเด็กๆมักจะซนมาก เอาพวกลิงไปพิงไวกับพวก
ยักษมันตีกันนาอัศจรรยคืนยังรุงเลย” 

ไฟไหมใหญเมืองเพชรเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๕๘ ไฟลามไปทั้งสองฝงแมน้ํา  วัด
พลับพลาชัยก็โดนไฟไหมดวยเหลือเพียงกุฏิของคุณพอฤทธ์ิกับวิหารที่ไมถูกไฟไหม  วิหารและกุฏิ
ของคุณพออาจจะพนทางลมที่พัดไฟไปถึงจึงรอดพนจากอัคคีภัยในครั้งนั้น  สวนเรื่องที่พวกลิงพวก
ยักษชวยกันดับไฟอาจเปนเรื่องลํ่าลือกันในยุคนั้นก็เปนไดเพราะที่อ่ืนไหมหมดแตบริเวณกฏิุของคณุ
พอกลับพนไฟ    

 “เดิมหนังใหญเหลานี้อยูในวิหารวัดพลับเปนเวลานานป  สมภารวัดปอมขอเอาไปรักษาไว
ที่วัดแก  ก็เกิดรอนกันใหญ  ตั้งแตหนังเหลานี้เขาไปอยูความสุขสงบในวัดนั้นไมมีเลย  แมแตจะมี
งานบุญงานกุศลงานศพไมวางานอะไรทั้งนั้น  ตองนองเลือดกันไปทุกที  ในระหวางพวกนักเลงกับ
พวกนักเลง  วัดปอมนั้นเหมือนประตูหรือชายเขตระหวางพวกบานนอกกับคนในเมือง  ดังนั้นจึงมี
เรื่องไปเรื่อยจนกระทั่งสมภารที่นับวาแข็งแรงที่สุดก็ถึงแกมรณะภาพลง” 

หลังไฟไหมใหญเมืองเพชรเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๕๘  หนังใหญของคุณพอก็กระจัด
กระจายไปบางสวนไปอยูที่วัดปอมซึ่ง เมื่อหนังใหญไปอยูที่นั่นแลวจะเกิดตีกันใหญหรือไมผูเขียน
ไมพบหลักฐานที่กลาวถึง  แตที่มนัสเขียนวาวัดปอมนั้นเหมือนประตูหรือชายเขตระหวางพวกบาน
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นอกกับคนในเมืองก็คงจะจริงเพราะวัดปอมอยูบริเวณกําแพงเมืองซึ่งแยกพื้นที่ระหวางเมืองกับ
ชนบท  สมัยกอนคนบานนอกจะเขาเมืองก็คงจะเขาทางนั้น 

“เราไดออกจากวัดปอม  เมื่อไดรับคําบอกเลาของคนชราที่นั่นวา  พวกลงกาอาณาจักรและ
พวกพระรามไดยายไปอยูที่วัดคงคาเสียแลว  ที่วัดคงคามีการเก็บแยกหมูแยกพวก  พวกยักษก็อยูกับ
พวกยักษ  พวกลิงก็จะอยูกับพวกลิง มิฉะนั้นกลางคืนจะไมมีความสุขเลย  เพราะไดยินแตเสียงมันตี
กัน  เสียงไชโยเสียงโหรองกัมปนาทหึ่งๆทั้งที่ไมใชหนาฝน” 

ราว พ.ศ.๒๔๘๓ อ.ลําใย  แกวกกอง  จัดงานแสดงของโรงเรียนประจําจังหวัดเพชรบุรีไดมี
การนําตัวหนังใหญซ่ึงอยูในหอไตรวัดคงคารามมาติดที่หนาตางเรือนสินธุบํารุงทุกบานตอมาหนัง
เหลานี้ไดชํารุดเสียหายไปบาง  สุดทายไปอยูที่เรือนวิเทศโรงเรียนพรหมานุสรณสองตัวและเมื่อร้ือ
เรือนดังกลาวหนังสองตัวนั้นจึงสูญไป  เรื่องหนังยักษหนังลิงตีกันนี้อาจจะเกิดมาจากการเก็บตัว
หนังไวเปนหมูไมปะปนกันเพื่อสะดวกในการใช  ธรรมเนียมการเลนหนังใหญก็นิยมเรียงหนังยักษ
หนังลิงไวคนละขางของจอหนังเพื่อความสะดวกในการสงตัวหนังใหคนเชิด  คนที่ไปดูหนังเห็นเขา
แยกหมูแยกพวกจึงคิดวาหนังจะตีกันก็เปนไดเลยเลาสืบมาจนเปนเรื่องนาพิศวง 

กาลตอมาเมื่อ อ.เฟอ  หริพิทักษ  มาซอมวัดใหญสุวรรณารามไดมาเห็นความงามของหนัง
ใหญเมืองเพชรจึงขอไปอนุรักษไวที่กรมศิลปากรสวนที่เหลืออยูที่วัดก็เปนตัวที่ไมคอยสมบูรณนัก  
ราวปพ.ศ.๒๕๓๑  นายภิรมย  จับใจและคณะไดขอใหทางจังหวัดเพชรบุรีทําหนังสือไปขอยืมตัว
หนังใหญวัดพลับพลาชัยจากกรมศิลปากรมาจัดนิทรรศการในงานพระนครคีรี  หลังจากเสร็จงานได
นําหนังใหญชุดนี้มาจัดแสดงไวในวิหารวัดพลับพลาชัยโดยอยูในความอนุเคราะหของพระครู
สุนทรวชิรคุณ เจาอาวาสวัดพลับพลาชัยจวบจนปจจุบัน 

ในอดีตหนังใหญเปนมหรสพที่ไดรับความนิยมอยางมาก  แตเมื่อกาลลวงไปคานิยมของ
ผูคนในสังคมเปลี่ยนแปลง  คานิยมในการดูหนังใหญก็เสื่อมลง  ปจจุบันยังพอหาคณะหนังใหญที่
รับงานแสดงอยูไดก็มีเชน วัดขนอน  ราชบุรี , วัดสวางอารมณ  ราชบุรี  และวัดบานดอน  ระยอง 
สวนที่จัดแสดงตามวัดตามพิพิธภัณฑตางๆเชนที่วัดพลับพลาชัยก็พอมีบาง   ถึงแมวาหนังใหญวัด
พลับพลาชัยจะไมไดออกมาโลดแลนลอแสงจากเพลิงดังเชนในอดีต  แตตัวหนังที่เหลืออยูก็เปน
ประจักษพยานของความเจริญทางดานวัฒนธรรมในยุคหนึ่งของเมืองเพชรบุรีไดเปนอยางดี  

 
 
 

 
(ที่มา : หนังสือที่ระลึกงานสัปดาหสุนทรภู  ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๒ วัดพลับพลาชัยท่ีสําหรับประทับรอน) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง หนงัใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสั้น “สีดา”  
ของ มนัส  จรรยงคแลวตอบคําถามตอไปนี ้
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของบทความเรื่อง “หนงัใหญวดัพลับพลาชัยในเรื่องสั้น   “สีดา”  
ของมนัส  จรรยงค” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ตัวละครใดในเรื่องสีดาทีม่ีชีวิตอยูจริง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการเขียนเนื้อหาอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. การยุบคณะหนังใหญในเรื่องสั้นกับในเหตุการณจริงตรงกันหรือไมเพราะเหตใุด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.บทความเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนกัศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

ใบงาน  
เร่ือง หนังใหญวัดพลับพลาชัยในเรื่องสัน้ “สีดา” ของ มนัส  จรรยงค 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา   ชั้น  ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 
แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกต ิ

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
เร่ือง การอานบทความเรื่อง พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน  และการเขียนบทสรุป
บทความ 
จํานวน 1 คาบ      เวลา 50 นาที 
.......................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 

การเขียนบทสรุปเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการเขียนบทความ  บทสรุปหรือคํา
ลงทาย เปนสวนที่ผูเขียนตองการบอกใหผูอ่ืนทราบวา ขอมูลทั้งหมดที่เสนอมาไดจบลงแลว ผูเขียน
ควรมีกลวิธี ที่จะทําใหผูอาน พอใจ ประทับใจ บทสรุปนี้เปนสวนที่ฝากความคิดและปญหาไวกับ
ผูอานหลังจากที่อานแลว 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักศึกษาสามารถอานบทความและเขียนบทสรุปบทความตามหัวขอที่กาํหนดใหได  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.นักศึกษาบอกสาระสําคัญของสารคดีที่อานได 
2.นักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทสรุปบทความจากเรื่องที่อานได 
3.นักศึกษาสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
4.นักศึกษาสามารถเขียนบทสรุปบทความได 

สาระการเรียนรู 
1.หลักการอานบทความ 
2.หลักการเขียนบทสรุปบทความ 
3.บทอานเรื่อง พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นทีไ่หน 

กระบวนการเรียนรู 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติสุนทรภู  จากนั้นรวมกันอภิปรายความรูเดิมเกี่ยวกับ
สุนทรภูที่นักศึกษาทราบ 
 2.แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักศึกษาทราบ 
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ขั้นสอน 
 1.แจกใบความรูเร่ืองกลวิธีการเขียนบทสรุปบทความใหกับนักศึกษาพรอมทั้งอธิบาย
ความรู  และซักถามนักศึกษา 
 2.แบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมละ 5 คน หลังจากนั้นแจกบทอานสารคดีเรื่อง  พรหม
พักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน ใหนักศึกษาแตละกลุมอาน  โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที  
 3.ใหนักศึกษาสงตัวแทนออกมานําเสนอสาระสําคัญของบทอานบทความพรหมพักตรยอด 
ปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน 
 4.แจกใบงาน “พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน”  ใหนักศึกษาแตละคนตอบ
คําถาม  หลังจากนักศึกษาทําเสร็จแลว  ครูและนักศึกษารวมกันเฉลยคําตอบ 
 5.ครูและนักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีการเขียนบทสรุปบทความจาก
ใบความรูที่อานเพื่อเปนแนวทางใหนักศึกษาใชในการเขียนบทสรุปบทความ 
 6.ใหนักศึกษาแตละคนเขียนบทสรุปบทความมาคนละหนึ่งเรื่องตามความสนใจ  โดยใช
หลักการเขียนบทสรุปบทความที่นักศึกษาไดเรียนไปแลว 
ขั้นสรุป 
 1.ครูและนักศึกษารวมกันสรุปประโยชนที่ไดรับจากการอานบทความเรื่อง  “พรหมพักตร
ยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน”  และความรูเกี่ยวกับกลวิธีการเขียนบทสรุป 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1.บทอาน           เรื่อง  พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน 
2.ใบความรู        เรื่อง หลักเขียนบทสรุปบทความ 
3.ใบงาน            เรื่อง “พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน” 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 

1.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
2.การตรวจใบงาน  เร่ือง “พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน” 
3.การตรวจการเขียนบทสรุปบทความ 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 บทอานเรื่อง “พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน” คอนขางยาว ทําใหนักศึกษาใช
เวลาอานนาน  ในภาพรวมตัวแทนกลุมออกมานําเสนอสาระสําคัญยังไมคอยดี  นักศึกษาแตละคน
เขียนบทสรุปบทความไดในระดับพอใช  คาบนี้เปนคาบสุดทายจึงไดอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
การคุยในชั้นเรียนไปตามสมควร  
 
               ลงชื่อผูสอน 
 
          (                             ) 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 
การเขียนบทสรุป 
การเขียนบทสรุปเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการเขียนบทความ  บทสรุปหรือคํา

ลงทาย เปนสวนที่ผูเขียนตองการบอกใหผูอ่ืนทราบวา ขอมูลทั้งหมดที่เสนอมาไดจบลงแลว ผูเขียน
ควรมีกลวิธี ที่จะทําใหผูอาน พอใจ ประทับใจ บทสรุปนี้เปนสวนที่ฝากความคิดและปญหาไวกับ
ผูอานหลังจากที่อานแลว การเขียนบทสรุปมีหลายแบบดังนี้    
 1.บทสรุปประเภทเขียนใหสอดคลองกับความนํา 
ตัวอยาง 
ชื่อเร่ือง      เจาจําปสายการบินอันตราย  ปลวกในเรือนรอ   “วิชิต”  ส่ังฆา 
ความนํา 
 คร้ังหนึ่งการบินไทยเคยถูกยอมรับและจัดอันดับหนึ่งของโลก     แตถึงวันนี้เรื่องดังกลาว
กลาย       เปนเคียงแคตํานานที่คนการบินไทยรุนปูรุนยาบันทึกไวในความทรงจํา    สําหรับเลาให
พนักงานรุนลูกหลานพังเทานั้น 
บทสรุป 
      ทุกวันนี้แมภาพการบินไทยออกมาคอนขางเสียหาย    แตเมื่อสาวไปมักเกิดจากการชักนําองคกร
ในทางผิด   ทําใหคนดีๆที่มีอยูอีกมากไมสามารถเติบโตได 
        สุดทายก็อยูที่วิชิตและครีมทีมของอมเรศ     จะตัดสินใจฆาปลวกในเรืองการบินไทยหรือไม
เพื่อใหโอกาสคนดีๆ ที่มีอยูขึ้นมาสรางความสงางามของสายการบินแหงชาติใหกลับคืนมาอีกครั้ง 
 2.บทสรุปประเภทอางสํานวนสุภาษิต  คําคม 
ตัวอยาง 
 ขอจบบทความเรื่องนี้ดับพระพุทธพจนที่วา 
 “ผูคบคนเลวยอมเลวลง  คบคนเสมอกันยอมไมเสื่อม  คบคนประเสริฐกวายอมดีขึ้นทันที      
เพราะฉะนั้นควรคบคนที่ยิ่งกวาตน(โดยคุณธรรม)”   (พระไตรปฎก    เลม  20 ขอ465) 
 3. บทสรุปแบบบรรยาย 
ตัวอยาง 
 กรณีศึกษาของนายแบงกใหญแหงคายบัวหลวงสอนลูก  นับวามีประโยชนไมมากก็นอยตอ
ครอบครัวไทยในปจจุบัน  สังคมจะดีไดตองเร่ิมจากครอบครัวกอน  ทามกลางภาระงานที่ยุงเหยิง
และปญหาจราจรที่ทําใหคนกรุงเทพฯเปนโรคประสาท  ใชชีวิตอยูบนถนน  กลับบานไมเปนเวลา  
ถาทานมีโอกาสกลับบานไดเร็ว 
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 “ขอเวลาเพียงนอยนิดใหกับลูกบาง  ครอบคัวจะสดใสและเปนสุขอยางครอบครัวนี้  เพราะ
ไดใกลชิดดูแลลูกนั้นเอง” 
 4.ความสรุปแบบอธิบาย 
ตัวอยาง 
 อีกอยางที่ไมควรมองขามก็คือ  การแขงขันในการคาน้ํามันจะมีการแขงขันที่รุนแรงมากใน
อนาคต    ดังนั้นพยายามหาทุนเพื่อที่จะเตรียมพรอมไวแขงขัน  และการพยายามหาเอาทเล็ตตหรือ
เปดหนาปมมากๆ    จําหนายไดแลว  หากตอไปจะมีการลงทุนสรางโรงกลั่นน้ํามัน  เพื่อที่จะใหได
ทางหนึ่งจะแขงขันกับบริษัทน้ํามันรายใหญๆที่มีอยู  เมื่อสรางฐานชองทางกําไรเต็มเม็ดเต็มหนวยก็
ไมใชเร่ืองยาก  ตรงนี้เองที่เปนปจจัยที่น้ํามันเถื่อนทะลักเขามามาก    และอยาลืมวาในป 38-39 โรง
กล่ันน้ํามันอีก 2 แหงจะแลวเสร็จ  ซ่ึงเทากับวาจะมีน้ํามันสําเร็จรูปเขาสูตลาดอีกไมนอยกวา 
265,000 บารเรลเทากับตลาดตอนนั้นก็จะรอนจัดอาจปรอทแตกก็ได 
 สงครามน้ํามันเถื่อนเพิ่งจะแคเริ่มตนเทานั้น 
 5.บทสรุปแบบอางคําพูด 
ตัวอยาง 
 การเมืองในยุคปจจุบันกําลังถูกทําใหมีภาพลบ  เปนภาพของการใชโวหารหาเหตุผล  เพื่อ
จุดสุดทาย  คือผลประโยชนของตนเองและพวกพอง  นักเลือกตั้งตองคํานึงถึงและแยกแยะวา
ประเด็นใดจะนําความเสียหายมาสูประเทศชาติโดยสวนรวมถามัวคํานึงถึงแตการสรางภาพ  การหา
เสียง  ผูรับผิดชอบทั้งนักเลือกตั้งและผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ควรจะตรึกตรองเสียกอนจะ
พูดอะไรออกมา 
 อยาใหเปนแบบที่คุณไตรรงค  สุวรรณคีรี  เคยกลาวบอยๆเลยวา “เปนคําพูดที่ไมไดผาน
สมอง” 
 6.บทสรุปแบบสรุปจบ 
ตัวอยาง 
 สัจธรรมจึงชี้ไวชัดเจนวา  ทุกส่ิงทุกอยางอยูที่คน  แมประเด็นวันมาฆบูชาและวันวาเลน
ไทนหากจะนํามาสูการสรางสรรครวมกันไดคงตองมองทั้งสองดานใหเขาถึงแกน  และเห็นวาเปน
สิ่งอยูบนรากฐานความหมายเดียวกัน  ซ่ึงคงไมมองเห็นโอกาสชวยสังคมเทานั้น  แตที่สําคัญกวา
นาจะชวยตัวเองใหชีวิตเขาถึงความสุขที่เปนของจริงไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
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 7.บทสรุปประเภทคําถาม 
ตัวอยาง 
 ที่สําคัญ  คือการเสนอขาวดวยความรับผิดชอบ  ทั้งในแงความถูกถวน  และความสุภาพทาง
ภาษา   และเปนการสรางหลักประกันในแงสัญญาที่หนังสือพิมพตอสังคมวาประชาชนก็จะ
สนับสนุน    หนังสือพิมพใหมีเสรีภาพตอไปดวยเชนกัน 
            แตที่ตองยอนถามตัวเองกอนก็คือ  หนังสือพิมพเปดใจกวางรับฟงคําวิพากษวิจารณ  จากทั้ง
ภายนอกและภายในสื่อมวลชนดวยกันแคไหน  เพราะเพียงแคมีการเปดตรวจสอบเรื่องพาดหัวขาว
นั้น          ก็มีหนังสือพิมพบางฉบับสั่งหามนักขาวในสังกัด  “แสดงทรรศนะ”  กันแลว 
 8.บทสรุปแบบประเภทย้ําเจตนา 
ตัวอยาง 
 คนที่เขาไปบวชนั้นสันดานก็ดี  การศึกษาอบรมก็ดี  สกุลรุนชาติก็ดี  นิสัยความประพฤติก็ดี  
ลวนตางกัน  ขี้เหลาหยําเป  สิงหดมกาว  สูดไอระเหยก็มี  ไมเคยวางจากพระศาสนา 
 คนที่เขาไปบวชเปนคนที่มีชีวิตวิญญาณ  มิใชไมแหง  ไมไรชีวิต  แตเปนคนมีโลภโกรธ
หลง  ใชหลักพระศาสนาอบรมไดก็มีไมไดก็มี 
 ความจริงมีอยูดังกลาวมา    ผมจึงไมเคยคิดเลิกทําบุญใสบาตรครับ 
 9.บทสรุปแบบประชดประชัน 
ตัวอยาง 
 สาเหตุที่ประชาชนไทยเปนโรคอวนกันมาก  มิใชเพราะการพัฒนาดานอาหารการกิน
ตามปกติ   หากแตเจาของแผนไดพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อการขยายดังที่พวกตนไดผลประโยชน
มหาศาลนั้น   คือกระตุนใหประชาชนจับจายใชสอยและบริโภคตามการชักจูงโฆษณา 
 ประชาชนไทยที่ถูกพัฒนาใหใชแรงงานก็กลายเปนสัตวืเล้ียงประเภทไขมันมากในปลาย
แผน7 
 หรืออาจจะกลาวโดยสรุปวา  พัฒนาจากควายไปเปนหมู  ก็วาได 
       รวมความแลว  การพัฒนาตลอดมาไดยืนยันสัจธรรมที่วาใครเปนผูเขียนแผน  ยอมจะใช
แผนนั้นใหเปนประโยชนแกพวกตน 
 10.บทสรุปแบบฝากขอคิด 
ตัวอยาง 
 ถาหากทุกฝายไมรวมมือกันคิดแกไขอยางจริงจังหากแตมากังวลสนใจอยูกับอํานาจและ
ผลประโยชนของตนและของพรรคกันอยูแลว 
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          ระบบรัฐบาลไทยคงไปไมรอดอยางแนนอน  หากแตจะตองถูกชักจูงไปสูระบบเผด็จการแบบ
ใดแบบหนึ่งอยางแนนอน  ถาหากทุกฝายยังหลงเขาใจผิดวาระบบการปกครองที่ใชกันอยูใน
บานเมืองเวลานี้เปนประชาธิปไตยแลว 
 11.บทสรุปแบบใหขอเสนอแนะ 
ตัวอยาง 
       รัฐบาลไทยควรเริ่มเปดฉากกันเจรจากับญี่ปุนในแนวทางรุกบาง  มิใชมัวแตลาหลัง  เจรจา
แตเพียงการขอความชวยเหลือ  การขอความรวมมือ  การสรางสันติภาพในภูมิภาคตางๆ  เทานั้น  
ปญหาแรงงานเปนปญหาใกลตัวที่รัฐบาลควรใสใจใหมากกวานี้  นโยบายการทูตเพื่อประชาชนควร
จะถูกหยิบยกขึ้นมาเจรจาในเวทีการเมืองระหวางประเทศบาง 
       มิใชใสใจแตปญหาระหวางประเทศของประเทศอื่นๆเพียงเทานั้น 
  
 บทสรุปคือการปดเรื่องซึ่งมีความสําคัญไมนอยไปกวาการเปดเรื่อง การปดเรื่องที่ดีและ
นาสนใจจะทําใหผูอานประทับใจและจดจําบทความไดดี ดังนั้นหากเขาใจกลวิธีการเขียนบทสรปุจะ
สามารถสรางความนาสนใจใหแกบทความเปนอยางดี 
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การเขียนบทสรุป 
การเขียนบทสรุปเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการเขียนบทความ  บทสรุปหรือคํา

ลงทาย เปนสวนที่ผูเขียนตองการบอกใหผูอ่ืนทราบวา ขอมูลทั้งหมดที่เสนอมาไดจบลงแลว ผูเขียน
ควรมีกลวิธี ที่จะทําใหผูอาน พอใจ ประทับใจ บทสรุปนี้เปนสวนที่ฝากความคิดและปญหาไวกับ
ผูอานหลังจากที่อานแลว การเขียนบทสรุปมีหลายแบบดังนี้    
 1.บทสรุปประเภทเขียนใหสอดคลองกับความนํา 
 2.บทสรุปประเภทอางสํานวนสุภาษิต  คําคม 
 3. บทสรุปแบบบรรยาย 
 4.ความสรุปแบบอธิบาย 
 สงครามน้ํามันเถื่อนเพิ่งจะแคเริ่มตนเทานั้น 
 5.บทสรุปแบบอางคําพูด 
 6.บทสรุปแบบสรุปจบ 
 7.บทสรุปประเภทคําถาม 
 8.บทสรุปแบบประเภทย้ําเจตนา 
 9.บทสรปุแบบประชดประชัน 
 10.บทสรุปแบบฝากขอคิด 
 11.บทสรุปแบบใหขอเสนอแนะ 
 บทสรุปคือการปดเรื่องซึ่งมีความสําคัญไมนอยไปกวาการเปดเรื่อง การปดเรื่องที่ดีและ
นาสนใจจะทําใหผูอานประทับใจและจดจําบทความไดดี ดังนั้นหากเขาใจกลวิธีการเขียนบทสรปุจะ
สามารถสรางความนาสนใจใหแกบทความเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบความรู 
เร่ือง กลวิธีการเขียนบทสรุปบทความ 
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 “พรหมพักตรยอดปรางค”  สุนทรภูเห็นที่ไหน? 
ลอม  เพ็งแกว 

 เมื่อ ณ วัน ๕ฯ๑๓ ๙ ค่ํา ปมะเส็ง ทาว     วิรุณมาศตกลงจัดทัพตามพระลักษณวงศ ตามคําทา
กอนยกทัพไดใหโหรหาฤกษและทํานายวาเหตุการณขางหนาจะเปนอยางไร?(เหมือนเมืองไทยใกล
ยุคนิกสวีนา)  
 เมื่อไดทราบวาพระเคราะหถึงฆาตก็เสียใจสุดอาลัยราชสมบัติ เหลาสนมกํานัลนาง และ 

  ซํ้าเสียดายปรางคมาศราชฐาน 
 ดูละมายเมืองแมนแดนวิมาน 

 แกวประพาฬมรกตทับทิมแกม 
 ดูเฉิดฉายลายจําลองทองจําลัก 
 พรหมพักตรยอดปรางคสลางแหลม 
 เราบรรลัยใครเลยจะซอมแซม 
 จะโรยแรมรักรางไปตางเวียง 
  ฯลฯ 

เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา  เมื่อสุนทรภูทานบรรยายถึงเรื่องใดๆในวรรณกรรมของทาน
มักจะมีของจริงเปนหุนอยูเบื้องหลังเสมอ 
 ดังเชนเมื่อทานกลาวถึงวันสวรรคตของทาวสุทัศนและนางปทุมเกสร (เรื่องพระอภัยมณี) 
ทานบรรยายวา  

 เดือนแปดปวอกตะวันสายัณหย่ํา 
สิบเอ็ดค่ําพุธวันขึ้นบรรจถรณ 
ฤกษอรุณทูลกระหมอมจอมนคร 
สองภูธรเธอสวรรคครรไล 
วัน ๔ฯ๑๑ ๘ ค่ํา ปวอก คือวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาภาลัย และเมื่อ

ทานกลาวถึงความอาลัยรักที่เหลาเสนามาตยมีตอทาวอินณุมาส(เรื่องสิงหไกรภพ) ก็วา 
 มาตยาวาโอพระทูลกระหมอม 
เคยชุบยอมรักใครใครจะเหมือน 
พระโปรดเกลาเขาเดือนออกสามเดือน 
ทั้งคาน้ําเชิงเรือนไมเรียกเลย 
การเขาเดือนออกสามเดือนและงดเก็บ คาน้ํา  คาเชิงเรือน คือพระราชกรณียกิจที่ประทับใจ

เหลาอาณาประชาราษฎรในแผนดินพระพุทธเลิศหลาฯ เชนเดียวกัน 
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ดังนั้น วันเดือนปและเรื่องราวตอนทาววิรุณมาศยกทัพ ที่ยกมาเปนบทนําขอเขียนนี้
(ขางตน)ก็นาจะไดศึกษาวิเคราะหหรือถกเถียงกันใหกวางขวางออกไป 

 ขอตั้งประเด็นปญหาเปนธงไวกอนดังนี้ 
๑. ณ  วัน ๕ฯ๑๓ ๙ ค่ํา ปมะเส็งมีเร่ืองราวอะไรเกิดขึ้น 
๒. พรหมพักตรยอดปรางคสุนทรภูทานเห็นที่ไหน 
ในที่นี้จะขอยกปญหาขอ ๑ ไวกอน (หรือทานผูใดอาสาจะรับเปนผูเฉลย ก็ขอเชิญ) จะขอ

อภิปรายปญหาขอ ๒ เทานั้น (ในบทความนี้)   
เรื่องพรหมพักตรยอดปรางคนั้น  เมื่อขึ้นยกแถลงกัน นักประวัติศาสตรศิลปะหรือผูใฝรู

ทางโบราณคดีจะนึกถึงปราสาทบายนในเมืองเขมร จะโดยเคยเห็นภาพหรือไปเห็นของจริงมาแลวก็
ไดกลาวไดวาไมเปนการนาตื่นเตนแตประการใด 

แตเมื่อคิดถึงเรื่องราวในสมัยกอนโดยเฉพาะเรื่องราวของทานสุนทรภูแมทานจะเคยโอให
เราฟงวาชื่อเสียงของทานนั้นดังขนาดไหน “เขมรลาวลือเล่ืองถึงเมืองนคร” แตทานที่สามารถหา
หลักฐานไดในทุกวันนี้ก็ไมมีปรากฏใหชัดเจนวาทานเคยไปเมืองเขมร 

แลวทานไปเห็นมาจากไหน?เปนปญหาที่ชวนติดตามและศึกษาหาคําตอบ 
ผมเองเชื่อสนิทใจวา ทานสุนทรภูเคยเห็นปรางคยอดพรหมพักตรอยางแทจริงแนนอน หาก

ทานไมเคยเห็น  ผมไมเชื่อวาทานจะเขียนออกมาวา “พรหมพักตรยอดปรางคสลางแหลม” เพราะ
เรื่องอยางนี้ไมนาจะเปนจินตนาการหรือนึกเดาเอาเองไดดังใจ 

เมื่อคิดดังนี้ ผมไดลองตรวจสอบดูเมืองที่ทานเคยเดินทางไปถึงดังที่ทานเลาไวในรําพัน
พิลาปวา 

ทางบกเรือเหนือใตเที่ยวไปทั่ว 
จังหวัดหัวเมืองสิ้นทุกถิ่นฐาน  
เมืองพริบพรีที่เขาทํารองน้ําตาล  

ฯลฯ 
ไปราชพรีมีแตพาลจัณฑาลพระ 
คร้ังไปบานกาญจนบุรีที่อยูกะเหรี่ยง       ฯลฯ 
โอยามอยูสุพรรณกินมันเผือก      ฯลฯ 
ไปพิศศรีโลกลายแทงแสวงหา 
นาแปลกใจที่ทานไมไดกลาวถึงกรุงเกา (นิราศภูเขาทอง  และนิราศวัดเจาฟา) และเมืองแก

ลง (นิราศเมืองแกลง) ทั้งๆที่บิดาทานบวชอยูและหลายทานไดคิดเดาวาบรรพบุรุษทานอพยพไปจาก
อยุธยา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
404 

 

 

หัวเมืองดังกลาวมา ผมเคยตั้งใจมองหาเมื่อไดไปเที่ยวนอกจากนั้นก็ไดไตถามเพื่อนฝูงและ
ผูสนใจเรื่องโบราณหลายๆคน(รวมทั้ง บ.ก. ศิลปวัฒนธรรม) ก็ไมไดเร่ืองราววามีปรางคยอดพรหม
พักตรอยูเมืองไหน ที่พอจะเชื่อไดวาสรางมาตั้งแตสมัยสุนทรภูยังมีชีวิตอยู  

หรือวาจะมีซอนอยูแถวปาเมืองแกลงบาง คุณดํารงนาจะศึกษาและบอกกลาวกันมา แตยัง
ไมมีใครเคยบอกกลาวหรือบอกกลาวไวแลวแตผมไมไดอาน ผมจึงขอเสนอเสียเลย วาสุนทรภูทาน
เห็น พรหมพักตรยอดปรางคที่เมืองเพชร 
    อยาเพอยิ้มเยาะวาเอาอีกแลว ลองตามผมมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ซาย)พระปรางคหายอดที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี  
เปนพระปรางคองคปจจุบันที่สรางในสมัยรัชกาลที่ ๗ 
(ขวา)เจดียยอดพรหมพักตรดานหลังพระอุโบสถวัดมหาธาตุ- 
วรวิหารภาพนี้ถายโดยสถาปนิกชาวเยอรมันที่เขามาคุมการ 
กอสรางพระรามราชนิเวศนเมื่อตนรัชกาลที่ ๖  
(ภาพจากหนังสือ Buddhist Temples of Thailand ของ Karl Dohring) 

จริงอยู ปรางควัดมหาธาตุที่ตั้งอยูกลางเมืองบัดนี้ ไมมียอดเปนพรหมพักตร และเมื่อทาน
สุนทรภูไปเมืองเพชร(ทั้งคราวไปอยูกอนและคราวแตงนิราศ)ทานก็ไมไดบรรยายภาพปรางคเมือง
เพชรไวละเอียดกลาวรวบรัดเพียงวา “ดูพระปรางคกลางอารามก็งานดี” เทานั้น 

แตก็ไมไดเปนหลักฐานวาปรางคเมืองเพชรไมไดมียอดเปนพรหมพักตร  ปรางคที่เราเห็น
กันทุกวันนี้นั้นไดบูรณะขึ้นใหมสําเร็จเมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๑ หลังจากพังทลายลงมาตั้งแตตนแผนดิน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว กลาวใหชัดก็วา ในสมัยที่มีการบูรณะพระปรางคเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๗๑ นั้น ไมมีใครไดเคยเห็นพระปรางคตอนที่ยังสมบูรณ 
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ปรางคองคเดิม (คือองคที่ทานสุนทรภูเคยเห็น)สรางมาตั้งแตคร้ังไหน? 
มีเอกสารเปนหลักฐานของวัดยืนยันวาไดสรางขึ้นใหมตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (ตอนเขียนนี้ผมคนหาไมพบอาศัยความจํา)หลังจากที่เคยพังลงมา
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย (มีบันทึกเรื่องพระมหาธาตุพังที่ผนังโบสถวัดสระบัว ดูเหมือนวา
จะระบุป พ.ศ. ๒๓o๗ ผมยังไมมีเวลาไปดูอีกครั้ง ขอเรียนวาทานอาจสงสัยวามีบันทึกไวที่ผนัง
โบสถวัดสระบัวจริงหรือเพราะผนังโบสถมีสีปูนขาวทาหนาเต็มผนัง จึงขอบอกกลาววาในวันที่ผม 
อาจารยบัวไทย  และชางภาพที่  คุณอรุณ  วัชระสวัสดิ์ สงไปถายทํารายการจดหมายเหตุกรุงศรีฯ นัน้ 
ผมพิจารณาผนังอยางละเอียดเห็นสีน้ําปูนกะเทาะ มีเสนสีดําอยูที่ผนังเดิม ผมเลยขออนุญาตเจา
อาวาสแกะสีน้ําปูนออกเทาที่จําเปน จึงไดเห็นบันทึกที่ผนังเดิมมีเรื่องราวบันทึกไวหลายเรื่อง) 

ปรางคที่สรางขึ้นตอนปลายแผนดินพระพุทธยอดฟาฯมีลักษณะอยางไร ไมมีผูใดเคยเห็น
และผมก็ไมเคยเห็นภาพถายอะไรแมแตนั่งเทียนดูผมก็ไมเคย 

แลวผมรูไดอยางไร? วาเปนปรางคยอดพรหมพักตร 
ขอตอบวาผมเดาเอา(จะบอกวาสันนิษฐานก็ไดแตมันก็คือเดาเทานั้นเอง) 
ทําไมผมจึงคิดเดาเอาเชนนั้น? 
ก็ใครขอเรียนวาในบริเวณเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุเมืองเพชรนั้นเมื่อไดลองพิจารณาเจดีย

ที่มีอยูมากมายหลายองค ปรากฏวามีอยูหลายองคที่เปนเจดียฐานปรางคและมียอดเปนพรหมพักตร 
ผมเคยชี้ใหหลายทานที่ไปเยี่ยมผมและใหผมนําเที่ยววัดมหาธาตุดู เจดียพรหมพักตร

เหลานั้นมีสวนคลายพระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีเปนอยางมาก ผมก็ไมทราบ
เหมือนกันวาอะไรดลใจอาจารยประเวศใหทานออกแบบจนดูคลายกัน หรือใจผมคิดไปเองก็ไมรู
เหมือนกัน 

เจดียยอดพรหมพักตรเหลานี้แตเดิมเคยมีอยูท้ังสี่มุมของพระปรางค แตตอมาทางวัดไดร้ือ
ออกเสียสวนหนึ่งเพื่อใชสถานที่สรางอาคาร 

เมื่อไดสอบถามหาประวัติดู ไดความวาเจดียเหลานี้มีมากอนบูรณะพระปรางค(พ.ศ. 
๒๔๗๑) ทั้งสิ้นแตไมทราบวาสรางกันมาตั้งแตเมื่อไรและเมื่อไดถามผูที่เคยร่ําเรียนทางศิลปะมา
โดยตรง ก็ไดความวาเจดียเหลานี้เกาไมถึงสมัยอยุธยาอาจสรางขึ้นสมัย ร. ๓-๔ ก็ไดอยางเกาก็ชวง
ไมเกิน ร.๑-๒ 

เมื่อเปนเชนนี้ก็ลองคิดเลนๆดูวาเปนไปไดไหมที่เจดียเหลานี้ไดสรางเลียนแบบพระปรางค
องคเดิมหรือไมก็สรางขึ้นสมัยที่ปรางคไดพังทลายลงมา 
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เหตุผลที่สรางขึ้นไวก็เพื่อเปนนัยใหชางถายหนาไดรู วาพระปรางคองคเดิมกอนพังนั้นมี
ลักษณะอยางไรแตพอถึงเวลาสรางใหมจริงๆ(พ.ศ. ๒๔๗๑) ชางไมทราบนัยก็สรางขึ้นอยางที่เห็น
ในปจจุบัน 

สําหรับพระปรางคองคเดิมที่สรางขึ้นในปลายแผนดินพระพุทธยอดฟาฯนั้น หากจะถามวา
ไดแบบพรหมพักตรมาจากไหน?ก็ไมยากที่จะหาคําตอบ ตนแบบยอมคือบายนในเมืองเขมรอยางไม
มีที่สงสัยทั้งนี้เพราะทหารไทยที่ไปกรําศึกอยูในดินแดนกัมพูชาหรือเขมร ยอมไดเห็นแบบปรางค
พรหมพักตรอยางแนนอน  

ทหารสวนหนึ่งก็ยอมเปนชายฉกรรจชาวเมืองเพชร เมื่อไดเห็นแบบแปลกกวาที่พบใน
เมืองไทยก็นํามาสราง ความคิดที่ชอบยัดเยื้องแฝงลูกเลนแบบแปลกๆไวในงานศิลปะนั้น ชางเมือง
เพชรเขาถนัดเปนอยางยิ่งอยูแลว 

ใครเห็นอยางไรก็วิสัชนามาไดเลยครับ  ขอขอบคุณลวงหนาเปนการมัดจําไวกอน ณ 
โอกาสนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา : ศิลปวัฒนธรรม  ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ ม.ค. ๒๕๓๔) 
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คําสั่ง : ใหนักศึกษาอานบทอาน เร่ือง พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน  แลวตอบคําถาม
ตอไปนี ้
1.ใหนกัศึกษาสรุปใจความสําคัญของบทความเรื่อง “พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเหน็ที่ไหน” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ผูเขียนคิดวาพรหมพักตรยอดปรางคในวรรณกรรมของสุนทรภูมีที่มาจากอะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.ผูเขียนใชกลวิธีในการเขียนบทสรุปบทความอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. วัดมหาธาตฯุเกีย่วของกับสุนทรภูอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.บทความเรื่องนี้ใหความรูในดานใดกับนกัศึกษา  และนกัศึกษาสามารถนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

ใบงาน  
เร่ือง พรหมพักตรยอดปรางค  สุนทรภูเห็นที่ไหน   
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู 

วิชา  ชั้น  ชื่อกลุม..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
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เกณฑในการประเมิน 
  การซักถามที่ตรงประเด็นนาสนใจ 
 3  =  ซักถามตรงประเด็นและมีความคิดแปลกใหม   
 2  =  ซักถามตรงประเด็น 
 1  =  ซักถามแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมซักถามเลย 

การตอบคําถาม 
 3  =  ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ   
 2  =  ตอบคําถามไดถูกตองเปนบางขอ 
 1  =  ตอบคําถามแตไมถูกตอง  
 0  =  ไมตอบคําถามเลย 

การรวมกิจกรรม 
 3  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอยางตั้งใจ  
 2  =  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
 1  =  ใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมบางขั้นตอน  
 0  =  ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

การรวมอภิปรายตรงประเดน็ 
 3  =  รวมอภิปรายตรงทุกประเด็น  
 2  =  รวมอภิปรายตรงบางประเด็น 
 1  =  รวมอภิปรายแตไมตรงประเด็น  
 0  =  ไมรวมอภิปรายเลย 

 การแสดงความคิดเห็นใหม ๆ / สําคัญ 
 3  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหมและมีความสําคัญตอการเรียนรู  
 2  =  แสดงความคิดเห็นแปลกใหม 
 1  =  แสดงความคิดเห็นแตไมแปลกใหม  
 0  =  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
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- แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานและการเขียน 
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แบบทดสอบวดัความสามมารถในการอานและการเขียน 
ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถการอานสารคดีและบทความ 
แบบทดสอบวดัความสามารถการอานสารคด ี
ใหนักศึกษาอานสารคดีเร่ือง “ตามรอยเพลงนอกศตวรรษไปดูเพลงปรบไกท่ีบานดอนขอย” แลว
ตอบคําถามขอ 1 – 20 ใหถูกตอง 
............................................................................................................................................................. 

ตามรอยเพลงนอกศตวรรษไปดูเพลงปรบไกท่ีบานดอนขอย 
แสนประเสริฐ    ปานเนียม 

 หลังจากการพิมพครั้งแรกในพ.ศ. ๒๕๒๑  จนถึงการพิมพครั้งที่ส่ีในพ.ศ. ๒๕๕๐หนังสือ 
“เพลงนอกศตวรรษ”  ของเอนก  นาวิกมูล    จัดเปนแหลงขอมูลที่มีผูอางถึงเปนอยางมากเมื่อ
กลาวถึงเรื่องราวของเพลงและคนเพลงพื้นบานภาคกลาง  เหตุเพราะเปนหนังสือที่ไดยกตัวอยางและ
จําแนกประเภทของเพลงพื้นบานภาคกลางไวมากถึง๔๕เพลง  นับเปนผลงานที่แสดงถึงความ
อุตสาหะและศรัทธาของนักเขียนที่มีตอวงการเพลงพื้นบานอยางดีเยี่ยม 
 เนื้อหาตอนหนึ่งของ “เพลงนอกศตวรรษ” กลาวถึงเพลงปรบไกซ่ึงเปนเพลงโบราณชนิด
หนึ่งที่เคยไดรับความนิยมอยางแพรหลายตั้งแตสมัยอยุธยา  แตปจจุบันเหลือเลนกันอยูไมกี่แหงเชน
ที่สระกระเทียม  นครปฐม  วัดเพลง  ราชบุรี  และที่บานดอนขอย บานลาด เพชรบุรี  เพลงปรบไก
เปนเพลงรองโตตอบระหวางชายหญิง  ผูเลนทั้งหมดยืนลอมวงแลวรําสลับการปรบมือตามจังหวะ
เพลงที่วงปพาทยทําเพลง  ระหวางนั้นพอเพลงแมเพลงจะผลัดกันเขาไปยืนกลางวงเพื่อรองเพลง
โตตอบกัน 
 ในวันเพ็ญเดือนหกของทุกปชาวบานดอนขอยจะเลนเพลงปรบไกถวายพอปูประจําหมูบาน  
ในปนี้ตรงกับวันศุกรที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผูเขียนไดมีโอกาสไปดูเพลงปรบไกที่บานดอนขอย
ตามขอมูลที่ไดจาก “เพลงนอกศตวรรษ” จากแยกวังบัวผูเขียนขับรถเล้ียวเขาไปตามถนนคอนกรีต
ของหมูบาน  สักครูก็ถึงสถานที่เลนเพลงซึ่งตั้งอยูในศาลายกพื้นชายทุงบานดอนขอย  ในบริเวณ
เดียวกันยังเปนที่ตั้งของโรงพอ(ศาลเจา)ทั้งใหญนอยนับสิบศาล  ขณะที่ไปถึงบนโรงใหญไดมีการ
ประทับทรงคุณพอเอี่ยมหรือที่ชาวบานเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวาคุณพอตนสําโหรงอยูกอนแลว  
ชาวบานที่มาถึงจะเขามาถวายพวงมาลัยและขอพรจากคุณพอ  บางก็ปรึกษาเรื่องราวทุกขรอนตางๆ
ตลอดจนใหคุณพอชวยปดเปาใหพนเคราะหภัย 
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(ซาย) โรงพอ(ศาลเจา)จํานวนมากในบริเวณเดียวกับที่ต้ังโรงพอตนสําโหรง 
(ขวา) แมเยื้อง  ชูศรี (คนขวาสุด) แมอายุจะลวงไปแปดสิบกวาปแลวแตยังเปนตนเสียงช้ันเยี่ยม 
 สายๆประมาณสิบโมงบรรดาพอเพลงแมเพลงก็มาเลนเพลงถวายคุณพอ  คนเพลงเหลานี้
ไมไดเลนเปนอาชีพแตถึงปจะรวมตัวกันมาเลนเพลงถวายดวยความศรัทธาเพราะคุณพอทานชอบ
เพลงปรบไกมาก   เชื่อกันวาเลนถวายแลวคุณพอพอใจคนในหมูบานก็อยูเย็นเปนสุข  มีอยูปหนึ่งหา
เพลงปรบไกไมไดชาวบานไปหาเพลงฉอยมาเลนแทนกลับเกิดอาเพศอยูๆตนสําโรงก็ลมมาทับคน
ตายโดยที่ไมไดมีลมมีฝนแตอยางใด  นี่เปนสาเหตุที่ทําใหมีการหัดเพลงปรบไกสืบกันมาที่บานดอน
ขอยเพราะหาวงเพลงมาเลนยากตองเลนถวายกันทุกปจะขาดไปเสียไมไดเลย 

เมื่อปพาทยทําเพลงโหมโรงจบ  พอลิบ  หอมหวน หัวหนาคณะเพลงก็เริ่มตั้งสัคเคชุมนุม
เทวดาแลวเบิกดาน  การเบิกดานคือการเชิญคุณพอในถ่ินอื่นที่อยูไกลๆมาชมปรบไกรวมกันกับคุณ
พอตนสําโหรง  ผูเขียนจับความเอาจากบทเบิกดานพบวาเชิญมาตั้งแตคุณพอที่อยูในละแวกนีเ้ชนพอ
เขาบันไดอิฐ  พอไรมาบ  พอบอหมันไปจนถึง พอเขางูอยูราชบุรี  พอแขวงกุย  พอแขวงปราณ  พอ
สามรอยยอดโนนทีเดียว   

ปานาค  ชาวบานดอนขอยเลาใหผูเขียนฟงวา “งานวันนี้เปนงานของคุณพอ  คุณพอทํางานก็
บอกแขกมารวมงานมากๆ  อยางเราบวช เราแตง ก็บอกคนไกลๆมางานเหมือนกัน  สมัยกอนเพ็ญ
เดือนหกนี่งานใหญ  ใครๆก็มาเที่ยวกันมาดูปรบไก  คนนี่แนนไปหมดหลายรอยคน  เพราะปหนึ่งมี
หนเดียว  ปรบไกก็สนุกมาดูคนก็สนุก  คนเกาๆเขาแตงตัวกันสวยๆ  นุงผาหาง(โจงกระเบน)ใสเสื้อ
แขนกระบอกสีดําสวมงอบแบบที่มีพูหอยชาย  จอมงอบติดปกแมลงทับ  จะดูทองก็มาดูที่นี่ใสกันมา
อรามหมด  แตไมมีเรื่องมีราวกันเลย   คนไกลๆก็มาพวกหัวนาไรโคกมาดูเพลงก็หาบขาวเหนียว 
น้ําเตา(ฟกทอง) กระทอนมาขาย  ไมตองหาบกลับหรอกคนมากเดี๋ยวก็ซ้ือกันหมด  กวยเตี๋ยว  กลวย
ทอดก็มากไมตองกลับไปกินขาวบานเลย  เดี๋ยวนี้สิทางมางายแตคนไกลๆไมคอยมาดูกัน  มีแตคน
แถวนี้ที่เขานับถือคุณพอแลวก็ลูกหลานที่ไปอยูที่อ่ืนเขายังมากันอยูทุกปขาดไมได”  
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เมื่อเบิกดานเสร็จพอลิบก็นําชาวเพลงไหวครูแลวตอดวยสาธุการ  ซ่ึงเปนขั้นตอนตอเนื่อง
จากการไหวครูแตเปลี่ยนจากการนั่งราบเปนคุกเขาแลวทําทาถวายบังคมสามครั้งโดยฝายชายเริ่ม
กอนแลวฝายหญิงจึงทําตาม  ตนเสียงของฝายหญิงคือแมเยื้อง  ชูศรี  แมเพลงอาวุโสวัย ๘๑ ป  ซ่ึงทุก
วันนี้ยังคงรวมมือกับพอลิบและแมเพลงคนอื่นถายทอดเพลงปรบไกใหแกลูกหลานบานดอนขอยได
สืบสานมรดกประจําชุมชนตอไป 

ตอจากสาธุการชาวเพลงจะลุกขึ้นยืนแลวเดินรําเปนวงกลม  พรอมทั้งรองเพลงปรบไกไป
ดวย  ขั้นตอนนี้เรียกวาการรําสงหรือติดวง  ถัดจากการรําสงพอเพลงแมเพลงรุนเล็กที่ครูผูเฒาหัดไว
ก็ออกมารองบทเกริ่นคือการที่ฝายชายออกมารองเชิญฝายหญิงใหเลนเพลงกัน   สวนฝายหญิงก็จะ
ออกมารองตอบเพื่อเปนการรับคําเชิญ  จากนั้นเปนบทประคือการรองโตตอบระหวางชายหญิง
สลับกันไปดวยเพลงที่มีโวหารในเชิงเกี้ยวพาราสีอยางไพเราะ คมคาย  หรือสองแงสองงาม  ตาม
แบบฉบับเพลงพื้นบาน   วากันไปไดพักใหญก็มาจับเรื่องโดยการสมมุติตัวพอเพลงแมเพลงเปน
ตัวละครในเรื่องแลวรองเพลงปรบไกโตตอบไปตามบทบาท  เร่ืองที่เลนในวันนี้คือไกรทอง 

 
 
 
 
 
 

 
(ซาย)แมเพลงรุนเกาเขามาวาเพลงปรบไกในวงเพลง 
(ขวา)แมเพลงรุนเล็กวาเพลงไดสนุกสนานไมแพรุนใหญ 
 
 
 
 
 

ราวๆเที่ยงวันคณะเพลงจะหยุดพักเพื่อกินขาวกลางวัน  ตกบายจึงเลนเพลงตอไปจนบายแก
จึงจะลาโรงดวยบทลา  ซ่ึงเปนการอวยชัยใหพรแกผูชม  เชิญพอปูกลับศาลและเชิญคุณพอที่มาเปน
แขกกลับถ่ินฐาน  สุดทายเปนการลาผูชมกลับบานเปนอันเสร็จพิธีไปอีกปหนึ่ง  ชาวบานที่ไดรวม
พิธีทั้งที่มาไหวคุณพอและมาถวายเพลงปรบไกก็อุนใจ  เปรียบเสมือนมีภูมิคุมกันอุปทวันตรายตางๆ
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ซ่ึงไดรับมาจากผูใหญที่นับถือคือคุณพอตนสําโหรงที่ปกปองคุมครองหมูบานมาแตครั้งบรรพบุรุษ
จวบจนปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

(ซาย)ถึงวันกลางเดือนหกทั้งลูกหลานบานใกลและที่ไปอยูบานไกลตองกลับมาไหวคุณพอตนสําโหรงกันทุกป 
(ขวา)ตอนเชาถวายหัวหมูแดคุณพอ  สายๆลูกหลานก็ไดอานิสงสพรอมเหลาโรงไปอีกหนึ่งไห 

สมัยโบราณเดือนหกเปนเดือนสําคัญสําหรับชาวนาเพราะเปนการเริ่มตนฤดูเพาะปลูก  หาก
ปนี้ทํานาไดผลดียอมหมายถึงอนาคตในอีกปหรือสองปขางหนาที่จะมีกินไมอดอยาก  แตหากวานา
ลมดวยฝนแลง  น้ําทวม  หรือภัยธรรมชาติอ่ืนๆ  นั่นคือความลําบากที่กําลังจะมาเยือนเพราะจะเกิด
ภาวะขาวยากหมากแพงไปทั่ว  และที่สําคัญคือชาวนาไมไดอยูในระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราจึงไม
มีเงินจะไปซื้อขาวกิน  สมัยโบราณคนพื้นเมืองในอุษาคเนยสวนใหญสรางขวัญกําลังใจดวยการบูชา
ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจําชุมชนเพื่อใหอํานวยอวยผลแกการประกอบอาชีพและชีวิตสวนตัวในชวงเดือน
หกตามความสําคัญดังที่ไดกลาวมา  แตเมื่อรับประเพณีสงกรานตซ่ึงเปนของพราหมณที่มาจาก
อินเดียจนกลายเปนประเพณีสําคัญที่สุดในรอบป  หลายๆทองถ่ินไดรนเอาพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
เดือนหกไปรวมกับพิธีสงกรานตในเดือนหา  ดังจะเห็นไดจากรองรอยของพิธีกรรมเพื่อความอุดม
สมบูรณเชน  การไหวศาลประจําชุมชนตลอดจนมีการเขาทรงเพื่อทํานายทายทักและตักเตือน
ชาวบานโดยคนทรงประจําถ่ิน  การแหครกแหสาก  การเลนเขาทรงผีที่เปนเครื่องมือเครื่องใชใน
การเกษตร(ผีสุม  ผีไซ  ผีกระดง ฯลฯ) 

“ ประนมหัตถขึ้นนมัสการ เชิญพอหลักบานทันท ี
     ขึ้นมาคุมภยัใหทัว่ตวั       ทั้งคนบานโนนแลวบานนี้ 

ขอใหสบายคลายคลี่         ขึ้นไปทุกตวัคน 
มาคุมภัยใหทัว่  คุมทั้งวัวทั้งควาย 

ลูกๆขอใหอยูสบาย  เถิดพอขาไหวในวนันี้เอย ” 
การไหวพอปูตนสําโหรงที่บานดอนขอยในวันเพ็ญเดือนหกนี้นับเปนคติเกาแกที่ยังสืบทอด

กันอยูในหมูชาวชนบทกลุมเล็กๆของจังหวัดเพชรบุรี  แมชาวบานบางสวนจะเลิกทํานาและยายถ่ิน
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ฐานไปอยูที่อ่ืนแตความศรัทธาที่มีตอคุณพอยังคงเหมือนเดิมไมผันแปรไปแตอยางใด  เพลงปรบไก
ที่คุณพอโปรดปรานจะคงอยูและสืบทอดตอไปรุนแลวรุนเลา  ญาติพี่นองเพื่อนบานที่จากกันไปอยู
ในถ่ินตางๆจะไดกลับมาพบกันในงานไหวพอปูทุกป  ชาวบานที่ไหวพอปูแลวก็เกิดกําลังใจสามารถ
ดําเนินชีวิตอยางเขมแข็งไปไดตลอดรอดฝง  ส่ิงเหลานี้เองคือผลจากบทบาทหนาที่ของความเชื่อที่
คนรุนโบราณไดรวมกันสถาปนาเอาไวเพื่อความอยูรอดของชุมชน  เปนสิบเปนรอยปมาแลวที่ผูคน
ในหมูบานประสบพบเจอกับอุปสรรคตางๆแตส่ิงเหลานั้นก็ผานพนไปไดดวยบารมีของคุณพอ  
ตราบใดก็ตามที่ชาวบานยังคงศรัทธาตอจิตวิญญาณของชุมชนไมวาวันนี้หรือในอนาคตปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นกับสังคมโดยรอบก็มิอาจลวงไปกล้ํากลายชาวบานดอนขอยอยางแนนอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา : วารสารเพชรปริทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๒) 
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1. เพราะเหตุใดชาวบานดอนขอยจึงตองฝกเลนเพลงปรบไกดวยตนเอง   
 ก. เพราะเพลงปรบไกมีคาจางแพง 
 ข. เพราะขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 ค. เพราะชุมชนอื่นไมนับถือเจาพอตนสําโหรง 
 ง.  เพราะหาคนเลนเพลงปรบไกจากที่อ่ืนไมได 
2. ขอใดเปนขัน้ตอนแรกในการเลนเพลงปรบไก    
 ก. ชุมนุมเทวดา 
 ข. โหมโรง 
 ค.สาธุการ 
 ง. เบิกดาน 
3.ขอใดคือเปาหมายหลักของการเลนเพลงปรบไกที่บานดอนขอย   
 ก. เพื่อเปนทีพ่บปะของหนุมสาว 
 ข. เพื่อเปนการผอนคลายหลังจากทํางาน 
 ค. เพื่อเปนที่พบปะพูดคยุกันของคนในหมูบาน 
 ง. เพื่อขอพรจากคุณพอตนสําโหรงใหคุมครองหมูบาน  
4.สารคดีเรื่องตามรอยเพลงนอกศตวรรษไปดูเพลงปรบไกที่บานดอนขอยใชวิธีการตั้งช่ือเรื่อง 
 แบบใด  
 ก. ตั้งชื่อแบบเลนสํานวนเลนคํา 
 ข. ตั้งชื่อแบบเรื่องสั้นและนวนิยาย 
 ค. ตั้งชื่อเปนประโยคบอกเลาตรงไปตรงมา 
 ง. ตั้งชื่อโดยใชกลุมคําหรือวลีที่บอกเนื้อหานํามาเรียงตอกัน 
5. สารคดีเรื่องตามรอยเพลงนอกศตวรรษไปดูเพลงปรบไกที่บานดอนขอยใชกลวิธีการเขียน 
 ความนําแบบใด   
 ก. แบบบรรยาย 
 ข. แบบเรื่องสั้น 
 ค. พรรณนาแบบจดหมาย 
 ง. แบบสนทนากับผูอาน 
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6. สารคดีเรื่องตามรอยเพลงนอกศตวรรษไปดูเพลงปรบไกที่บานดอนขอยใชกลวิธีการเลาเรื่อง 
 แบบใด   
 ก. เลาเรื่องแบบเรื่องสั้น 
 ข. เลาเรื่องในรูปแบบจดหมาย 
 ค. เลาเรื่องในรูปแบบใชตอนจบมาเลา 
 ง. เลาเรื่องตรงไปตรงมาตามลําดับเวลา 
7. ในฐานะที่เปนนักศกึษาคณุมีแนวทางในการชวยอนุรักษและสืบทอดเพลงปรบไกไดอยางไร  
 ก. สรางจิตสํานึกใหชาวบานอนุรักษเพลงปรบไกไว 
 ข. บริจาคเงินตั้งกองทนุสนบัสนุนการเลนเพลงปรบไก 
 ค. ประสานงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขามาดูแลสนับสนนุ 
 ง. ศึกษาและเผยแพรขอมูลเพื่อสรางความภูมิใจแกชาวบาน 
8.นักศึกษาสามารถนําแนวทางจากการเขยีนสารคดีเรื่องนี้ไปใชในการเขียนสารคดีของตนเองได
 อยางไร 
 ก. เลือกเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อมาเขียนเพราะเปนเรือ่งที่นาสนใจ 
 ข. เลือกเก็บขอมูลที่หายากและกําลังจะหมดไปจากสังคมอยางเรงดวน 
 ค. หาขอมลูจากหนังสือที่ไดรับความนิยมสูงสุดเปนเปาหมายในการเขียน 
 ง. ลงพื้นที่เก็บขอมูลเพื่อความเขาใจอยางชดัเจนในเรื่องราวท่ีจะเขียน 
9.นักศึกษามีแนวทางในการแกปญหาอยางไรถาหากผูอาวุโสของบานดอนขอยสามารถถายทอด
 เพลงปรบไกไดอีกเพยีงปเดยีว 
 ก. ตั้งงบประมาณในการวาจางผูที่สนใจมาแสดงเพลงปรบไก 
 ข. ถายวีดีทัศนและสัมภาษณขอมูลอยางละเอียดเพื่อใชในการศึกษา 
 ค. จัดใหมหีลักสูตรการสอนเพลงปรบไกในโรงเรียนของทองถ่ิน 
 ง. จัดเฉพาะพธีิไหวพอปูเพราะคุณพอไมชอบมหรสพชนิดอื่นถาไมมีเพลงปรบไก 
10.ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกบัลักษณะเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของไทย 
 ก.เศรษฐกจิแบบยังชีพ 
 ข.เศรษฐกิจแบบการคาเสรี 
 ค.เศรษฐกิจแบบการคาผูกขาด 
 ง.เศรษฐกิจแบบทุนนิยมพึ่งพา 
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11. ขอใดไมใชวัฒนธรรมที่สะทอนออกมาผานการเลนเพลงปรบไกของชาวบานดอนขอย   
 ก. ความสามัคคีของคนในชมุชน 
 ข.การแสดงความเคารพรูจักไปลามาไหว 
 ค. ความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธประจําหมูบาน 
 ง. ความสัมพันธระหวางพทุธศาสนากับมหรสพ 
12. ขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหเกษตรกรตองมีพิธีกรรมกอนการลงมือทํานา   
 ก. เพราะชาวบานไมมีอาชีพอ่ืนรองรับ 
 ข. เพราะชาวนาตองพึ่งพาธรรมชาติ 
 ค. เพราะชาวนาชอบขายขาวในเดือนหก 
 ง. เพราะชาวนาอยากใหเกดิความสนุกสนาน 
13.คุณพอตนสําโหรงมีความสัมพันธกับเพลงปรบไกอยางไร  
 ก. ชาวบานดอนขอยที่นับถือคุณพอชอบดูเพลงปรบไกจึงจัดใหมีทุกป 
 ข. เพราะมีการแสดงเพลงปรบไก จึงมีพิธีไหวศาลพอปูเปนประจําทกุป 
 ค. ความเชื่อในอํานาจของคณุพอทําใหมีการสืบทอดเพลงปรบไก 
 ง. ศาลพอปูมีผลใหเพลงปรบไกเปนทีน่ิยมในจังหวัดเพชรบุรีมาเปนเวลานาน 
14.   “สมัยกอนเพ็ญเดือนหกนี่งานใหญ  ใครๆก็มาเที่ยวกันมาดูปรบไก  คนนีแ่นนไปหมดหลาย
 รอยคน  เพราะปหนึ่งมหีนเดียว  ปรบไกกส็นุกมาดูคนกส็นุก” จากขอความที่อาน  
 นักศึกษาคิดวาควรใชเปนความนําสารคดีแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
  ก.  ความนําแบบเรื่องสั้น 
 ข.  ความนําแบบเกร็ดเรื่องเลา 
 ค.  ความนําแบบสนทนากบัผูอาน 
 ง.   ความนําแบบอางคําพูดของบุคคล 
15. ใหนกัศึกษาลําดับเหตกุารณตอไปนีใ้หถูกตอง 
 1 หาเพลงปรบไกมาเลนที่ดอนขอยไมได 
 2 ตั้งศาลคุณพอตนสําโหรง 
 3 เริ่มเลนเพลงปรบไกถวายคณุพอ 
 4 พอลิบหัดเดก็ในหมูบานเลนเพลงปรบไก 
 5 จัดเพลงปรบไกถวายคุณพอตนสําโหรง 
 ก.  5   4    2     3    1   ข.  3    2    5    4    1 
 ค.  2    4    3    5    1   ง.   2    3    5    1    4 
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16. ผูเขียนนําเสนอสารคดีเรื่องนี้ดวยแนวคิดอะไร 
 ก.  อธิบายวิธีการเลนเพลงปรบไกของชาวบานดอนขอย 
 ข.  สถานการณการเลนเพลงปรบไกของชาวบานดอนขอย 
 ค.  อิทธิพลของความเชื่อที่มผีลตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 ง.  อิทธิพลของความเชื่อที่มผีลตอการสืบทอดเพลงปรบไก 
17. ขวัญและกาํลังใจของคนที่กลับมาไหวศาลศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชนเกิดจากอะไร  
 ก. การดลบันดาลของศาลศักดิ์สิทธิ์ประจาํชุมชน 
 ข. เกิดจากความอุดมสมบูรณของพืชพรรณในเดือนหก 
 ค. เกิดจากความสบายใจที่ไดมาพบญาติพี่นองที่จากกันไปนาน 
 ง. เกิดจากการไดมาชมเพลงปรบไกอันถือไดวาเปนเพลงประจําชุมชน 
18. ขอใดคือลักษณะเดนของแมเยื้อง ชูศรี  ที่มีสวนชวยใหเพลงปรบไกยังคงอยูจนถึงปจจุบัน   
 ก. เปนผูสูงอายุในหมูบาน 
 ข. เปนผูที่มีใจรักเพลงพื้นบาน 
 ค. เปนผูตอตานการแสดงจากตางชาต ิ
 ง. เปนผูถายทอดความรูใหแกคนรุนหลัง 
19. ขอใดเปนจุดเดนของสารคดีเรื่องนี้ 
 ก.   เปนเรื่องเกี่ยวกับการแสดง 
 ข.   การอางอิงงานเขียนที่มีชือ่เสียง 
 ค.   การเลือกเขียนเรื่องที่เกีย่วกับความเชื่อ 
 ง.   การลงพื้นที่เก็บขอมูลมานําเสนอ 
20. สารคดีเรื่องนี้มีวิธีการเขยีนบทสรุปแบบใด   
 ก. จบโดยการสรุปเรื่อง 
 ข. จบแบบคาดไมถึง 
 ค. จบแบบทิ้งทายใหคดิ 
 ง. จบดวยการยอนหลัง 
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แบบทดสอบวดัความสามารถการอานบทความ 
ใหนักศึกษาอานบทความเรื่อง“ปนูปนการเมืองสมัยรัชกาลที่๔ ท่ีวัดมหาสมณารามราช
วรมหาวิหาร”  
แลวตอบคําถามขอ 21- 40 ใหถูกตอง 
.............................................................................................................................................. 

ปูนปนการเมืองสมัยรัชกาลที ่๔ ท่ีวัดมหาสมณารามราชวรมหาวิหาร 
แสนประเสริฐ  ปานเนียม 

 วัดมหาสมณารามราชวรวิหารเปนพระอารามหลวงชั้นโท   ชนิดราชวรมหาวิหาร    ตั้งอยู
เชิงพระนครคีรีทางดานทิศตะวันออก  เปนพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯ  ใหสรางขึ้นเพื่อเปนวัดธรรมยุติแหงแรกของจังหวัดเพชรบุรีและเปนวัด
พระจําพระนครคีรีซ่ึงเปนพระราชวังของพระองคที่เมืองเพชรบุรี  โดยสรางขึ้นในบริเวณที่เคยเปน
วัดมหานิกายที่มีชื่อวาวัดเขาสมน(ชื่อเดิมของเขาวัง) 
 สิ่งกอสรางภายในวัดที่สรางขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๔  ไดแก  พระอุโบสถ  พระวิหาร  หมู
กุฏิตึก  และหอระฆัง  ในบรรดาสิ่งกอสรางเหลานี้พระอุโบสถนับวามีชื่อเสียงมากที่สุด  เพราะ
ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเลาเรื่องวิถีชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตายโดยแฝงปริศนาธรรมไวอยาง
ลึกซึ้ง  นอกจากนี้ยังมีภาพศาสนสถานสําคัญหลายแหงทั้งในและนอกประเทศเชน  พระพุทธบาท
สระบุรี  พระปฐมเจดีย  พระบรมธาตุเมืองนคร  พระพุทธบาทที่ลังกาทวีป  และพระนครคีรี  
ภาพเขียนเหลานี้เปนฝมือของขรัวอินโขงจิตรกรผูมีชื่อเสียงแหงยุค  และชางเขียนชาวเพชรบุรีอีก
หลายทาน  เชน  หลวงพอฤทธิ์  วัดพลับพลาชัย  อาจารยเปา  วัดพระทรง  ครูละมุด   และครูหวน  
ตาลวันนา  
 พระอุโบสถหลังนี้สรางตามศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔  คือมีศาลาสกัดหัวทาย  
ใบเสมาหินแกรนิตสลักเปนกอนเหลี่ยม  ส่ิงที่นาสนใจคือหนาบันทั้งสองดานประดับปูนปนรูปพระ
มหาพิชัยมงกุฎ  สองขางประดับดวยฉัตร  ที่โคนฉัตรดานขวาของพระมหาพิชัยมงกุฎเปนรูปนกยูง
ในวงกลมลอมรอบดวยกลีบเมฆ  ที่โคนฉัตรดานซายเปนรูปกระตายในวงกลมลอมรอบดวยกลีบ
เมฆ  ใตพระมหาพิชัยมงกุฎเปนภาพหนาขบในวงกลมและมีรัศมีพุงออกไปเปนแฉก  ดานขวาของ
ภาพหนาขบเปนภาพพานเปลวเพิง  ดานซายเปนภาพพานดอกไม  ภาพทั้งหมดนี้อยูในซุมเรือนแกว  
นอกซุมออกไปเปนลายกานขดใบเทศ 
 เหตุที่กลาววาหนาบันของพระอุโบสถวัดมหาสมณารามนาสนใจก็เพราะตามปกติแลวตรา
พระมหาพิชัยมงกุฎ   ที่ขนาบขางดวยฉัตรอันเปนพระราชลัญจกรประจําพระองคนั้น  ที่โคนฉัตร
จะตองรองดวยแทนมิใชภาพกระตายและนกยูงอยางที่เปนอยู  ตลอดจนมิไดมีภาพหนาขบ  พาน
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เปลวเพลิงและพานดอกไมดังที่ปรากฏ  หากแตจะเปนพานทองสองชั้นวางแวนสุริยกาลหรือเพชรข
างหนึ่ง วางสมุดตําราขางหนึ่งถัดจากฉัตรทั้งสองขาง  การที่ชางไดปนปูนประดับเปนภาพตราพระ
ราชลัญจกรซึ่งแตกตางไปจากตราที่ใชอยูจริงจึงเปนปริศนาที่นาหาคําตอบวาชางตองการสื่อ
ความหมายอยางไร 

นับเวลาแตแรกสรางพระอุโบสถหลังนี้จนถึงปจจุบันก็ลวงมาถึง ๑๕๐ ปแลว  เราไม
สามารถหาหลักฐานไดวาใครเปนผูปนลายบนหนาบันและตองการสื่อความหมายอยางไร  แตหาก
พิจารณาไปถึงประวัติของวัดเราอาจจะพบคําตอบของปริศนาที่ถูกซอนอยูเบื้องหลังลายปูนปน
เหลานี้ก็ได 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหปฏิสังขรณวัดมหาสมณารามจาก
เดิมที่เปนวัดเขาสมนนั้น  ผูที่ทําหนาที่เปนแมกองในการปฏิสังขรณคือเจาพระยาศรีสุริยวงศ  สมุห
พระกลาโหม  เสนาบดีคนสําคัญที่สุดในขณะนั้น  ทานเจาพระยาเปนบุตรชายคนโตของสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ(ดิศ  บุนนาค) ขุนนางคนสําคัญที่มีสวนในการขึ้นครองราชยของ
รัชกาลที่ ๓  และรัชกาลที่ ๔ อันสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศนั้นทานเปนบุตรของ
เจาพระยาอรรคมหาเสนา(บุนนาค)และเจาคุณพระราชพันธ(นวล)  ซ่ึงเจาคุณพระราชพันธนี้เปน
นองสาวของสมเด็จพระอมรินทรามาตยพระมเหสีในรัชกาลที่ ๑  จึงนับไดวาสมเด็จเจาพระยาบรม
มหาประยูรวงศเปนพระญาติสนิทของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย      

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศมีนองชายรวมมารดาคนหนึ่งไดรับราชการจนมี
ตําแหนงหนาที่ทัดเทียมกันคือสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ(ทัต  บุนนาค)  เมื่อคร้ังที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๓ ส้ินพระชนมนั้น  ทั้งสมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ  สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ  และเจาพระยาศรีสุริยวงศไดเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในการทูลเชิญพระภิกษุเจาฟามงกุฏข้ึนครองราชยเปนพระเจาอยูหัวพระองคที่ ๔  แหงพระบรมราช
จักรีวงศ  ดังมีความปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ ๔ ฉบับเจาพระยาทพิา
กรวงศ  ความวา  

“ ..........ทานเจาพระยาพระคลังวาท่ีสมุหพระกลาโหมหนึ่ง(สมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ:ผูเขียน)  ทานพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาหนึ่ง(สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ:
ผูเขียน)  ทานพระยาราชสุภาวดีวาที่สมุหนายกหนึ่ง  ทานพระยาศรีสุริยวงษจางวางมหาดเล็กหนึ่ง
(เจาพระยาศรีสุริยวงศ:ผูเขียน)  แลขาราชการผูใหญผูนอยฝายทหารพลเรือน  ...........  ปรึกษาพรอม
กันวา   สมเด็จพระอนุชาธิบดี  เจาฟามงกุฏเทวาวงษพงษอิศรกระษัตริย  แลสมเด็จพระเจานองยา
เธอ  เจาฟากรมขุนอิศเรศรรังสรรคทรงพระปรีชารอบรูราชประเพณีผูประเสริฐลํ้าเลิศ  ในพระบรม
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ราชวงษ  จึงพรอมกันขออัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลยราช  มไหสวริยสืบมหันตมหิศรราชวงษดํารงศิริ
ราชสมบัติขัติยราชประเพณี  พระมหากษัตราธิราชเจา............ ”  

ขอมูลดังกลาวอาจจะไมมีน้ําหนักเพียงพอที่จะสรุปไดวาทานทั้งสามในตระกูลบุนนาคได
เปนผูสนับสนุนการขึ้นครองราชยของรัชกาลที่ ๔ เพราะในพระราชพงศาวดารฉบับเดียวยังได
กลาวถึงความพรอมใจกันของพระราชาคณะ  พระบรมวงศานุวงศ  และขุนนางขาราชการอีกมากที่
รวมกันถวายราชสมบัติแกเจาฟามงกุฎ  แตจากพระราชหัตถเลขาสวนพระองคของรัชกาลที่ ๔  ที่มี
ไปถึงกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ  เมื่อป พ.ศ. ๒๔๐๙  นั้นนาจะเปนขอมูลที่บงชี้ไดอยางชัดเจนวา
ทรงไดรับการสนับสนุนจากบุคคลบางกลุมใหทรงไดรับราชสมบัติ   ทรงกลาวถึงพระองคเองใน
พระราชหัตถเลขาฉบับดังกลาววา 

“ ......................ในหลวงถึงมีตระกูลบิดามารดาเปนผูสูงศักดิ์มาแตกอนก็ส้ินวาสนาเหมือน
จมดินจมทราย  แตบาวไพรของตัวก็ไมไดหมายวาจะไดเปนโตเปนใหญ  ก็ชะรอยเทวดาจะชวยดล
ใจผูหลักผูใหญใหไปขุดคุยเอาขึ้นมาตั้งเปนเจาแผนดิน  แตที่ไดเปนเจาแผนดินทั้งนี้ครั้นจะวาไปวา
ไดเปนดวยอํานาจเทวดา  ก็จะเปนอันลบหลูบุญคุณของทานผูหลักผูใหญที่ทานพรอมใจกันอุปถัมภ
ค้ําชูขึ้นใหเปนเจาแผนดินนั้นไป    ดวยวาความที่ไดเปนเจาแผนดินเพราะทานผูหลักผูใหญค้ําชู
อุดหนุนนั้น  รูอยูแกตาเห็นอยูแกตาของคนเปนอันมากตรงๆ.....................” 

ปญหามีอยูวา  ผูหลักผูใหญ  ที่อยูในพระราชหัตถเลขานั้นหมายถึงใครเพราะมิไดทรงมี
พระบรมราชาธิบายเอาไว  แตผูที่ใหคําตอบไดนั้นกลับกลายเปนนายทหารอเมริกันชื่อ Allan  D.  
Brown  ซ่ึงไดเขามาสยามเมื่อปพ.ศ. ๒๔๑๑ และไดกลาวถึงเจาพระยาศรีสุริยวงศไวในบทความชื่อ 
A Visit to Bangkok ความวา  

“.........ตําแหนงกลาโหม(เจาพระยาศรีสุริยวงศ : ผูเขียน)ทําใหทานเปนผูมีอํานาจมากที่สุด
ในราชอาณาจักร  ยิ่งกวานั้นทานยังเปนผูนําของตระกูลใหญที่มีสมาชิกในตระกูลมาก  มีอํานาจและ
ความร่ํารวยมากที่สุด  แมแตพระเจาแผนดิน(รัชกาลที่ ๔ : ผูเขียน)ก็ยังเปนหนี้ในการขึ้นครองราช
บัลลังกดวยการดําเนินการโดยสวนตัวของทาน................”    

(อางอิงจากบทความ เยือนบางกอก ๒๔๑๑ ของ Allan  D.  Brown  แปลโดย  ธโนทัย  สุข
ทิศ  ตีพิมพในวารสารศิลปวัฒนธรรม  ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ) 

จากหลักฐานที่กลาวมาชี้ใหเห็นวาขุนนางในตระกูลบุนนาคไดแก  สมเด็จเจาพระยาบรม
มหาประยูรวงศ  สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ  และเจาพระยาศรีสุริยวงศไดเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการสนับสนุนใหพระภิกษุเจาฟามงกุฏขึ้นครองราชยเปนพระเจาอยูหัวพระองคที่ ๔  แหง
กรุงรัตนโกสินทร  เมื่อนําขอมูลเหลานี้มาผนวกกับขอมูลที่ระบุวา  เจาพระยาศรีสุริยวงศคือผูที่ทํา
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หนาที่เปนแมกองในการปฏิสังขรณวัดมหาสมณาราม   คําตอบของปริศนาที่ถูกซอนอยูเบื้องหลัง
ลายปูนปนก็เริ่มที่จะเดนชัดขึ้นมา 

ในสมัยโบราณนายชางมักจะจําลองสัญลักษณเพื่อบอกเลาเรื่องราวตางๆเอาไวในพื้นที่อัน
จํากัด  การใชสัญลักษณเปนการประหยัดพื้นที่และใชภาพแทนการเลาเรื่องเปนลายลักษณอักษร  
นายชางที่ปนปูนประดับหนาบันพระอุโบสถวัดมหาสมณารามก็คงใชสัญลักษณเพื่อบอกเลา
เร่ืองราวเชนกัน    ตามคติโบราณนั้น  ภาพนกยูงหมายถึงพระอาทิตย  ภาพกระตายหมายถึง
พระจันทร   ฉัตรหมายถึงราชสมบัติ   สวนภาพพระมหาพิชัยมงกุฎนั้นยอมตองหมายถึง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯอยางไมตองสงสัยเพราะเปนตราพระราชลัญจกรประจําพระองค
อันมีที่มาจากพระนามเดิมคือเจาฟามงกุฎ  ภาพนกยูงและกระตายหนุนฉัตรจึงสามารถตีความไดวา
พระอาทิตยและพระจันทรนั้นไดหนุนราชสมบัติแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เมื่อจับ
ความไปเชื่อมโยงกับเหตุการณทางการเมืองตอนตนรัชกาลที่กลุมขุนนางในตระกูลบุนนาคได
สนับสนุนการขึ้นครองราชยของเจาฟามงกุฏ  พระอาทิตยจึงหมายถึงสมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ  สวนพระจันทรนั้นหมายถึงสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ   

หมอมราชวงศคึกฤทธิ์  ปราโมช  เลาไวในเรื่องโครงกระดูกในตูวา  “สมเด็จเจาพระยาองค
ใหญ(สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ:ผูเขียน)นั้นเมื่อทานไดเปนสมเด็จเจาพระยา  รัชกาลที่๔ 
โปรดเกลาฯใหถือดวงตราสุริยมณฑลเทพบุตรชักรถ  สวนสมเด็จเจาพระยาองคนอย(สมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ:ผูเขียน)นั้นโปรดเกลาฯ ใหถือตราจันทรมณฑลเทพบุตรชักรถ  เปน
พระอาทิตยทานหนึ่งและเปนพระจันทรอีกทานหนึ่งในสยามประเทศนี้”  เมื่อสมเด็จเจาพระยาบรม
มหาประยูรวงศเปนพระอาทิตย  บุตรชายคนโตของทานจึงเปนบุตรพระอาทิตยสมดังราชทินนาม  
ศรีสุริยวงศ  ซ่ึงมีความหมายวาผูเปนศรีแหงวงศพระอาทิตย 

เจาพระยาศรีสุริยวงศนั้นทานมีตราประจําตัวคือตราพระอาทิตยทําเปนรูปหนาพระอาทิตย
และมีรัศมีพุงออกไปโดยรอบ  หากจะตีความวาลายหนาขบที่อยูใตพระมหาพิชัยมงกุฎนั้นหมายถึง
ตราพระอาทิตยของเจาพระยาศรีสุริยวงศก็อาจเปนไปไดเพราะเปนรูปใบหนาในวงกลมและมีรัศมี
พุงออกไปโดยรอบเหมือนกัน  เมื่อมองลึกลงไปอีกก็จะพบวารัศมีที่พุงออกมาโดยรอบนั้นมีจํานวน 
๔๔ แฉก  เทากับอายุของเจาพระยาศรีสุริยวงศในปที่รัชกาลที่ ๔ ขึ้นครองราชยพอดี  เมื่อเปนดังนี้
แลวพานเปลวเพลิงก็อาจหมายถึงตําแหนงสมุหพระกลาโหม  และพานดอกไมอาจหมายถึงดอก
บุนนาคอันเปนชื่อเจาพระยาอรรคมหาเสนา(บุนนาค)ผูเปนตนวงศของพระยาศรีสุริยวงศ  

ลายปูนปนที่หนาบันพระอุโบสถวัดมหาสมณารามจึงนาจะสื่อความหมายไปถึงการ
สนับสนุนใหเจาฟามงกุฏขึ้นครองราชยเปนพระเจาอยูหัวพระองคที่ ๔  แหงพระบรมราชจักรีวงศ  
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โดยบุคคลสามทานในตระกูลบุนนาคไดแก  สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ  สมเด็จเจาพระยา
บรมมหาพิชัยญาติ  และเจาพระยาศรีสุริยวงศ 

หลังการพิราลัยของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ  และสมเด็จเจาพระยาบรมมหา
พิชัยญาติ  เจาพระยาศรีสุริยวงศไดกาวขึ้นมาเปนขุนนางผูมีอํานาจมากที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร
ในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ ๔  จนถึงตนรัชกาลที่ ๕  การที่ทานจะใหชางผูกลายหนาบันขึ้นเพื่อแสดง
เรื่องราวแตหนหลังอันนํามาซึ่งบารมีอยางที่ปรากฏอยูในขณะนั้น  จึงไมใชเรื่องที่ยากเกินหรือทา
ทายแตประการใด  ลายปูนปนที่หนาบันพระอุโบสถวัดมหาสมณารามจึงเปนปูนปนการเมืองที่
สะทอนภาพการขึ้นครองราชยของรัชกาลที่ ๔  ที่ผูคนในยุคนั้นตางรับรูและเขาใจความหมาย  ดัง
พระราชหัตถเลขาของพระองคเองวา  ดวยวาความที่ไดเปนเจาแผนดินเพราะทานผูหลักผูใหญค้ําชู
อุดหนุนนั้น  รูอยูแกตาเห็นอยูแกตาของคนเปนอันมากตรงๆ....   
      หนาบันพระอุโบสถประดับปูนปนเปนตราพระมหา
      พิชัยมงกุฎ   อันหมายถึงพระนามเดิมของรัชกาลที่ ๔  
      คือเจาฟามงกุฏ  ขนาบขางดวยฉัตรหมายถึงราชบัลลังก  
      ใตฉัตรปนเปนรูปนกยูงหมายถึงพระอาทิตย  และ
      กระตายอันหมายถึงพระจันทร  ดานลางเปนภาพคลาย
      หนาขบมีรัศมี  พานเปลวเพลิง  และพานดอกไม   แต
      ขออนุญาตสันนิษฐานวานกยูงหมายถึงสมเด็จ 
      เจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ  กระตายนั้นหมายถึง
      สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ  ตราคลายหนาขบ
มีรัศมีรอบนั้นอาจหมายถึงตราพระอาทิตยของพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง  บุนนาค)    พานเปลวเพลิงอาจหมายถึง
ตําแหนงสมุหพระกลาโหมของทาน  และพานดอกไมอาจหมายถึงดอกบุนนาคอันเปนช่ือเจาพระยาอรรคมหา
เสนา(บุนนาค)ผูเปนตนวงศของพระยาศรีสุริยวงศ ซึ่งเปนแมกองมาบูรณะวัดมหาสมณารามในสมัยรัชกาลที่ ๔  
ไดหรือไม(ลางซาย) พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๔ เปนรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ในกรอบรูปกลมรี เปนพระ
ราชสัญลักษณ ของพระปรมาภิไธย วา "มงกุฎ" มีฉัตรตั้งขนาบพระมหาพิชัยมงกุฎทั้งสองขาง มีพานทองสองชั้น
วางแวน สุริยกาลหรือเพชรขางหนึ่ง วางสมุดตําราขางหน่ึง พระแวนสุริยกาลหรือเพชร มาจากฉายาเมื่อทรง
ผนวชวา "วชิรญาณ" สวนสมุดตํารามาจากการที่ไดทรงศึกษาและมีความเชี่ยวชาญในดานอักษรศาสตรและดารา
ศาสตร (ลางขวา)ถวยชาลายตราพระอาทิตยซึ่งเปนตราประจําตัวของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ(ชวง  
บุนนาค)  ที่มา: bbznet.pukpik.com/ 
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21. ขอใดกลาวไมถูกตองเกีย่วกับคําบรรยายภาพปนูปนหนาพระอุโบสถ 
    ก. โคนฉัตรดานขวาปนเปนรปูนกยูงลอมดวยกลีบเมฆ 
 ข. ดานซายของภาพหนาขบปนเปนภาพพานเปลวเพลิง 

ค. หนาบันทั้งสองดานประดับดวยปูนปนรูปพระมหาพชิัยมงกุฎ 
ง.  ภาพทั้งหมดอยูในซุมเรือนแกว นอกซุมปนเปนลายกานขดใบเทศ 

22. ผูเขียนใชภาษาระดับใดในการเขยีนบทความนี ้ 
 ก. ภาษาทางการ 
 ข. ภาษากึ่งทางการ  
 ค. ภาษาสนทนา 
 ง. ภาษาปาก 
23. จากคํากลาวที่วา “เปนพระอาทิตยทานหนึ่งและเปนพระจันทรอีกทานหนึ่งในสยามประเทศนี”้ 
 หมายถึงบุคคลในขอใด   
 ก. เจาพระยาศรีสุริยวงศ  และ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาต ิ
 ข. เจาพระยาศรีสุริยวงศ และ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ 

ค. สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ และ เจาพระยาศรีสุริยวงศ 
ง. สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ และ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาต ิ

24. ขอใดคือลักษณะเดนของการจัดเนื้อหาในบทความนี้  
 ก. ใชภาษาที่เปนทางการในการเขียนบทความ 
 ข. ใชความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของใจความทั้งหมด 
 ค. ใชคําศัพททางราชการในการเขียนบทความ 
 ง. ใชเนื้อหาดานศิลปะเปนหลักสําคัญในการเขียน 
25. นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดจากบทความนี้ไปใชในดานใดไดมากที่สุด  
 ก. การสืบคนแหลงขอมูลทางโบราณคด ี
 ข. การหาที่มาของหลักฐานทางประวัติศาสตร 
 ค. การศึกษาและการจัดเก็บรวบรวมขอมลูภาคสนาม 
 ง. การตีความคติสัญลักษณที่พบในศิลปะสาขาอื่นๆ 
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26. การใชภาพพระมหาพิชยัมงกุฎเปนตราประจํารัชกาลที่ 4 นั้น  มีลักษณะสอดคลองกับขอใด
 ตอไปนี ้
 ก. นายปรัชญาเกิดปจอใชรูปสุนัขเปนสัญลักษณประจําตวั 
 ข. นายทนงคชื่อเลนวาทองใชรูปทองแทงเปนสัญลักษณประจําตัว 
 ค. นายชูชาติเปนเจาของโรงสีจึงใชภาพรวงขาวเปนสัญลักษณประจําตวั 
 ง. นายแสนประเสริฐเปนชาวเพชรบุรีจึงใชภาพตนตาลเปนสญัลักษณประจําตัว 
27. “ผูหลักผูใหญ” ที่กลาวถึงในบทความนี้มีบทบาทสําคัญอยางไรตอการขึ้นครองราชยของ
 รัชกาลที่ 4  
 ก. เปนขุนนางอาวุโสที่ทุกคนใหอํานาจเดด็ขาดในการคดัเลือกกษตัริย 
 ข. เปนผูมีอํานาจสามารถสั่งการไดวาจะใหหรือไมใหใครขึ้นครองราชย 

ค. เปนบุคคลรับใชใกลชิดของกษัตริยที่สามารถใชอํานาจไดตามความพึงพอใจ 
ง. เปนผูสนับสนุนใหพระภกิษุเจาฟามงกฎุขึ้นครองราชยเปนกษัตริยองคที่ 4 

28. เหตุใดผูเขียนจึงเชื่อวาลายปูนปนบนหนาบันพระอุโบสถวัดมหาสมณารามเปนภาพปูนปน
 การเมือง  
 ก. พิจารณาจากรูปแบบและองคประกอบทางสถาปตยกรรม ที่เปนความนิยมในสมัย 
  รัชกาลที่ 4  
 ข. สันนิษฐานจากระยะเวลาในการสรางพระอุโบสถที่อยูในชวงที่มีเหตุการณสําคัญทาง
  ประวัติศาสตร 
 ค. ชางปนไดใชสัญลักษณแทนตัวบุคคลทีม่ีความสําคัญตอระบบการเมืองการ ปกครองใน
  สมัยรัชกาลที่ 4 
 ง. เชื่อวาบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการสรางพระอุโบสถคือบุคคลที่สําคัญตอระบบ 
  การเมืองการปกครอง 
29. ขอใดกลาวถูกตองเกีย่วกับพระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๔ 
 ก. เทพธิดาถือตราจันทรมณฑล 
 ข. เทพบุตรถือดวงตราสุริยมณฑล 
 ค. พานทองสองชั้นวางแวนสุริยกาล 
 ง. พระอาทิตยมีรัศมีพุงออกโดยรอบ 
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30. ขอใดคือส่ิงที่ผูเขียนตองการนําเสนอในบทความนี ้  
 ก. สภาพสังคมของคนในอดีต 
 ข. บทบาทของขุนนางในสังคมไทย 
 ค. ความรูเกี่ยวกับศิลปะและสถาปตยกรรมไทย 
 ง. ขอสันนิษฐานเกีย่วกับเหตุการณทางประวัติศาสตร 
31.   ใหนกัศึกษาเรียงลําดับเหตุการณตอไปนี้ใหถูกตอง 
 1  เจาฟามงกุฏขึ้นครองราชย 
 2  สรางพระนครคีรี 
 3  สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศถึงแกพิราลัย 
 4  เจาฟามงกฏุทรงผนวชเปนภิกษ ุ
 5  สรางวัดมหาสมณาราม 
 ก.  1   2   5   3   4   
 ข.  2  1   4   5   3 
 ค. 4   1   5   2   3    
 ง.  4   1   2   5   3 
32.   ขอใดเปนการสรุปสาระสําคัญของบทความเรื่องนีไ้ดดีที่สุด 

ก. พระราชประวัติตอนขึ้นครองราชยของรัชกาลที่ 4 
ข. ที่มาของสัญลักษณในลายปูนปนวัดมหาสมณาราม 
ค. ความหมายของสัญลักษณส่ือถึงบุคคลสําคัญในราชบัลลังก 
ง. การสันนิษฐานถึงขุนนางที่มีบทบาทสําคัญในการปกครองแผนดินของรัชกาลที่ 4 
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33.   “ ..... ในหลวงถึงมีตระกูลบิดามารดาเปนผูสูงศักดิ์มาแตกอนก็ส้ินวาสนาเหมือนจมดิน 
จมทราย  แตบาวไพรของตัวก็ไมไดหมายวาจะไดเปนโตเปนใหญ  ก็ชะรอยเทวดาจะชวยดลใจ 
ผูหลักผูใหญใหไปขุดคุยเอาขึ้นมาตั้งเปนเจาแผนดิน  แตที่ไดเปนเจาแผนดินทั้งนี้ครั้นจะวาไปวาได
เปนดวยอํานาจเทวดา  ก็จะเปนอันลบหลูบุญคุณของทานผูหลักผูใหญที่ทานพรอมใจกันอุปถัมภค้ํา
ชูขึ้นใหเปนเจาแผนดินนั้นไป    ดวยวาความที่ไดเปนเจาแผนดินเพราะทานผูหลักผูใหญค้ําชู
อุดหนุนนั้น  รูอยูแกตาเห็นอยูแกตาของคนเปนอันมากตรงๆ...” ขอความดังกลาวสามารถสรุปความ
ไดอยางไร 

ก. ในหลวงถึงมีตระกูลบิดามารดาเปนผูสูงศักดิ ์
ข. แตกอนในหลวงสิ้นวาสนาเหมือนจมดนิจมทราย 
ค. ในหลวงไดเปนเจาแผนดนิเพราะทานผูหลักผูใหญค้ําชูอุดหนุน 
ง. เทวดาชวยดลใจผูหลักผูใหญใหไปขดุคุยเอาในหลวงขึ้นมาตั้งเปนเจาแผนดนิ 

34.   ผูเขียนมกีารลําดับเนื้อหาในบทความนี้อยางไร  
 ก. ลําดับจากเหตุไปหาเหต ุ
 ข. ลําดับจากผลไปหาเหต ุ
 ค. ลําดับจากเหตุไปหาผล 
 ง. ลําดับจากผลไปหาผล 
35.   บทความเรื่องนี้ใชวิธีการตั้งช่ือเรื่องอยางไร 
 ก. การตั้งช่ือเรือ่งแบบชี้นําเนือ้หา 
 ข. การตั้งช่ือเรื่องแบบสําบัดสํานวน 
 ค. การตั้งช่ือเรื่องที่ส่ือความหมายชักชวน 
 ง. การตั้งช่ือเรื่องโดยใชคําทีม่ีความหมายตรงกันขาม 
36.  ปูนปนทีห่นาบันพระอโุบสถวัดมหาสมณารามมีคุณคาดานใดมากที่สุด 
 ก. เศรษฐกจิ    
 ข. สังคม 
 ค. ศาสนา    
 ง. ศิลปะ 
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37.  ขอใดเปนลักษณะเดนของบทความเรือ่งนี้ 
 ก. การตั้งช่ือเรือ่งชื่อเรื่องนาสนใจ 
 ข. การนําเสนอความคิดโดยมีหลักฐานรองรับ 
 ค. การมุงใหผูอานเชื่อตามผูเขียนอยางบริสุทธิ์ใจ 
 ง. การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรอยางตรงไปตรงมา 
38.  การที่เจาพระยาศรีสุริยวงศนําสัญลักษณสวนตัวไปเปนลายปูนปนรวมกับสัญลักษณของ
 รัชกาลที่ 4 เหมาะสมหรือไมอยางไร 
 ก.  เหมาะสม  เพราะเปนการสรางสรรคงานศิลปะอยางมคีุณคา  
 ข.  เหมาะสม  เพราะเจาพระยาศรีสุริยวงศเปนผูมีอํานาจในยุคนั้น 
 ค.  ไมเหมาะสม  เพราะไมใชตราพระราชลัญจรที่ถูกตอง 
 ง.   ไมเหมาะสม  เพราะเปนการทําเทียบพระเจาแผนดนิ 
39.   บทความเรื่องนี้มีวิธีการเขียนบทนําแบบใด     

ก. การใชคําคม 
ข. การใชนิยามศัพท 

 ค. การใชการเลาเรื่อง 
ง. การใชการตัง้คําถาม 

40.  บทความเรื่องนี้มีวิธีการเขียนบทสรุปแบบใด   
 ก.  บทสรุปแบบสรุปจบ 
 ข.  บทสรุปแบบอางคําพูด 

ค.  บทสรุปประเภทอางสํานวนสุภาษิต  คําคม 
ง.  บทสรุปประเภทเขียนใหสอดคลองกับความนํา 
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ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนสารคดีและบทความ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสารคดี 
ชื่อ – สกุล...............................................................................หอง.......................เลขท่ี.................. 
คําสั่ง ใหนักศึกษาเขียนสารคดีความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ  โดยมีเกณฑในการพจิารณาดังนี ้
- ใชขอมูลทองถ่ินจังหวดัเพชรบุรีประกอบการเขียน 
 - เนื้อหาสัมพนัธกับชื่อเรื่อง  มีความนาสนใจ  มหีลักฐานอางอิงชัดเจนและเปนประโยชนตอผูอาน 
 - มีองคประกอบของสารคดีครบถวน  ใชภาษาถกูตองสือ่ความหมายชดัเจน และใชสํานวนโวหาร 
 หรือคําประพนัธประกอบอยางเหมาะสม 
- มีแนวคิดสรางสรรค  มีคุณคาตอสังคมและนําเสนอแนวคิดอยางนาสนใจ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
431 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
432 

 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถการเขียนบทความ 
ชื่อ – สกุล...............................................................................หอง.......................เลขท่ี.................. 
คําสั่ง ใหนักศึกษาเขียนบทความ ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ  โดยมีเกณฑในการพิจารณาดงันี ้
- ใชขอมูลทองถ่ินจังหวดัเพชรบุรีประกอบการเขียน 
 - เนื้อหาสัมพนัธกับชื่อเรื่อง  มีความนาสนใจ  มหีลักฐานอางอิงชัดเจนและเปนประโยชนตอผูอาน 
 - มีองคประกอบของบทความครบถวน  ใชภาษาถูกตองสื่อความหมายชัดเจน และใชสํานวน
โวหาร 
 หรือคําประพนัธประกอบอยางเหมาะสม 
- มีแนวคิดสรางสรรค  มีคุณคาตอสังคมและนําเสนอแนวคิดอยางนาสนใจ  
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- แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค  CIRC 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีมีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิคCIRC    
ตอนที่ 1  ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่กําหนด 

ระดับความเหน็ ขอที่ รายการที่แสดงความคิดเหน็ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

1 ดานวิธีการจัดการเรียนรู      
1.1 ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูที่สรางบรรยากาศสนุกสนานและ

นาสนใจ 
     

1.2 วิธีการจัดการเรียนรูของครูสามารถพัฒนาทักษะการอานไดมาก
ยิ่งขึ้น 

     

1.3 วิธีการจัดการเรียนรูของครูสามารถพัฒนาทักษะการเขียนไดมาก
ยิ่ง 

     

1.4 ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูที่เร่ิมจากงายไปหายาก      
2 ดานกิจกรรมการเรียนรู      

2.1 นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมแตละขั้นตอน      
2.2 นักศึกษาไดรับความรูและสนุกสนานกับกจิกรรมในแตละ

ขั้นตอน 
     

2.3 กิจกรรมการเรยีนรูมีความนาสนใจ      
3 ดานประโยชน      

3.1 นักศึกษาไดรับประโยชนจากเรื่องที่อาน      
3.2 นักศึกษาไดรับประโยชนจากสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ      
3.3 นักศึกษาเหน็ความสําคัญและประโยชนของการจัดการเรียนการ

สอนดวยเทคนิค circ  
     

ตอนที่ 2  ใหนักศึกษาเสนอแนะความคิดเหน็ที่มีตอวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิคCIRC 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก จ ตัวอยางผลงานของนักศึกษา 
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